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पररच्छेद १    विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०७८ पररचय 

१.१ वजल्लाको सवंिप्त पररचय 

कास्की वजल्ला नेपालको संघीय संरचना अनसुार गण्डकी प्रदिे अन्तगवतको एक रमिीय पयवटकीय वजल्ला हो   

यो वजल्ला अन्नपिूव वहम श्रङ्ृिला तथा माछापचु्छ्रे वहमालको कािमा रहकेो छ   भौगोवलक, साँस्कृवतक एिं िातािरिीय 

विवििताको कारि यस वजल्ला अनपुम पयवटकीय केन्रको रुपमा विश्वमा प्रवसद्ध छ   यो वजल्ला िेत्रफल तथा जनसंख्याको 

आिारमा ७७ वजल्लाहरुमध्ये क्रमि: सत्ताइसौं र उन्नाइसौं स्थानमा रहकेो छ   नेपालकै सनु्दर र सफा नगरको रुपमा पररवचत 

पोिरा महानगरपावलका अन्तगवतको पोिरा िहर यस वजल्लाको सदरमकुाम हो   आ.ब. २०७२/०७३ मा पिूव सािर 

वजल्ला घोषिा भएको वथयो   नेपालको राजिानी काठमाडौं दवेि कररब २०० वकलोवमटर पविममा रहकेो यो वजल्ला 

प्राकृवतक रूपले अत्यन्त मनोरम स्थान हो   

वजल्लाको नािाकरण- 

कास्की वजल्लाको नामाकरिका सम्िन्िमा कश्यप ऋवषको तपोभमूी रहकेो यस ठाउँलाई "काश्यपकुट्ट" िब्द वदइएको र 

तहाँ "कास्यप संवहता" नामक अमलु्य आयिुेवदक ग्रन्थमा "काश्यपकुट्ट" िब्द विईद ैअपभ्रंस भई कास्यपबाट "कास्की" 

बनेको वकंिदवन्त एकातफव  छ भने अकोतफव  प्राकृवतक िवनज स्रोतको भण्डारलाई "काष" र त्यसबाट "काषकी" हुद ैकास्की 

रहन गएको कथन पवन छ   त्यस्तै सोह्रौं ितावब्दमा राजा कुलमण्डन िाहबाट िावसत यो राज्य वि. सं. १८४२ जेष्ठमा 

राजा वसद्ध नारायि िाहको राज्यकालमा नेपाल एकीकरिमा गावभएको पाइन्छ   वजल्लाको मध्यभागमा रहकेो 

कास्कीडााँडा र कास्कीकोटबाट नै कास्की वजल्ला नाम रहन गएको कुरा नेपाल एकीकरिको सन्दभवमा वनकै प्रचवलत 

िब्द "वत्रिवि" मध्येको एउटा राज्य कास्की भएबाट यो भाग ऐवतहावसक भएको पष्ु्टयाई ं वमल्दछ   भाषाविदहरूका 

आिारमा गरुूङ्ग तम ुभाषामा "कास" भन्नाले कछाड र "विि" भन्नाले लगाउने अथावत "कास विि" कछाड लगाउनेहरू 

बस्ने ठाउँ िब्दबाट विइदँ ैकास्कीको नामाकरि हुन गएको कुरा गरुूङ्ग भाषाविदहरूको भनाई रहकेो पाइन्छ   तर ठोस 

आिार र तकव हरूको आिारमा प्रमाविकरि भने हुन सकेको छैन   

 वजल्लाको भौगोवलक अिस्था- 

विश्व मानवचत्रमा यस वजल्लाको अिवस्थवत २८ 
°
०६" उत्तरी अिांिदवेि २८

°
३६" उत्तरी अिांिसम्म र ८३

०
४०" पिूव 

दिेान्तरदवेि ८४
०
१२" पिूी दिेान्तरसम्म फैवलएको छ   यस वजल्लाको वसमानामा पिूवमा तनहु ँर लमजङु, पविममा पिवत 

र म्याग्दी, उत्तरमा मनाङ्ग र मसु्ताङ, दवििमा स्याङ्जा वजल्ला पदवछन ्  यस वजल्लाको कुल िेत्रफल २,०१,७०० हके्टर 

रहकेो छ   यो वजल्लाको आकार ितृ्ताकार छ भने फैलाबट कररब ७० वकलोवमटरको हिाइ दरूीमा पिूव–पविम एिं उत्तर-

दविि फैवलएको छ   समरु सतहदवेि मादी नदीको वकनारमा कररब ४५० वमटर होचो भाग दवेि सेती नदीको कोत्रे वस्थत 

गल्छी कररब ५५० वमटर र मोदी नदीको विरेठाँटी नवजक लगभग ९५० वमटर उचाइमा अिवस्थत छन ्  उत्तरको अग्लो 

अन्नपिूव वहमश्रङ्ृिला सिै वहउँले ढाकी रहन्छ र ७,००० वमटरभन्दा बढी उचाइका ११ िटा विवभन्न वहमवििरहरू छन ्  

यीमध्ये अन्नपिूव प्रथम (८,०९१) वमटर यसै वजल्लाको उत्तर-पविम वसमानामा पछव भने अवत मनमोहक कुमारी चचुरुा भवजवन 

वपक माछापचु्छ्रे वहमाल (६,९९३ वमटर) वजल्लाको उत्तरी मध्य-भागमा पदवछ   उत्तर तफव को मनमोहक वहमाच्छ्छावदत 

श्रङ्ृिला, सेती नदीको गवहरो गल्छी, उपत्यका र ताल-तलैया यस वजल्लाका आभषूि हुन ्  

वजल्लाको जनसखं्या- 

रावरिय जनगिना २०६८ अनसुार यस वजल्लामा जम्मा घर संख्या १२५६९३ र कुल जनसंख्या ४९२०९८ छ   

जसमा परुुष २३६३८५ र मवहला २५५७१३ रहकेो छ   यस वजल्लाको जनसंख्या िवृद्धदर २.५७ प्रवतित रहकेो छ भन े

जनघनत्ि २४४ प्रवत िगव वक.वम. रहकेो छ   त्यसैगरी औषत पररिार संख्या ३.९२ रहकेो छ जनु नेपालको सबैभन्दा कम 

हो   यस वजल्लामा ब्राह्मि, िेत्री, गरुुङ, मगर, नेिार, थकाली, विश्वकमाव, पररयार, वमजार आवद जातका मावनसहरु मखु्य 

रुपमा बसोबास गदवछन ्  

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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१.२ कास्की वजल्लाका स्थानीय तहहरुको सवंिप्त पररचय 

संघीय संरचना अनसुारको पनुवसंरचना हुदँा यस वजल्लामा दिेकै ठूलो महानगरपावलकाको रुपमा पररवचत पोिरा 

महानगरपावलका तथा माछापचु्छ्रे, अन्नपिूव, मादी र रुपा गाँउपावलकाहरु सवहतको पाँच स्थानीय तहहरु कायम भएका छन ् 

१.२.१ पोिरा िहानगरपावलका 

क. पररचय- 

विसं २०५२ माघ १८ गते उपमहानगरपावलका घोवषत पोिरालाई सङ्घीय मावमला तथा स्थानीय विकास 

मन्त्रालयले वि.सं २०७३ फाल्गनु २७ गतेको वनिवयानसुार महानगरपावलका घोषिा गरेको हो   यस महानगरपावलकाको 

िेत्रफल ४६४.२४ िगव वक. मी. रहकेो छ भने कुल जनसङ्ख्या ४,१४,१४१ रहकेो छ   महानगरपावलकाको केन्र सावबक 

पोिरा उपमहानगरपावलकाको कायावलय रहकेो स्थान  पोिरा -९, न्यरूोड वस्थत कायावलयमै रहकेो छ   पोिरा 

महानगरपावलका साविकका पोिरा उपमहानगरपावलका, लेिनाथ नगरपावलका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमागीको (३,९) 

िडाहरू, कास्कीकोट, माझठानाको (१,४,९) िडाहरू कावलकाको (१,५) िडाहरू र परुन्चौर गाउँ विकास सवमवत वमवल 

कुल ३३ िटा िडामा विभावजत छ   पोिरा महानगरपावलकाको वसमानामा पिूी तफव  रुपा गाँपावलका र तनहु ँवजल्लाको 

िकु्लागण्डकी नगरपावलका, पविममा अन्नपिूव गाउँपावलका, पिवत र स्याङ्जा वजल्ला रहकेा छ   उत्तरी वसमानामा 

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका र मादी गाउँपावलका तथा दवििमा स्याङ्जा र तनहु ँवजल्ला रहकेा छन ्  

 िेत्रफलको वहसािले सबैभन्दा ठूलो पोिरा महानगरपावलका एक पयवटकीय नगररको रुपमा पररवचत छ   यस 

महानगरपावलका वभत्र रहकेा फेिा ताल, महने्र गफुा, पातले छाँगो, सराङकोट जस्ता प्राकृवतक सम्पदाहरु रहकेा छन ्   

जसले वजल्लाको सौन्दयवता र पवहचान बढाएको छ   कास्की वजल्लाको सदरमकुाम र गण्डकी प्रदिेको राजिानी समेत 

रहकेो पोिरा महानगरपावलका प्रिासवनक दृवष्टकोिले पवन महत्ि बोकेको िहर हो   पोिरा प्राकृवतक छटाले भररपिूव 

पयवटकीय िहर भएकोले विश्वका विवभन्न मलुकुहरुबाट तथा आन्तररक पयवटकहरु आउने गरेको पाईन्छ   

ि. िुख्य विपदहरु- 

यस महानगरपावलकामा पने विपदहरु बाढीपवहरो, आगोजनी, भकूम्प, सडक दघुवटना, तालमा डुब्न,ु चट्याङ, 

हािाहुरी, जवमन भावस्सन ुआवद हुन   

 

१.२.२ रुपा गाउाँपावलका 

क. पररचय- 

कास्की वजल्लामा गठन भएका पाँच स्थानीय तह मध्ये िेत्रफल तथा जनसंख्याको वहसाबले यो सबैभन्दा सानो 

स्थानीय तह हो   यस गाँउपावलका अन्तगवत साविकका थुम्की, वसद्ध¸ दउेराली¸ रुपाकोट गा.वि.स हरुको सबै र साविक 

हसंपरु गा.वि स.का (िडा नं. ५ र ८ बाहकेका) भ-ुभाग समेटेको कास्कीको दविि पिूी भागमा अिवस्थत छ   यस 

गाँउपावलका भैगोवलक विविितामा एकता कायम रहकेो, प्रकृवतक वहसाबले सनु्दर र विकासका अनेक सम्भािनाहरु भएको 

गाउँपावलका हो   यस लेिमा यहाँको अिस्था र  विकासका लावग गाँउपावलकाबाट भएका प्रयासहरुलाइ अत्यन्त छोटो 

रुपमा प्रस्ततु गने प्रयास गररएको छ   

यस गाँउपावलका उत्तरमा कास्की वजल्लाको मादी गाँउपावलका पविममा पोिरा महानगरपावलका दवििमा तनहु 

वजल्लाका व्यास र िकु्लागण्डकी नगरपावलका तथा पिूवमा लमजडु वजल्लाको मध्यनेपाल नगरपावलकाको विचमा 

अिवस्थत छ    जम्मा िेत्रफल ९४.८१ िगव वक वम  भएको यस गाँउपावलकामा अविकांि भभूाग  िन र पािाहरु छन ्भने 

केही फाट र टारहरु पवन रहकेा छन ्  
 

ि. िुख्य प्रकोपहरुले वनम्त्याउने विपदहरु 

 यस रुपा गाउँपावलकामा पने विपदहरु बाढीपवहरो, आगोलावग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुरी, सडक दघुवटना, अवसना 

आवद हुन   
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१.२.३ िावद गाउाँपावलका 

क. पररचय- 

कास्की वजल्लाको उत्तर पिूवमा अबवस्थत मादी गाउँपावलका साविकका नामाजुवङ, पाच,े वसल्दजरेु, थमुाकोडांडा, भाचोक, 

वमजरेुडाँडा, सैमराङ, कावलका ६–९ िडाहरु, माझठाना २ र ३, हसंपरु गाविसका ५ र ८ समेटी १२ िटा िडाहरु कायम हुने 

गरर नेपाल सरकारले वमवत २०७३ फाल्गिु २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकािन गरी आविकाररक रुपमा मादी गाउँपावलका 

घोषिा गररएको हो   यो गाउँपावलका उत्तर तफव को प्रवसद्ध अन्नपिूव वहमश्रृंिलाको कािमा अबवस्थतछ   अन्नपिूव दोस्रो र 

चौथो वहमालको दवििी ढालबाट उत्पवत्त भएको सप्तगण्डकी नदीको सहायक नदीको रुपमा रह े को मादी नदी यस 

गाउँपावलकाको समवृद्धको प्रमिु आिार रहकेाले यसै नदीको नामबाट मादी गाउँपावलका नाम र हन गएको हो   वि.सं. 

२०३२ अगावड हाल मादी गाउँपावलकाका मादी नदी पिूवका बरालडांडा गाँउबाहके सबै भाग लमजङु वजल्ला अन्तगवत 

रहकेा वथए   

ि. िुख्य विपदहरु- 

यस मादी गाउँपावलकामा पने विपदहरु बाढीपवहरो, आगोलावग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुरी, सडक दघुवटना, अवसना 

आवद हुन   

 

१.२.४ िाछापुच्रे गाउाँपावलका  
 

क. पररचय 

नेपाल सरकारको स्थानीय तह गठन आदिे, २०७३ बमोवजम कास्की वजल्लामा गठन भएका पाँच स्थानीय तह 

मध्ये यो तेस्रो ठुलो स्थानीय तह हो   यस माछापचु्छ्रे गाउँपावलका समरु सतहबाट न्यनूतम १०२६ वमटर उचाइ  दवेि 

अविकतम माछापचु्छ्रे वहमाल ६९९८ वमटर उचाइ सम्म उत्तर–दविि फैवलएर रहकेो छ   माछापचु्छ्रे र अन्नपिूव वहमालको 

दवििी कािमा अिवस्थत प्राकृवतक सौन्दयवताले भररपिूव यस गाउँपावलकाको अविकांि स्थानबाट मनोरम वहमिङ्ृिला 

तथा हररया पहाडहरूको दृश्यािलोकन गनव सवकन्छ  माछापचु्छ्रे वहमाल यसै गाउँपावलकामा रहकेाले यस गा.पा. को नाम 

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका रहकेो हो  कूल िेत्रफल ५४४.५८ िगव वक.वम. रहकेो यस गाउँपावलका विश्व मानवचत्रमा ८३ वडग्री 

४३’ दवेि ८३ वडग्री ९२’ पिूी दिेान्तर र २८ वडग्री १८’ दवेि २८ वडग्री ३९’ उत्तरी अिांिमा रहकेो छ   साविकका वनम्न 

८ (आठ) िटा गाउँ विकास सवमवतलाई वमलाएर बनेको यस माछापचु्छ्रे गाउँपावलकाको पिूवमा मादी गाउँपावलका, पविममा 

अन्नपिूव गाउँपावलका, उत्तरमा मनाङ वजल्ला र दवििमा पोिरा लेिनाथ महानगरपावलका र अन्नपिूव गाउँपावलका रहकेो 

छ   
 

ि. िुख्य प्रकोपहरुले वनम्त्याउने विपदहरु 

यस माछापचु्छ्रे गाउँपावलकामा पने विपदहरु बाढी,पवहरो, आगोलावग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुरी, सडक दघुवटना, 

अवसना आवद रहकेा छन ्  

 

१.२.५ अन्नपूणव गाउाँपावलका 

क. पररचय  

नेपाल सरकारको स्थानीय तह गठन आदिे, २०७३ बमोवजम कास्की वजल्लामा गठन भएका पाँच स्थानीय तह मध्ये 

यो दोस्रो स्थानीय तह हो   वि. सं. २०७३ फाल्गनु २७ गते गाउँपावलका घोषिा भएको  अन्नपिूव गाउँपावलकाको िेत्रफल 

४१७.७४  िगव वक. मी. रहकेो छ भने कुल जनसंख्या २३,५६५ छ | अन्पिूव गाउँपावलका वढकुरपोिरी, भदौरेतमागी(१ र 

२), सल्यान, लमु्ल,े दाङवसङ र घान्रुक गा वि स वमवल कुल ११ िडामा विभावजत छ   अन्नपिूव  गाउँपावलकाको पिूी 

वसमानामा माछापचु्छ्रे गाउँपावलका, पविममा म्याग्दी   वजल्ला रहकेो छ उत्तरी वसमानामा मनंग  तथा दवििमा   पिवत 

र पोिरा-लेिनाथ महानगरपावलका रहकेो छ | गाउँपावलकाको अग्रिी  िेत्रहरुमा पयवटन, कृवष र पिपुालन रहकेो छ   

नौडाँडा, काँडे, नयाँपलु, वबरेठाँवट र स्याउवलबजार यस  गाउँपावलकाको मखु्य बजार िेत्र रहकेो छ   मखु्य पयवटकीय िेत्रमा 

अन्नपिूव आिार विविर, माछापचु्छ्रे आिार विविर, घोडेपानी, घान्रुक, पन्चासे, इिरु, वहड्न ताल, नवसिकव  रहकेा छन ्

  रावरिय सडक को लम्बाई जम्मा २४ वक.वम.,वजल्ला सडक को लम्बाई जम्मा ५८.५२ वक. वम.,गाउँपावलका स्तरीय सडक 
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समेत कुल लम्बाई कररब २३७.४१  वक.वम. सडकको अिस्था रहकेो छ   जावत, भाषा, संस्कृवत तथा िमवको दृवष्टकोिले 

साझा फुलबारी झै रहकेो यस गाउँपवलका वभत्र मगर, िेत्री, नेिार, थकाली, गरुुङ, ब्राह्मि, वगरी, िड्का, विश्वकमाव, दजी, 

वकसान लगायतका जावतको बसोबास रहकेो छ  आफ्नो जावतय परम्परा र संस्कृवतलाई अनसुरि गद ैआएका यहाँका 

मानीसहरु  नेपाली भाषाको प्रयोग गदवछन ्   साथै वहन्द ु िमव मान्नेहरुको बाहुल्यता रह े पवन बौद्ध इसाई र इस्लाम 

िमावबलम्बीहरु पवन  

रहकेा छन ्  

अन्नपिूव गाउँपावलका अन्तगवत पने विविि िालका पयवटकीय दृश्यहरुलाई उजागर गनुवपदाव अन्नपिूव वहमाल 

लगायतका रमिीय िावमवक तथा ऐवतहावसक िरोहरहरु यस गाउँपावलका वभत्र पदवछन ्  जसले अन्नपिूव गाउँपावलकाको 

िोभा बढाइरहकेो छन ्  यस गाउँपावलका अन्तगवत रहकेो गरुाँसे जङ्गललाई रावरिय गरुाँस बगैचँा वनमावि गने पररकल्पना 

गररएको छ   नेपालकै लामो अन्नपिूव पदमागवले समेत यस गाउँपावलकालाई छोएको छ   अन्नपिूव गाउँपावलका कास्की 

वजल्लाको मात्र नभएर गण्डकी प्रदिे कै गहनाको रुपमा वलन सवकन्छ  

ि. िुख्य प्रकोपहरुले वनम्त्याउने विपदहरु 

यस अन्नपिूव गाउँपावलकामा पने विपदहरु बाढीपवहरो, आगोलावग, भकूम्प, चट्याङ, हािाहुरी, सडक दघुवटना, 

अवसना आवद हुन   

१.३ विपदको पृष्ठभूवि 

नेपाल विश्वका १९८ मलुकु मध्ये भ-ूकम्पीय जोविमको वहसाबले ११ औ, पानीजन्य प्रकोपबाट हुने ितीका वहसाबले 

३० औ (स्रोतः य ुएन वि.वस.वप.आर २००४, जमवन िाच, मानि विकास प्रवतिेदन २००९) र जलिाय ुपररितवनको जोविमका 

वहसाबले (चौंथो) स्थानमा रहकेो छ   नेपालको ग्रामीि िेत्रमा रहकेा समदुायहरू जलिाय ु पररितवनको असरबाट प्रत्यि 

प्रभावित भएका छन ्र जीविकोपाजवनका स्रोतमा समेत प्रत्यि रुपमा असर पारररहकेो छ  नेपालमा जलिाय ुपररितवन एउटा 

वततो सत्यका रुपमा आएको छ   यसको नकारात्मक असर नेपाल जस्ता विकासोन्मिु मलुकुहरुमा परररहकेो छ  गहृ मन्त्रालय 

र य.ुएन.वड.पी को श्रोत अनसुार नेपालमा हरेक िषव ४२० िटा विपदक्ा घटनाहरू घट्ने, १ हजार जनाको मतृ्यु हुने, ८० जना 

हराउन,े १ लाि ३५ हजार प्रभावित हुने, १६ हजार पररिार विस्थावपत हुने र ठूलो संख्यामा भौवतक िती हुने त्यांक छ   

त्यसैगरी नेपालका २ हजार ३ सय १५ िटा वहमताल मध्ये २२ िटा विरफोट हुने ितरामा रहकेा छन ्

(ICIMOD/UNEP2000)  विपदको वहसाबले नेपाल संसारमा अवत संिेदनिील (Hot Spot) िेत्रमा अिवस्थत छ   

     नेपालको जनसंख्याको ठूलो वहस्सा बहुप्रकोपका घटनाहरुबाट प्रभावित भैरहकेो छ भने विपदका घटनाहरु वदनानवुदन िढद ै

गैरहकेा छन ्  पवछल्लो ४५ िषव (सन ्१९७१ दवेि २०१५) को अिविमा नेपालमा ४०,००० भन्दा बढी व्यविहरुले विपदक्ा 

कारि आफ्नो ज्यान गमुाएका छन ्  यो संख्या हरेक वदन २ जनाको ज्यान गए भन्दा बढी हो   मखु्य विपदह्रुमा िाढीपवहरो, 

भकूम्प, आगजनी, चट्याङ, वितलहर, वहमपात,  वहमपवहरो,  आँिीबेहरी,अवसनापानी र वहमताल विस्फोटन जस्ता घटनाहरु 

पदवछन ्  यसका अलािा बढदो विकास प्रवक्रया सँगै िातािरि प्रदषूि, िन विनाि,  बाँि तथा तटबन्ि वबस्फोटन, पलु भवत्कने,  

िानी, हिाई,  सडक,  जल िा औद्योवगक दघुवटना आवद जस्ता गैर प्राकृवतक विपदह्रु समेत भोग्न ुपरररहकेो छ   

     कास्की वजल्लाको विपदक्ो इवतहास दृवष्टगत गने हो भने वििेष गरी बाढी,  पवहरो,अवसना,  चटयाङ्ग, आगजनी,  भ-ूिय,  

हुरीबतास,  भ-ूकम्प र महामारी प्रमिु रुपमा दवेिन्छन ्   पवछल्ला घटनालाई केलाउने हो भने २०७० सालमा सेती नदीमा 

आएको भीषि बाढी,  २०७२ सालमा लमु्ले, भदौर तामागी गाविसमा गएको भीषि पवहरो,  २०७२ सालमा गएको विनािकारी 

भ-ूकम्प,  २०७३ सालको कृरि पवहरो,  २०७४ सालमा गएका ररभान पवहरा र २०७५ सालका िगेनास ताल डुङ्गा दघुवटना 

मखु्य घटनाका रुपमा रहकेा छन ्  त्यसैगरी िषेनी जवमन भावसद ैजाने यस वजल्लाको मखु्य जोविम रहकेो छ   िातािरिीय 

प्रभाि मलू्याङ्कन नगरी गररने भौवतक संरचना वनमावि तथा सञ्चावलत विकास आयोजनाका कारिले भ-ूिय तथा पवहरोलाई 

अझै टेिा वदईरहकेो छ  पोिरा उपत्यका र आसपासका केही भाग बाहके यस वजल्लाको सम्पिूव भू-भागको बनािट वभरालो 

वकवसमको छ   यस्तो बनािटका कारिले बषावतको समयमा भ-ूिय तथा बाढी पवहरो गई मानिीय तथा जनिनको समेत िती 

हुने गरको छ   मादी नदी सेती नदी र यसका िािा नदीहरूको भ-ूबनािटका कारिले कुनै पवन बेला ठूलो विपद ्आउन सक्ने 

ितरा टड्कारो रुपमा छ   विगत दईु दिकदवेि जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा दवेिएको जलिाय ुपररितवनको प्रभाि वसङ्गो 

मानि समदुाय र प्रकृवतका लावग साझा चनुौतीका रूपमा अगावड आएको सन्दभवमा कास्की वजल्लामा पवन  िातािरिमा 

अस्िाभाविक पररितवन हुदँै गईरहेको छ   जलिायमुा आएको यस्तो अस्िाभाविक पररितवनका कारि सामावजक, आवथवक, 

पयाविरिीय र विकासका संरचनाहरूमा नकारात्मक असर पगेुको कुरा विवभन्न त्यांक र प्रमािहरूले पवुष्ट गरेका छन ्  ितवमान 
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समयमा जलिायु पररितवनको असर स्िरुप विपदक्ा घटनाहरू बढेका छन ्र त्यसलाई सामना गने िमताको विकास रावरिय र 

स्थानीय आिश्यकताको रूपमा दिेा परको छ   नेपालमा विपद ्व्यिस्थापनका लावग रावरिय तहका कायवक्रम तय हुदँै गदाव 

विवभन्न वजल्ला र स्थानीय तहहरुमा समेत योजना र कायवक्रमको तयारी र कायावन्ियनका प्रवक्रया अगावड बवढसकेका छन ्  

विपद व्यिस्थापनको िेत्रमा नेपालले वि. सं. २०३९ मा दिैी प्रकोप (उद्दार) ऐन लाग ुगरी कायव सञ्चालन गरेको 

वथयो त्यसका अलिा  विपद ्जोविम व्यिस्थापन रावरिय रिनीवत, २०६६ ले ह्योगो कायवढाँचा २००५ –२०१५ ले विषयगत 

विकास योजना वनमावि र कायावन्ियन प्रवक्रयामा विपद ्जोविम न्यनूीकरिलाई मलूप्रिाहीकरि गनव पे्रररत गनुवका साथै संस्थागत 

संयन्त्र विकास र सदुृढीकरि गनव, िमता अवभबवृद्ध गनव, आपत्कवलन पिूवतयारी, प्रवतकायव तथा  पनुलावभ कायवक्रमलाई 

प्रभािकारी बनाई उत्थानिील नेपाल बनाउँने सोच रािेको वथयो   उि  रिनीवतले रावरिय, प्रदिे¸ वजल्ला र पावलका स्तरसम्म 

विपद ्जोविम न्यनूीकरिका लावग वजम्मेिार संस्थाको सांगठवनक संरचना र अििारिाको परर कल्पनाका साथै उसले िेल्न ु

पने भवूमका समे त स्पष्ट व्यिस्था गररएको वथयो   नेपाल सरकारबाट स्िीकृत गररएको रिनीवतमा पवन जोविम न्यनूीकरि 

सम्बन्िी अििारिाहरूलाई आपत्कालीन पिूवतयारी    (Preparedness) प्रवतकायव (Response)तथा   पनूलावभ (Recovery) 

सम्बन्िी  कायवक्रममा  व्यिवस्थत रुपमा समािेि गने उल्लेि गररएको वथयो   विश्वव्यापी रुपमा ह्योगो संरचना (२००५–२०१५) 

पिात ्आगामी १५ िषवका लावग विपद ्जोविम न्यनूीकरिका लावग SENDAI कायव ढाँचा २०१५–२०३० लाग ुभइसकेको 

छ   यसले विपदज्ोविम तथा यसबाट जीिन, जीविकोपाजवन र स्िास््य तथा आवथवक, भौवतक, सामावजक, सांस्कृवतक तथा 

िातािरिीय सम्पवत्त, व्यवि, व्यिसाय, समदुाय तथा दिेहरूमा हुने िती नोक्सानीलाई अत्यविक रुपमा न्यनू गने लक्ष्य रािेको 

छ   विपद ्जो विमका व्यिस्थापन कायवका लावग यसले सरकारलाई प्रमिु रुपमा वजम्मेिार मानेको छ   यसका लावग स्थानीय 

वनकाय, वनजी िेत्र तथा सरोकारिालाहरूसँग समेत वजम्मेिारी बाँडफाँड गररन ुपने उल्लेि छ    विपदज्ोविम न्यनूीकरिका 

लावग SENDAI कायव ढाँचा २०१५–२०३० एउटा अन्तराववरिय मागवदिवन गने विश्वब्यापी दस्तािेज हो   यी विषयहरूलाई 

मागवदिवनका रूपमावलई SENDAI कायवढांचा  २०१५–२०३० मा आिाररत रही नेपाल सरकारले पवन  विपद ् जोविम 

न्यनूीकरि रावरिय रिनीवतक कायवयोजना  २०१८–२०३० तयार गरी वि.सं. २०७५ दवेि लाग ूगररसकेको छ   यो रिनीवतक 

कायवयोजनाको लावग चार प्राथवमकता प्राप्त िेत्रहरू र अठार प्राथवमकता प्राप्त कायवहरू तय गररएका छन ्  पावलकाहरुले पवन 

विपदज्ोविम न्यवूनकरि रावरिय कायवयोजना २०२०– २०३० वनमावि गरर कायवन्ियन गनव पने दवेिन्छ   

विपद ्बाट जोगाउन र प्रकोप सवृजत विपदक्ो समयमा प्रभािकारी रुपमा मानिीय सहायता पररचालन गनव र सम्बवन्ित 

वनकायहरुको वजम्मिेारीलाई प्रष्ट वकटान गनवका लावग विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाले महत्िपिूव भवूमका वनिावह गदवछ 

  आपतक्ालमा गररने प्रभािकारी मानिीय प्रवतकायवमा संलग्न वनकायहरूको पिूवतयारीको स्तर र उनीहरुको िमता तथा सबै 

तहमा उपलब्ि स्रोत सािनको ठूलो प्रभाि पदवछ   तसथव, प्राकृवतक तथा मानि वसवजवत जनुसकैु िालका विपदक्ा घटनाबाट 

हुन सक्ने जीउिनको ितीलाई न्यून गनवका लावग विपदप्िूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना एउटा महत्िपिूव पि हो   यसले विपदक्ो 

सामना गने िमतालाई िवृद्ध गने र समदुायहरुलाई विपद ्उत्थानिील गराउने कायवमा मद्दत परु् याउदछ   यसै सन्दभवमा गहृ 

मन्त्रालयले तयार गरेको "विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुविा िागदवशन, २०६७" को आिारमा वजल्ला वस्थत 

सरोकारिालासँग समेत छलफल अन्तरवक्रया गरर विपद ् न्यनूीकरि र सामना गने िमताको विकास गनव वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवतले विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०६८ साल दवेि नै तजुवमा गरी अभ्यास गद ैआएको छ   सोही 

योजनालाई समयसापेि राज्यको पनुवसंरचना बमोवजम पनुरािलोकन तथा अद्यािविकरि गने क्रममा "विपद ्पिूतवयारी तथा 

प्रवतकायव योजना तजुवमा मागवदिवन २०६७" ले वनिावरि गरेका विवि तथा प्रवक्रया परूा गरी "विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव 

योजना २०६८ (२०७१ पवहलो, २०७३ दोस्रो, २०७४ तेस्रो, २०७६ चौथो¸ २०७७ पाँचौ) छैटौं पटक अद्यािविक गरर वजल्ला 

विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना, २०७८ तजुवमा गररएको छ   

विपद ् व्यिस्थापनका विवभन्न चरिमा गररने कामहरू मध्ये विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायवयोजना विपद ्जोविम 

व्यिस्थापनको एक महत्िपिूव अंि हो   यसले विपद ्पवहले विपदक्ो समयमा र विपदक्ो तत्कावलन प्रभाि समाप्त नभएसम्म 

गररने कायवलाई प्राथवमकता वदन्छ   विपद ् पिूवतयारी कायवले विपद ् अवघ गररने कायलावई प्राथवमकतामा रािेको हुन्छ   

आपतकावलन कायवयोजनाले विपदक्ो समयमा विपद ्बाट उत्पन्न असहज अिस्थामा आिारभतू मानिीय सेिा उपलब्ि गराउने 

कायवलाई महत्ि वदएको हुन्छ   विपद ्बाट उत्पन्न असहज अिस्थामा प्रभावितको िोज तथा उद्दार गरी मानिजीिनको रिा र 

स्िास््य सरुिा गनुव यस योजनाको प्रमिु उद्दशे्य रहकेो छ   एक िि अथिा केही वदन मात्रको विपदले् लामो समय लगाएर 

आवजवत उपलवब्िलाई तहस नहस बनाई समग्र विकासको वस्थवतलाई पवछ िकेल्न सक्ने भएकाले विपद ्जोविम व्यिस्थापन 

तथा जलिाय ुपररितवन अनकुलनको अििारिालाई विकास प्रवक्रयामा मलूप्रिाहीकरि गद ैविपद ्तथा जलिाय ुउत्थानविल 

समदुायको वनमावि गनुव आजको आिश्यकता भएको छ    
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पररच्छेद २ उदे्दश्य तथा आिश्यकता 

२.१  विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना २०७८- उदे्दश्यहरु   

क. विपद ्प्रभावित व्यवि, पररिार र समदुायलाई तत्काल उद्दार गरी मानिीय सहयोग उपलब्ि गराउन सवुनवित गनव, 

ि. उपलब्ि न्यनूतम सािन स्रोतको अविकतम उपयोग गद ैसािन स्रोतको िोजी गरी नेपाल सरकारबाट भएका 

वनिवयको कायावन्ियन गनव, 

ग. सरोकारिाला वनकाय तथा संघ संस्थाहरूसँग प्रभािकारी समन्ियको सवुनवितता गरी विपद ् पिूवतयारी तथा 

प्रवतकायवलाई प्रभािकारी बनाउन, 

घ. जोविम नक्सांकन गरी समदुायमा रहकेो संकटासन्नताको पवहचान, स्तरीकरि तथा िमता विशे्लषि गरी जोविम 

न्यनूीकरि गने िालका वक्रयाकलापहरू कास्की वजल्लाका संकटासन्न पावलकाहरुमा सञ्चालन गनव, 

ङ. आिश्यकता अनसुार विकास प्रकृयामा विपद ्जोविम न्यनूीकरिलाई मलूप्रिाहीकरि गद ैविपद ्पिूव, विपदक्ो 

समयमा / विपद ्पिात गनुवपने कायवलाई प्राथवमकीकरि गनव   

च. महामारी (सरुिा रोग/कोवभड-१९) को समयमा मानिीय सरुिाका लावग उपलव्ि स्रोत सािनको पररचालन गद ै

३ तहका सरकार बीच भएका वनिवयहरु समन्िय गद ैकायावन्ियन गनव   

२.२  योजना तजुविा विवि तथा प्रवक्रया 

विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुवमा गने क्रममा गहृ मन्त्रालयद्वारा जारी गररएको विपद ्पिूवतयारी तथा 

प्रवतकायव योजना तजुवमा मागवदिवन, २०६७ लाई मलूआिार मावनएको छ   जसको िाका  वनम्नअनसुार रहकेो छ- 

क. मानिीय सहायतामा कायव गने साझेदारहरुको पवहचान, 

ि. विद्यमान सचूना/अवभलेिको पुनरािलोकन¸ 

ग. साझेदारहरुको बैठक आयोजना¸ 

घ. अवन्तम कायविालाको आयोजना¸ 

ङ. विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुवमा¸ 

च. कायवयोजना कायावन्ियन¸ 

छ. समन्िय र  

ज. पनुरािलोकन 

उपरोि मागवदिवनको िाकालाई अनिुरि गने क्रममा विपद ् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना, २०७७ लाई 

समयसापेि पनुरािलोकन तथा अद्यािविक गरी विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना-२०७८ तजवमाु गनवका लावग सिवप्रथम 

वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको बैठकले सहायक प्रमिु वजल्ला अविकारीको संयोजकत्िमा वजल्ला विपद पिूवतयारी 

तथा प्रवतकायव योजना वनमािव कायवदल गठन गरर उि कायवदललाई वजल्ला विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना वनमावि 

गनवको लावग वजम्मा वदइएको वथयो   उि कायवदलले वजल्लामा रहकेा विपदक्ो िेत्रमा कायव गने सरकारी, गैर सरकारी, 

राजनैवतक दल, िवुद्धवजिी, सञ्चारकमी तथा स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवतसँग समन्िय गरी आिश्यक सचूना तथा 

जानकारी संकलन गरर विद्यमान सचूनाहरुलाई अद्यािविक गने कायव भयो   वजल्ला विपद ्व्ययिस्थापन सवमवतबाट विवभन्न 

१० िटा विषयगत िते्र (Cluster Approach) को पवहचान गरर संयोजन गने¸ िेत्रगत कायावलय र वजम्मेिारी समेत तोक्ने 

काम भयो   यसरी पवहचान भएका १० िटै विषयगत िते्रसँग सम्बवन्ित सरोकारिालाहरुको बैठक, वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवतको बैठक तथा वजल्ला स्तरीय सरोकारिालाहरुको कायविाला गोष्ठीमा व्यापक छलफल र अन्तरवक्रया 

गरी प्राप्त भएका सचूना, सझुाि र वनिवयहरु समेतको आिारमा यस अवघ तयार गररको योजनालाई नै अद्यािविक गरी मस्यौदा 

मावथ वमवत २०७८ असार ०३ गतेको वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलफल एिं वबशे्लषि भई प्राप्त भएका 

राय सझुािहरुलाई समेत समािेि गरी छैटौं अद्यािविक योजना, २०७८ पाररत यस योजनालाई आिार मावन स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवतहरुले आ-आफ्नो िेत्रमा विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव सम्िन्िी कृयाकलापहरु सञ्चालन गने वनिवय 

गररएको   
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२.३  अपेवित नवतजा 

यस योजनाले िोजेका पररिामहरू मखु्यतया वनम्न वलवित विषय िस्तसँुग सम्बवन्ित छन ्: 

क. प्रकोपको समयमा प्रभावित समुदायलाई तत्काल सहयोग गनव सवजलो हुनेछ   

ि. वजल्लामा मानिीय िेत्रमा कायवरत संघ संस्थाहरूको पवहचान तथा श्रोत सािनको आंकलन हुनेछ   

ग. विषयगत िेत्रहरूको आकवस्मक योजना वनमावि भई प्रवतकायवका लावग सरल दस्तािेज वनमावि हुनेछ   

घ. विपद ्प्रभावितहरूलाई तत्काल उद्दार तथा राहत सेिा परु् याउन सरल उपायहरू अिलम्बन गनव सहज हुनेछ   

ङ. विपद ्जोविम न्यनूीकरि गनव सरोकारिालाहरू बीच समन्ियात्मक संयन्त्रको वनमावि भई प्रकोपको समय र प्रकोप 

पिात तत्काल प्रवतकायव गनव सहज हुनेछ   

च. विपदक्ो समयमा स्थानीय वनकाय तथा स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको समन्िय र सहकायवमा प्रभािकारी 

प्रवतकायवका गवतविविलाई अवघ बढाइने छ   

छ. महामारी र सरुिा रोगहरुको रोकथाम िचाउका लावग आकवस्मक योजना वनमावि भई प्रवतकायवका लावग सहज 

रुपमा कायावन्ियन हुनेछ   

२.४  विपद् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाले प्राप्त गनव िोजेका पररणािहरू 

यस विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाले प्राप्त गनव िोजेका पररिामहरू मखु्यतया वनम्न वलवित छन ्:  

क. स्थानीय पिूाविारको िस्त ुवस्थवत वििरि, 

ि. प्रभावित हुन सक्ने समदुायको संख्या र अिवस्थवत, 

ग. उपलब्ि िमता (विपदसँ्ग जधु्ने र प्रवतकायवमा उपलब्ि हुन सक्ने), 

घ. विपद ्जोविम विशे्लषि, 

ङ. पिूव चेतािनी प्रिाली, 

च. िोज तथा उद्दार व्यिस्था, 

छ. आश्रय घर (सेल्टर) िा क्याम्प व्यिस्थापन प्रिाली, 

ज. राहत व्यिस्था र वितरि, 

झ. िाद्य सामग्री र गैर िाद्य सामग्रीको भण्डार अिस्था, 

ञ. प्रवतकायवमा संलग्न साझेदारहरको भवूमका र वजम्मेिारीको वनिावरि, 

ट. हरेक वनकायमा सम्पकव  व्यविको पवहचान र सञ्चार सम्पकव को व्यिस्था, 

ठ. मानिीय सहायताकमीले गने सहयोग (के, कसले, कवहले, कहाँ,कसरी उपलब्ि गराउने हो सोको पवहचान), 

ड. सरोकारिाला सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाको विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी िमता अवभिवृद्ध हुने   

ढ. महामारी सरुिा रोगको समयमा प्रवतकायव गनव सक्ने िमताको विकास   

२.५  पूिवतयारीका लावग सािान्य िान्यताहरू 

पिूवतयारी कायव गदाव सबै साझेदारहरूले अपनाउन ुपने सामान्य वसद्धान्तहरू दहेाय बमोवजम हुने छन ्:  

क. वजल्ला प्रिासन कायावलय तथा वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवत माफव त ् एकद्धार नीवत अनरुुप  सम्बवन्ित 
पावलका सवहत  समग्र समन्ियको काम हुने छ   

ि. प्रमिु वजल्ला अविकारी िा  वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवतले समन्ियका लावग अन्य संघ संस्थाहरूको 

सहयोग वलन सवकनेछ   

ग. विषयगत समन्िय गने तथा समन्िय गदाव मखु्य माग िा आिश्यकता परूा होस ्भन्ने ध्यान पयुावउन ुपदवछ  

घ. गैरसरकारी संस्थाहरू विपद ् पिूवतयारी एिं उद्दार कायवका लावग दि जनिवि, आवथवक, भौवतक सवुििा तथा 

स्थानीय सञ्जालमा आिाररत भएकाले त्यस्ता संस्थाहरू िमता अनसुार प्रभािकारी रुपमा पररचालन हुने छन ्  

ङ. पिूव वनिावररत रुपमा समन्िय, सहयोग, समझदारी, सहकायव, वनदिेन र वनयन्त्रि कायम हुनेछ   
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२.६  योजनाको सीवितता 

यस योजनाका आिारभतू सीवमतताहरु वनम्नानसुार रहकेा छन ्:- 

क. स्थानीय तह वजल्ला वस्थत कायावलयहरु तथा वजल्ला प्रिासन कायावलय सम्म प्रकोपले पारको ितीको सबै 

वििरि पिूव नहुन सक्दछ तसथव आगामी वदनहरूमा वनयवमत रुपमा जानकारीहरू एिं त्यांकहरू अद्यािविक र 

पररमाजवन गनव आिश्यक दवेिएको छ   

ि. जोविम तथा प्रकोपहरूको स्तरीकरि जलिाय ुपररितवन सम्बन्िी स्थानीय अनकूुलन योजनालाई आिार मानी 

गररएको छ जनु विपदक्ो तिरबाट केही फरक हुन सक्छ   साथै यो पिूवतया समदुायमा आिाररत छलफलमा 

आिाररत रहकेोले िैज्ञावनक तथा भ-ूगभीय अनसुन्िानबाट केही फरक हुन सक्छ   

ग. सम्भावित विपद ्प्रभावित घरिरुीहरू विगतमा रडक्रस सोसाइटीद्वारा बाँवडएको राहतको सङ्ख्यालाई आिार 

मावनएकोले िास्तविकतामा फरक पवन हुन सक्नेछ    

घ. योजना तजुवमा गने क्रममा सरोकारिाला सबै िेत्र तथा वनकायसँग पिूव रुपले पगु्न सवकएको छैन   

२.७   विपद् ब्यिस्थापन तथा जोविि न्यूनीकरणका लावग भएका िौजुदा कानूनी तथा ससं्थागत व्यिस्था  : 

२.७.१ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको विकासका लावग विकेन्रीकरिको अििारिलाई प्रिद्धवन 

गरेको छ   जस अनसुार वनम्न वलवित विषयहरु स्थानीय सरकारले गनव सक्ने स्पष्ट पारेको छ   

क. विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीवत, काननू, मापदण्ड, योजनाको कायावन्ियन, अनगुमन र वनयमनको 

व्यिस्था गरेको छ   

ि. स्थानीययस्तरमा विपद ्पिूव तयारी तथा प्रवतकायव योजना, पिूव सचूना प्रिाली, िोज तथा उद्दार राहत सामग्रीको पिूव 
भण्डारि, वितरि र समन्िय, 

ग. स्थानीय तटबन्ि, नदी र पवहरोको वनयन्त्रि तथा नदीको व्यिस्थापन र वनयमन, 

घ. विपद ्जोविम िेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरुको पवहचान र स्थानान्तरि, 

ङ. विपद ्व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदिे र स्थानीय समदुाय, सङ्घ संस्था तथा वनजी िेत्रसँग सहयोग, समन्िय र सहकायव, 

च. विपद ्व्यिस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत सािनको पररचालन 

छ. विपद ्जोविम न्यनूीकरि सम्बन्िी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुवमा कायावन्ियन, अनगुमन र वनयमन, 

ज. विपद ्पिात ्स्थानीयस्तरको पनुवस्थापना र पनुवनवमाि, 

झ. स्थानीय स्तरको विपद ्सम्बन्िी त्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान¸ 
ञ. स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रिाली, 

ट. समदुायमा आिाररत विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायवक्रमको सञ्चालन, 

ठ. विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव   
 

२.७.२ विपद् जोविि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ - प्रथि संशोिन २०७५ सवहत 

विपद ्जोविम न्यनूीकरि तथा ब्यिस्थापन ऐन, २०७४ तयार भ ैलाग ूभएको छ   यो ऐनले दिैी प्रकोप उद्दार ऐन, 

२०३९ लाई विस्थावपत गरको हो   यो ऐनले विपदल्ाई एउटा समस्याको रूपमा ग्रहि गरी विपद ् व्यिस्थापनको लावग 

समदुायस्तर दवेि  स्थानीय तह हुदँ ै संघीय सरकारसम्मको संस्थागत संरचना व्यिस्था तथा सबकैो अविकार, कायव र 

कतवव्यको समेत उल्लेि गरको छ   यसले विपद ्जोविम पिूव तयारी, न्यनूीकरि, प्रवतकायव, पनुवस्थापना र पनुवनवमाविको 

समेतको व्यिस्था गरको छ   यसले विपदक्ो सामना गनवको लावग सरकारी गैरसरकारी सरुिा वनकाय र नागररक समाजको 

समेत काम कतवव्यको उल्लेि गरको छ   यसै गरी विपद ्व्यिस्थापन कोष र स्थायी वनकाय विपद जोविम न्यनूीकरि तथा 

ब्यिस्थापन रावरिय प्राविकरिको ब्यिस्था गनुवको साथै विपदक्ो समयमा प्राविकरिले  कुनै पवन वनकाय िा संस्थाको 

कमवचारीलाई माग गरेमा िटाउनु पने िाध्यात्मक ब्यिस्था पवन यस ऐनमा गररएको छ   साथै यस ऐनमा दिेको कुनै िेत्र िा 
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परैु दिेलाई नेपाल सरकारले विपद ्संकटग्रस्त िेत्र घोषिा गनव सक्ने ब्यिस्था पवन गररएको छ   विपदक्ो समयमा नकारात्मक 

वक्रयाकलाप गनेलाई सजायं र िती हुनेलाई िती पतूीको ब्यिस्था गनुवकासाथै राम्रो काम गनेलाई परुस्कारको ब्यिस्था पवन 

यस ऐनमा समेवटएको छ   

२.७.३ वजल्ला विपद् व्यिस्थापन सविवतको काि, कतवव्य र अविकार 

वजल्ला विपद व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतवव्य र अविकार देहाय बमोवजम रहकेो छ : 

क. पररषद, कायवकारी सवमवत तथा प्रदिे विपद सवमवतबाट स्िीकृत नीवत योजना तथा कायवक्रम कायावन्ियन गनव 

सहयोग गने गराउने   

ि. वजल्लाको विपद प्रवतकायव योजना तयार गरी लाग ुगने गराउने   
ग. वजल्ला स्तरमा रहकेो आपत ्कालीन कायव सञ्चालन केन्रको  सञ्चालन गने   

घ. उपलब्ि श्रोतको उच्छ्चतम प्रयोग तथा प्रिाह गरर विपद ्प्रभावित िेत्रमा िोजी तथा उद्दार गने   
ङ. नेपाल सरकारबाट स्िीकृत मापदण्ड अनसुार राहत वितरि गने गराउने तथा वजल्ला वस्थत सरकारी तथा 

गैरसरकारी कायावलयलाई सोही अनसुार राहत वितरि गनव लगाउने   

च. विपद ्प्रभावित िेत्रमा आिश्यकता अनसुार  यातायात तथा मावनसहरुको आित जाितमा वनयन्त्रि गने  

छ. विपदको कारि वसवजवत फोहर तथा अन्य अनािश्यक िस्त ुहटाउने तथा हटाउन लगाउने    
ज. विपदको समयमा मतृ्य ुभएका मावनसका िि तथा जनािरको ब्यिस्थापन गने   
झ. आपत ्कालीन अिस्थामा विपद प्रभावित ब्यविहरुको लावग आश्रय गहृको ब्यिस्था गने   

ञ. विपदक्ो समयमा तत्काल पररचालन हुन सक्ने गरी सरुिा वनकायलाई दरुुस्त राख्न लगाउने   
ट. विपद प्रभावित िेत्रमा िानेपानी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषिी उपचार जस्ता अत्यािश्यक िस्तकुो प्रिन्ि 

गने  

ठ. विपद ्प्रभावित िेत्रमा तत्काल आिश्यक पने अस्थाई भौवतक संरचनाहरुको वनमावि गनव लगाउने 

ड. विपदको अिस्थामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ि सरकारी गैरसरकारी एिं वनजी यातायातका सािन, यन्त्र, सरसमान, 

िाद्य सामान आवद काननू बमोवजम वनयन्त्रिमा वलई प्रयोग गने िा गनव लगाउने   

ढ. विपदक्ो जोविममा रहकेा िा विपद प्रभावित िेत्रमा रहकेा असरूवित भिनहरु भत्काउन लगाउने   

ि. असरूवित भिन तथा स्थानमा रहकेा विपद प्रभावित ब्यविहरुलाई सरूवित स्थानमा स्थानान्तरि गने  
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त. विपद ्प्रभावित िेत्रमा स्ियंसेिक, वििेषज्ञ तथा परामिवदातालाई पररचालन गने र सोको सपुरीिेिि गने   

थ. रावरिय िा अन्तरावरिय गरैसरकारी संस्थाहरुबाट गररने उद्दार तथा राहत एिं सहयोग आवद कृयाकलापमा समन्िय 

गने   

द. विपदको समयमा िोज, उद्दार तथा राहत र पनुलावभ सम्िन्िी कायवको लावग स्थानीय तह लगायत सम्बवन्ित 

वनकायहरुसँग समन्िय गने   

ि. विपद पिात आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरुको न्यनूीकरिका लावग आिश्यक कायवहरु गने   

न. विपद प्रभावित िेत्रमा सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषिा गनव पने अिस्था रहमेा नेपाल सरकार समि वसफाररस गने, विपद 

सम्िन्िी सचूना प्रिाह गने   

ऩ. उद्दार तथा राहत कायवक्रमको प्रगवत वििरि प्राविकरिमा पठाउने   

प. विपद ्ब्यिस्थापन सम्बन्िमा तोवकए बमोवजमका अन्य काम गने, गराउने   

२.७.४ स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सविवतको काि, कतवव्य र अविकार । 

क. स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन योजना तजुवमा गरी कायावन्ियन गने   (पररषद,् कायवकारी सवमवत र प्रदिे विपद ्

व्यिस्थापन सवमवतका नीवत, योजना, कायवक्रम अनरुुप) 

ि. स्थानीय तहलाई विपद ्व्यिस्थापनका लावग बजेट वबवनयोजन गनव लगाउने   
ग. सबै पिको समन्िय र संलग्नतामा विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी कायव गने, गराउने   

घ. स्थानीय तहका पदाविकारी¸ कमवचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचालक तथा समदुायलाई विपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्िमा प्रवििि वदने व्यिस्था वमलाउने   

ङ. भौवतक संरचना वनमावि गदाव भिनसंवहता लगायत अन्य स्िीकृत वनदवेिका िा मापदण्डको पालना गराउने   
च. िडा िा समदुाय स्तरमा विपद ्पिूव तयारी तथा प्रवतकायव सवमवत गठन गने    
छ. विपद ् प्रवतकायवका लावग आपत ्कालीन नमनूा अभ्यास गने, गराउने   प्रभावित िेत्रमा उद्दार तथा राहतको 

व्यिस्था गने   

ज. अनगुमन गने (ऐन बमोवजम कायव गरे नगरेकोः सािवजवनक संस्था तथा व्यिसायीक प्रवतष्ठानको) 
झ. स्थानीय तहमा विपद ्व्यिस्थापन सचूना प्रिाली तथा पिूव चेतािनी प्रिालीको विकास र संचालन गने, गराउने  
ञ. स्थानीय स्तरमा आपतकालीन कायव संचालन केन्रको स्थापना र संचालन गने   

ट. विपद ्परी हराएका, वबग्रकेा िा नष्ट भएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािविक गरी राख्न लगाउने  

ठ. विपद ्प्रभावित घर पररिारको पवहचान, स्तर वनिावरि तथा पररचयपत्र वितरि गन,े गराउन े

ड. विपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी िारुियन्त्र लगायतका अन्य उपकरिहरु तयारी हालतमा राख्न लगाउने  
ढ. विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायव गने, गराउने  (कायवकारी सवमवत, प्रदिे विपद,् व्यिस्थापन सवमवत तथा 

वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको वनिवय अनसुार) 
 

२.७.५ विपद ब्यिस्थापनसाँग सम्तबवन्ित िुख्य नीवत वनयिािली र वनदेवशकाहरु  

क. विपद ्जोविम व्यिस्थापन रावरिय रिनीवत, २०६६ 

ि. स्थानीय विपद ्जोविम व्यिस्थापन योजना तजुवमा वनदवेिका, २०६८ 

ग. उत्थानिील स्थानीय समदुायका लावग रावरिय रिनीवत, २०७४ 

घ. विपद जोविम न्यनूीकरि रावरिय रिनीवतक कायवयोजना, २०१८-२०३० 

ङ. प्रकोप पीवडत उद्दार र राहत सम्िन्िी मापदण्ड, २०७४ ( छैठौं संिोिन) 

च. रावरिय विपद ्प्रवतकायव कायवढाँचा, २०७०(प्रथम संिोिन २०७५) 

छ. विपद ्जोविम न्यनूीकरि तथा व्यिस्थापन वनयमािली, २०७६ 
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पररच्छेद ३ विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना 

३.१ सन्दभव सािग्री पुनरािलोकनको नवतजा :  

कास्की वजल्लामा विवभन्न वनकायहरूबाट विवभन्न समयमा विपद ् सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान एिं योजना 

सम्बन्िीप्रवतिेदनहरू प्रकािन भएका छन ्   यस विपद ् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजुवमाका लावग विवभन्न 

सन्दभवसामग्रीहरूको अध्ययन गररएको छ   केही महत्िपिूव सामग्रीहरू र त्यसबाट प्राप्त गररएका असल अभ्यासहरू तलको 

तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ   

तावलका नं .१  : सन्दभव सािग्रीहरूको वििरण  :  

क्र.स.ं प्रवतिेदन/प्रकाशनका नाि वसकाइ/असल अभ्यासहरू 

1.  
विपद पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना,२०७६ र 

२०७७ 

विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको अवभमिुीकरि गरी सम्बवन्ित 

स्टेकहोल्डरहरु सचेत भई थप िमता अवभबवृद्ध गनव लागेको   

2.  
विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना,२०७१¸ 

२०७३ र  २०७४ 

वजल्ला स्तरका विपद ्जोविम स्तरीकरि, विषयगत अभ्यासहरू सरुुिात हुन 

िोजका र वजल्ला वभत्र रहका िमताहरू उल्लेि भएका   

3.  विपद पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना, २०६८ समग्र वजल्लाको विपद ्जोविमका अबस्थाहरु  बारे असल वचत्रि   

4.  नेपाल रडक्रस सोसाइटीका िावषवक प्रवतिेदनहरू वजल्लामा भए गरेका विपद ्प्रवतकायवमा भएका प्रयासहरु उल्लेि भएका   

5.  
स्थानीय विपद जोविम व्यिस्थापन कायव 

योजनाहरू 

तत्कालीन स्थानीय वनकायले गरेका प्रयास र सफलताका कथाहरू एिम ्

गाँउस्तरमा योजना वनमावि गने प्रवक्रया स्थानीय समदुायका प्राथवमकताहरू 

बारे जानकारी भएका विपदक्ा वस्थवत र स्थानीय स्तरबाट गनव सक्ने 

सम्भावित उपायहरूका बारेमा जानकारी   जोविमहरुको ऐवतहावसक 

विशे्लषि Trend Analysis गनव सहज भएका   

 

6.  
विपद जोविम न्यनूीकरिका लावग रावरिय 

रिनीवत, २०६६ 

रावरिय स्तरमा तयार भएको नीवतबारे पनूरािलोकन जानकारी र वजल्ला 

स्तरमा समायोजन गने प्रवक्रया बारे स्पष्टता   

 

३.२ प्रकोप तथा जोविि विशे्लषण 

    यस कास्की वजल्लामा रहकेा साविक ३२ गाविस मध्ये २७ िटा गाविस र साविक पोिरा उप-

महानगरपावलकाको ७ िटा िडामा गरी जम्मा ३४ िटा जलिाय ुपररबतवन सम्बन्िी स्थानीय अनकुूलन कायवयोजना तयार 

भएको वथयो   त्यसैगरी ४ िटा साविक गाविस र साविक पोिरा उप-महानगरपावलकाको २३ िटा िडाहरूमा स्थानीय 

विपद ्जोविम व्यिस्थापन योजना तयार भएको वथयो   हाल ती गाविस एिम ्िडाहरु नयाँ राज्यको पनुसंरचना अनसुार 

पररितवन भएको अिस्था छ    यसरी स्थानीय स्तरमा बनेका योजनाहरूका विशे्लषि गरी यस वजल्लाको जोविमहरूको 

प्राथवमकीकरि गररएको छ   
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वचत्र नं १ वजल्लाको सिग्र जोविि प्रथविकीकरण  

 

 श्रोत- LAPA/LDRMP बैठक छलफल 

 

मावथको वचत्रलाई विशे्लषि गदाव यस वजल्लामा सबैभन्दा िती पवहरोले परु् याएको दवेिन्छ   त्यसपवछका महत्िपिूव 

जोविमहरूमा अवसना, चट्याङ्ग, िडेरी, बाढी, हािाहुरी, आगजनी रहकेा छन ् जोविमहरूको प्राथवमकीकरि मलूतः 

समदुायमा आिाररत छलफल र विगतमा घटेका घटनाका प्रकृवतमा आिाररत रही प्राथवमकीकरि गररएको छ  यी 

जोविमहरूबाट प्रभावित स्थानहरू तल तावलकामा वदइएको छः 
 

कास्की वजल्लािा आजसम्ति परेका विपद्हरुको इवतहासको लेिाजोिा स्थानीय पावलकाहरुिा बनेका 

योजनाहरुको विश् लेषणको आिारिा जोवििहरुबाट प्रभावित गाउाँपावलका तथा िहानगरपावलका िडाहरु- 

तावलकाहरु २  

१.   बावढ पवहरो  

स्थानीय तह अवत उच्चजोविियुक्त िडाहरु उच्च जोविियुक्त िडाहरु 
िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन 

सक्ने घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

१, २०, २६, २४, ३२, ३३, 

२३,२८, १८, २५ 

२, ३, ११, २७, २८, 

३०,३१, ३३ 

४, ५, १७, १९, 

२२ 

६१ 

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

िाछापुच्रे 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 

२. चट्याङ्ग  

स्थानीय तह 
अवत उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 
उच्च जोविियुक्त िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन 

सक्ने घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

२३, २१, ३१ २४, २०,२७, ३०, १३, १८ १२,१४, २६, २८,२९, 

३३ 

२५ 

अन्नपूणव गा.पा १  ६, ९,११ ७ 

िाछापुच्रे गा.पा ४,६ ३, ५ ७, ८ १४ 
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िादी गा.पा १, ३, ११, १२ ६,८  १८ 

रुपा गा.पा ५ ६ ४ ७ 

३. आगजनी 

स्थानीय तह 
अवत उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

 ४,६,७,८,१२, १५, २२, 

२७, ३०, ३३ 

१,३,९,११,१३,१४, २१, 

२९,२६ 

२९ 

अन्नपूणव गा.पा  ६ ४ ४ 

िाछापुच्रे गा.पा  ५ ३, ४ ४ 

िादी गा.पा ८, ९, १० १२  ३ 

रुपा गा.पा  ३, ५, ६ २ ७ 

 

४. हािाहुरी  

स्थानीय तह 
अवत उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 
२९, ३० 

२३, ८, १० ,१२, १५, 

२६, २७,३१, ३३ 

२,३,४,५, ९, ११, १४, 

१६,१९,२० 

३६ 

 

अन्नपूणव गा.पा - २, ९ ११ ५ 

िाछापुच्रे 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. अवसना 

स्थानीय तह 
अवत उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

 

 

२३,१०,११,१९,२०,२५, 

३१,३३ 
२४,२०,२१,२७,३० १८,१२,१४,२६,२९ ४७ 

अन्नपूणव गा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 

िाछापुच्रे 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 

 

६. िडेरी  

 स्थानीय तह 
अवत उच्च 

जोविियुक्त िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

१३, १९, २१, २५, २६, 

२९, ३०, ३१, ३३ 

४, ६, ७, ८, ११,१२, १५, 

२३, २४ 

१, ३, ९, ११, १३,१४, 

२०, ३२ 
६१ 

अन्नपूणव गा.पा ७, १० ९ २, ४ १२ 

िाछापुच्रे 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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७. रोग वकराको प्रकोप 

स्थानीय तह अवत उच्च 

जोविियुक्त िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा िहानगरपावलका १४, १९, २०, २२,२७, 

३० 

३१, ३३ ८, १४, १७, २३,२६, २७, 

२९, ३०, ३२ 

३७ 

अन्नपूणव गा.पा – ४, ५ १, २, ३ ७ 

िाछापुच्रे 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 तह अवत उच्च 

जोविियुक्त िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त िडाहरु प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

 

– 

२२, २३, २५ २१ 

 

७ 

 अन्नपूणव गा.पा ४, ६ – ५, ७ १० 

िाछापुच्रे गा.पा २, ४, ५ – – १२ 

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

रुपा गा.पा – – – – 

 

९. विचाहा प्रजाती 

स्थानीय तह अवत उच्च 

जोविियुक्त िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त िडाहरु प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

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

अन्नपूणव गा.पा ४, ५ – – ८ 

िाछापुच्रे गा.पा ५, ८, ९ – – १२ 

िादी गा.पा – - – - 

रुपा गा.पा – - – - 

 

१०. पानीको िूल सकु्ने  

स्थानीय तह अवत उच्च जोविियुक्त िडाहरु उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त 

िडाहरु 

प्रभावित हुन सक्ने 

पररिार 

पोिरा 

िहानगरपावलका 

१, १२, १६, १७, १३, २१, २९, ३०, 

३३ 

१९, २२ २५, २६, २७, ३१ ४४ 

अन्नपूणव गा.पा ४, ५ – – ८ 

िाछापुच्रे गा.पा – २, ५ – ४ 

िादी गा.पा – २ – – 

रुपा गा.पा – – ५ १ 
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११. पशु रोग  

स्थानीय तह अवत उच्च 

जोविियुक्त 

िडाहरु 

उच्च जोविियुक्त 

िडाहरु 

िध्यि जोविियुक्त िडाहरु प्रभावित हुन सक्ने 

घरपररिार 

पोिरा िहानगरपावलका ३३ २१ ११, २६, २९, ३० १० 

अन्नपूणव गा.पा – – ४ ५ 

िाछापुच्रे गा.पा – ५ ७ ७ 

िादी गा.पा – – ४,१०, १२ ५ 

रुपा गा.पा – – – – 

 

   कास्की वजल्लामा २०७२ सालदवेि हालसम्म घटेका विगतका घटनाहरू र त्यसबाट प्रभावित घरिरुीहरूको वििरि 

दहेाय बमोवजम रहकेो दवेिन्छ-  

तावलका नं. ३    

साल 

विपद् जोविि 

प्रकार 

२०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ जम्मा 

आगजनी १५ २२ १५ २० २१ १८ 111 
चटयाङ्ग ८ ४ ५ २ २ ० 21 

बाढी /पवहरो  १९७ १५३ १२५ ४७ ३९ ४५ 606 
हािाहुरी ० २८ २४ २ ४ ३ 61 
भू -कम्तप  २८०२ ० ० ० ० ० 2802 
जम्तिा ३०२२ २०७ १६९ ७१ ६६ ६६ 3601 
 

मावथको तावलकालाई हदेाव बावढ/पवहरो प्रत्येक िषव दोहोररएको देविन्छ   यसबाट प्रभावित घरिरुीहरू पवन अन्य 

विपदक्ो तलुनामा बढी रहकेो छ   भ-ूकम्प प्रत्येक िषव नदोहोररए तापवन प्रभावित घरिरुीहरू भने बढी दवेिन्छ    

त्यस्तै जलिाय ुपररितवनबाट पनव सक्ने जोविमहरू र विगतको विपदक्ो घटनालाई केलाउँदा कास्की वजल्लामा 

िाढी पवहरोको जोविम बढी रहकेो दवेिन्छ  तसथव विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तयार गदाव बाढी÷पवहरोबाट पनव 

सक्ने प्रभािहरूलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक विषयगत कायावलयहरूले आफ्नो प्रवतकायव योजनामा कम्तीमा जम्मा ५०० 

घरिरुीलाई लवित गरी बनाउन ुपने दवेिन्छ   

३.३  ििता विश् लेषण तथा िाडल पवहचान :  

आिश्यकताको लेिाजोिा र िाडल पवहचानको सन्दभवमा पवन िेत्रगत रुपमा नै वजल्लामा भएका श्रोतहरुको 

अिस्था आँकलन गन,े त्यसमा थप आिश्यक के हो भन्ने पत्ता लगाउने र वबगतका विपद ्सम्बोिनका सन्दभवमा दवेिएका 

िाडलहरु समस्याहरु पवहचान गरी त्यसलाई आगामी विपदक्ो अिस्थामा सम्बोिन गनव सवकने गरी तयारी अिस्थामा रहन े

गरी प्रवतकायव योजना बनाउने काम भएको छ   सबै स्थानीय तहले विपद ्व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ लाई आत्मसात गरी 

तोवकएको वजम्मेिारी अनसुार कायव गनुवपने छ   स्थानीय तहमा िाद्य तथा गैरिाद्य (िोज तथा उद्दारका) सामाग्रीहरुको 

व्यिवस्थत भण्डारि गने सबै स्थानीयतहले विपद ् जोविमको पवहचान गरी पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना बनाई 

कायावन्ियनमा ल्याउनपुने   सबै स्थानीय तहले विपद ्प्रभावितहरुलाई तत्काल अस्थायी आिासका लावग विपद ्पिूव न ै

िलु्ला तथा सरूवित स्थानको पवहचान गनुवपने  स्थानीय तहल ेविपद ्ब्यिस्थापनका लावग िमता अवभबवृद्धका गवतवबवि 

संचालन गनुवपने   जस्तैः  विपद ् व्यिस्थापन, आिारभतु िोज तथा उद्दार, घरपररिार समदुाय तथा विद्यालयको 

आपतकावलन योजना लगायतका तावलमको आयोजना गने   सरकारको नयाँ संरचना अनसुार वजल्लामा भएका सबै िेत्रगत 

कायावलयहरु स्थानीय तहमा रहने भएको हुदँा सबै स्थानीय तहले विषयगत अििारि (Cluster Approach) अबलम्िन गरी 
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सबै क्लष्टरलाई सवक्रय बनाउने   जसमाः िोज तथा उद्दार, सचूना सञ्चार तथा समन्िय¸ िाद्यान्न तथा राहत, वििा, 

स्िास््य, िानेपानी¸ सरसफाई, अस्थायी आिास, संरिि आवद आिश्यकताको आिारमा सवक्रय बनाउने   स्थानीय 

आपत ्कालीन कायवसंचालन केन्रको स्थापना गरी प्रभािकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने   

तावलका ४ 

कायवहरु 
पोिरा 

िहानगरपावलका 

अन्नपुणव 

गा.पा. 

िाछापुच्रे 

गा.पा 
िादी गा.पा रुपा गा.पा 

स्थानीय विपद व्यिस्थापन सिवत गठन छ छ छ छ छ 

विपद पूितयारी तथा प्रवतकायव योजना 

वनिाणव 
छैन छैन छैन छैन छैन 

िाद्य तथा गैरिाद्य सािाग्री भण्डारण छ – – – – 

िुला तथा सरूवित िेत्र पवहचान छ – – – – 

आपतकावलन कायवसञ्चालन केन्र स्थापना 

तथा सञ्चालन 
छ – – – – 

विषयगत िेत्र (Cluster) गठन – – – – – 

भिन सवंहता कायवन्ियन छ – – – – 

तावलि प्राप्त कायवदलहरु – – – – – 

विपद व्यिस्थापन सचेतना तावलि छ – – – – 

विपद व्यिस्थापन कोष छ छ छ छ छ 

 

सबै स्थानीय तहले विपद जोविम व्यिस्थापन तथा न्यवूनकरि ऐन¸ २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन¸ 

२०७४ ले व्यिस्था गरे अनरुुपका कायवहरु सञ्चालन गनुव पने दवेिन्छ   विपदको स्थानीय समुदाय नै प्रथम उद्दारक हो   

तसथव विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना बनाई वनयवमत अध्यािविक गनुवपने̧  सबै स्थानीय तहमा िलुा तथा सरूवित 

िेत्रहरु पवहचान गनुवपन,े तावलम प्राप्त विपद ्व्यिस्थापन कायवदल गठन गनपुन,े विपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सवकने उद्घारका 

सामाग्री तथा केही सामान्य औजारहरु स्टेचर, अग्नी वनयन्त्रि लगायतका आिारभतू सामग्री भण्डारि गनुवपने दवेिन्छ   

३.४ वनकायगत भूविका तथा वजम्तिेिारी 

विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको ध्येय विपद ्बाट उत्पन्न हुन सक्ने मानिीय तथा भौवतक ितीहरुलाई 

सकेसम्म कम गनुवको साथसाथै विपदक्ा घटना भैहालेमा विपद ्प्रभावितलाई तत्काल उद्दार तथा राहत सहयोग उपलब्ि 

गराउन ुहो   यस वजल्लामा विपदक्ो अिस्थामा हुन सक्ने मानिीय तथा भौवतक ितीलाई न्यवुनकरि गनव तथा प्रवतकायवलाई 

वछटो, छररतो, ब्यिवस्थत तथा जिाफदहेी बनाउन मानिीय सहायताको िेत्रमा कायवरत वनकायहरुको पवहचान र पहुचँ 

आँकलन र त्यस्तो महत्िपिूव समयमा कसरी सहयोग गनव सवकन्छ भन्ने कुरा यवकन गनव अवत आिश्यक हुन्छ   त्यसैल,े ती 

वनकायहरुको वजल्लामा पहुचँ तथा कायवक्रमको प्रकृवतलाई दहेाय बमोवजम उल्लेि गररएको छ : 

तावलका नं. ५ 

क्र.सं. वनकायको नाम वजम्मेिार व्यवि वजम्मेिारी 

१.  
वजल्ला प्रिासन 

कायावलय, कास्की 

प्रमिु वजल्ला 

अविकारी 

विपद ्जोविम व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ ले गरेको व्यिस्था बमोवजम गवठत वजल्ला 

विपद ्व्यिस्थापनसवमवतको सामान्य कायव ितवहरु : 

 विपद ्जोविम व्यिस्थापन र उद्दारको कायवमा स्थानीय  विपद ् ब्यिस्थापन  सवमवतहरु 
सँग समन्िय गने िा समन्िय गनव लगाउने   

 वजल्ला विपद ् पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना अद्यािविक गरी प्रदेि विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, गहृ मन्त्रालय माफव त संघीय कायवकारी सवमवतमा पेि गने   

 स्थानीय तहहरुमा रहकेा स्थानीय विपदव्यस्थापन  सवमवतबाट संचावलत राहत तथा 
उद्दारको कायवको अनगुमन गने र संचावलत कायवमा आिश्यक सहयोग गने  
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 समय-समयमा विपद ्राहत उद्दार कायवमा भरैहकेो प्रगवतको बारेमा प्रदिे तथा केन्रीय 
विपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाई जानकारी वदने   

 संघीय कायवकारी सवमवत, गहृ मन्त्रालय तथा प्रदिे विपद ्व्यिस्थापन सवमवतबाट प्राप्त 

वनदिेवनका आिारमा कायव संचालन गने   

 िाह्य सहयोगका लावग सरकारी र गैरसरकारी वनकायका बीच समन्िय बैठकको 
आयोजना गने   

 िाह्य सहयोगका लावग सरकारी वनकाय,  रारिसंघीय वनकाय, रावरिय/अन्तराववरिय 

गैरसरकारी संस्था, लगायतका वनकायहरु बीच प्रवतकायवको समीिा गनव बैठक संचालन 

गने   

 ितीको वििरि सङ्कलन गने   

 प्रारवम्भक रुत लेिाजोिा, बहु विषयगत प्रारवम्भक रुत लेिाजोिा , आिस्यकता 

अनसुार थप लेिा जोिा गने वनिवय गने र संङ्कवलत त्याङ्क विशे्लषि र सम्पे्रषि 

गने)  

२.  
वजल्ला समन्िय 

सवमवत, कास्की 

स्थानीय समन्िय 

अविकारी 

 समन्ियात्मक कायवमा सहयोग गने   

 आिास तथा पुनःस्थापना कायव गने   

 स्रोत (आवथवक, भौवतक, मानिीय श्रोत) पररचालन तथा समन्िय गने   

३.  

 

 

 

 

स्थानीय तहहरु 

(स्थानीय विपद ्

ब्यिस्थापन सवमवत 

न.पा/गा.पा 

 

 

 

 

प्रमिु/अध्यि िा 

विपद ्सम्पकव  

व्यवि 

 विपद ्जोविम  व्यिस्थापन र उद्दारको कायवमा सरुिा वनकाय, िडा विपद ्व्यिस्थापन 

सवमवत, सामदुावयक विपद ्जोविम व्यिस्थापन सवमवतसँग समन्िय गरी सोही अनसुार 

पररचालन गने  

 वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवत, प्रदिे विपद ् व्यिस्थापन सवमवतमा विपद ्

लेिाजोिाको प्रवतिेदन पेि गने   

 स्थानीय विपद ् जोविम व्यिस्थापन योजना अनसुारका विषयगत िेत्र र सहयोगी 

वनकायहरु समन्िय गरी तत्काल उद्दार तथा राहत कायवक्रम सञ्चालन गने   

 वजल्ला आपतकावलन कायव सञ्चालन केन्द र प्रदिे स्तरीय आपतकावलन 

कायवसञ्चालन केन्रमा विपदक्ा घटना र  सोको प्रभाि िारे जानकारी गराउने   

 विपद ्लेिाजोिा मागवदिवनले तोकेको ढाँचामा फाराम छपाइ तयारी अिस्थामा राख्ने 

  

 लेिाजोिाका लावग आिश्यक जनिवि तयारी अिस्थामा राख्ने   

 तत्काल प्रारवम्भक रुत लेिाजोिा गनव लगाउने   

४.  

सरुिा वनकाय (नेपाली 

सेना, सिस्त्र 

प्रहरी,संवघय प्रहरी, प्रदिे 

प्रहरी र नगर प्रहरी) 

प्रमिु तथा 

प्रवतवनवि 

 प्रमिु वजल्ला अविकारीको मातहतमा रही िोज तथा उद्दार कायवको नेततृ्ि तथा 

उद्दारकायव गने   

 वििेष सरुिा व्यिस्था वमलाउने   

 विषयगत सवमतीमा रही सहयोग गने   

५.  राजनैवतक दलहरू दलका प्रमिुहरू 

 समन्िय   

 स्रोत संकलनमा सहयोग   

 जनपररचालन गने  

 

६.  

नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी 
सभापवत 

 िाद्य,गैर िाद्यसामाग्री तथा अस्थाई आिास ब्यिस्थापनमा सहयोग गने  

 आपत ्कालीन आिास तथा बन्दोबस्ती (Logistic) व्यिस्थापनमा सहयोग गने   

७.  

वजल्ला वस्थत 

विषयगत सरकारी 

कायावलय र स्थानीय 

तहमा रहकेा विषयगत 

िािाहरु 

कायावलय तथा 

िािा प्रमिुहरु 

 विषयगत सवमतीमा रवह िेत्रगत अगिुा भवूमका वनिावह गने  

 सम्बवन्ित कायावलयको आपत्कावलन योजना वनमावि गने  
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८.  उद्योग िाविज्य सङ्घ अध्यि 
सखु्िा तथा तयारी िाना जस्तैः वचउरा, भजुा, विस्कुट आवद, िाद्यसामग्री संकलन 

वितरि र व्यिस्थापनमा सघाउने   

९.  यातायात व्यिसायीहरु अध्यि राहात तथा उद्दार कायवका लावग यातायातका सािनहरु र जन िवि उपलब्ि गराउने 

 सञ्चार माध्यम 

नेपाल पत्रकार 

महासंघ, सञ्चार 

कमीहरु 

सवह सचूना संकलन विरलेि तथा सम्पे्रषि गने   

१०.  
पेिागत व्यिसायी 

समवतहरु 
अध्यि राहत, उद्दार तथा संरिि कायवमा सहयोग   

११.  

गैर सरकारी संस्था 

महासंघ, रावरिय तथा 

अन्तरावरिय गैर सरकारी 

संस्था 

 

प्रमिु तथा 

प्रवतवनवि 

 मानिस्रोत पररचालन गने 

 स्रोत संकलनमा सहयोग गने 

 गै.स.स. बीच समन्िय 

 िमता विकास तथा सहवजकरि कायव गने   

१२.  नेपाल पत्रकार महासंघ सभापवत 
 सञ्चार माध्यमसँग समन्िय गरी पररचालन गने   

 सचूना संपे्रिि गने   

 

३.५ विषयगत िेत्रका अगुिा तथा सहयोगी ससं्थाको वििरण 

वजल्ला विपद ्ब्यिस्थापन सवमवतको वमवत २०७६ बैिाि १२ गते को बैठकले कास्की वजल्लामा साविक कै 

१० िटा विषयगत िेत्रलाई वनरन्तरता वदने र हाल राज्य पनुवसंरचना अनसुार वजल्लामा रहकेा विषयगत िेत्रका अगिुाई गन े

अविकांि सरकारी वनकायहरु सम्बवन्ित गाँउपावलका/ महानगरपावलकामा िािा/महािािाको रुपमा रहकेाल े

गाँउपावलका नगरपावलको अगिुाइ मा विषयगत िेत्र पररचालन गने वनिवय गरेका छ   विषयगत िेत्रगत रूपमा नेततृ्ि प्रदान 

गने वजल्लावस्थत सम्बवन्ित वनकायहरू (Cluster Leads) सँग वमली मानिीय गवतविवि सञ्चालन गनवका लावग 

वनम्नवलवित िेत्रहरू (Cluster) गठन गररएको छ   साथै ती िेत्रसँग सम्बवन्ित सहयोगी वनकायहरुको वििरि वनम्नानुसार 

रहकेो छ    

तावलका नं. ६ 

     

विषयगत िेत्रहरु अगिुा 

संस्थाहरु 

सदस्यहरु सम्पकव  व्यवि सम्पकव  न ं 
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- वजल्ला समन्िय 

सवमवत 

-  नेपाल िाद्य संस्थान 

- नेपाल रेडक्रस 

सोसाईटी  

- उद्योग िाविज्य संघ  

- बवहनी एजकेुयर  

- गै.स.स महासंघ  

- कृवष सामाग्री कम्पनी 
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नेपाल 
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स्थानीय तहहरु - वजल्ला प्रिासन 

कायावलय, कास्की  

- नेपाल रेडक्रस 

सोसाईटी 

-  िस व्यिसाय 

सवमवत 

-  िक व्यिसायी 

सवमवत  

- वजल्ला समन्िय सवमवत, कास्की   

- उद्योग िाविज्य संघ  

- गै.स.स महासंघ  

- लायन्स तथा रोटरी क्लिहरु 

- वनमावि व्य. सवमवतहरु हाडवियर 
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वडवभजन 

कायावलय 

- महानगरपावलका 
तथा गाँउपावलका 

(स्िास््य िािा) 

- गै.स.सं महासंघ  

- नेपाल रेडक्रस 
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- वििा समन्िय इकाई 
सेफ आिर वह. िष्ट 

नेपाल 
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- वब्रवटस गोिाव िलेफेयर 
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- पोिरा स्िास््य 

विज्ञान प्रवतष्ठान  

- वजल्ला अस्पताल, 

- वजल्ला आयबेुद 

अस्पताल 

-  वनजी अस्पतालहरु 

-  नौलो घमु्ती  

- नेपाल आिा स्िास््य सेिा 

- पररिार वनयोजन संघ  

- औषवि व्यिसायी संघ  
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विभाग/िािा
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- नेपाल प्रहरी (संवघय 

प्रहरी, प्रदिे प्रहरी र 

नगर प्रहरी)  

- िदृ्धाश्रमहरु  

- िालगहृ संजाल  

- गै.स.स महासंघ 

- गण्डकी िवहरा संघ  

- रावरिय अपाङ्ग महासंघ 

-  ईन्सेक 

-  कास्की नेत्रवहन संघ 

-  वस.एस. वज  

- ज्येष्ठ नागररक महासंघ 

- िवि समहू, पोिरा कायावलय 
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कास्की 

स्थानीय 

तहहरुका वििा 

विभाग/िािा

हरु 

- CTEVT 

- वििक महासंघ  

- ने.रा.वि.सं  

- ने.वि.सं  

- अ.ने.वि.सं  

- वििा विकास केन्र 

- जजवजोन वििा 

प्रवतष्ठान 

- वचल्रेन नेपाल  

- वििा उपक्रम नपेाल  

- वसद्धाथव क्लि  

- साथीनेपाल  

- गोनेसा  

- प्याब्सन, एन प्याब्सन 

- वहसान  

- सामदुावयक वसकाई केन्र 

-  विद्याथी सँगठनहरु  

- नौलो घमु्ती नेपाल  

- असल वछमेकी नपेाल 
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- वहमालयन एवनमल 

रेस्क्य ुिष्ट  

- सामथव, वसप्रेड, 

- नेल्टा, नेभ्ला कास्की  

- AHTCS पोिरा 
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पररच्छेद-४ विपद्को प्रकृवतिा आिाररत प्रवतकायव योजना 

 

४.१. विषयगत िेत्र : आपतकावलन सचूना तथा  समन्िय र िोज तथा उद्दार 

अगुिाई गने वनकाय: वजल्ला प्रिासन कायावलय 

 

तावलका नं .७ विषयगत िेत्र आपतकालीन सचूना तथा सिन्ियको अगुिा तथा सहयोगी ससं्थाको सचूी 

क्र.सं िेत्रगत साझेदारहरुको नाम सम्पकव  व्यवि टेवलफोन नं 

१ वजल्ला प्रिासन कायावलय ,कास्की स.प्र.वज.अ. ९८५६०२४५०१ 

२ नेपाली सेना ,भगिती दल गि प्रमिु सेनानी गिपवत ९८५६०४४५०३ 

३ वजल्ला प्रहरी कायावलय प्रहरी उपरीिक ९८५६००५५५५ 

४ सिस्त्र प्रहरी बल नेपाल २४ नं ह े.क्िा .कावलका कास्की प्रहरी उपरीिक गिपवत ९८५१२७२०४७ 

५ रावरिय अनुसन्िान वजल्ला कायावलय ,कास्की अनसुन्िान उप वनदिेक ९८५६०६५१०१ 

६ वजल्ला समन्िय सवमवत कास्की सदस्य ९८५६०७७१३६ 

७ जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ,हािापानी कायावलय कायावलय प्रमिु ९८४१६५२७१९ 

८ नेपाल टेवलकम कायावलय प्रमिु ०६१-५२०४४४ 

९ नेपाल पत्रकार महासंघ ,कास्की अध्यि ९८५६०२६७४५ 

१० पोिरा महानगरपावलका प्रमिु ९८५६०३०६१२ 

११ मादी गाउँपावलका प्रमिु ९८५६०७२६०१ 

१२ रुपा गाउँपावलका प्रमिु ९८५६०८४००९ 

१३ माछापचु्छ्रे गाउँपावलका प्रमिु ९८५६०१७३११ 

१४ अन्नपिूव गाउँपावलका प्रमिु ९८५६००१७०० 

 

४.१.१ िुख्य विपद्को वकवसि: बाढीपवहरो¸ चट्याङ्ग, भूकम्तप, िडेरी¸ आगजनी, हािाहुरी, नवदकटान 

तथा िहािारी   

विपदक्ो अनमुावनत अिस्था: 

 यस वजल्लामा हुने गरेका बाढीपवहरो चट्याङ्ग, भकूम्प, अवसना, िडेरी आगजनी लगायत प्रकोपबाट हुने 

विपदक्ो जोविमबाट सम्भाव्य प्रभावित ३०० पररिारका १५०० जना हुन सक्नेछन ्  

 गाउँपावलकाहरुमा रहकेा सञ्चार उपकरिहरु अबरुद्ध िा नष्ट भई सचूना आदानप्रदानमा समस्या आउन सक्छ   

 सचूना तथा त्याङ्क सङ्कलनमा कवठनाइ उत्पन्न हुन सक्छ   

 बाढी तथा भकूम्पको कारि भौवतक पिूाविारहरु जस्तै भिन, पलु, कलभटव सडक, विद्यतु प्रिारि लाइन िती 

हुनसक्छ   

 आगलावग तथा जङ्गली जनािरका कारि भौवतक  संरचना घरगोठ, िनमाल तथा मानिीय िती हुनसक्छ   

 सचूना तथा त्याङ्क सङ्कलनमा दि जनिविको अभाि हुनसक्छ   

 महामारी जन्य सम्भाव्य रोगहरु दिेा पनव सक्छन   

 कृवषिालीमा रोगजन्य तथा वकट जन्य प्रकोप हुन सक्नेछ   
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४.१.२ विषयगत उदे्दश्य : 

 सचूना संकलन एिं व्यिस्थापनका लावग स्थानीय तहहरुले विपद ्लेिाजोिा मागवदिवन अनसुारको ढाँचा तथा 

सचूना संकलन एिं व्यिस्थापनका लावग जनिवि तयारी अिस्थामा राख्ने    

 स्थानीय तह गा.पा/ न.पा.मा सचूना तथा सम्पकव  व्यवि तोक्ने 

 विवभन्न वकवसमका प्रकोपहरुका कारि हुन सक्ने विपदक्ो जोविम सम्बन्िी पिूव जानकारी सञ्चार माध्यम माफव त 

वदने व्यिस्था वमलाउने   

 विपदक्ो समयमा गवठत सबै विषयगत िेत्रहरुको उपयिु पररचालन तथा समन्िय कायम गने   

 प्राप्त सचूनाहरु संकलन तथा विशे्लषि गरी वजल्ला आपतकावलन कायवसञ्चालन केन्र र वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत माफव त सम्प्रेषि गने   

४.१.३. रणनीवत   

 स्थानीय तहमा हुनसक्ने संभावित विपदक्ो सचूनाहरु, विषयगत िेत्रहरु, सरुिा वनकाय, स्थानीय राजनीवतक दल, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सञ्चार माध्यमहरु, स्थानीय समदुायसँग समन्िय गरी प्रभावित िेत्र तथा वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवतमा सचूना सम्पे्रषि गने   

 संभावित प्रकोप हुनसक्ने अिविभर र विपदक्ो समयमा स्थानीय समाचार माध्यम (एफ.एम रेवडयो, वट.भी, 

पवत्रका) माफव त प्रसारि तथा प्रकािन गने   

 विपदक्ो समयमा वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवत माफव त सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सवक्रय बनाउन 

भवूमका वनिावह गने  

तावलका नं ८ विपद् अिस्थािा आिाररत आपतकावलन प्रवतकायव योजना  :  

विपदक्ो 

घटना 

पिातको 

अिवि 

विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव 

आपतकावलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने पिूवतयारी 

कायव 

कायव संबोिन गनव 

िाडलको पवहचान 

मखु्य वजम्मेिार 

वनकाय 

अनमुावनत 

लागत 

०-२४ 

घण्टा 

तत्कालै गाउँपावलका तथा 

नगरपावलकाका सचूना 

अविकारीहरुबाट सचूना 

वलने 

- IRA गने 

- स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन 
सवमवतको समन्ियमा 

सरुिा वनकाय पररचालन 

गने 

- सम्भाव्य प्रभावित 
समदुायहरुलाई सूचना एफ 

एम रेवडयो र टेवलफोन 

माफव त केन्रीय वनकायमा 

सचूना प्रिाह गने/गनव 

लगाउने 

- स्थानीय तहमा रहकेो 
सरोकारिाला वनकायको 

सम्पकव  व्यविको टेवलफोन 

नम्बर अद्यािविक गने   

- प्रभावित हुने समदुायहरुलाई 
मेगाफोन र साईरन माफव त 

जानकारी गराउने   

- प्रत्येक समदुायमा सचूना बारे 
अपडेट गराई राख्ने   

- प्रभावित समदुायमा पहुचँ 
योग्य रेवडयो ,एफ.एम .सँग 

सम्पकव मा रवह वनरन्तर सचूना 

सम्प्रेषि गने   

- प्रभावित व्यविहरुलाई 
उपचारको लावग विविर 

व्यिस्थापन गने   

- स्थानीय तहको नयाँ 
संरचना 

- बाटो कल्भटवहरुमा 
िती हुन सक्ने 

- प्राविविक कारिले 
फोन सम्पकव मा 

वढलाई हुने   

- अनमुान भन्दा बढी 

जोविमको विपद ्

आउन सक्ने   

- विविर व्यिस्थापनका 
लावग उवचत ठाँउ 

छनौटमा कवठनाई हुन 

सक्ने   

- समन्िय र सहयोगमा 
वढलो भएमा 

प्राथवमक उपचार 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन 

सवमवत, 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन 

सवमवत, 

- वजल्ला प्रहरी 
कायावलय, 

- ने.रे.सो. 

- स्थानीय सञ्चार 
माध्यमहरु 

१ लाि 



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

 

31 | P a g e  
 

- घाइतेहरुको उपचारको 
लावग आिश्यक समन्िय 

गने 

- उद्वार गररएका व्यविहरुको 

लागत तयार गने 

- प्रवतिेदन सम्बवन्ित 
वनकायमा पठाउने 

- उद्वार गररएको व्यवि )घाइते 

र विस्थावपत ( हरुको लगत 

तयार गरी सम्बवन्ित 

वनकायमा पठाउने   

विविर सञ्चालनमा 

वढलाई हुने   

२४-४८ 

घण्टा 

- विपद ्बाट  प्रभावितहरुको 
लगत तयार गने 

- अस्थायी विविर 

व्यिस्थापन गने 

- मतृ जनािर )घरपालुिा 
चौपाया (को दगुवन्ि 

व्यिस्थापन गनव 

- अस्थायी विविर सुरिा 

व्यिस्थापन कायव गने 

- तयार गररएको लगतका 
आिारमा राहत वितरिका 

लावग विषयगत िेत्र 

पररचालन गने 

- अस्थायी विविरमा सरुिा 

व्यिस्था गनव सरुिा 

वनकायहरुलाई पररचालन गने 

  

- पावलकाहरुले 
जनिवि तयार गनुवपने 

वजल्ला प्रिासन 

कायावलय ,

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन 

सवमवत,वज.स.स., 

वजल्ला प्रहरी 

कायावलय 

७ लाि 

४८-७२ 

घण्टा 

- िोज तथा उद्दार कायव 
वनरन्तरता वदने 

- दगुवन्ि व्यिस्थापन गने   

- व्यविगत िती भएको 
सम्पवतको वििरि संकलन 

गने   

- MIRA फाराम भने 

- व्यविको िती भएका 
वििरिलाई सम्पे्रषि गरी 

सम्बवन्ित वनकायमा पठाउने 

  

- सरुिा वनकायलाई विपद ्
सम्बन्िी िमता अवभिवृद्ध 

तावलम वदने 

- समयमै व्यिस्थापन 
गनव नसक्दा दगुवन्ि 

फैलन सक्ने   

- दि जनिवि नभएर 
गलत त्याङ्क 

आउन सक्ने   

- वजल्ला प्रिासन 
कायावलय ,

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन 

सवमवत ,सरुिा 

वनकाय 

२५ लाि 

विपद्को 

घटना 

पश्चातको 

अिवि 

- विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव) 

- आपतकावलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने पिूवतयारी 

कायव 

- कायव संबोिन गनव 
िाडलको पवहचान 

- मखु्य वजम्मेिार 
वनकाय 

अनमुावनत 

लागत 

३-७ वदन 

७२ घण्टा 

देवि ७ 

वदन 

- उद्वार कायवमा वनरन्तरता 
प्रदान गने 

- विविर व्यिस्थापनमा 
सहयोग गने 

- स्िास््य विविर सञ्चालन 
गनव 

- सरुिा वनकायमा समन्िय गने 

- सामदुावयक भिन तथा 
सरूवित आश्रय स्थलको 

पवहचान गरी तयारी 

अिस्थामा राख्ने 

- विषयगत िेत्रलाई तयारी 
अिस्थामा राख्ने 

- समन्िय र उद्वार कायव 
हुन नसकेमा 

जनिनको िती हुन 

सक्ने 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन 

सवमवत ,सरुिा 

वनकाय ,

विषयगत िेत्र 

 

एक साता 

देवि १ 

िवहनासम्ति 

- समन्िय र सरुिा 
व्यिस्थापन 

- स्िास््य विविर सञ्चालन 
सहयोग 

- DDMC को बैठक बस्ने 

- सरुिा सवमवतको बैठक बस्ने 

- िाद्य विषयगत िेत्रलाई 
राहतका  लावग पररचालन गने 

- उपचार कायावलाई वनरन्तरता 
वदने 

- समयमा िाद्य सामग्री 
उपलब्ि गराउन 

नसक्दा भोकमरी 

कुपोषि िवृद्ध हुने 

- महामारी फैलन सक्ने 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन 

सवमवत ,सरुिा 

वनकाय ,समदुाय 

 

 

 

 



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

 

32 | P a g e  
 

तावलका नं ९ - कायावन्ियन योजना सवहतको प्राथविकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

क्र.सं. प्राथवमकता प्राप्त पिूवतयारी कायवको सूवच मखु्य वजम्मेिार वनकाय कायावन्ियन गने तररका समय वसमा 

१. 
स्थानीय तहहरुको विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव 

योजना वनमावि गने 
स्थानीय तहहरु 

संकटासन्नता ,जोविम 

नक्साङ्कन तथा िमता 

विशे्लषि 

जेष्ठ वभत्र 

२. 

महानगरपावलका तथा गाउँपावलकाहरुमा सचूना 

सम्पकव  व्यविहरुलाई अवभमवुिकरि गने तथा 

आिश्यक फोन नम्बरहरु उपलब्ि गराउने 

स्थानीय तह बैठक ,कायविाला ज्येष्ठ वभत्र 

३. 

स्थानीय तहहरुमा विषयगत िेत्रहरु तथा स्थानीय 

आपतकावलन कायव सञ्चालन केन्रहरुको 

आपतकावलन सम्पकव  नं अद्यािविक गने 

स्थानीय तह बैठक ,कायविाला वनरन्तर 

४ 

सञ्चारकमीहरुलाई  www.hydrology.gov.np, 

www.drrportal.gov.np, flood forecast का 

बारे जानकारी गराउने 

DEOC, वजल्ला 

प्रिासन कायावलय ,

गाउँपावलका ,

नगरपावलका 

बैठक कायविाला ज्येष्ठ वभत्र 

 

४.२ विषयगत िेत्र :  आपतकावलन िोज तथा उद्वार  

४.२.१ िुख्य विपद्को वकवसि : 

बाढीपवहरो, चट्याङ्ग,  भकूम्प, आगजनीबाट हुन सक्ने सम्भावित मानिीय असर): 

 प्रभावित ३०० घरपररिारका कररब १५०० जनालाई तत्काल उद्वार गनुवपने अिस्था हुन सक्नेछ   

 बाढीपवहरोबाट भौवतक संरचनाहरु, घर, बाटो, पलु कलभटव आवद भवत्कन सक्छ, यातायात अिरुद्ध हुनसक्ने   

 मावनसहरु िेपत्ता हुने, परुरन,े बगाउने, नदी बीचमा फस्न,े घाइते हुने तथा मानिीय िती हुनसक्ने   

 िहर उन्मिु िस्तीहरु भकूवम्पय जोविममा पने   

 सचूना सम्पकव  वबच्छ्छेद हुने र कायम गनव कवठन हुने   

 आिास तथा व्यविगत सम्पवत्त अस्थायीरुपमा िती, बाल-बावलका, मवहला, िदृ्ध-िदृ्धा तथा फरक िमता 

(अपाङ्ग) भएका मावनसहरु मखु्य रुपमा प्रभावित हुने   

 विद्यालयमा किा कोठा, प्रहरी चौकी र स्िास््य केन्र जस्ता उपलब्ि सािवजवनक संस्थाहरु मावथ चाप पने   

 सामदुावयक संस्थागत ठाँउहरुमा अस्थायी आिासमा बसेको समयमा चोरी, लटुपाट, बलात्कार र मानि 

बेचवबिन जस्ता घटनाहरु हुन सक्ने   

 

४.२.२ विषयगत उदे्दश्य : 

 प्रभावितहरुको तत्काल जीबन बचाउन ु  

 सम्भावित मानिीय िती कम गनुव   

 सरुवित  स्थानको िोजी गने   

 विपद ्मा परेका समदुायलाई उद्वार गरी सरूवित आश्रय स्थलमा राख्ने   
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 विपद ्को समयमा प्रभावित समदुाय तथा सरुिा पोष्टहरुमा िोज तथा उद्वारका  लावग आिश्यक सामाग्रीहरुको 

प्रबन्ि वमलाउने   

 विपद ्मा परेकाहरुलाई उद्वारका लावग िोजी गनुव, वििेष गरी मवहला, बालबावलका, जेष्ठ नागररक, अपांग तथा 

असहायहरुलाई िोजी कायवमा प्राथवमकता वदने   

 विपद ्मा कारिले जीिन जोविममा परेका व्यविहरुको प्राथवमकताअनसुार उद्वार गने   

 विपद ्मा परेकालाई समयमै आिारभतू आिश्यकताका राहत सामग्री वितरि गने   

४.२.३ िानिीय सहयोगका िापदण्ड : 

 विपदक्ो लगत्तै उपकरि सवहत िोजी तथा उद्वार (Search & Rescue) टोली िटाउने   

 समन्िय बठैक र प्रवतिेदनका बारेमा जानकारी गराउने   

 सवुबिाबाट एकदमै बवञ्चत समूह/संकटासन्न अिस्थामा रहकेा व्यवि लगायत सबैलाई गररएको उद्दार र वितरि 

गररएका सहयोग सम्बन्िी गवतविविको अनगुमन   

 अिस्था हरेी MIRA (Multicluster Initial Rapid Assessment) वटम िटाउने   

 पवहलो हप्तामा पररवस्थवतका बारेमा दवैनक र त्यस पवछ हरेक दईु हप्ता पवछ प्रवतिेदन पेि गने  

 विविर समन्िय तथा विविर व्यिस्थापन (Camp Coordination & Camp Management) को अनगुमन 

तथा प्रवतिेदन तयार गने (फाराम सवहतको संयन्त्र) 

 पवहलो हप्तामा हरेक वदन र प्रकोप भएको २४ घण्टा वभत्र समाचार सञ्चार माध्यममा पठाउने   

 वनयन्त्रि तथा मानिीय सहयोग सम्बन्िी मापदण्ड कायम गने सांस्कृवतक, सामावजक तथा आवथवक रुपमा स्िीकार 

गनव सवकने सामग्री-दाता/ सहयोग उपलब्ि गराउने (वनकायबाट प्रत्यि वितरि होइन)   

 स्थानीय विपद ्उद्वार सवमवतलाई सवक्रय पाने (अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र प्रवतिेदन)   

 

तावलका नं १० िोज तथा उद्वार िेत्रको आपतकावलन पिूवतयारी योजना  

अिवि 
विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव 

आपतकावलन अिस्था संबोिन गनव 

गररने पूिवतयारी कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गनव 

िाडलको पवहचान 

मखु्य 

वजम्मेिार 

वनकाय 

पिूवतयारी 

अनमुावनत 

लागत 

पवहलो 

वदन 

(०-२४ 

घण्टा) 

- प्राप्त सचूनाको आिारमा 

समन्िय गरी संयिु टोली 

पररचालन गरी उद्वार तथा 

प्राथवमक उपचार गने   

- ठूला विपदह्रुको 
सामना गने घटना 

आदिे प्रिाली 

)Incident 

Command System) 

लाग ु

- पीवडत घाइतेहरुको 
सम्बन्िमा  

- तत्काल घटना स्थलमै 
उपचारको व्यिस्था 

वमलाउने र विवकस्त 

- विगतका विपद ्सम्बन्िी घटनाको 
सचूना संकलन ,सम्भावित विपदक्ो 

पवहचान एिं अनगुमन गने र उद्वार 

गनुव पने स्थलको एवकन गन े,विपद ्

जोविम बारे नक्साङ्कन गने र 

समन्ियात्मक छलफल गने 

- िोजी तथा उद्वार एिं ितीको 
वनिावरि तथा आिश्यकतालाई 

लेिाजोिा गने कायवमा सरकारी ,

गैर/सरकारी सँगठन ,स्थानीय 

वनकाय ,वनजी िेत्र तथा समदुायमा 

आिाररत सँगठनहरुको भवूमकालाई 

स्पष्ट गररने छ   

- सम्पकव  व्यविलगायत िोजी तथा 
उद्वार आिश्यकताको वनिावरि 

- संयिु रुपमा 

नक्साङ्कनको 

अभाि रहकेो ,

यसका लावग सबै 

वनकायहरुलाई 

वजम्मेिार बनाउन ु

पने  

- तावलम प्राप्त 
कायवदलको 

आिश्यकता छ 

- Disaster Prone 

इलाकाको पवहचान 

गरी जोविमको स्तर 

वनिावरि तथा 

वजल्ला 

प्रिासन 

कायावलय, 

सरुिा 

वनकाय ,

स्थानीय 

सरकार 

४० लाि 
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घाइतेलाई अस्पताल 

पठाउने  

- एम्बलेुन्स सेिा ,
आपतकालीन प्राथवमक 

उपचार र घाइतेका 

लावग यातायातको 

व्यिस्था तत्काल 

वमलाउने  

- आगो लागेको ठाउँमा 

आगो वनभाउने तथा 

वनयन्त्रि गने 

- सडक सम्पकव  न्यूनतम 
पनु:स्थापना गने 

- वभड व्यिस्थापन गरी 
स्थान िाली गने  

- पीवडतहरुलाई नवजकको 
अस्थायी विविरहरुमा 

पठाउने  

सञ्चालन गने वजम्मेिार 

वनकायहरुको पवहचान गरी पवहचान 

गररएका वनकायहरुलाई औपचाररक 

रुपमा वजम्मेिार प्रदान गररने छ   

- िोजी तथा सहज उद्वारका लावग 
आिश्यक पने ठूला उपकरि 

Heavy Equipment तथा 

औजारहरुको पररचालन तथा 

उपयोग वनदवेिकाहरुको विकास 

गररने र विपदक्ो लावग आिश्यक 

पने जनिविलाई उच्छ्च सतकव ता 

High Alert मा राख्ने   

- वजल्ला र स्थानीय विपद ्
प्रवतकायवका लावग िोज तथा उद्वार 

समहुको िमता विकास गने र 

प्रत्येक विपद ्प्रभावित समदुायमा 

आिश्यकता अनसुार समुह गठन 

गरी िमता विकास गने  

- सरुिा सम्बवन्ि सबै वनकायले िोज 
एिं उद्वारका लावग भण्डारि 

गररएका सामग्रीहरुको अिस्थाको 

जाँच गन े,उद्वार सामग्रीको थप 

आिश्यकता अनसुार तयारी गने  

- वतनिटै सरुिा वनकायहरुमा वजल्ला 
तथा स्थानीय तहमा वनवदवष्ट स्टाफ र 

दमकल सवहतको विपद ्

व्यिस्थापनका पूिव सामग्री 

सवहतको एकाइ टोली तयारी 

अिस्थामा राख्ने   

Hazard Map 

बनाउन ुपने   

- वजल्ला तहका 
तावलम प्राप्त िोज 

तथा उद्वार 

सदस्यहरुले 

स्थानीय तहमा 

िोज तथा उद्वारका 

लावग स्ियंसेिकको 

विकास 

- वजल्लाहरुका लावग 
आिश्यक 

आपतकालीन 

सामग्रीहरु  

- प्रत्येक स्थानीय 
तहको विपद ्पिूव 

तयारी तथा 

प्रवतकायव योजना 

वनमावि 

- बाढी /पवहरो  

- OBM डुङ्गा १ ,

रिर डुङ्गा १ 

- आगजनी  

- फायर एवक्सटंग्यजूर 
एवबवस १५ ,Fire 

Proof 

Suit(Jacket 

Trouser) ११ जोर 

दोश्रो 

वदन 

(२४-४२ 

घण्टा) 

- पवहलो वदनको कायव 
मदूय्यांकनको आिारमा 

थपघट गरी टोली 

पररचालन आिश्यकताको 

पवहचान गरी समन्ियात्मक 

उद्वार र विविष्ट 

व्यविहरुको सरुिाथव टोली 

पररचलन वनरन्तर  

- विषयगत िेत्रले घटनाको 
िस्तगुत वििरि तयार पाने 

- िोज तथा उद्वार र राहतका 
सामग्रीहरुका सम्बन्िमा 

यातायात तथा ढुिानी 

सवुििाको प्रबन्ि गनव 

स्थानीय तहमा रहकेा  

-  

- प्रारवम्भक िोजी )Search & 

Rescue (तथा उद्वार ,बहृत ्िोजी 

तथा उद्वारका वटमहरुमा पररचालनको 

तौरतररका र सरुिाको व्यिस्था 

प्रभािकारी रुपमा गनवका लावग 

विगतका वसकाइहरुलाई आत्मसात ्

गनव अवभमवुिकरि गररने छ   

- विपदक्ो समयमा प्रवतकायवमा सहयोग 
उपलब्ि गराउने एवककृत प्रिालीको 

विकास गने   यस प्रिालीमा रावरिय ,

वजल्ला स्तरीय ,महानगर/गाउँ तथा 

िडा तहमा वक्रयाविल वनकायहरुमध्ये 

कायव िेत्र अनरुुप हरेकको भवूमका 

तथा वजम्मेिारी प्रष्ट वनिावरि गने र 

अन्तर वनकाय समन्ियका लावग 

- स्थानीय तहमा रहकेा 
स्ियंसेिकको सचूी 

वजल्लाको िोज तथा 

उद्वार विषयगत 

कायावलयमा उपलब्ि 

नभएको  

- वजल्ला र स्थानीय 
तहमा रहकेा िोज 

तथा उद्वार कायवदल 

वबच उद्वारका लावग 

संयिु प्रयास र 

प्रभािकारी संयन्त्रको 

विकास नभएको  

- स्थानीय तहमा रहकेा 
िोज तथा उद्वार 

कायवदल र वजल्ला 

 ५ लाि 
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- स्ियंसेिकहरुको 
आिश्यकता अनसुार 

सहयोग वलइने  

आिश्यक प्रवतिेदन वदने व्यिस्था 

वमलाएको हुने छ   

- आपतकावलन पररवस्थवतमा सरुिा 

संयन्त्रले उपलब्ि गराउने प्रवतकायव 

सहयोगमा नेपाली सेना ,नेपाल प्रहरी ,

सिस्त्र प्रहरी बलको मानिीय तथा 

सस्थागत स्रोतहरु पररचालन गने 

संयन्त्रको विकास गररएको हुनेछ   

- प्राथवमक उपचार ,सामान्य िोजी तथा 
उद्दारका Search & Rescue 

आिश्यक उपकरिको भण्डारि गने र 

समदुायहरुको िमता अवभिवृद्ध गद ै

लैजाने व्यिस्था वमलाइएको हुनेछ   

- रेडक्रस ,स्थानीय क्लब तथा उद्वारसँग 
सम्बवन्ित अन्य संघ संस्थाहरुलाई 

सामावजक सेिाको िेत्रमा तत्काल 

पररचालन गने व्यिस्था सवुनवित 

गररएको हुनेछ   

- विपद ्संभाव्य िेत्रहरुमा यातायात 
सेिा तथा सवुििाहरुलाई सदुृढ 

पाररनेछ   

- नेपाल सरकारले आिश्यक परेको 

बेलामा उपयोग गनव सवकने भनी 

बैकवल्पक स्थानीय तहमा उद्वार 

सामग्रीको व्यिस्थापन तथा वितरिका 

लावग समदुायमा आिाररत सङ्गठन ,

गैर/सरकारी संस्था तथा अन्य 

सरोकारिालाको उपयोगका वनवम्त 

संयन्त्रको विकास गररएको हुनेछ   

तहमा रहकेा िोझ 

तथा उद्वारका 

वजम्मेिार वनकायमा 

वनवित व्यविहरुको 

नामािली र वनयवमत 

रुपमा एक आपसमा 

वसकाई अनभुि र 

भािी योजनाका 

बारेमा छलफल 

अवनिायव गरी रेकडव 

राख्ने  

पवहलो 

हप्ता 

- उद्वार गररएकाहरुको 
वनरन्तर उपचार तथा 

पनुवस्थापना स्थलमा 

पठाउने   

- घाइतेहरुको प्राथवमकताका आिारमा 

वछटो छररतो उपचारका लावग स्िास््य 

संस्थाहरुसँग समन्िय गरी पनवसक्ने 

संभावित विपदल्ाई मध्यनजर गरी 

तयार गने 

- एम्बलेुन्सहरुलाई 
पररचालनमा 

समन्ियात्मक 

कवठनाई 

वजल्ला 

प्रिासन 

कायावलय ,

सरुिा 

वनकाय 

आिश्यक 

नभएको 

पवहलो 

िवहना 

- विपद ्घटनाको िोज तथा 
उद्वार प्रयासको विशे्लषि 

सवहत DDRC मा 

प्रवतिेदन पेि गने 

- विषयगत िेत्रका सदस्यहरुलाई सचूना 
संकलन ,विशे्लषि र प्रवतिेदन 

तयारीका लावग तावलम र प्रवतिेदनका 

लावग वजम्मेिारी तोक्ने 

- विपदक्ो कारि MSR 

अिरुद्ध हुने सम्भािना 

रहने  

वजल्ला 

प्रिासन 

कायावलय र 

सरुिा 

वनकाय 

आिश्यक 

नभएको  

दोश्रो 

िवहना 

- विपदक्ो चेतािनी वदने 
केन्र तथा व्यिस्थापन गने 

केन्रहरु ,आिश्यक 

ठावनएका तथा भवत्कएका 

तथा महत्िपूिव लेिाजोिा 

गरी ममवत तथा पनु:वनमावि 

- विपदक्ो चेतािनी वदने केन्र तथा 
व्यिस्थापन गने केन्रहरुको वििरि 

अद्यािविक राख्ने 

-  

वजल्ला 

प्रिासन 

कायावलय र 

सरुिा 

वनकाय 

आिश्यक 

नभएको 
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गनवका लावग आिश्यक 

प्रकृया गने 

तेश्रो 

िवहना 

- वजल्ला विपद ्पिूवतयारी 
तथा प्रवतकायव योजना 

समय सापेि पररमाजवन गने 

- सचूना र समन्िय वदगो 
बनाउने 

- वजल्ला विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव 
योजना समय सापेि पररमाजवन गनवको 

वनवम्त समन्ियकताव तोक्ने  

- रेकडव प्रिाली चसु्त राख्ने 

 

वजल्ला 

प्रिासन 

कायावलय र 

सरुिा 

वनकाय 

आिश्यक 

नभएको  

 

४.३ विषयगत िेत्र - आपतकावलन आिास तथा गैर िाद्य 

 

४.३.१ िुख्य विपद्को वकवसि: बाढीपवहरो, आगजनी, चट्याङ्ग, हािाहुरी 

४.३.२ विपद्को अनुिावनत अिस्था: 

जोविििा पने अनुिानीत जनसखं्या : उच्छ्च जोविममा रहकेा गाउँपावलका तथा महानगरपावलकाका िडाहरुमा 

उल्लेवित विपदक्ा कारि ५०० पररिारको लावग अस्थायी विविरको व्यिस्थापन गनुवपन े अिस्था आउन सक्न े

आँकलन गररएको छ   

 व्यविगत घरहरु, सािवजवनक र सामदुावयक भिनहरु िती/नष्ट भएको हुनेछ   

 विपदल्े विस्थावपत भई िलु्ला स्थानमा बसोबास गनुवपने अिस्था सवृजत हुनेछ   

 यातायातमा अिरुद्ध भई आितजाितमा कवठनाई हुन सक्नेछ   

 सरूवित आश्रय स्थल तथा गैर िाद्य सामग्रीको अभाि हुनसक्नेछ   

 अपाङ्गता, बालबावलका, वििेष पररवस्थवतका मवहला, जेष्ठनागररकलाई दवैनक जीिन वनिावहमा अप्ठ्यारो 

पररवस्थवत सजृना हुनेछ   

 विद्यालय, प्रहरी चौकी तथा स्िास््य केन्रहरु, सािवजवनक भिन, सामदुावयक आश्रयस्थल जस्ता सािवजवनक 

संरचनाहरुमा विस्थावपत मावनसहरुको बसोबासको लावग दिाि पने   

४.३.३ विषयगत उदे्दश्यहरु : 

 तत्काल गैर िाद्य सामग्री वत्रपाल कम्मल आवदको व्यिस्थापन गनव   

 सरुवित िासको लावग स्थान तथा आश्रयस्थल पवहचान गरी विविरहरु र अस्थायी भौवतक संरचना वनमावि गने   

 विपदक्ा कारिले घरिार विवहन मावनसहरुका वनवम्त स्थायी समािानको िोजीका लावग प्रयत्न गने   

४.३.४ रणनीवत : 

 विपदक्ो समयमा भौवतक तथा मानिीय िती न्यवूनकरिका लावग तत्काल उपलब्ि स्थानीय श्रोत र सािनको 

उच्छ्चतम प्रयोग गरी आकवस्मक विविर व्यिस्थापन गनव स्थानीय वनकाय तथा सरोकारिालाहरुको समन्ियमा 

स्थानीय स्तरका स्ियंसेिकहरुलाई व्यिस्थापन र पररचालन गनव   

 विपद ् प्रभावित व्यवि/पररिारहरुका लावग समयमा नै राहत प्रवतकायव समहूको पह चँ सवुनवित गरी गैर िाद्य 

सामग्रीको उपलब्िता तथा सरुवित स्थलहरुमा अस्थायी आिासको व्यिस्था गरी विपदक्ो अिस्थाबाट 

जनजीिन सामान्य बनाउने  
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 विपद ्बाट पिूव रुपमा प्रभावित हुनसक्ने पिूावनमुान गररएका पररिारलाई तत्काल अस्थायी आिासको व्यिस्था गने 

र आिश्यकता एिं श्रोतको उपलब्िताको आिारमा गैरिाद्य सामग्री उपलब्ि गराउने   

४.३.५ िापदण्ड (स्फेयर अनुसार) 

 एक व्यविको लावग ३.५ िगव वमटर िेत्रफल हुन ुपदवछ   पानी नजम्ने वभरालोपन १ % दवेि ६ % सम्म हुनपुने   

 प्रवत पररिारका लावग न्यनूतम ४५ िगव वमटर भुँइ िेत्र हुन ुपनछे   

 प्रभावितहरुका लावग तयार गररने बस्ती िेत्र िषावयाममा आउने पानीको सतह भन्दा ३ वमटर उचाइमा हुन ुपदवछ   

 छनौट गररएको ठाँउमा स्िच्छ्छ हािा तथा हािा िारपार गनव सक्ने हुन ुपदवछ   

 गमी ठाँउ तथा जाडो ठाँउका लावग स्िास््यमा प्रवतकूल असर नपने सामग्रीहरुको प्रयोग गरी आिासको व्यिस्था 

गररनपुदवछ   

 बस्ती बसाउने ठाँउ सडक देवि ५ वक.वम. भन्दा टाढा हुन ुहुदनै र प्रिस्त िाली ठाँउमा भएको हुनु पदवछ   
 

 

आिास वनिावणको िाका  

 

 

घरायसी सामानका लावग 

- १ िटा वबको भएको पकाउने भाँडो 

- १ डेक्ची 

- १ चक्कु 

- २ िटा डाडुपन्य ू

- २ िटा पानी थाप्ने जार (भाडा) १ दवेि २० वलटरसम्म 

- एक व्यविका लावग १ िटा वगलास, १ िटा िाने प्लेट  

 

 

क्याम्तप वडजाइन 

एकाई     १ पररिार    ४ दवेि ६ जना 

 

क्लस्टर              १६ पररिार    ८० जना  

 

ब्लक     १६ क्लस्टरहरु              १२५० जना 

 

सेक्टर     ४ ब्लकहरु    ५००० जना 

 

क्याम्प     ४ सेक्टरहरु    २०००० जना 
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तावलका ११  एक अस्थायी सेल्टरको लावग अनुिानीत न्यूनति लागत 

वत्रपाल १ थान रु ३५००।०० 

प्लावस्टक २० वमटर रु २००० ०० 

बााँस ८ िटा रु २४०० ०० 

डोरी ५० वमटर रु ५७० ०० 

कााँटी ३ के .जी.  रु ३३० ०० 

व्याण्डीङ िायर १ के .जी.  रु २०० ०० 

ढुिानी व्यिस्थापन  रु २५०० ०० 

दि विस्त्री ३ जना रु ४५०० ०० 

जम्मा रु १६,५०० ०० 

 

तावलका नं  १२ तोवकएको विपद् अिस्थािा आिाररत आपतकालीन प्रवतकायव योजना- 

विषयगत िेत्र :आपतकालीन आिास तथा गैर िाद्य 

घटना 

पिातको 

अिवि 

विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव 

)विपदक्ो प्रकृवतमा आिाररत(  

आपतकावलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने 

पिूवतयारी कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गनव 

मखु्य वजम्मेिार 

वनकाय 

अनमुावनत 

लागत 

पवहलो 

वदन 

(०-२४ 

घण्टा( 

- िेत्रगत सदस्यहरुसँग सञ्चार तथा 

समन्ियात्मक बैठक 

- प्रारवम्भक सचूना तथा त्याङ्क 

संकलन 

विषयगत िेत्रगतका 

वनकायहरुको सम्पकव  

नं अद्यािविक 

गररएको हुनेछ   

IRA फाराम र 

जनिवि तयार 

गररएको हुनपुने 

नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी वजल्ला 

िािा र सम्बवन्ित 

पावलका 

 

दोस्रो 

वदन 

(२४-४८ 

घण्टा( 

- नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको 

लेिाजोिा सम्बन्िी फारामको 

प्रयोग गरी रुत लेिाजोिा गने   

- IRA= Initial Rapid 

Assessment 

- प्रारवम्भक रुत लेिाजोिा 

औजारका प्रतीकहरु उपलब्ि 

गराउने 

- जनिवि, सामग्री र कोष 

व्यिस्थापन 

३०० घरिरुीका 

लावग आिश्यक पने 

लेिाजोिा सम्बन्िी 

फारमको व्यिस्था 

भएको हुन ुपनेछ   

सिेिि टोलीबाट 

प्रारवम्भक 

प्रवतिेदन तयार 

हुने 

नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी वजल्ला 

िािा र सम्बवन्ित 

पावलका  

१६ हजार 

पवहलो 

हप्ता 

- विस्थावपतको सङ्ख्या र 

जानकारी वलने   पवहचान 

भएकालाई अस्थायी आिासमा 

बसोबास गराउने 

- आश्रय घर वनमावि गनवका लावग 

दि जनिवि पररचालन र स्फेयर 

)Sphere  (को मापदण्डको 

पालना गने   

वजल्लाका विवभन्न 

पररिारका लावग 

अस्थायी 

बसोबासका लावग 

सरुवित स्थान 

पवहचान र 

उपलब्िता भएको   

वत्रपालहरु नेरेसो 

तथा स्थानीय 

सामदुायीक 

बनािट, ढलापला 

रुि, बाँस, 

वनगालाको 

व्यिस्थापन गरी 

सेिा सरुु गने  

वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, 

स्थानीय तहहरु, 

रडक्रस तथा िेत्रगत 

वनकायहरु  

५०० 

पररिारका 

लावग प्रवत 

पररिार 

१६५०० 

का दरले 

पने 

आिश्यक 

सामग्रीहरु 
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दोस्रो 

हप्ता 

- प्रारवम्भक लेिाजोिाकाको 

प्रवतिेदन तयार पानवका लावग 

आिार रेिा र त्याङ्कको 

समीिा गने   

- प्रभावित पररिारको अनगुमन 

गनवका लावग प्रभावित 

गाउँपावलका तथा नगरपावलका 

सँग सम्बवन्ित त्याङ्कको 

जानकारी माग गने  

- प्रभावित िेत्रमा विद्यमान सेिा 

उपलब्ि गराउने संस्थाहरुको 

समीिा गने 

- आश्रय घर वनमावि सामग्री 

व्यिस्थापन र समन्िय गने  

- स्थानीय स्तरमा 

िमता विकासका 

लावग कायव भएको 

- प्रवतिेदन तथा 

सिेिि, त्याङ्क 

सम्बवन्ित तावलमहरु 

सञ्चालन भएका 

- सहभावगतात्मक 

तररका सचूना 

त्याङ्कको 

प्रमािीकरि 

िडा 

सवचिहरुलाई 

सिेिि तथा 

प्रवतिेदन सम्बन्िी 

तावलम तथा 

अवभमवुिकरि 

कायवक्रम 

सञ्चालन गनुव पने  

वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, 

स्थानीय तह, रेडक्रस 

तथा िेत्रगत 

वनकायहरु  

३ .५ लाि  

पवहलो 

िवहना 

- आिश्यकता अनसुार ओछ्याउने, 

ओड्ने, लगाउने कपडा तथा 

िाना पकाउने, दाने भाँडाकँुडा 

विना भदेभाि वितरि गने )गैर 

िाद्य सामग्री वितरि(  

- आश्रय स्थल वनमावि 

- ढुिानीको व्यिस्था 

३०० सेट गैर िाद्य 

सामग्री भण्डारि 

रेडक्रस, सहरी 

भिन वडवभजन 

कायावलयको 

अगिुाइमा  

सहरी विकास तथा 

भिन वडवभजन 

कायावलय, वजल्ला 

विपद ्व्यिस्थापन 

सवमवत, स्थानीय तह, 

रेडक्रस तथा िेत्रगत 

वनकाय 

४७  लाि 

दोस्रो 

िवहना 

- आिास तथा गैर िाद्य, िेत्रगत 

वनकाय लगायत सरोकार 

वनकायवबच छलफल गरी 

सहभावगतामलूक अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन सवमवत गठन भएको   

- आिास राहत कायवको 

व्यिस्थापन भएको हुने   

वनरन्तर सञ्चालन  

वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, 

स्थानीय तह, रेडक्रस 

सोसाइटी अन्तगवतका 

उपिािा र स्थानीय 

वनकायहरु 

२८ हजार 

सो भन्दा 

बढी 

- विविर व्यिस्थापन सवमवत गठन 

गरी अन्य पुनवलाभका काम गने   

- विवभन्न दात ृवनकाय स्थानीय 

संघसंस्था र सरकारी वनकायसँग 

समन्िय गरी स्रोत जटुाउने   

केही हद सम्म 

सामग्री मौज्दात 

रहकेो 

पनुवलाभ 

कायवक्रमका लावग 

बजेट तथा 

सामग्रीको अभाि 

वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, 

वज .स.स , स्थानीय 

तह तथा िेत्रगत 

वनकायहरु 

 

हिल्ल  हिपद ्व्यिस्थ पन सहिहत ि फफ त केन्द्रसाँग ि ग गने र स्रोत िटु उन पिल गने 

 

कुनै पवन विपद ्(आगजनी, भ-ूकम्प, बाढी, पवहरो, हािाहुरी) पिात मावनसहरु विस्थावपत हुन सक्ने वजल्ला सदरमकुाम 

तथा िडाहरुमा सरुवित िलु्ला स्थान पवहचान गररन ुपदवछ   त्यस्ता स्थलहरुको सचूी प्रत्येक िडाहरुले पवहचान गरी वजल्ला 

विपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाई जानकारी गराउन ुपदवछ   त्यस्ता स्थलहरुको न्यनूतम भौवतक पिूाविार (िाने पानी तथा बाटो) 

का लावग स्थानीय तहको रिनैवतक ढंगले विपद ्पिूवतयारीको रुपमा कायव अवघ बढाउन ुपदवछ   

 

तावलका नं १३   : आपतकालीन आिास तथा गैर िाद्यको योजना सवहतको प्राथविकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 
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क्र .सं.  प्राथवमकता प्राप्त पिूवतयारी कायवको सवूच मखु्य वजम्मेिार वनकाय कायावन्ियन गन ेतररका  
समय वसमा 

)कायव तावलका(  

१. 
साझेदार संस्थाहरुसँग भएको राहत सामग्रीहरुको 

पररमाि तयार गने  नगद र वजन्सी 

वजल्ला स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत र 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

बैठक तथा छलफल मनसनूपूिव 

२. 

गाउँपावलकाहरुले ५० घरपररिार लाई पगु्ने र 

महानगरले १०० घरपररिारलाई पगु्ने गैह्र िाद्य 

सामाग्रीहरु व्यिस्था गरी राख्ने   नेपाल रेडक्रस 

सोसाइवटले १०० घरपररिारलाई राख्ने 

वजल्ला स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत र 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

गोदाम व्यिस्थापन 

सम्बन्िी तावलम 
मनसनूपूिव 

३. 
राहत सामग्रीहरु वितरि प्रकृया एकद्वार प्रिाली 

माफव त गनव सहमवत जटुाई राख्ने    

वजल्ला स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत 
बैठक तथा छलफल मनसनूपूिव 

४. 

गैह्र िाद्य सामाग्री उपलव्ि गराउन सक्ने 

विके्रताहरु पवहचान गरी उनीहरुसँग 

आपतकावलन अिस्थामा सामान उपलव्ि 

गराउने सम्झौता गने 

नेपाल रेडक्रस र वजल्ला 

प्रिासन कायावलय 

बजार सिेिि र वलवित 

सम्झौता 
मनसनूपूिव 

५. गैर िाद्य सामग्रीको वितरिको प्रवक्रया तयार गने 
नेपाल रेडक्रस र वजल्ला 

प्रिासन कायावलय 
छलफल मनसनूपूिव 

६. 
विविर व्यिस्थापनको लावग आिश्यक ठाउँहरु 

पवहचान गरी राख्ने 

िहरी विकास वडवभजन 

कायावलय, स्थानीय तहका 

प्राविविक िािा 

समदुायमा छलफल मनसनूपूिव 

 

४.४ विषयगत िेत्र: िाद्य कृवष तथा जीविकोपाजवन 

अगुिाई गने वनकाय : स्थानीय तह अन्तरगतका कृवष विकास विभाग/िािाहरु 

िुख्य विपद्को वकवसि: बाढीपवहरो, अवसना, भकूम्प, िडेरी, आगजनी, बन्यजन्तबुाट बाली नोक्सानी, रोग वकरा संक्रमि 

नेतृ्ि प्रदान गने वनकाय (Cluster Leads(: महानगरपावलका र गाउँपवलकाहरुका कृवष विकास िािाहरु/महािािाहरु 

४.४.१ विपद्को अनुिावनत अिस्थााः 

 तत्कालै आिश्यक सखु्िा िानाको अभाि   

 भण्डारि गररएको िाद्यान्न नष्ट भएको अिस्था   

 िाद्यान्नको अभाि, िाद्यान्नको पहुचँमा बािा   

 पाररिाररक स्तरमा िान पकाउने ईन्िन तथा पानीको अभाि   

 बीउ विजन नष्ट हुन ु  

 

४.४.२ विषयगत उदे्दश्याः 

 प्रभावित ब्यविहरुका लावग समयमा नै सखु्िा िाना, िाद्यान्न तथा िाद्यान्न पहुचँको सवुनितता गने   

 दवैनक जीिनयापनको आिश्यक सामग्रीहरु(िाद्य सरसामानहरु)को ब्यिस्थापन गने   

 पवहचान भएका राहत तथा उद्दार सामग्रीको संकलन, भण्डारि र वितरि गने   

 भण्डारि िेत्रको पवहचान र सवुनवितता गने   

 प्रभावितहरुको जीिनलाई सरल बनाउनमा सहयोग गने   

४.४.३ विषयगत रणनीवताः 
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 स्थानीय तह (वजल्ला समन्िय सवमवत.,न.पा.तथा गा.पा.) मा आपत्कावलन कोष स्थापनाका लावग पहल गने   

 िाद्य सामग्री आपवूतवका लावग गैसस, सामावजक संघसंस्थाहरुको सहभावगता तथा सहकायव   

 िाद्य सामग्री आपवूतवका लावग स्थानीय उद्योग बाविज्य संघहरुबाट, स्थानीय ब्यापारी तथा ब्यिसायीहरुलाई 

िाद्य सामग्री सवञ्चवतका लावग अनरुोि गने   

 िाद्य संस्थानमा पिूवतयारी स्िरुप चामल, पीठो लगायतका आिश्यक िाद्यन्न समाग्री मौज्दात राख्ने   

 साल्ट िेवडङलाई वचनी र ननु मौज्दात राख्न अनरुोि गने   

 ढुिानीको लावग स्थानीय वनकायहरुले समन्िय गने   

 विवभन्न संघ संस्थामा रहकेो मौज्दात िाद्यान्नको वििरि राख्ने   

 ४.४.४ िानिीय सहयोगको िापदण्ड: 

प्रभावित व्यविहरुको पहुचँ वनम्न िस्तमुा हुनेछ : 

 स्फेयर मापदण्ड अनसुार प्रवतव्यवि प्रवतवदन न्यनूतम २१०० वकलोक्यालोरी िाद्यान्न उपलव्घ गराउन प्रयास 

गने   

 प्रभावित मावनसहरूका लावग हाल विद्यमान तथा उपलब्ि भएका र पहुचँ योग्य िाद्य पदाथवमा अन्य थप एक 

अथिा दईु िाद्य पदाथवहरू परूक रासनको रूपमा उपलब्ि गराउने, 

 वनवित समहूका व्यविहरू (स-साना बालबच्छ्चा, एचआ्ईभी एडस ् संक्रवमत व्यवि, कुपोवषत व्यविहरू 

आवद)को आिश्यकतालाई परूा गनवका लावग सामान्य रासनका अवतररि पररपरूक रासनको व्यिस्था गने   

(क( िापदण्ड बिोवजिको िाद्य वकट (Kit( वसफाररश : 

चामल :  प्रवतवदन प्रवतव्यवि ४१० ग्राम (स्फेयर मापदण्ड अनसुार) 

दाल :  प्रवतवदन प्रवतव्यवि ६० ग्राम (स्फेयर मापदण्ड अनसुार) 

िनस्पवत तेल :  प्रवतवदन प्रवतव्यवि ३० वम.वल. (स्फेयर मापदण्ड अनसुार) 

ननु :  प्रवतवदन प्रवतव्यवि ५ ग्राम (स्फेयर मापदण्ड अनसुार) 

तरकारी :  उपलव्घताको आघारमा 

स्थानीय पररवस्थवत बमोवजम िाद्यान्न वितरिको मात्रा वनिावररत गररनेछ   तर पवन िरुुमा घरायसी स्तरमा वितरि 

गररने र अवन्तम लेिाजोिाबाट प्राप्त त्याङ्कको आिार तथा व्यवि र पररिार संख्याका मापदण्ड बनाई वितरि 

गररनेछ   

 

तावलका नं   : १४ विपद्को सियिा गररने वक्रयाकलाप 

समयािवि विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव 

आपतकावलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने पिूवतयारी 

कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गनव  

मखु्य वजम्मेिार वनकाय अनमुावनत 

लागत 

० देवि २४ 

घण्टा वभत्र 

- विपद ्मा परेका घरिरुी तथा 
जनसंख्या पवहचान र 

प्रारवम्भक सचूना  /

त्यांक संकलन तथा 

अध्यािविक गने )वनरन्तर(  

- प्रारवम्भक रुत सिेिि 
सम्पन्न गने   

- सचूना संकलन गने 

- वबषयगत िेत्रको बैठक 

- सम्बवन्ित वनयकायसँग 
सम्पकव  समन्िय 

- सखु्िा िाना वितरि 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि 

राहत सामग्रीको 

आंकलन 

सामग्री ढुिानी 

 

 

सम्बवन्ित    स्थानीय    तहका 

कृवष िािाहरु., वजल्ला विपद ्

ब्यिस्थापन सवमवत, स्थानीय 

विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत, उद्योग 

बाविज्य संघ, नेपाल रेडक्रस, 

गैससहरु 
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- अन्य वनकाय तथा 

सवमवतसँग समन्िय गने 

२४ देवि ४८ 

घण्टा वभत्र - त्यांक संकलन तथा 
अध्यािविक गने   

- सचूना संकलन गनव   

- अन्य वनकाय तथा 

सवमवतसँग समन्िय गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि कायवलाई 

वनरन्तरता वदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सामग्रीहरु संकलन गरी 

राख्ने 

 

िाद्यान्न 

सामग्रीहरुको 

उलब्िता 

सामग्री ढुिानी 

ब्यिस्था 

 

उद्योग बाविज्य संघ, यातायात 

ब्यािसायी  संघ,स्थानीय  तहका 

कृवष िािाहरु, िाद्य संस्थान, 

गैससहरु 

 

 

४८ देवि ७२ 

घण्टावभत्र - त्यांक संकलन तथा 
अध्यािविक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य  वनकाय तथा 

सवमवतसँग समन्िय गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि कायवलाई 

वनरन्तरता वदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सामग्रीहरु संकलन गरी 

राख्ने 

िाद्यान्न 

सामग्रीको 

उपलब्िता 

 

उद्योग बाविज्य संघ, यातायात 

ब्यािसायीहरु,स्थानीयतहका 

कृवष िािाहरु, िाद्य 

संस्थान,गैससहरु 

 

 

७२ घण्टा 

देवि ७ वदन 

वभत्र 

- त्यांक संकलन तथा 
अध्यािविक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य  वनकाय तथा 

सवमवतसँग समन्िय गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि कायवलाई 

वनरन्तरता वदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सामग्रीहरु संकलन गरी 

राख्ने 

िाद्यान्न 

सामग्रीको 

उपलब्िता 

 

उद्योग बाविज्य संघ, यातायात 

ब्यािसायी संघ,स्थानीयतहका 

कृवष िािाहरु , िाद्य संस्थान, 

गैससहरु 

 

७ वदन देवि 

२ साता वभत्र - त्यांक संकलन तथा 
अध्यािविक गने 

- सचूना संकलन गने 

- अन्य वनकाय तथा 

सवमवतसँग समन्िय गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि कायवलाई 

वनरन्तरता वदने 

- िाद्यान्न लगाएतका 
सामग्रीहरु संकलन गरी 

राख्ने 

िाद्यान्न 

सामग्रीको 

उपलब्िता 

उद्योग बाविज्य संघ, यातायात 

ब्यािसायी संघ,स्थानीयतहका 

कृवष िािाहरु, िाद्य संस्थान, 

गैससहरु 

 

२ साता 

देवि १ 

िवहना वभत्र 

- कृवष िेत्रमा परेको असरको 

बारेमा लेिाजोिा गने, 

त्यांक तयार गरी 

प्रवतिेदन तयार गने 

- पकाएर िाने िाद्यान्न 
सामग्रीहरुको प्याकेवजंग 

तथा वितरि कायवलाई वनर 

न्तरता वदने 

- पनुस्र्थापनका लावग पहल 
गने 

बीउ  लगाएत  

अन्य कृवष 

उत्पादन  तथा 

जीविकोपाजवनको 

लावग राहत 

कायवक्रम 

सञ्चालनका 

लावग योजना 

तयारी बजेट माग 

तथा सञ्चालन 

उद्योग बाविज्य 

संघ,स्थानीयतहका कृवष 

िािाहरु, िाद्य संस्थान, 

गैससहरु, सम्बवन्ित विभाग तथा 

मन्त्रालय 
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तावलका नं १५   : िाद्य कृवष तथा जीविकोपाजवनको पूिवतयारी कायव 

प्राथवमकता प्राप्त कायव वजम्मेिार वनकाय समय 

नगद, कोषको व्यिस्था, स्थानीय तहले गने गा .पा. , न .पा .र ने.रे.सो .  वनरन्तर 

स्थानीय तह /वजल्लािा भएको स्रोतको आकंलन गने  स्थानीय तह 

सहयोगी वनकाय पवहचान गने स्थानीय तह 

४.५ .विषयगत िेत्र : सहयोग सािग्री तथा राहत वितरण 

अगुिाई गने ससं्था :  वजल्ला प्रिासन कायावलय 

िुख्य विपद्को वकवसि : बाढीपवहरो, भ-ूकम्प, हािाहुरी र आगजनी, अवसना आवद   

 

तावलका नं १६ विद्यिान श्रोत तथा ििताको सचूी 

विषयगत िेत्र- सहयोग सािग्री तथा राहत वितरण 

क्र .सं.  सहयोगी संस्थाको नाम सम्पकव  व्यविको नाम /पद  लवजवस्टक व्यिस्थापन 

1.  वजल्ला प्रिासन कायावलय, कास्की श्रीनाथ  पौडेल आिश्यक उपलब्ि सामग्री 

2.  वजल्ला समन्िय सवमवत निराज बराल आिश्यक उपलब्ि सामग्री 

3.  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोलराज पाण्डे आिश्यक उपलब्ि सामग्री 

4.  उद्योग िाविज्य संघ नारायि कोइराला आिश्यकता अनसुार 

5.  वनमावि व्यिसायी संघ अध्यि आिश्यकता अनसुार 

6.  यातायात व्यिसायी संघ अध्यि ढुिानी व्यिस्था 

7.  गै .स.स महासंघ  पदम राज पहारी सामान्य सहयोग 

8.  हाडवियवस एिोवसयसन अध्यि पनु :वनमाविका लावग आिश्यक भौवतक सामग्री  

9.  महानगर तथा गाउँपावलकाहरु प्रमिुहरु आिश्यक उपलब्ि सामग्री 
 

४.५.१ विपद्को अनुिावनत अिस्था 

जोविममा पने अनमुावनत जनसंख्याः उच्छ्च जोविममा रहकेा गाँउ पावलका तथा म.न.पा. का ३०० घर पररिारका १५०० 

पररिार प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गररएको छ    

 व्यविगत घरहरु, सािवजवनक र  सामदुावयक भिनहरु िती/नष्ट भएको हुनेछ   

 विपदले् विस्थावपत भई िलु्ला स्थानमा बसोबास गनुवपने अिस्था सवृजत हुनेछ   

 यातायातमा अबरुद्ध भई आितजाितमा कवठनाई हुन सक्नेछ   

 सरूवित आश्रय स्थल तथा गैर िाद्य सामाग्रीको अभाि हुनसक्नेछ   

 अपाङ्गता, बालबावलका, वििेष पररवस्थवतका मवहला, जेष्ठ नागररकलाई दवैनक जीिन वनिावहमा अप्ठ्यारो पररवस्थवत 

सजृना हुन्छ   

 विद्यालय, प्रहरी चौकी तथा स्िास््य केन्रहरू, सािवजवनक भिन, सामदुावयक आश्रयस्थल जस्ता सािवजवनक 

संरचनाहरूमा विस्थावपत मावनसहरूको बसोिासको लावग दबाि पने   
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४.५.२ विषयगत उदे्दश्य 

 विपद ्प्रभावित पररिारलाई आिश्यक आिारभतु सामाग्री तथा राहत वितरिलाई एकद्धार प्रिावल माध्यमबाट वितरि गने  

 नेपाल सरकार तथा स्पेयर मापदण्ड अनसुारका राहात सामाग्री वितरि गररने छ   

 समािेसी तथा आिश्यकताका आिारमा राहत सामाग्री वितरि गररने छ   
 

४.५.३ रणनीवत 

    स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको समन्ियमा एकद्धार प्रिावल माध्यमबाट राहत सामाग्री वितरि गने  

तावलका नं १७  विपद् अिस्थािा आिाररत आपतकालीन प्रवतकायव योजना 

घटना 

पिातको 

अिवि 

विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकावलन कायव 

)विपदक्ो प्रकृवतमा आिाररत(  

आपतकावलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने पिूवतयारी 

कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गनव 

मखु्य वजम्मेिार 

वनकाय 

अनमुावनत 

लागत 

० देवि 

२४ 

घण्टा 

सम्ति 

- स्थानीय  विपद ् व्यिस्थापन  
सवमवत  माफव त प्रभावितहरु 

मवहला बालबावलका ज्येष्ठ 

नागररक¸ गभविती¸ अपाङ्ग 

व्यविहरुको विस्ततृ वििरि 

संकलन गने  

- घर िती भएकाहरुको 
लावग उपलव्ि  राहतको  

मापदण्डिारे स्पष्ट हुने र 

सबैलाई जानकारी गराउने 

राहत  

मापदण्डको 

एवकन वििरि 

उपलव्ि हुन 

कवठनाई हुने 

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत¸ 

वजल्ला प्रिासन 

कायावलय,ने.रे.सो, 

गै.स.स, 

 

पवहलो 

िवहना 

- ितीको विस्ततृ लेिाजोिा 

गने 

- राहत  वितरिलाई  वनरन्तरता  

वदने  तथा वदिवकावलन 

समािानका लावग िैकल्पीक 

स्रोत तथा उत्पादनमलुक 

कायवमा सहभावग गने सहयोग 

गने 

- िाली विमा गरेको भए 

ितीपवूतव वदने 

- प्रभावित हरुलाई यातायात, 

सञ्चार तथा विितु जडान गने 

- प्रभावित     स्थानको     

कृषी प्रिालीिारे  

जानकारी  राख्ने  र विउ 

विजनहरु भण्डारि गरी 

राख्ने 

- तावलम    संचालनका    

लागी आिश्यक स्रोत  र  

सािनको अवग्रम 

व्यिस्थापन गने 

- बाली बीमा गनव  

वकसानलाई उत्प्रेररत गने 

विवभन्न 

तावममहरु 

सञ्चालन गने 

स्रोत र 

सािनको 

अवग्रम 

व्यिस्था गनव 

चनैुवत हुने 

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत, 

सामदुावयक िन,सडक 

कायावलय, नेपाल 

विद्यतु प्राविकरि, 

नेपाल टेवलकम 

 

दोस्रो र 

तेश्रो 

िवहना 

- िेवतिाली पिूव िा आंविक 

रुपमा नष्ट भएका 

पररिारहरुलाई कृवष कायावलय 

सँग समन्िय गरी सहुवलयत 

रुपमा विउ विजन उपलव्ि 

गराउने 

- वछटो उत्पादन हुने प्रजातीका 

विउविजनहरु उपलब्ि गराउने 

- घरेलु कायावलयसँग वमलेर 

आय आजवन गनव सवकने 

तावलमहरु वदने 

- तावलम सञ्चालन तथा 

बीउवबनको लावग 

आिस्यक समन्िय तथा 

स्रोत व्यिस्थापन गने 

 

वजल्ला प्रिासन 

कायावलय, 

स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन 

सवमवत  वजल्ला िन 

कायावलय घरेलु 

गै .स.स  

िेवत्रय कृवषव 

प्रयोगिाला 
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४.६ .विषयगत िेत्र- िानेपानी तथा सरसफाई 

तावलका नं १८ विषयगत िेत्र (िानेपानी तथा सरसफाई) को अगुिा साथै सहयोगी ससं्थाको सचूी 

नेततृ्ि प्रदान गने वनकाय )Cluster Leads:( िानेपानी तथा सरसफाइ वडवभजन कायावलय 

क्र .सं.  वजल्लाका िेत्रगत साझेदारहरुको नाि सम्तपकव  व्यवक्त सम्तपकव  नं. 

१ िानेपानी तथा सरसफाइ वडवभजन कायावलय  ९८५६०५३११० 

२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्की डोलराज पाण्डे ९८५६०२५१२५ 

३ स्िास््य कायावलय, कास्की बाबरुाम आचायव ९८४६२८११७२ 

४ पोिरा महानगरपावलका हमेन्त िमाव पौडेल ९८५११८९३९४ 

५ वजल्ला वििा विकास तथा समन्िय ईकाइ  ९८५६०४३७७७ 

६ गैर सरकारी संस्था महासंघ पद ्मराज पहारी ९८४६०८६९९९ 

७ वब्रवटि गोिाव िेलफेयर रोवहत कुमार तमु्बाहाम्फे ९८४२०५८९९६ 

८ सेभ आिर वहमालय फस्ट, नेपाल वदल बहादरु नेपाली ९८४६००२०२१ 

९ सयुवचन्र विकास समाज केदार कोइराला ९८४६०३०८९९ 

१० वल बडव भरत भण्डारी ९८५६०७३१०० 

११ माछापचु्छ्रे विकास संघ वदल बहादरु भण्डारी ९८४६०२६६४४ 

 

४.६.१ विपद्को अनुिावनत अिस्था : 

 िानेपानीका संरचनाहरू (इनटेक, ट्याङ्की, पाइपलाइन) तथा चपीहरू िवतग्रस्त भएको हुने छ   िानेपानी 

प्रदवुषत भएको हुने छ   

 िदु्धपानी, सरसफाई र स्िच्छ्छताको कमीका कारि रोगको प्रकोप फैवलई विपदको जोविम बढेको हुने छ   

४.६.२ विषयगत उदे्दश्याः 

 विस्थावपत समदुायका लावग (करीब ३०० घर पररिार) िास गरी विविरमा बस्ने मावनसहरूका लावग सरूवित 

िानेपानी, स्िास््य वििा तथा अस्थाई रुपमा सरफाई एिम ्नहुाउने सवुििाहरूमा पहुचँ उपलब्ि छ भन्न ेकुराको 

सवुनवित गने   

 विस्थावपत मावनसहरूलाई आिारभतू स्िास््य सम्बन्िी सामग्री उपलब्ि गराइएको छ र िानेपानी, सरसफाई 

तथा स्िास््यसँग सम्बवन्ित व्यािहाररक प्रचलनहरूका बारेमा उवचत रुपमा जानकारी उपलब्ि गराइएको छ भन्ने 

कुरा सवुनवित गने   

 वििेष व्यिस्था गररनु पने समहू : मवहला (सुत्केरी, गभविती), बालबावलका, बदृ्ध र फरक िमता भएका मावनसहरू 

बस्ने विविरहरूमा सफा सगु्घर कायम गनव वतनको सििीकरि गररएको छ भन्ने कुरा सवुनवित गने   
 

४.६.३ रणनीवत 

 प्रकोपबाट प्रभावित घर पररिारहरूलाई सरूवित िानेपानी तथा सरसफाइका सवुििाहरू उपलब्ि गराई पानी र 

सरसफाइजन्य रोगहरू फैलन नवदई वतनको रोकथाम गने   

 ४.६.४ न्यूनति िापदण्ड (Minimum Standards): 

 “िानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्िी Sphere Standards अनसुार” 
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सरूवित पानी 

 वपउने पानी ५ वलटर प्रवत व्यवि प्रवत वदन, अन्य कामका लावग १५ वलटर प्रवत व्यवि प्रवत वदन गरी जम्मा २० 

वलटर प्रवत व्यवि प्रवतवदन, पानी संकलन गनव जाने स्थान ५०० वमटर भन्दा टाढा हुन नहुने र पानी ल्याउन ३० 

वमनेट भन्दा बढी समय नलाग्ने, पानी भनव र भण्डारि गनवका लावग प्रवत पररिार २ िटा बावल्टन उपलव्ि गराउने 

  सािवजवनक िारामा प्रवतिारा ०.२ वलटर प्रवत सेकेण्ड प्रवत २० पररिारको लावग पानी उपलब्ि गराउने   

चपी  

 १ चपी प्रवत २५ दवेि ३० व्यवि, १ चपी प्रवत १० जना फरक िमता भएका व्यवि 

 यी पिूाविार तयार गदाव िानेपानीका श्रोतहरू प्रदवूषत नहुने गरी गनुव पने र मवहला, बालबावलका तथा फरक 

िमता भएकाहरूलाई सहज हुने गरी गररन ुपने छ   

नुहाउने स्थान 

 विपद ्आइलागेको पवहलो ३ वदन ४० मवहलाका लावग १ स्नान गहृ तयार गन,े त्यसपवछ २० जनाको लावग १ 

स्नान गहृ तयार गने   

हाइवजन वकट 

 १ सेट प्रवत पररिार, 

 प्रत्येक चपीमा साबनु, हावपवक, ब्रस, वफनेल, िावल्टन र मग राख्ने, 

 प्रवत व्यवि प्रवत मवहना २५० ग्राम नहुाउने र २०० ग्राम कपडा िनुे साबनु उपलव्ि गराउने, 

 ठोस फोहोर व्यिस्थापनका लावग प्रवत १० घरका लावग १०० वलटर िमताको १ कन्टेनर १०० वमटर वभत्रको 

दरुीमा राख्ने   

तावलका नं १९ :आपतकालीन पूिवतयारी योजना 

विषयगत िेत्र  :िानेपानी तथा सरसफाई 

घटना 

पश्चात

को 

अिवि 

विपद्को अिस्थािा गररने 

आपतकावलन कायव 

आपतकावलन अिस्था 

सबंोिन गनव गररने पूिवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव 

सम्तबोिन गनव अन्तर 

पवहचान 

िुख्य वजम्तिेिार 

वनकाय 

अनुिावनत 

लागत 

० देवि 

२४ 

घण्टा 

- DDMC बैठकमा सहभागी 

- DDMC Cluster    हरूसँग 

समन्िय बैठक, नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटीबाट 

- MIRA सचूना प्राप्त गने  

- सम्पिूव क्लस्टरहरूका फोन 
नं. अपडेट भएका हुने छ 

- रूत सिेिि फारम तयार गने 
र स्ियमसेिकहरूलाइ 

अवभमिुीकरि गने 

- स्ियमसेिकहरूलाइ तावलम 
र सचूना प्रिाह गने 

- स्थानीय रुपमा सचूना केन्र 
स्थापना गने 

- फारमहरू तयारी 
अिस्थामा रहकेा तर 

मरुि गररएका छैन 

- सम्बवन्ित िडा 
कायावलयसँग 

आिश्यक समन्िय 

सहकायव गने 

वनकायगत 

सरोकारिालाह

रू िापा तथा 

सस वडवभजन 

कायावलय 

कास्की 

रु. १५ 

हजार 

 

२४-४८ 

घण्टा 

- DDMC समन्िय बठकमा 

सहभागी 

- प्राप्त सचूना विशे्लषि 

- उपलब्ि श्रोतका आिारमा

 प्रथम चरिका 

प्रवतकायवका थालनी 

- स्ियमसेिकहरू पररचालन 

- दि जन िविका वििरि 
तयारी 

- हाइवजन वकट बक्सको 
अवग्रम व्यिस्थापन 

- िैकवल्पक
 िानेपानीका

 श्रोतको अवग्रम 

- विपद व्यिस्थापनमा 
संलग्न व्यविहरूका 

अभाि हुन 

- पानीको श्रोतका 
अभाि 

- आवथक श्रोतका 

पवहचान भएका छैन 

वनकायगत 

सरोकारिालाहरू, 

िापा तथा सस 

वडवभजन 

कायावलय कास्की 

रु. १२ 

लाि 
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- िदु्ध िानेपानी उपलब्ि गराउने 

- हाइवजन वकट बक्स उपलव्ि 
गराउन 

- सचूना वितरि सब िेत्रलाई 
जानकारी गराउने 

- स्थानीय श्रोतका पररचालन 
तथा वितरि 

- अस्थायी चपीहरूका व्यिस्था 

अध्ययन तथा संरिि 

स्थानीय रेवडयाहरूबाट 

जानकारीमलूक 

सन्दिेहरूका प्रसारि गने 

- िा.पा. तथा स.स. सम्बन्िी 
त्याङ्कहरूका 

- अवभलेिका अद्यािविक 

गने र सचूना श्रोत 

- व्यविका व्यिस्था 

- Super Structure  चपी  

तथा  प्यान,  पाइप, प्लावष्टक 

आवद सामग्रीहरूका अवग्रम 

भण्डारि गने  

- प्राविविक टोलीको 
गठन  

 

पवहलो 

हप्ता 

- MIRA प्रयोग गने 

- िास्तविक ितीका आिारमा 

विपद ्व्यिस्थापनका लावग 

योजना तयार पाने 

- पानी िद्धीकरि गने सामग्री 

वितरि 

- िैकवल्पक   श्रोतबाट   

िानेपानीको व्यिस्था 

- सािारि ममवत गने सवकन 

िानेपानी श्रोतहरूका ममवत 

- ितीका िास्तविक त्यांक 

संकलन (िानेपानी तथा 

सरसफाइ सम्बवन्ित) 

- अस्थायी िौचालयका विस्तार 

- बावल्टन, साबनु, जग आवद 

सामगीहरूका व्यिस्थापन र 

वितरि 

- स्िास््य सम्बन्िी जानकार 

व्यविबाट परामिव वदन 

- ठोस र तरल फोहोर मैला 

व्यिस्थापन गने 

- िानेपानी तथा सरसफाइका 

िेत्रमा काम गने 

- संघ/सस्थाहरूसँग समन्िय 

तथा सहकायव भएको हुने छ 

  अस्थायी िौचालय 

वनमावि तथा िानेपानी  

िारा  वनमाविका  लावग 

आिश्यकपन सामग्रीको 

व्यिस्था भएको हुने छ   

- पानी िद्धीकरिका सामग्री 

र ममवत संभार सामग्रीको 

व्यिस्थापन गने   

- बावल्टन, साबनु, जग आवद 

सामग्रीहरूका भण्डारि गने 

  

- स्िास््य  सम्बन्िी  

जानकार  व्यविहरूको 

पवहचान गरी सम्पक नं. 

सवहत अवभलेि राख्ने   

- पयावप्त मात्रामा 

वनमावि सामग्रीको 

अभाि रहकेा छ 

- घटना स्थलसम्म 

वछटा सामग्री 

ढुिानी गनव कवठनाइ 

आइपनव सक्ने 

- रकमका अपयावप्तता 

 

- िानेपानी तथा 

सरसफाइ वड. 

कायावलय 

- पो.म.न.पा. 

- गाउँपावलकाह

रु 

- ने.रे.सो. 

- स्िास््य 

कायावलय, 

कास्की 

- वनकायगत 

सरोकारिालाह

रू 

रु. १७ 

लाि 

 

पवहलो 

िवहना 

- DDMC का बैठकमा पनुः 

छलफल 

- अनगुमन टोली गठन तथा 

पररचालन 

- स्िास््य  तथा  सरसफाई  

प्रिवद्धनका लावग   स्थानीय   

स्ियंमसेिक   र मवहला 

स्िास््य स्ियम ्सेिकहरूलाइ 

अवभमिुीकरि 

- स्िास््य वििा सम्बन्िी 

जनचेतनामलूक  कायहरू 

- अनगुमन सवमवत गठन गने 

- स्िास््य तथा सरसफाइ 

प्रिद्धनका लावग स्थानीय 

स्ियम सेिक र मवहला 

स्िास््य 

स्ियंमसेिकहरूलाइ  

अवभमिीकरि कायवक्रम 

सञ्चालन भएको हुने छ   

- IEC सामग्री वनमावि छपाइ 

गरेर जनसमदुायमा वितरि 

गरी व्यिहार पररितवनका 

सरोकारिालाहरूको 

कम चासा हुन सक्ने, 

आवथवक अपयावप्तता 

पावलकाहरु, 

स्िास््य कायावलय 

कास्की, 

वनकायगत 

सरोकारिालाहरू, 

िा.पा. तथा स.स. 

वडवभजन 

कायावलय कास्की 

रु. ६ लाि 
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- मरेका चौपायाहरूका उवचत 

व्यिस्थापन  

लावग वििा तथा 

चेतनामलूक कायवक्रमहरू 

सञ्चालन भएको हुने छ   

दोस्रो 

िवहना 

- पनुबावसका व्यिस्थापन सँग सँगै 
अन्य क्लष्टरसँग समन्िय गरी 

Wash का पिूाविारहरूका 

पनुःवनमाि गने 

- योजनाहरूका
 प्राथवमकीकरि गने

 र सम्बवन्ित 

वनकायसँग समन्िय गने   

आवथवक अपयावप्तता 

वजसस, म.न.पा. 

तथा गाँउपावलका, 

िापा तथा सस 

वडवभजन 

कायावलय, 

स्िास््य कायावलय 

कास्की 

स्थलगत 

अध्ययन 

अनसुार 

तेस्रो 

िवहना 

- पनुवनमावि, पनुस्थापना तथा 

पिूवतयारीका कायवक्रमहरू 

क्रमिः गद ैलैजाने 

- प्रभावित िेत्रहरूमा अन्य 

योजनाहरू पवन 

प्राथवमकीकरि गरेर लैजाने र 

अब बन्ने संरचनाहरू 

विपदसँग सामना गनव सक्न 

िालको बनाउने 

तत्कालको 

प्राथवमकता वभत्र 

नपनव सक्ने 

वज.स.स., म.न.पा. 

तथा गाँउपावलका, 

िापा तथा स. 

वडवभजन 

कायावलय, कास्की 

आिश्यकत

ाा 

अनसुार 

सो भन्दा िावथ:  पुन: वनिावण, पुनवस्थापना तथा पूिवतयारीका कायवक्रिहरुिा DRR लाई िूलप्रिाहीकरण गदै लैजाने । 

 

तावलका नं २०   : वनकायगत स्रोतको आकंलन (Capacity Mapping)  

विषयगत िेत्र : िानेपानी तथा सरसफाई 

क्र .सं.  संस्थाको नाम मानिीय स्रोत भौवतक सामग्री अन्य स्रोत कैवफयत 

१.  िापा तथा सस वडवभजन 

कायावलय 

५ जना प्राविविक १००० वमटर ज्म्एभ ् पाइप, 

१००० वलटर िमताका २ िटा 

वहलटेक टैंक, २५ िटा प्यान सेट, 

वब्लवचङ पाउडर ५० के .जी. , 

वपयसु ५० थान, बाटर गाड २५ 

थान  

पानी 

परीििको 

व्यिस्था 

िानेपानी तथा स .स .वड .

कायावलय, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

कास्की 

२.  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

कास्की  

२ जना प्राविविक ५० िावल्टन )१० वल .)  रेडक्रस कास्कीको 

स्टोरबाट प्राप्त हुने 

३.  स्िास््य कायावलय, कास्की  स्िास््यकमी ५ जना, 

स्िंयसेविका 

ICE Material, Aqua 1000 

tab 

पानी  

पररििको 

व्यिस्था 

वजल्ला स्िास््य 

कायावलय, स्थानीय तह  

स्िास््य िािा 

४.  पोिरा महानगरपावलका मानिीय श्रोत तयारी 

अिस्थामा 

औषिीहरु तयारी अिस्थामा   

५.  वजल्ला वििा विकास 

समन्िय ईकाइ 

सम्बन्िीत पावलकामा 

रहकेा वििकहरु 

पररचालन 

विद्यालमा भएको िदु्ध वपउने 

पानी 

 सम्बन्िीत विद्यालयका 

प्र .अ.  

६.  गाउँपावलकाहरु - - - - 
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तावलका न ं२१   : पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजन 

विषयगत िेत्र   : िानेपानी तथा सरसफाई 

क्र .सं  
प्राथवमकता प्राप्त पिूवतयारी 

कायवको सूची 
मखु्य वजम्मेिार वनकाय कायावन्िय गने तररका समय सीमा 

1_  

मौज्दात सामग्रीहरूको 

अद्यािविक अवभलेिीकरि

  

  

िापा तथा सस वडवभजन 

कायावलय, 

स्थानीय तहहरु 

बैठक तथा समन्िय, सम्पकव  

व्यविहरूको सचूी 

विपद पिूव तथा 

विपद ्

व्यिस्थापन 

नहुन्जेल 

2_  

थप आिश्यक िानेपानी, 

सरसफाई तथा स्िच्छ्छतासँग 

सम्बवन्ित सामग्रीहरूको  

अवग्रम भण्डारि 

वज.स.स, नगरपावलका गाँउपावलका 

तथा अन्य संस्थाहरू, िा.पा. तथा 

स.स. वडवभजन कायावलय 

आिश्यक सामग्रीहरूको 

पवहचान, वबके्रता तथा उपलब्ि 

हुन स्थान छनौट, िररद गरी 

उवचत भण्डारि 

विपद सरुु हुन ु

पिूव 

3_  

िमता विकास  

  

  

  

वजल्ला स्िास््य कायावलय, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, 

िापा तथा सस वडवभजन कायावलय 

अवभमिुीकरि, प्रवििि, श्रोत 

सािनको प्रिन्ि 

विपद सरुु हुन ु

पिूव र 

िषावतको 

अिविमा 

 

4_  जनचेतना अवभिवृद्ध कायवक्रम 
वजल्ला स्िास््य कायावलय, 

िापा तथा सस वडवभजन कायावलय 

सञ्चार माध्यमहरू, 

स्ियम्सेिक पररचालन, 

सन्दिेमलूक सामग्रीहरूको 

वितरि 

विपदक्ो समय 

भर 

5_  

WASH Cluster/ D-

WASH-CC सदस्यहरू 

वबच समन्िय र सहकायव 

वज .स.स. , रेडक्रस, गै .स.स.महासंघ , 

िापा तथा सस वडवभजन कायावलय 
बैठक 

आिश्यकता 

अनसुार 

6_  अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 
वज .स.स. , िापा तथा सस वडवभजन 

कायावलय, स्थानीय तहहरु 

सचूना व्यिस्थापन, बैठक, 

स्थलगत भ्रमि, वनरीिि 

विपद अवघ र 

विपदका 

समयमा र पवछ 

 

नोट :  WASH Sector सम्बन्िी विपदक्ो समयमा मावथ उवल्लवित पिहरू बाहके अन्य कुराहरूको वनिवय वजल्ला 

िानेपानी सरसफाई तथा स्िच्छ्छता समन्िय सवमवतले (D-WASH-CC) गरे बमोवजम हुनेछ   विपदक्ो समयमा 

मावथ उवल्लवित संघ/संस्था बाहके अन्य कुनै संस्था सहयोगका लावग तयार भएमा D-WASH-CC/DDMC 

को वनिवयबमोवजम वनवित समयको लावग WASH Cluster Lead Agency िा.पा. तथा स.स. वडवभजन 

कायावलयसँग समन्िय गरी सदस्यको हवैसयतमा राख्न सक्नेछ   

४.७ .विषयगत िेत्र   : स्िास््य तथा पोषण (Health and Nutrition) 

४.७.१ विपद्को अनुिावनत अिस्था 

विपद ् पिात ् ठुलो मात्रामा जनिनको िती हुन पगु्छ   उद्दार कायवसगै तत्काल आकवस्मक स्िास््य सेिाको 

आिश्यकता हुन्छ   विपदक्ो प्रकृवत अनसुार असरहरू पवन फरक र वभन्न हुन सक्छन ्  समग्रमा मावनसहरूमा चोटपटक 

लाग्न,ु व्यवि तथा घरहरू डुिानमा पनुव, घर तथा अन्य संरचना भवत्कएर च्छ्यावपन ुिा परुरन,ु पवहरोमा परुरन,ु आगजवन हुन,ु 

सडक दघुवटना हुन ुसाथै विवभन्न प्रकारका महामारी फैवलन ुआवद   यस प्रकारका महामारी तथा प्रकृवत प्रकोपको अिस्थामा 

िेरै मात्रामा मावनसहरू वबस्थावपत हुन्छन ्र प्रवतकूल िातािरिसँग सम्पकव का कारि वििेष गरी संकटावभमिु िगव, गभविती, 
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सतु्केरी, बालबावलका, बदृ्धबदृ्धा, अपांगहरूको स्िास््यमा प्रवतकूल असर पदवछ   िानेपानीको असरुिाका कारि मवहला 

तथा बालबावलकाको पोषि वस्थवतमा वगरािट आउन,े सरसफाइको कवमले वबवभन्न प्रकारका सरुिा रोगहरू (झाडापिाला, 

आउँ, दादरुा, छालाको संक्रमि, श्वास प्रश्वास साथै विवभन्न प्रकारका कीटजन्य रोग) हुने र समग्र स्िास््यका सचूाकं हरू 

प्रभावित हुने हुन्छ   प्राकृवतक प्रकोपका कारि स्िास््य संरचना नष्ट भै प्राप्त भएका औषिी तथा उपकरिको अभािमा अवत 

आिश्यक स्िास््य सेिा प्रदान गनव कवठनाई हुन सक्छ   स्िास््य संस्थामा वबरामीको चाप बढ्न गई स्िास््य संस्थामा दबाब 

सजृना हुदँा समग्र स्िास््य सेिा साथै गभविती, सतु्केरी तथा बाल स्िास््य समेत प्रभावित हुन्छ   
 

४.७.२ िानिीय सहयोग सम्तबन्िी न्यूनति िापदण्ड 

क. प्रारवम्भक लेिाजोिा सञ्चालन गररएकै समयमा स्िास््य सम्बन्िी आरम्भ सरुु हुन्छ   

ि. समदुायको तहमा रोग तथा चोटपटकको उपचार विद्यमान प्राथवमक स्िास््य केन्रले गने एिं थोरै संख्याका गम्भीर 
आिश्यक वबरामीहरूलाई वसफाररस गरी अन्य मावथल्लो स्िास््य संस्थाहरूमा पठाई आपतकावलन स्िास््य सेिा 

कायवक्रमको कायावन्ियन गररने छ   

ग. वसफाररस गरी पठाइने अन्य स्िास््य संस्थाहरूमा पगु्नका लावग वबरामीहरूका लावग उपयिु यातायातको प्रबन्ि 

गररने छ   
 

४.७.३ विषयगत उदे्दश्य 

१. विपद ्सम्बन्िी सचूनाहरू संकलन गरी मावथल्लो वनकाय तथा वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाई जानकारी गराई 
सोको विशे्लषि गने एिं आिश्यकता अनसुार RDT िटाई अनसुन्िान गरी महामारी तथा विपद ्घोषिा गने   

२. विपद ् पवछ हुन सक्न े महामारी रोगको प्रकोपलाई न्यनूीकरि गनव आम सञ्चारका माध्यम प्रयोग गरी जनचेतना 

अवभिवृद्ध गने  

३. विपद ्सम्बन्िी समस्यामा मावथल्लो वनकाय (स्िास््य मन्त्रालय, स्िास््य सेिा विभाग, इवपवडवमयोलोजी तथा रोग 

वनयन्त्रि महािािा, प्रादवेिक स्िास््य वनदिेनालय, स्िास्य प्रवतष्ठान/वििि अस्पताल आवद) लाई जानकारी गराई 

आिश्यक श्रोत र सािनको सहयोग अवपल गने   

४. बालबावलका तथा गभविती मवहलालाई वनयवमत िोप तथा अन्य सेिा सवुनवित गने   
५. बालबावलका तथा गभविती मवहला र सतु्केरी आमालाई कुपोषि हुनबाट बचाउन पोषि प्रििवन गने र आकवस्मक 

पोषि कायवक्रम सञ्चालन गरी सो को सपुरीिेिि, अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने   

६. वनयवमत गभविती तथा सतु्केरी जाँचलाई थप सदुृढीकरि गने   
७. प्रसवुत किको अनगुमन तथा सेिाको मलू्याङ्कन गरी संस्थागत प्रसवुत गराउने कायवलाई सदुृढ र वनरन्तरता वदन ेसाथै 

विपदक्ो समयमा संरचना वबवग्रएमा तरुुन्त बैकवल्पक व्यबस्था गरी सेिालाई सचुारु गने   

८. विपद ् पिात ् विवभन्न रोगको महामारी हुनसक्ने हुदँा जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, मवहला तथा बालबावलका साथै 

सबवसािरिहरूले पाउने अत्यािश्यक स्िास््य सेिा प्रदान गने   

९. स्िास््य तथा पोषि सम्बन्िी वक्रयाकलापमा विवभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, सरकारी तथा वनजी 
अस्पताल र स्थानीय वनकायहरूसँग समन्िय र सहकायव गने   

१०. विपदक्ा समयमा गररएका प्रवतकायव तथा अन्य वक्रयाकलापहरूको अवभलेि राख्ने तथा प्रवतिेदन गने ब्यिस्था 

वमलाउने   

४.७.४ रणनीवत 

विपद ्पवछको अिस्थामा आकवस्मक उद्दार पिात ्वबवभन्न महामारी रोगको प्रकोप हुन सक्ने जोविमलाई न्यनूीकरि गरी 

जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, मवहला तथा बालबावलकाहरूले पाउने अत्यािश्यक स्िास््य सेिा प्रदान गरी स्िास््य सेिालाई 

वनयवमत सञ्चालन  गने   
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तावलका नं .२२   : तोवकएका विपद् अिस्थािा आिाररत आपतक्ालीन प्रवतकायव योजना 

 विषयगत िेत्र   : स्िास््य तथा पोषण 

विपदक्ा घटना 

पिात ्अिवि 

विपदका अबस्थामा गररने 

आपत ्कालीन कायव  

आपतकालीन अिस्थामा 

सम्बोिन गने गररने 

पिूवतयारी कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गने अन्तर 

पवहचान 

मखु्य वजम्मेिार वनकाय पिूवतयारी 

अनमुावनत 

लागत 

०–२४ घण्टा 

पवहलो वदन 

- स्थानीय स्तरमा रहकेो

 CRRT  र 

घटनास्थलमा  उद्दार  

टोलीसँग  RRT तरुुन्त 

पठाउने   

- आिश्यकता अनसुार 

घटना स्थलमा रहकेो 

RDT को Backup का 

लावग RRT तरुुन्त 

पठाउने  

- स्थानीय स्तरमा रहकेा 
विवभन्न क्लि, मवहला  

स्िास््य  स्ियंसेविका,  

आमा  समहू आवदलाई 

समन्िय गरी वछटो उद्दार 

तथा वबरामीहरूको 

उपचार गने व्यबस्था 

वमलाउने   

- वििेष उपचार गनुव पने 
वबरामीहरूलाई स्तरीय 

उपचारका लावग पे्रषि गने  

- प्रदिे तथा केन्रमा 
जानकारी पठाउने र 

समन्िय कायम गने   

- सम्बवन्ित स्थानमा 
सचूना प्रिाह गरी 

CRRT र RRT लाई 

Onside Coaching 

गने 

- वनदवेित भए अनसुार 

अत्यिश्यक औषिी 

तथा अन्य सामग्रीको 

मौज्दात आपवुतव 

- स्िास््यकमी िटाई 
जवटलताका आिारमा 

उपचारका लावग 

पिुवतयारी गने 

- Regular 

District/Communit

y Rapid Response 

Team Meeting . 

- Mobilize district 

Stakeholder 

according 

Resource Mapping  

- तयारी अिस्थामा 

हुदँा हुद ैपवन 

समन्िय एिं 

सचूना प्रिाहमा 

कवठनाई हुन सक्ने 

  

- भौगोवलक 
विकटताका कारि  

औषवि  तथा 

CRT र RRT 

घटना  स्थलमा 

उद्दार टोली पगु्न  

कवठनाइ  हुन सक्ने 

  

 

 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन सवमवत 

- पोिरा 
महानगरपावलका 

- अन्नपिुव गाउँपावलका 

- माछापचु्छ्रे 
गाउँपावलका 

- मादी गाउँपावलका 

- रुपा गाउँपावलका 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन सवमवतहरु 

 

 

 

 

 

रु.५०,०००  

 

 

 

 

२४–४८ 

घण्टा दोश्रो 

वदन 

- भौवतक तथा मानिीय 
िवतको अवघल्लो वदनमा 

गररएका कायवको समीिा 

गने   

- स्िास््यसँग अन्तर 

सम्बन्ि रहकेो विवभन्न 

अस्पताल, संघ 

संस्थाहरूसँग छलफल 

एिं अन्तरवक्रया   

- मानिीय तथा भौवतक 
श्रोत र सािनको 

नक्साङ्कन गने र 

आिश्यक व्यबस्था गने   

- स्ियंसेिकहरू पररचालन 
गने   

- अन्य  अत्यािश्यक  

सेिाहरू वबना अिरोि 

सचुारु गने   

 

 

 

 

 

- दि जनिविको 
कमी हुन सक्ने   

- भौवतक श्रोत र 
सािनको अभािन 

हुन सक्ने   

- Resource 

Mapping तयारी     

अिस्थामा हुदँाहुद ै

पवन विपदक्ो 

घटनाका समयमा 

प्रभािकारी 

कवठनाई हुन सक्ने 

 

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन सवमवत 

- पोिरा 
महानगरपावलका 

- अन्नपिुव गाउँपावलका 

- माछापचु्छ्रे 
गाउँपावलका 

- मादी गाउँपावलका 

- रुपा गाउँपावलका 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन सवमवतहरु 
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पवहलो 

हप्ता 

- उद्दार सवमवतका सदस्य 
तथा स्थानीय स्तरमा 

रहकेो CRT र RDT को 

कायव विभाजन गने   

- महामारी फैलाउन सक्ने 
सम्भावित श्रोत पवहचान 

गरी छुट्याउने   

- अपगु भएका मानिीय 

श्रोत, औषवि तथा सामगी 

व्यबस्थापन गने   

- आिश्यकता अनसुार 

प्रदिे तथा केन्रसँग 

सहयोग माग गने   

- स्थानीय स्तरमा रहकेा 
विवभन्न क्लि,मवहला 

स्िास््य स्िय सेिीका, 

आमा समहू आवदलाई 

समन्िय गरी विभाजन 

तथा अवभमिुीकरि गने   

- विवभन्न रोगहरूबारे 
पत्रपवत्रका तथा रेवडयो, 

एफएमहरूबाट 

सचूनामलूक सन्दिे 

प्रकािन /प्रिारि गने   

- सािवजवनक स्थलबाट 
िानेपानीको नमनूा 

संकलन परीिि गने   

- प्रसवूत किका 
पनुःवनमावि गने र सेिा 

सचुारु गने ब्यिस्था 

वमलाउने   

- अन्य अत्यािश्यक 

सेिाहरू विना अिरोि 

सचुारु गने   

- विपद ्बाट 
प्रभावितहरूका लावग 

मनोसामावजक परामिव 

गने व्यबस्था वमलाउने   

समयमा नै 

विपद ्बाट  

प्रभावितहरूका 

लावग 

मनोसामावजक 

परामिव गनव 

नसवकएमा 

वबचलन आउन 

सक्ने   

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन सवमवत 

- पोिरा 
महानगरपावलका 

- अन्नपिुव गाउँपावलका 

- माछापचु्छ्रे 
गाउँपावलका 

- मादी गाउँपावलका 

- रुपा गाउँपावलका 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन सवमवतहरु 

 

 

 

 

 

 

 

रु.२,००,००

०  

दोश्रो हप्ता - वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन 
सवमवत तथा सरोकारिाला 

वनकाय र व्यविहरूसँग 

समन्िय एिं समीिा 

बैठक स्थानीय स्तरमा 

रहकेा विवभन्न क्लि, 

मवहला स्िास््य 

स्ियंसेिीका, आमा समहू 

आवदका कायव सम्पादन 

अद्यािविक गने र थप 

आिश्यक पन स्रोत र 

सािनका पवहचान गनव   

- विपद ्बाट  
प्रभावितहरूका लावग 

मनोसामावजक परामिव 

गने व्यबस्था वनरन्तरता 

वदने   

- मतृ्य ुभएका एिं घाइते 
भएका व्यविहरूको 

त्याङक अद्यािविक 

गने   

- समयमा नै 
विपद ्बाट  

प्रभावितहरूका 

लावग 

मनोसामावजक 

परामिव गनव 

नसवकएमा 

विचलन आउन 

सक्न े  

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन सवमवत 

- पोिरा 
महानगरपावलका 

- अन्नपिुव गाउँपावलका 

- माछापचु्छ्रे 
गाउँपावलका 

- मादी गाउँपावलका 

- रुपा गाउँपावलका 

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन सवमवतहरु 

रु .५ ००० /-  

 

पवहलो 

िवहना 

- वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन 
सवमवत तथा 

सरोकारिालाहरूसँग 

समन्िय एिं समीिा 

बैठक गने   

- ५ िषव मवुनका 
बालबावलका, गभविती 

तथा सतु्केरी 

मवहलाहरूको पोषि 

अिस्था लेिाजोिा तथा 

परामिव  गने   

- विपद ्बाट  
प्रभावितहरूका लावग 

मनोसामावजक 

परामिवको  

व्यबस्थालाई वनरन्तरता 

वदने   

- मतृ्य ुभएका एिं घाइते 
भएका व्यविहरूको 

त्याङक अद्यािविक 

गने   

- समयमा नै 
विपद ्बाट  

प्रभावित 

भएकाहरूको 

लावग 

मनोसामावजक 

परामिव गने 

नसवकएमा 

विचलन आउन 

सक्ने   

- स्िास््य कायावलय, 

कास्की 

- वजल्ला विपद ्
व्यिस्थापन सवमवत 

- पोिरा 
महानगरपावलका 

- अन्नपिुव गाउँपावलका 

- माछापचु्छ्रे 
गाउँपावलका 

- मादी गाउँपावलका 

- रुपा गाउँपावलका 
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- अवत आिश्यक सेिा तथा 

सािनका पहुचँका 

मलू्याङकन गने   

- स्िास््यसम्बन्िी प्रवतकायव 
वक्रयाकलापहरूका 

सपुरीिेिि, अनगुमन, 

मलू्याङ्कन गने   

- घमु्ती टाली पररचालन 
गरी अत्यािश्यक स्िास््य 

सम्बन्िी जनचेतना 

अवभिवृद्ध गने   

- भत्केका संरचनाहरूका 
ममवत तथा संभारको 

व्यबस्था वमलाउने   

- स्थानीय स्तरमा रहकेा 
विवभन्न क्लि, मवहला 

स्िास््य स्ियंसेविका, 

आमा समहू आवदका 

पररचालन गने   

- स्थानीय विपद ्
व्यिस्थापन सवमवतहरु 

 

 

 

 

 

 

 

दोश्रो िवहना 

र 

सो भन्दा बढी 

सियका 

लावग 

- वनयवमत रुपमा वजल्ला 
विपद ्व्यिस्थापन सवमवत 

तथा सरोकारिालाहरूसँग 

समन्िय एिं समीिा 

बैठक गने   

- स्िास््य संस्थाहरुबाट 
वदइने वनयवमत उपचारका 

साथै िोप, पररिार 

वनयोजन, पोषि, विवभन्न 

प्रकारका सरुिा रोगहरू 

वनयन्त्रि कायवक्रमहरूलाई 

बढी प्राथवमकता वदई 

वनरन्तर सचुारु रुपले 

सञ्चालन गने   

- घाईते तथा प्रभावित 
मावनसहरूका जनजीिन 

सामान्यीकरि गनवका 

लावग विविि 

कायवक्रमहरू सञ्चालन 

गने   

- भािी वदनहरूमा हुन सक्न 
दिैी प्रकोप तथा प्राकृवतक 

प्रकोप र महामारीजन्य 

रोगहरूलाई न्यनीकरि 

गने काययोजना बनाई 

- विपदबाट 
प्रभावितहरूका लावग 

मनोसामावजक परामिव 

गने व्यिस्थालाई 

वनरन्तरता वदने   

- जीिव स्िास््य

 संस्थाहरूका 

लागत संकलन गने र 

सम्बवन्ित वनकायमा 

पेि गने   

- ५ बषव मवुनका 
बालबावलका, गभिती 

तथा सतु्केरी 

मवहलाहरूका पोषिको 

अबस्था लेिाजोिा 

गरी लाभावन्ित भएका  

व्यविको  मलू्याङ्कन 

गने   
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विकल्पहरूको िोजी गने 

  

- अवत आिश्यक सेिा तथा 

सािनकको पहुचँको 

मलू्याङकन गने   

- स्िास््य सम्बन्िी 
प्रवतकायव 

वक्रयाकलापहरूका 

सपुरीिेिि, अनगुमन, 

मलू्याङ्कन गने   

- घमु्ती टोली पररचालन 
गरी अत्यािश्यक स्िास््य 

सम्बन्िी जनचेतना 

अवभिवृद्ध गने   

 

४.७.५ प्रकोपले ल्याउने विपद् िहािारी :  कोवभड-१९ 

४.७.५.१ पररचय 

कोवभड-१९( कोरोना भाइरस )   रोग वचनको बहुान प्रान्तबाट सरुु भएको कोरोना भाईरस हाल विश्वव्यापी महामारीको 

रुपमा फैवलएको छ   यसको संक्रमि भएमा ज्िरो आउने, िोकी लाग्ने, श्वास फेनव गाह्रो हुने जस्ता मखु्य लििहरु दवेिन्छन ्

  हालसम्म कोवभड-१९ संक्रवमत भएका र मतृ्य ूहुनेको संख्या दहेाय अनसुार छ   हाल नेपालमा दोस्रो चरिको Varient 

दिेापरेको र कोवभड-१९ को संक्रमि तथा मतृ्यदूर बढ्दो क्रममा रहकेो छ    

World - 176,156,662 Confirmed cases  3,815,486 deaths 16th June 2021 

https://covid19.who.int/ 

Nepal - 6,12,202 Total Infected         8,506 deaths2078 Asar 2nd ,  

https://covid19.mohp.gov.np/ 

 

     कोवभड-१९ ( कोरोना भाइरस )  मखु्यत श्वास प्रश्वासबाट वनस्कने, वछटाहरुबाट विरामीहरुसँगको प्रत्यि सम्पकव बाट र 

विरामीले प्रयोग गरेको िा छोएको िस्तसँुगको अप्रत्यि सम्पकव बाट पवन सनव  सक्दछ   तसथव यो रोगबाट बच्छ्न समय 

समयमा सािनु पानीले वमवचवमवच हात िनुे िा अल्कोहलयिु स्यानीटाइजर प्रयोग गने   िोक्दा, हाच्छ्छय ूगदाव नाकमिु 

वटस्य ुपेपर, रुमाल िा कुवहनाले छोप्ने, हात वमलाउने िा अकंमाल नगने र वभडभाडमा नजाने गनुवपदवछ   सरुिाको लावग 

माक्स, पञ्जा, स्यानीटाइजरको प्रयोग गनुवपदवछ   ज्िरो आएमा, िोकी लागेमा िा स्िाि फेनव गाह्रो भएमा नवजकको स्िास््य 

केन्रमा सम्पकव  गरी वचवकत्सकको सल्लाह वलनपुदवछ   

     विश्वभर महामारीको रुपमा फैवलएको कोवभड-१९ को संक्रमि नेपालमा वतब्र रुपमा बढ्द ै गएको सन्दभवमा सो को 

रोकथाम¸वनयन्त्रि¸ वनदान र उपचार सम्बन्िी कायवलाई एवककृत र व्यिवस्थत रुपमा संचालन गनवका लावग वमवत 

२०७८/०२/०६ मा मन्त्रीपररषदको वसफाररिमा "कोवभड-१९ सकंट व्यिस्थापन अध्यादेश २०७८" जारी गरी 

कायावन्ियनमा ल्याएको छ   
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१) विषयगत िेत्रः कोवभड-१९ को अगिुा साथै सहयोगी संस्थाको सचूीः 

क्र.स. वजल्लाको िेत्रगत साझेदार वनकाय सम्तपकव  व्यवक्त सम्तपकव  नं. 

१.  प्रमिु वजल्ला अविकारी, वजल्ला प्रिासन कायावल¸ कास्की थानेश्वर गौतम ९८५६००७७७७ 

२.  प्रमिु सेनानी, नेपाली सेना भगिती दल गि कास्की  वदिाकर काकी ९८४५०४४५०३ 

३.  प्रहरी उपरीिक, वजल्ला प्रहरी कायावलय, कास्की जीिनकुमार श्रेष्ठ ९८५६००५५५५ 

४.  सिस्त्र प्रहरी उपरीिक,  सिस्त्र प्रहरी िल न.ं २४ कावलका गि जनकराज बस्नेत ९८५१२७२०४७ 

५.  उप अनसुन्िान वनदिेक रा.अ.वि वजल्ला कायावलय कास्की नविनराज अविकारी ९८५६०६५१०१ 

६.  वजल्ला समन्िय अविकारी¸ वज.स.स. कास्की  निराज बराल ९८५६००६२२२ 

७.  प्रमिु, स्िास््य कायावलय, कास्की बाबरुाम आचायव ९८५६०४८३५० 

८.  वनदिेक¸पोिरा स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान, रामघाट पोिरा डा. भरत बहादरु ित्री ९८५६०३७२४३ 

९.  मे.स.ु¸ मविपाल वििि अस्पताल, फुलिारी   ९८०२८३८५५५ 
 

४.७.५.२  विपद्को अनुिावनत अबस्था  

कोवभड-१९ को विपद ्बाट  वजल्लाबासी सबै नागररकहरु संक्रवमत हुन सक्ने भएता पवन विश्वका विवभन्न दिेहरुको 

त्याङ्क हदेाव ज्येष्ठ नागरीक तथा अन्य नसने रोगहरुबाट पीवडत मावनसहरु िढी प्रभावित भएको पाइन्छ   नेपालको आंकडा 

हदेाव उत्पादनिील उमेर समहुका १९-४९ का िढी व्यविहरु प्रभावित भएको पाइन्छ   कास्की वजल्लाको कूल जनसंख्या 

करीि ५८१६९२ रहकेो र त्यो मध्ये िहरी समदुायमा बस्न,े अव्यिवस्थत बसोबास िेत्र यस वजल्लामा िढी नै भएको, 

िैदवेिक रोजगारमा समेत गएका व्यविहरु िन्दािन्दीको कारिले गदाव िेरोजगार भई आफ्नो घरमा फकव नेको जनसंख्या 

उल्लेख्य भएको हुदंा कोवभड-१९ समदुायस्तरमा संक्रमि हुन सक्ने सभ्भािना तीव्र दवेिन्छ   प्राकृवतक प्रकोपले वनम्याउने 

विपद जस्तै कोवभड-१९ ले पवन स्िास््य तथा पोषिको िेत्रमा समेत भयािह अिस्था वसजवना नहोला भन्न सवकन्न, यसथव 

मानिीय सहयोगका लावग ज्येष्ठ नागररक,असि, अपाङ् , दीिवरोगी, गभविती, सतु्केरी, र बालबावलकाहरु िढी प्रभावित 

हुन सक्ने सम्भािना भएको हुदंाँ संक्रवमत तथा प्रभावितहरुलाई पिूवतयारी तथा प्रवतकायवमा वजल्लामा अिवस्थत 

जनसंख्याको ३ प्रवतिंतले हुन आउने १७,४४० जनालाई प्रवतकायव सेिा वदनपुने हुन्छ   यसका लावग आिश्यक पन े

वनम्नानसुारको पिूवतयारी हुन ुआिश्यक दवेिन्छ   

१) आिश्यकता अनसुार क्िारेन्टाइन स्थलको व्यिस्था , 

२) आइसोलेसन सवहतको कोरोना डेवडकेटेड अस्पतालको व्यिस्था, 

३) आिश्यक उपकरि तथा अन्य सामग्रीको व्यिस्था, 

४) आिश्यक परीििका लावग मेवसन, वकट तथा ररयजेन्टको व्यिस्था, 

५) परीिि तथा उपचारको लावग जनिविको व्यिस्था , 

६) एम्बलुेन्स तथा अन्य सिारी सािनको व्यिस्था, 

७) कोरोना संक्रवमतको मतृ्यु भएमा िि व्यिस्थापनका लावग आिश्यक जनिवि, स्थान, सामग्री र सािनको व्यिस्था 

८) सरुिा सामग्री तथा जनिविको व्यिस्था (सरुिा वनकाका प्रवतवनवि, वपवपई, स्यानीटाइनर, माक्स, ग्लोब्स, सािनु, 

टािेल, गमिटु) 

९) इन्िनको व्यिस्था   

१०) वफिर वक्लवनकको स्थापना र सोका लावग आिश्यक सामग्रीको व्यिस्था   
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४.७.५.३. िानिीय सहयोग सम्तिन्िी न्यूनति िापदण्डाः 

१) स्िास््य सम्िन्िी वनगरानी, 
२)  संक्रवमतको सम्पकव मा रहकेाहरुको िेवसङ, 

३)  स्िाि संकलन तथा परीिि 

४) परामिव सेिा, 
५)  सामावजक दरुी कायम गने, 
६)  व्यविगत सरुिा सामग्रीको व्यिस्था र प्रयोग गने गराउने, 
७)  संक्रवमतहरुको उपचार अवभलेि र  मावथल्लो वनकायहरुमा प्रवतिेदन गन,े 

८)  क्िारेन्टाइनमा रहकेो व्यवि संक्रवमत भए अस्पतालको आइसोलेसन ल्याउने, तोवकएका एम्बलुेन्स तथा अन्य 

सिारी सािनको व्यिस्था गने   

९)  प्रयोग भएका सामग्रीको वनयमानसुार वनमवलीकरिको व्यिस्था गने   
१०) स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वदएको वनदिेनको पालना गने   
११) व्यविगत सरसफाई र सामावजक उत्तरदावयत्ि बहन गने    असल सचूना सम्पे्रषि गने    

४.७.५.४ .विषयगत उदे्दश्यहरुाः 

१) कोवभड-१९ सम्िन्िी जनचेतना अवभबवृद्ध    
२) कोवभड-१९ सम्िन्िी सचूना तथा त्याङक संकलन र सम्बवन्ित वनकायमा प्रवतिेदन   
३) रुत सिेििका लावग समहू गठन तथा सम्पकव  परीिि कायव सञ्चालन   
४) कोवभड-१९ विपद ्पवछ हुन सक्ने अन्य प्रकोप न्यनूीकरिका लावग सेिा प्रदान तथा सचेतना कायव सञ्चालन 

गने , 

५) अवत जोविममारहकेा ज्येष्ठ नागररक, अिि, अपाङ, दीघवरोगी, गभविती, सतु्केरी र बालबावलका र अन्य नसने 

रोगको  वनयवमत औषिी िाने व्यविहरुको व्यस्थापन गने   

६) कोवभड-१९ विपद पिूवतयारी प्रवतकायवको साथै अन्य वक्रयाकलापको अवभलेविकरि र प्रवतिेदन गने   
४.७.५.५ रणनीवताः 

कोरोना भाइरस एक ठूलो समस्या हो   जनु सामान्य रुघािँोकी दवेि वलएर गम्भीर समस्याको रुप वलन सक्छ   जस्मा 

संकास्पद विरामी, व्यवि जसलाई कोवभड-१९ को लावग प्रयोगिाला परीिि गदाव नवतजा वनिावयक नभएको िा 

वक्लवनकल वचन्ह तथा लिि जेसकैु भएता पवन प्रयोगिाला परीििबाट कोवभड-१९ भाइरस संक्रवमत भनी प्रमावित 

भएका व्यविहरु र यसको जोविममा रहकेा अन्य व्यविहरुलाई प्रवतकायव गनुवपने हुन्छ   

तावलका २३ 

कोवभड-१९ 

संकास्पद 

पिात 

कोवभड-१९ को अिस्थामा 

गररने आपतेकालीन कायव 

आपतकालीन अिस्थामा 

सम्बोिन गनव गररने 

पिूवतयारी कायव 

पिूवतयारी कायव 

सम्बोिन गनव िाडलको 

पवहचान 

मखू्य वजम्मेिारी 

वनकाय लागत 
लागत 

०-

२४घण्टा 

- िंकास्पद  व्यवि  िा  

िावहर बाट आएका 

मावनसलाई तोवकएका 

क्िारे न्टाइनमा राख्ने   

- अवभलेिीकरि गरी 

मावथल्लो वनकायमा 

प्रवतिेदन गने   

- क्िारेन्टाइन स्थल 
वनमावि गने   

- िाने बस्ने, आिश्यक 

सामग्री व्यिस्थापन गने 

  

- स्िास््यपरीििको 

व्यिस्थापन गने   

- समन्ियको अभाि 

रहन सक्ने 

- गिुस्तरीय  सेिा  वदने 

बातािरि अभाि   

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

१ करोड 
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२४-

४८घण्टा 

- आम  नागररकलाई  

कोवभड-१९ सम्िन्िी 

सचेतना प्रदान गने   

- स्ियंसेिक पररचालन गने  
- स्िास््य कमीहरुको 
व्यिस्थापन र सेिा प्रदान 

गने   

- कोवभड-१९ को 
रोकथाम, वनयन्त्रिलाई 

प्राथवमकता वदई 

अन्य स्िास््य सेिा   

सञ्चालन गने   

- दि जनिविको 
प्रभािकारी पररचालन 

तथा व्यिस्थापन 

सािन स्रोतको प्रयाप्त 

उपलब्िता  

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

२ करोड 

पवहलो 

हप्ता 

- RRT को गठन तथा 

अवभमवुिकरि 

- संक्रवमतसँग
 सम्पकव  भएका 

- व्यविहरुको टेवसङ् कायव 

- RDT पररचालन िेवसङ 

कायव प्रारम्भ 

 

- उत्पे्ररिाको कमी 
- सािन स्रोत तथा 
जनिवि पररचालनमा 

कठीनाई 

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

१ लाि 

दोस्रो हप्ता 

- कोरोना   सम्िन्िी   
सरोकार िालाहरुसँग 

समन्िय, समीिा बैठक 

- पररचावलत      
जनिविहरुको 

कायवसम्पादन अध्यािविक 

तथा आिश्यक स्रोत 

सािनहरुको थप 

- व्यिस्थापन 

- प्रभावितहरुको   लावग 
मनोसामावजक परामिव 

- संक्रवमत        तथा 

मतृकहरुको त्याङ्क 

अध्यािविक 

- समयमै मनोसामावजक 
परामिव वदन 

नसवकएका] 

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

५० लाि 

१ िवहना 

- CCMC तथा 

सरोकालिाला हरु सँगको 

समन्िय तथा समीिा 

बैठको वनरन्तरता 

- कोवभड-१९    का    
कारिले जनमानसमा पनव 

गएको मनोबैज्ञावनक प्रभाि 

िारे सिेिि गने 

- वनरन्तरता वदने 

-  
- सिेिि  सफ्टियरको 
वनमावि गरी कायावन्ियन 

गने 

- मनोसामावजक 
परामिवकतावको कमी 

- सिेिि सफ्टियर 

वनमाविमा कठीनाई 

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

४० लाि 

िहािारी 

अिविभर 

- िंकास्पद  व्यविहरुलाई  

क्िारे न्टाइन तथा संक्रवमत 

व्यविलाई आइसोलेसनमा 

रािी उपचारमा वनरन्तरता 

वदन अवभलेि राख्ने तथा  

प्रवतिेदन पठाउने वनरन्तरता 

वदने  

- CCMC, सरोकारिालाको  

समन्िय र सवमिा बैठक 

वनयवमत गने 

- RRT  पररचालन र 

िेसीङ कायव लाई वनरन्तरता 

- कोवभड-१९    को    
संक्रमि वनयन्त्रिका लावग 

स्िास््य तथा जनसंख्या

 मन्त्रालयले  

- िेत्राविकार    अनुसार 

तोवकएको जनिवि 

सािन स्रोत र 

वक्रयाकलापहरुको 

पररचालनमा वनरन्तरता 

- कोवभड-१९ को 
संक्रमि अिवि लामो 

भएकोले स्रोत सािन, 

जनिवि पररचालनमा  

समन्िय अभािका 

कारि अस्पष्ठता 

असहजता उत्पन्न हुन 

सक्ने   

CCMC र 

वजल्लागत DCMC 

तथा LCMC 

५ करोड 
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वदएको वनदिेनको पालना  

- जनिवि तथा स्रोत 
सािनको पररचालनमा 

वनरन्तरता 

- सिेििको पररिाम 
सरोकारिाल सँग छलफल 

४.८ विषयगत िेत्राः संरिण  

 अगुिाइ गने वनकायाः सबै स्थानीय तहका िवहला तथा बालबावलका शािा 

तावलका नं. २४  - विषयगत िेत्र (संरिि) को अगिुा साथै सहयोगी संस्थाको सचूी 

विषयगत ित्र अगिुा  सम्बवन्ित गा.पा. तथा म.न.पा. को सामावजक विकास िािा 

क्र.सं. वजल्लाका िेत्रगत साझेदारहरूका नाि सम्तपक व्यवक्त सम्तपक नं. 

१.  पोिरा महानगरपावलका/गाउँपावलकाहरु 
गा.पा. तथा म.न.पा. 

िािा/महाििा प्रमिु 
 

२.  वजल्ला प्रहरी कायावलय जीिन कुमार श्रेष्ठ 9856005555 

३.  गैह्र सरकारी संस्था महासंघ, रत्नचोक पदमराज पहारी 9846086999 

४.  गण्डकी बवहरा संघ, सयूवमोहन बराल 9746088664 

५.  रावरिय अपाङ्ग महासंघ आइलाल साई 9814150369 

६.  कास्की नेत्रवहन संघ लक्ष्मि सिेुदी 9856061314 

७.  िवि समहू पोिरा सररता पौडेल 9846035006 

८.  वस.एस.जी. नेपाल वदवलप गरुुङ 9856011300 

९.  गा.पा. स्िास््य िािा प्रमिु, अन्नपूिव गा.पा. ऋवषराम पौडेल 9846030158 

१०.  गा.पा. स्िास््य िािा प्रमिु, रुपा गा.पा. आनन्द राज जोिी 9804157525 

११.  गा.पा. स्िास््य िािा प्रमिु, माछापचु्छ्रे गा.पा.  9856098775 

१२.  गा.पा. स्िास््य िािा प्रमिु, मादी गा.पा.  9856077524 

 

४.८.१ विपद्को अनुिावनत अिस्थााः 

क. ३०० घरपररिारका कररि १५०० जना प्रभावित हुन सक्ने 
ि. िनजनको िती, घाइते बाल–बावलका, वबछोवडएका बाल–बावलका, एकल मवहलाहरू, अनाथ, टुहुरा 

बालबावलकfहरू र अपांगता भएका ब्यविहरुको सङ्ख्यामा िवृद्ध हुने   

ग. विपद ् प्रभावितहरुमा प्रवत हनुे वहसंा र अन्य आपराविक गवतविविहरू (लटुपाट, चोरी, हत्या, डकैती, 

अपहरि,बलात्कार) बढ्ने सम्भािना रहने   

घ. गभविती, सतु्केरीहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यविहरु िढी प्रभावित हुन सक्ने समय भन्दा पवहले सतु्केरी हुने 
संभािना   

ङ.  वलङ्गमा आिाररत वहसंामा बवृद्ध हुन सक्ने वििेषगरी बावलका र वकिोरीहरु जोविममा पनव सक्ने   

च.  िोषि, भेदभाि बढ्न,ेसमाजमा कलह र अिावन्तको िातािरि सजृना हुने   

छ.  मानवसक आघात, साहारा विवहन हुनेहरुको संख्यामा बवृद्द हुने   

ज.  गररबी बढ्न,े बेचवििन तथा ओसार पसार हुन सक्ने   

झ.  यौनजन्य वहसंा हुन सक्ने   
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४.८.२ विषयगत संरिण िेत्र स्थापनाको उदे्दश्याः 

क. आपतकालीन पररवस्थवतबाट उत्पन्न वहसंा, िोषि, दवु्यविहार, हलेा तथा जोविममा रहकेा िा जोविममा रहने 

संभाब्य ब्यविहरू वििेषगरी मवहला तथा बालबावलकाहरुलाई वहसंा र दवु्यविहारबाट संरिि गने र त्यस्ता 

दवु्यविहारबाट प्रभावित व्यविहरूका लावग सेिा सम्बन्िी प्राििानहरूमा पहुचँका लावग सहयोग गने   

ि. यौन दवु्र्यिहार, िोषि तथा वहसंाको रोकथाम र वतनको अनगुमन र प्रवतिेदन गने   
ग. जोविममा रहकेा समहूहरूका लावग मानि अविकार सम्बन्िी रावरिय, अन्तराववरिय मानिीय काननुले प्रत्याभतू 

गरेका मौवलक अविकारहरूको सरंिि गने   

घ. बालबावलका, मवहला, वििेष िमताका व्यवि र ज्येष्ठ नागररकहरुलाई सरूवित आश्रय िा िातािरिको ब्यिस्था 

भए नभएको वनगरानी राख्ने र वसफाररस गने   

ङ. जोविममा रहकेा समहूहरूको संरिि सवुनवितका लावग आपतकावलन सहयोगको न्यायोवचत वितरिमा सहयोग 

उपलब्ि गराउने   

च. बाल तथा मवहला मैत्री स्थान तथा मनोसामावजक परामिव सम्बन्िी सहयोगको स्थापना गरी सरूवित बाताबरि 
सवुनवित गने   

छ. वबछोड भएका सबै बालबावलका र िास गरी पाँच िषवको उमेर भन्दा मवुनका केटाकेटी पवहचान, दताव तथा स्िास््य 

सम्बन्िी जाँचका बारेमा सहयोग र संरििका सवुबिा सवहत पररिारको िोजी गने कायवमा सहयोग गने बाताबरि 

सवुनवित गने   

 

४.८.३ संरिण सिुहले गने िुख्य-िुख्य वक्रयाकलापहरु 

क. सरोकारिालाहरुसँग समन्िय बैठक, बहस, पैरिी, संचालन गने   

ि. वहसंा र दवु्यविहारबाट मवहला, बालबावलका, अपागंता भएका व्यवि र जेष्ठ नागररकको संरििको लावग 
आिश्यक वनगरानी, मनोसामावजक सेिा लेिाजोिा तथा अनगुमन प्रवतिेदन तयारी, सम्प्रेषि गने, पैरिी र सवमिा 

गने    

तावलका नं .२५ विपद्को अिस्थािा आिाररत आपतकावलन प्रवतकायव योजना 

घटना 

पिातको 

अिवि 

विपदक्ो अिस्थामा गररने 

आपतकालीन कायव  

आपतकालीन अिस्था 

संबोिन गनव गररने 

पिूवतयारी कायव 

पिूवतयारी कायव 

संबोिन गनव 

अन्तर पवहचान 

मखु्य वजम्मेिार वनकाय 

पिूवतयारी 

अनमुावनत 

लागत 

० देवि १ 

घण्टा वभत्र 

स्थानीय स्तरमा रहकेा सम्पकव  

वनकाय/संयन्त्र/ ब्यविहरु द्वारा  

सम्बवन्ित सबै मखू्य 

वनकायहरुमा सचूना वलनवदने 

विपद ्िा जोविमको सचूना 

वदन सवकने ब्यविको 

नाम,थर र सम्पकव  नम्िर 

फलेक्स ब्यानर बनाई सबैको 

नजर पने साबवजवनक 

स्थलहरुमा  टाँसगरी जो 

सकैुले सचूना वदन सक्ने 

ब्यबस्था वमलाउने र वजल्ला 

स्तरका सरोकार िालाहरुलाई 

सम्पकव  गनव सहज हुनेगरी 

सम्पकव  नं.हरु उपलब्ि गराउने 

ब्यिस्था वमलाउने   

 

स्थानीय स्तरका 

सम्पकव  ब्यविहरुलाई 

अवभमिूीकरि र 

हातेपचाव छपाइ 

वनमाविको लावग श्रोत 

अभाि हुन सक्ने  

 

सम्बवन्ित स्थानीय 

तहहरुमा रहकेा मवहला तथा 

बालिावलका िािा,  

 

पिूव सचूना तथा 

विपद ्पिूव 

तयारी सम्बन्िी 

पनुवताजगी 

)२०००००( 

हाते पचाव 

छपाईमा रु 

१ घण्टा  

देवि ७ 

सरूवित आश्रय स्थलको 

सवुनवितामा सहयोग सचूना 

संकलक/अनगुमनकताव र 

वनगरानी कतावको उपवस्थती र  

कायव गने   

वजल्ला विपद ्ब्यिस्थापन 

सवमवतबाट पवहचान गररएका 

सरूवित मागव, स्थान ,आश्रय 

स्थल र योजनाको जानकारी 

वदने   

कमवचारीहरुलाई 

सिारी सािन 

ब्यिस्थापन 

कमवचारीहरुलाई सिारी 

सािन ब्यिस्थापन 

विपद ्

प्रभावितहरुलाई 

वनमावि भएका 

सरूवित 
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स्थानहरुमा 

राख्ने  

 

 

७ घण्टा 

देवि २४ 

घण्टा वभत्र 

स्थानीय मवहला सहकारी 

संस्थाहरु, गाउँ बाल संरिि 

सवमवतहरु, वनगरानी समहूहरु र 

बाल क्लबहरु पररचालन गरी 

सङ्कटावभमिु समहुहरु 

पवहचानगरी सम्बवन्ित सबै 

सम्पकव  वनकायहरुमा आबश्यक 

सहयोगको लावग वसफाररस र 

समन्िय गने 

 रुत सबेिि फाराम विपद ्

पवहला नै तयार गरी तथा 

उपलब्ि गराई राख्ने   

 संभाब्य प्रभावित स्थानहरुमा 

स्थानीय स्तरमा पवहचान 

गररएका बाल संरिि 

सवमवतहरु, वनगरानी समहू, 

सरोकारिाला वनकायहरुलाई 

तयारी अबस्थामा राख्ने 

 मवहला समहूहरुलाई विपद ्

सम्बन्िी अवभमवुिकरि 

संचालन गने   

बजेट तथा 

जनिविको कमी 

बालबावलका जेष्ठ 

नागररक र अपांगता 

भएका ब्यविहरुको 

लावग उपयिु 

आश्रयस्थलको 

प्रभािकारी 

ब्यिस्थापन हुन 

नसकेको   

पोिरा महानगरपावलका 

)सामावजक वबकास 

महािािा( ,  

अन्नपिुव गाउँपावलका 

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका 

मादी गाउँपावलका 

रुपा गाउँपावलका 

)सामावजक विकास िािा(  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी,  

६००००  

(फारमको 

अवभमिूीकरि) 

 

२४ घण्टा 

देवि ४८ 

घण्टा वभत्र 

मानबीय सहयोगको अनगुमन र 

सिुार गनव आबश्यक वबषयमा 

सझुाि संकलनको लावग टोली 

पररचालन गने   

 

स्थानीय स्तरमै वबवभन्न 

उपसवमवतहरु वनमावि गरी पबूव 

तयारी अबस्थामा राख्ने   

 

यातायात तथा सञ्चार 

िचवको अभाि रहन 

सक्ने   

पोिरा महानगरपावलका 

)सामावजक वबकास 

महािािा( ,  

अन्नपिुव गाउँपावलका 

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका 

मादी गाउँपावलका 

रुपा गाउँपावलका 

)सामावजक विकास िािा(  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

 

१५०००० 

आिश्यकताको 

आिारमा   

४८ घण्टा 

देवि 

७२ घण्टा 

वभत्र 

- वहसंा दबु्र्यबहारबाट 

संरििको लावग वनयवमत 

रुपमा टोली िा ब्यवि 

पररचालन गने   

- मनोसामावजक 

परामिवकतावहरु पररचालन 

गने   

- वहसंामा परेका मवहलाहरु 

लाई अल्पकावलन आश्रय र 

आिश्यकता अनसुार 

काननूी सहायता प्रदान गने  

 

वबपदक्ो समयमा 

अप्रत्यावित सेिा वदनपुने 

भएको हुदँा आबश्यक, 

श्रोतसािन र दि 

जनिविको नाम वलष्ट 

वििरि संकलन गररर 

राख्ने   

 

 

वजल्ला मवहला काननूी 

सहायता सवमवत 

 

कररब 

२००००० 

(आिश्यक

ता 

अनसुार) 

 

 

 

७२ घण्टा 

देवि ७ 

वदन वभत्र 

 

गभविती, सतु्केरी, वबरामी, 

अिि, जेष्ठ नागररक र अपांगता 

भएका ब्यविहरु, अनाथ, 

असहायहरुलाई सहायताको 

लावग आबश्यक समन्ियकारी 

भवूमका वनबावह गनव वनयवमत 

रुपमा स्िमंसेिक पररचालनको 

ब्यबस्था वमलाउने   अपांगता 

सहायक सामाग्री उपलब्ि 

गराउन े

प्रभावितहरु सेल्टरमा 

बस्नपुने अबविभर दैवनक 

आलोपालो गरी िवटने 

स्ियंसेिकको ब्यबस्था 

अनमुावनत सम्भावित 

संख्यामा अपांगता 

सम्बवन्ि सहायक 

सामाग्रीहरु िररद िा 

प्राप्तगरी स्टोरगरी राख्ने   

सहायता/राहत 

सामाग्री िररदको 

लावग रकमको 

अभाि रहन सक्ने 

  

पोिरा महानगरपावलका 

)सामावजक वबकास 

महािािा( ,  

अन्नपिुव गाउँपावलका 

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका 

मादी गाउँपावलका 

रुपा गाउँपावलका 

)सामावजक विकास 

िािा( ,स्िास््य कायालवय 

कास्की, जनस्िास््य 

वनदेिनालय  

कररब २ 

लाि 

पचासहजार 

कररब ५० 

हजार 

(श्रोतको 

िोजी ) 

७ वदन 

देवि २ 

साता वभत्र 

प्रभावित बालबावलका तथा 

मवहलाहरुलाई मनोसामावजक 

सेिामा वनरन्तरता वहसंा 

दवु्यविहार संरििको लावग 

  

पोिरा महानगरपावलका 

)सामावजक वबकास 

महािािा( ,  

अन्नपिुव गाउँपावलका 

३००००० 
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वनयवमत रुपमा टोली पररचालन 

गने   

माछापचु्छ्रे गाउँपावलका 

मादी गाउँपावलका 

रुपा गाउँपावलका 

)सामावजक विकास िािा(  

, ओरेक नेपाल, माइती 

नेपाल, वजल्ला काननूी 

सहयाता 

सवमवत, 

२ साता 

देवि १ 

मवहना  

वभत्र 

बालमैत्री सरूवित स्थल वनमावि 

र उपयोग काननूी  तथा  

मनोसामावजक  सेिामा 

वनरन्तरताका साथै  वििेष  

प्रकृवतका मदु्दाहरुलाई  वजल्ला  

सेिा  केन्र  तथा सम्बवन्ित 

वनकायहरुमा वसफाररस गने 

तथा अस्थायी आिासमा 

सम्भावित वहसंा वबरुद्ध 

सचेतना कायवक्रम सञ्चालन 

गने, 

विपद्बाट प्रभावितहरुको 

अवभलेि राख्ने, 

वनयवमत बैठकहरु संचालन गने 

अनगुमन तथा प्रवतबेदन गने 

 

सहयोगी 

सरोकारिालाको 

पवहचानर सचेतनाको 

लावग आिश्यक 

पाठ्यक्रम तथा  

सहजकताव र कायविेत्र 

वनिावरि गने 

वििेष 

आयमलुक 

वक्रयाकलापमा 

स्थायी सदस्य 

बाहकेकालाई 

कायवक्रम नराविने 

र प्रभाि िेत्र 

भन्दापवन आफ्नो 

िेत्रलाई 

प्राथवमकता वदने र 

समन्ियको कमी 

  

 

सरोकारिाला सबै 

वनकायहरु(प्लान 

नेपाल, सेभ द वचल्रेन, 

यवूनसे फ, केएर नेपाल) 

 

४००००० 

आिश्यकत

ाा 

अनसुार 

४.९ .विषयगत िेत्र   : वशिा 

तावलका नं .२६   : विषयगत िेत्र (वशिा) को अगुिा साथै सहयोगी ससं्थाको सचूी 

क्र .सं  िेत्रगत साझदेारहरका नाम सम्पक व्यवि 
टेवलफोन न इमले 

ठेगाना 

१.  

- स्थानीय तहहरुका वििा िािामहािािाहरु वििा /
महािािा प्रमिु/िािा 

- वििा विकास समन्िय इकाई, कास्की 

- िैविक तावलम केन्र 

- CTEVT र यससग सम्बवन्ित संस्थाहरू 

िररष्ठ प्रवििक 

प्राचायव 

९८५६०२८६१४ 

०६१५२१०९७ 

२.  - वििक महासंघ, नेराविसं, नेविसं, अनेविसं,  नेविप  
 

 

३.  प्याप्सन, एनप्याप्सन, वहसान, यवुनप्स 
वदनेि कुमार श्रेष्ठ, राम िहादरु मोची, 

रामजी िमाव, िवु्र िमाव 

९८५६०३१६४८ 

९८५६०२१२९९ 

४.  गैरसरकारी संस्था महासंघ, वजल्ला कायव सवमवत पदमराज पहारी ९८४६०८६९९९ 

५.  विद्याथी संघ ,सँगठनहरू अध्यि, सभापवत  

६.  सामदुावयक अध्ययन केन्र अध्यिहरू  

७.  वििा विकास केन्र केन्र प्रमिु ९८५६०३१८५१ 

८.  वचल्रेन नेपाल प्रमिु ९८५६०२४८७९ 

९.  वसदाथव क्लब प्रमिु ९८०४१०५९५३ 

१०.  साथी नेपाल प्रमिु ९८४६१४४९३८ 

११.  गोनेसा प्रमिु ९८५६०२६०४४ 

१२.  नौलो घमु्ती नेपाल प्रमिु ९८५६०२७८७६ 
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४.९.१ िुख्य वबपद्को वकवसिाः बाढी पवहरो, आगजनी, चट्याङ्ग 

४.९.२ विपद्को अनुिावनत अिस्थााः 

भ-ूकम्प, आगजनी र िाढीका कारि विद्यालयमा फवनवचर, पठन पाठन सामाग्री, अवभलेि सामाग्री, प्रयोगिाला सामाग्रीमा 

आविंक िा पिुव रूपमा िती हुन सक्ने   

क. भ-ूकम्प, हािाहुरी, आगजनीका कारि वििक तथा विद्याथीहरूको ज्यान जोविममा पनव सक्ने   

ि. विद्यालयलाई आपतकावलन अिस्थामा आश्रय स्थलको रुपमा प्रयोग गदाव विद्यालयको िररपरर महामारी जस्ता 

समस्याहरु उत्पन्न हुने   

ग. विद्याथीहरुलाई विद्यालय जाँदा आउदाँ र विद्यालय पररसरमा र िाटोमा रहकेा रुिहरु ढलेर च्छ्याप्ने र चोटपटक लाग्ने 

सम्भािना हुने   

घ. विद्याथीहरुलाई विद्यालय जादाँ आउदाँ बस, िक, गाडी, मोटर साईकल आवद बाहनहरुबाट दघुवटना हुने   

ङ. वििकहरु स्ियं विपद ्बाट  प्रभावित भई विद्यालय आउन नसक्ने अिस्था   

च. विद्याथीहरु वििि वसकाइमा अनपुवस्थवत, अनतु्तीिव हुने, विद्यालय छाड्ने   

छ. विद्याथीहरुमा मनोिैज्ञावनक समस्या वसजवना हुने   
ज. बाढीका कारिले विद्यालय जाने बाटोघाटो अिरुद्ध हुने   
झ. विद्यालयमा िानेपानीका  स्रोत प्रदवुषत हुदाँ, झाडापिाला, सरुिा रोग ज्िरो आवदले प्रभावित हुने   

 

४.९.३ विषयगत उदे्दश्याः 

क. प्राकृवतक विपद ्बाट  प्रभावित विद्यालय जाने उमेरका केटाकेटी तथा वििकहरूलाई गिुस्तरीय वििा सुवनवित 
गनवका लावग र उनीहरूलाई सरूवित रूपमा वसकाउने एिं वसक्ने िातािरि तयार गने   

ि. आपतकालीन पररवस्थवतमा पवहलो प्रवतकायव उपलब्ि गराउने व्यविका रूपमा सरोकारिालाहरूको िमता बवृद्ध गने   

ग. बालबावलकाको अध्ययन अध्यापनलाई आपतकावलन अिस्थामा पवन सरूवित तररकाले सचुारु गने   

घ. बालबावलका, वििक कमवचारी तथा अविभािकको आपत्कावलन अिस्थामा विपद ्जोविम न्यवूनकरिका लावग 

िमता अवभिवृद्ध गने   

ङ. प्रभािकारी आपत ्कालीन पिूवतयारी तथा प्रवतकायवलाई सहजीकरि गनवका वनवमत्त िेत्रगत कायवसमहूका सदस्यहरू 

(Cluster Members) का बीचमा प्रभािकारी समन्िय, अनगुमन तथा सचूनाको आदानप्रदान सुवनवित गने   

च. वबद्यालयको  भौवतक सरंचना र अवभलेि सरूवित गने   
छ. विपद ्बाट भएको भौवतक ितीको पनुवस्थापना तथा पनुवनमावि  गने    
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तावलका नं.२७   : तोवकएको विपदको अिस्थािा आिाररत आपतकावलन प्रवतकायव योजना 

विषयगत िेत्र   : वशिा 

विपत्को 

घटना 

पिात ्

 

विपदका अिस्थामा 

गररने आपतकालीन कायव  

 

आपत ्कालीन अिस्था 

सम्बोिन गने गररने 

पिूवतयारी 

 

पिूवतयारी कायव सम्बोिन 

गनव अन्तर पवहचान 

 

मखु्य वजम्मेिार 

वनकाय 

 

अनमुावन

त लागत 

पवहलो 

वदन (०–

२४ घण्टा( 

-  DDMC बैठकमा  

सहभागी  हु ने    

- Education Cluster का 

बैठक बस्ने   

- सचूना संकलन गने   

- घाइते भएका वििक 
विद्याथी तथा अन्य 

समदुायका व्यविहरूका 

लावग विद्यालय अस्थायी 

बसोबासको व्यिस्था 

वमलाउने   

- तत्कालै प्राथवमक उपचार 
तथा 

- अस्पताल िा अन्य स्िास््य 

केन्रसम्म  पठाउन व्यिस्था 

गने   

- सम्पिूव क्लष्टर सदस्यहरूका 
फोन नं. अपडेट गने सिेिि 

फारम तयार गने र सबैलाई 

अवभमिुीकरि गने   

- स्ियमसेिकहरूलाई 
(वििक, विद्याथी तावलम 

अिस्थामा राख्ने   

- स्थानीय रुपमा विद्यालयलाई 
सचूना केन्रका रुपमा 

स्थापना र तावलम प्रदान गने 

  

- प्रभावित िेत्रमा 
विद्यालयस्तरमा प्राथवमक 

उपचार सम्बन्िी तावलम 

तथा प्राथवमक उपचारका 

सामग्री उपलब्ि गराउन   

- फारमहरू तयारी 
अिस्थामा राख्ने   

- सरोकारबाला सँग 
समन्िय गने   

- प्रकोप व्यिस्थापन  
सवमवत  गठन  र  कोष 

व्यिस्थापन 

स्थानीय तहहरु 

)वििा िािा , 

महािािा(, 

वजल्ला वििा 

विकास समन्िय 

इकाई, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, 

विद्यालय  

 

दोस्रो वदन 

(२४–४८ 

घण्टा( 

- DDMC समन्िय बैठक   

- प्राप्त सचूना विशे्लषि 

उपलब्ि श्रोतका आिारमा 

प्रथम चरिका प्रवतकायवका 

थालनी स्ियमसेिक 

वििक-विद्याथी पररचालन 

गने   

- सचूना प्रिाह तथा 
जनचेतनामलूक सन्देि प्रचार 

प्रसार गने   

- स्थानीय श्रोतको पररचालन
 तथा वितरिको व्यिस्था 

वमलाउने   

- घटनाको िस्तगुत वििरि 
तयार गने   

- स्थानीय सञ्चार 
माध्यमहरुबाट 

जानकारीमलुक सन्दिेहरू 

प्रसारि गने   

- त्याङक अवभलेिलाई 

अध्यािविक गने र सचूना 

स्रोत व्यविका व्यिस्था गने   

- प्रभावित विद्यालयहरूका 
वििरि तयार गने   

विपद व्यिस्थापनमा संलग्न 

हुन सक्ने विद्यालयहरूका 

पवहचान र तयारी गने   

मा.वि. र उ.मा.वि. मा प्रवत 

विद्यालय १०० जना सम्म 

अटन गरी उपयुि 

व्यिस्थापन गने   

स्थानीय तहहरु 

)वििा िािा , 

महािािा(, 

वजल्ला वििा 

विकास समन्िय 

इकाई, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, 

विद्यालय  
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पवहलो 

हप्ता 

- MIRA त्याङक विशे्लषि 

तथा सरोकारिालाहरूलाई 

जानकारी वदने   

- िास्तविक ितीका आिारमा 

विपद ्व्यिस्थापनका लावग 

योजना तयार पाने   

- सम्भावित स्रोतको पररचालन 
गने   

- दोस्रो हप्तामा विद्यालयमा 
वििि वसकाइ वक्रयाकलाप 

वनयवमत रुपमा सञ्चालन गनव 

विद्यालय िाली गनव पहल 

गने   

- सम्भावित वनकायहरुसँग 
समन्िय गने   

- आिश्यक जनिवि 

पररचालन गने   

- सम्भावित विद्यालयहरूमा 
आपत ्कालीन 

व्यिस्थापनका लावग  

योजना वनमावि  गने गराउने   

 

स्थानीय तहहरु 

)वििा िािा , 

महािािा(, 

वजल्ला वििा 

विकास समन्िय 

इकाई, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, 

विद्यालय  

 

पवहलो 

िवहना 

- DDMC का बैठकमा पनु 

छलफल गने   

- अनगुमन टोली गठन तथा 

पररचालन गने   

- सम्बवन्ित सरोकारिालाहरू 
लाइ अवभमिुीकरि 

कायवक्रम सञ्चालन गने   

- प्रवतिेदनले औल्याएका 

समस्याहरुको आिारमा 

सहयोग प्रदान गने   

 

- अनगुमन सवमवत गठन 

गरी स्ियम ्सेिकहरुलाई 

अवभमिुीकरि कायवक्रम 

सञ्चालन गने   

- िती हुन सक्न विद्यालयका 
पररचालन गने   

- गाँउपावलकागत सरूवित 
स्थानको पररचालन गने 

- अस्थायी वसकाइ केन्र 

वनमाविका लावग तयारी गने   

- सरोकारिालाहरूका कम 

चासो हुन सक्ने   

- आवथवक अपयावप्तता   

स्थानीय तहहरु 

)वििा िािा , 

महािािा(, 

वजल्ला वििा 

विकास समन्िय 

इकाई, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, 

विद्यालय  

 

दोस्रो 

िवहना 

- मनोसामावजक परामिव 
माफव त पिूव अिस्थामा 

ल्याउने   

- अस्थायी वसकाइ केन्रको 

वनमावि गरी 

- पठनपाठन सञ्चालन गने   

- पनुःवनमावि तथा पुनस्थापना 
गने   

- योजनाहरूका 
प्राथवमकीकरि गने र 

सम्बवन्ित वनकायसँग 

समन्िय गने   

आवथवक 

अपयावप्तता 

स्थानीय तहहरु 

)वििा िािा , 

महािािा(, 

वजल्ला वििा 

विकास समन्िय 

इकाई, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी 

स्थलगत 

अध्ययन 

अनसुार 

 

तावलका नं .२८ :तावलका वनकायगत श्रोतको आाँकलन (Capacity Mapping) 

विषयगत िेत्र   : वशिा 

क्र.सं. संस्थाका नाम मानिीय श्रोत भौवतक सामगी कैवफयत 

१.  

पोिरा 

महानगरपावलकाको 

वििा विकास महािािा 

   

२.  
अन्नपिूव गाँउपावलका 

वििा विकास िािा 
   

३.  
माछापचु्छ्रे गाँउपावलका 

वििा विकास िािा 
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४.  
मादी गाँउपावलका वििा 

विकास िािा 
   

५.  
रुपा गाँउपावलका वििा 

विकास िािा 
   

६.  
वजल्ला वििा विकास 

समन्िय इकाई 
५ जना प्राविविक 

पाठ्यपसु्तक तथा अन्य 

सन्दभसामग्री 

अन्य सहयोगी 

संघ/संस्थाहरूसँग समन्िय 

गरी आिश्यक भौवतक 

सामग्रीको व्यिस्था गनव 

समन्िय गने  

७.  
११० िटा उच्छ्च 

माध्यवमक विद्यालय 

वििक, विदयाथी, अवभभािक, 

वि.व्य.स., वि.अ.सं. पदाविकारी 
  

८.  
१६८ िटा माध्यवमक 

विद्यालय 

वििक, विदयाथी, वि.व्य.सं. 

पदाविकारी, वि.अ. संघका 

पदाविकारी, सा.अ.के. व्यिस्थापन 

सवमवत 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 

िानेपानीको िारा, िौचालय, 

सचूना प्रविविका सािन 

 

९.  
७९ िटा वनम्न माध्यवमक 

विद्यालय 

वििक, विदयाथी, वि.व्य.सं. 

पदाविकारी वि.अ. संघका 

पदाविकारी, सा.अ.के. व्यिस्थापन 

सवमवत, 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 

िानेपानीको िारा, िौचालय, 

सचूना प्रविविका सािन 

 

१०.  ३० िटा क्याम्पस 
वििक, विदयाथी, क्याम्पस 

व्यिस्थापन सवमवत 

किाकोठा, डेक्सबेन्च, 

िानेपानीको िारा, िौचालय, 

सचूना प्रविविका सािन 

 

११.  
३१ िटा सामदुावयक 

अध्ययन केन्र 
सामदुावयक अध्ययन केन्र व्यिस्थापन भिन फवनवचर  

 

तावलका नं. २९ : कायावन्ियन योजना सवहत प्राथविकता प्राप्त पूिवतयारी कायव  

विषयगत िेत्र   : वशिा 

क्र.सं. 
प्राथवमकता प्राप्त पिूवतयारी 

कायवका सचूी 
मखु्य वजम्मेिार वनकाय 

कायावन्ियन गन ेतररका (बैठक, 

कायाविाला, तावलम आवद) 
समयािवि 

१.  
आपत् कावलन अितरि योजना 

वनमावि (Evacuation Plan) 

स्थानीय तहहरुका वििा 

िािा /महािािा र अन्तगवतका 

विद्यालयहरु 

VCA िावषवक रुपमा 

२.  
विद्यालयहरूमा भएका भौवतक 

अिस्थाहरूका पवहचान गने 

वििा समन्िय इकाई कास्की 

स्थानीय तहहरु 
प्राविविक मलू्याङ्कन १ पटक 

३.  
िमता विकास तावलम तथा 

जनचेतन अवभिवृद्ध गन े

स्थानीय तहहरु, रेडक्रस सोसाइटी, 

वज.स.स. 

 

अवभमिुीकरि, प्रवििि, 

श्रोतसािनको व्यिस्था गने 
वनरन्तर 

४.  जनचेतना अवभिवृद्ध कायवक्रम 
ने .रे.सो. ,  

स्थानीय तहहरु  

सञ्चार माध्यमहरू, स्ियम ्सेिक 

पररचालन सन्दिेमलूक 

सामग्रीहरूका वितरि, प्रचार 

प्रसार 

विद्यालयमा 

प्रत्येक िषवको २ 

पटक 



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

89 | P a g e  
 

५.  
Education Cluster का बैठक 

तथा अन्तरवक्रया 

वज.स.स. स्थानीय विपद ्व्य 

सवमवत 

स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवत 

बैठक 
प्रत्येक जेठ 

मवहनामा 

६.  
नमनुा कृवत्रम घटना अभ्यास 

 

स्यावनय तहहरुका स्थानीय विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत र अन्तगवतका 

विद्यालयहरु 

अवभमवुिकरि प्रवििि 

िैिाि, दिैं 

विदा पवछ ( २ 

पटक) 

७.  अनगुमन तथा मलू्याङकन 
वज .स.स .स्थानीय विपद ्व्य .

सवमवत, वि .स.ई  

सचूना व्यिस्थापन, बैठक, 

स्थलगत भ्रमि, अनगुमन तथा 

वनरीिि 

वनरन्तर 

 

४.१० विषयगत िेत्र   : पशु स्िास््य 

तावलका नं .३० विषयगत िेत्र (पशु स्िास््य) तथा सहयोगी ससं्थाहरुको सचूी 

क्र.सं वजल्लाका िेत्रगत साझेदारहरुको नाम सम्पकव  व्यवि सम्पकव  नम्बर 

१.  स्थानीय तहहरु 
सम्बवन्ित महािािा प्रमिु/िािा 

प्रमिुहरु 
 

२.  नेपाल भटेेरीनरी एसोवसएसन डा. केदारराज पाण्डे ९८४६०२०२८२ 

३.  नेल्टा, कास्की बसन्ती कोइराला ९८४६०२६५७२ 

४.  नेभ्ला कास्की वदपक रानाभाट ९८४६०२०८८५ 

५.  AHTCS पोिरा विरि ुगरुुङ 
०६१ -५२६४५५ , 

९८४६१२८६०३ 

६.  वहमालयन एवनमल रेरक्य ुिष्ट (HART) िगेश्वर िमाव 
९८५१००३५१४, 

९८४६५३१०६९ 
 

४.१०.१ विपद्को अिस्था 

क. विपदक्ो समयमा पिहुरूको आिास स्थलहरू भत्कन सक्ने   

ि. मरेका पिहुरूको उवचत व्यिस्थापन नहुने जसका कारि दगुवन्ि तथा अनेक रोगहरूको सङ्क्रमिमा बवृद्ध हुन सक्ने  
ग. पिहुरूलाई उवचत आहार तथा आिासको ब्यिस्था नहुन सक्ने   

घ. घाइते पिहुरूको स्याहार सम्भार तथा उवचत औषिोपचार नहुन सक्ने   

 

विपद्को अिस्थािा आिाररत विषयगत उदे्दश्य 

सिविगत उदे्दश्य : 

मतृ पिहुरूको उवचत व्यिस्थापन तथा घाइते र प्रभावित पिहुरूको औषिोपचारका साथै उवचत संरिि गरी सम्भावित 

सङ्क्रमिको ितरा न्यनूीकरि गनुव   
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तावलका नं .३१   : विपद्को अिस्थािा गररने आपतकलीन कायव 

विषयगत िेत्र   : पशु स्िास््य 

घटना 

पिात ्को 

अििी 

विपदक्ा अिस्थामा गररने 

आपतकालीन कायव  

आपत ्कालीन 

अिस्था गररने पिूव 

तयारी कायव 

पिूव तयारी कायव 

संसोिन गनव 

अन्तर पवहचान 

मखु्य वजम्मेिार वनकाय 

 

अनमुावनत 

लागत 

पवहला वदन 

- आपतकालीन पिकुा 

उपचार 

- मतृ पिकुो व्यिस्थापन 

Emergency

 

Center 

वनमावि 

पिूव तयारी 

बैठकहरु 

सञ्चालन 

गरी प्रभावित 

िेत्रमा सिेिि गने 

  

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बवन्ित महानगर र गा.पा. का 

पि ुविकास सेिा 

िािाहरु/महािािाहरु 

माग र 

आिश्यकता 

अनसुार 

दोस्रा वदन 

- आपतकालीन पिकुा 

उपचार  

- मतृ पिकुो व्यिस्थापन 

Emergency

 

Center 

वनमावि 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बवन्ित महानगर र गा.पा. 

का पि ुविकास सेिा 

िािाहरु/  महािािाहरु 

पवहला हप्ता 

- त्याङ्क
 संकलन 

- पि ुिती वििरि 
संकलन 

- मानि िती तथा 
भौवतक िती वििरि 

- घर गोठ िती वििरि 
संकलन 

Emergency

 

Center 

वनमावि 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बवन्ित महानगर र गा.पा. 

का पि ुविकास सेिा 

िािाहरु/ महािािाहरु 

पवहला 

िवहना 

- कायवक्रम विकास गनव 
योजना बनाउन 

- संघ संस्थाहरुसँग 
समन्िय गने 

- कायवयोजना वनमावि गने 

Emergency

 

Center 

वनमावि 

DLSO/NVA/NGO/INGO 

सम्बवन्ित महानगर र गा.पा. 

का पि ुविकास सेिा 

िािाहरु 
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पररच्छेद ५ योजना कायावन्ियन, पुनरािलोकन तथा अवभलेविकरण 

५.१ कायावन्ियन तथा पुनरािलोकन रणनीवत 

५.१.१ .विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको वक्रयाशीलता 

यो विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना वजल्लास्तरको विपद ्व्यिस्थापनका लावग उपलव्ि भौवतक, मानिीय 

र आवथवक श्रोतहरूलाई आंकलन गरी नेपाल सरकारको विपद ् जोविम व्यिस्थापनको रिनीवत र उद्दारका न्यनूतम 

आिारभतू पिहरूलाई दृवष्टगत गरी वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतबाट अनमुोदन भएको हो   वजल्लावभत्र विपदस्म्बन्िी 

कुनै घटना घटेको जानकारी हुनासाथ यस योजनामा उल्लेवित वबषयगत सवमवतहरू तथा सम्पकव  व्यविहरू र 

सरोकारिालाहरू स्ितः सवक्रय हुने छन ्  

५.१.२ .विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको कायावन्ियन योजना 

विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावन्ियन अपररहायव हुन्छ   वजल्लामा कायवरत मानिीय 

सहायतामा संलग्न साझेदार वनकायहरूले विवभन्न विषयगत िेत्रमा आबद्ध रही यो विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव योजना 

कायावन्ियन गनव सघाउने छन ्   साथै गाउँपावलका तथा नगरपावलका र त्यहाँ कायवरत संघसंस्थाहरूले पवन विषयगत 

योजनाहरू कायावन्ियन गनव वनवित व्यवि/कमवचारी (Focal Person) िटाउनकुा साथै आिश्यकता अनसुार स्ियं सेिक 

पररचालन गरी आिश्यक सहयोग गने छन ्  

५.१.३ .विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजनाको वनयवित सिीिा तथा अद्यािविक 

वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतले यसका पदाविकारीहरूमध्येबाट उपयिु व्यविहरू छनौट गरी एक कायवदल 

बनाई विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायवयोजना कायावन्ियनको वनयवमत अनगुमन, समीिा तथा अद्यािविक समग्र गने छ   

योजना पनुरािलोकनका हकमा वनम्नानसुार गररने छ   

तावलका नं .३४   : योजना पुनरािलोकन गररने अिवि 

योजना 

पुनरािलोकन गररने 

अिवि 

वजम्तिेिार वनकाय 
गनुवपने िुख्य काय (बैठक गने िजेट 

व्यिस्था आवद( 

अको यजना 

पुनरािलोकन िा 

अद्यािविक गने बैठकको 

अनुिावनत विवत 

िषविा १ पटक 
वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत 

बैठकका आयोजना गन,े समन्िय, 

पत्राचार तथा बजेटका व्यिस्था 

प्रत्येक िषवका िैिाि 

मवहनामा 

५.२ प्रवतिेदन तथा अवभलेिन 

५.२.१ .प्रवतिेदन तथा सञ्चार 

प्रवतकायवका लावग गवठत विषयगत अगिुाहरूले विपदस्म्बन्िी प्रवतिेदन वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाई 

बझुाउन ुपने छ   यस्तो प्रवतिेदन विपदक्ो अिविमा सकेसम्म दैवनक रुपमा तयार गनुव पदवछ   साथै विपदक्ो बारेमा स्थलगत 

अनगुमन टोलीले तयार गरेको प्रवतिेदन वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा प्रस्ततु गने छ   वजल्ला विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत तथा वबषयगत अगिुाहरूले यस्ता प्रवतिेदन तथा सचूनाहरू मानिीय सहायताका लावग कायव गने 
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सरोकारिालाहरू, सरकारी वनकायहरू, जनप्रवतवनविहरु दात ृवनकाय तथा अन्तराववरिय समदुायलाई जानकारी गराउनेछन ्  

विषयगत िेत्रहरुले ३/३ मवहनामा वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाई आफ्नो िेत्रको पिूवतयारी अिस्थाको बारेमा 

अद्यािविक वििरि उपलब्ि गराउनपुनेछ   

 विपद ् जोविम न्यवूनकरि तथा व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ को प्राििान बमोवजम वजल्ला विपद ् व्यिस्थापन 

सवमवतले विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्िी उद्धार तथा राहत कायवक्रमको प्रगवत वििरि  रावरिय विपद ्जोविम न्यनूीकरि 

तथा व्यिस्थापन प्राविकरिमा पठाउने वनयवमत पठाउन ुपनेछ    

५.२.२ .संस्थागत व्यिस्था 

विपद ्जोविम न्यवूनकरि तथा व्यिस्थापन ऐन¸ २०७४ को प्राििान बमोवजम विपद ्व्यिस्थापनका लावग वजल्ला स्तर र 

स्थानीय स्तरमा छुट्टा-छुटै्ट संस्थागत संरचना तयार भएको छ   प्रवतकायव योजनाको संस्थागत रुपमा कायावन्ियन, अनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन गने कायवको संयोजन वजल्ला स्तरमा वजल्ला प्रिासन कायावलय र गाउँपावलका तथा महानगरपावलकामा 

वजल्ला समन्िय सवमवतको समेत सहयोग वलई सम्बवन्ित गाउँपावलका तथा महानगरपावलकाहरूले गने छ    
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अनुसूची १ कास्की वजल्लािा विवभन्न संस्थाहरूसाँग भएका उद्धार सािग्रीहरूको वििरण 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्कीमा रहकेा उद्दारमा प्रर्ोग गररन ेसामाग्रीहरुको वििरण । 

सस .नन.  सामानको नाम एकाई िम्मा पररमाण 
१.  सेफ्टी हलेमेट थान 7 
२.  नाइलन डोरी रोल 4 
३.  फार्र फार्वटङ्ग बुट िोर 2 
४.  रिर बटु िोर 1 
५.  लाइफ ज्याकेट थान 30 
६.  रिर /फमा  म्याट्रसे थान 5 
७.  रिपाल थान 17 
८.  स्ट्ट्रचेर थान 2 
९.  िेष्ट व्याग थान 17 
१०.  स्लिवपङ्ग व्याग थान 7 
११.  ग्ााँस फार्र थान 7 
१२.  रेनकोट थान 8 
१३.  गल थान 2 
१४.  गैची थान 20 
१५.  हडेलाइट थान 4 
१६.  चेन स मेससन थान 1 
१७.  सचा लाइट थान 2 
१८.  टेण्ट ठूलो थान 7 
१९.  एर्र माक्स थान 10 
२०.  फार्र फाइवटङ्ग हलेमेट थान 5 
२१.  अक्सक्सिन ग्ााँस िक्स थान 7 
२२.  आलमनुनर्म भराङ थान 1 
२३.  सािेल थान  
२४.  फार्र ज्याकेट थान 3 
२५.  घन थान 1 

 

भगितीदल गण फूलबारी ब्यारेकमा भएका विपद् व्यिस्थापनका सामाग्रीहरु 

सस .न.  वबिरण एकाई िम्मा पररमाण 
१.  नाईलन रोप िटा 3 
२.  गाग्री िटा 4 
३.  िाटर प्रुफ ज्याकेट िटा 34 
४.  फार्र फईवटङ्ग हलेमेट विथ फेश ससल्ड िटा 2 
५.  फार्र बुठ िटा 2 
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६.  सािेल िटा 10 
७.  वपक िटा 10 
८.  मेगाफोन िटा 1 
९.  सेफ्टी भेष्ट िटा 2 
१०.  हलेमेट िटा 27 
११.  फेस मास्क /ग्ास मास्क  िटा 4 
१२.  फार्र फाईवटङ्ग  िटा - 

सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल¸ कासलका गण मालपेाटन पोखरामा रहकेा उद्दार सामाग्रीहरुको वििरण 

 सस .न.  वबिरण एकाई िम्मा पररमाण 
१.  Water Rescue Helmet (Multi Purpose) िटा 42 
२.  Nylon Rope िटा 5 
३.  Water Proof Jacket िटा 09 
४.  Fire fighting Helmet with face shield िटा 5 
५.  Fire boot िटा 29 
६.  Savel िटा 5 
७.  Pick िटा 44 
८.  Megaphone िटा 1 
९.  Safety Vest िटा 115 
१०.  Safety Helmet िटा 105 
११.  Gas Mask िटा 5 
१२.  Fire fighting िटा - 
१३.  Inflatable Rescue boat withourt board engine िटा 1 
१४.  Rescue Raft िटा 1 
१५.  Hand Pump िटा 4 
१६.  Paddle िटा 45 
१७.  Life Jacket िटा 09 
१८.  Water Gloves िटा 5 
१९.  Kayak िटा 4 
२०.  Air Compressor िटा 1 
२१.  Deep Water Diving suit िटा 5 
२२.  Multi utility knife िटा 4 
२३.  Gal िटा 2 
२४.  Rescue throw bag िटा 49 
२५.  Steel Tanks (Cylinder)  िटा 6 
२६.  Stretcher िटा 19 
२७.  Water boot िटा 29 
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 नेपाल रेडक्रस सोसाइवटी कास्की रहेका उद्दार सािाग्रीहरुको वििरण 
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पोखरा महानगरपासलकामा रहकेो सामाग्रीहरु 
 

क्र.सन सामाग्रीको नाम पररमाण कैनफर्त 
१.  दमकल ४ िटा  
२.  आगोमा लगाउने कपडा (Fire Proof) १५ िोर  
३.  अदक्ष िनशक्ति ३० िना  
४.  वटप्पर ट्रक ३२  
५.  डोिर ४  
६.  गैाँची २०  
७.  बेल्चा २०  
८.  गमबुट २०  
९.  गल २०  
१०.  घन ५ गोटा  
११.  आसी १५  
१२.  तारकाट्ने कैची १५  
१३.  हले्मेट २५  
१४.  स्वास्थ्य केन्द्रहरु ३३  
१५.  खलु्ला ठााँउ ४७  
१६.  सामाजिक बहुउद्देश्यीर् भिन २०  

 
सडक विभाग हभेी इाक्विप्मने्ट रडनभिन, पोखरामा रहकेा सामाग्रीहरु 
सामाग्रीको नाम पररमाण कैनफर्त 
स्काभेटर १ थान  
लोडर २ थान  
रोलर १ थान  
वटपर ट्रक २ थान  
माउन्टने के्रन ट्रक १  

 
सनघीर् सडक सपुरीिके्षण तथा अनगुमन कार्ाालर् सडक रडनभिनमा रहकेो सामाग्री 
सामाग्रीको नाम पररमाण कैनफर्त 
नमनन वटपर १ िटा  
बेल्चा २० थान  
गैाँची १५ थान  
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अन्नपणूा गाउाँपासलका कास्की विपद् उद्दार तथा राहत सामाग्री तथा साधन वििरण 
क्र.सन. सामाग्रीको नाम/वििरण पररमाण/सनख्या कैनफर्त 
१.  टेन्ट ३ थान  
२.  कम्बल १० थान  
३.  पाल ७ थान  
४.  Canoby ७ थान  
५.  वप वप इ सेट १५ सेट  
६.  सजििकल मास्क १६०० थान  
७.  पञ्जा १६०० थान  
८.  सेननटाइािर (५०० नम.ली .) ५६ थान  
९.  Hand Wash liquid 220 

m.l 
५० थान  

१०.  बुट १५ थान  
११.  सेफ्टी पञ्जा २० थान  
१२.  Hand wash Point १ थान  
१३.  थमोनमटर ६ थान  
१४.  एन ९५ मास्क १०० थान  
१५.  साबुन ६० थान  
१६.  क्लोररन २० सलटर  
१७.  चामल ५०० बोरा  
१८.  दाल ११०० वकलो  
१९.  ननु २००० वकलो  
२०.  तेल ५५० सलटर  

 
 मादी गाउाँपासलका नभि विपद प्रवतकार्ा तथा उद्दारमा प्रर्ोग गररन ेसामाग्रीहरुको वििरण ( िडा 
कार्ाालर्मा हस्तान्त्ररण भएको) 
क्र.सन. सामाग्रीको नाम पररमाण  

१.  से्टचर १२ थान  
२.  गैची २४ थान  
३.  बेल्चा २४ थान  
४.  िाबेल २४ थान  
५.  आरन धनषु २४ थान  
६.     
७.  गम्बटु ६० िोडी  
८.  ज्याकेट १२० थान  
९.  हले्मेट १२० थान  
१०.  पञ्जा २८८ थान  
११.  गल १२ थान  
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१२.  घन १२ थान  
१३.  फोरुिा १२ थान  
१४.  हसीर्ा १२ थान  
१५.  फार्र नगिर १२ थान  
१६.  फार्र नगिर १२ थान  
१७.  रिपाल २४ थान  

 
ट) रुपा गाउाँपासलका कास्की विपद उद्दार तथा राहत सामाग्री तथा साधन वििरण 
क्र.सन. सामाग्रीको नाम/वििरण पररमाण/सनख्या कैनफर्त 
१ बेल्चा ८ गोटा  
२ गैची ८ गोटा  
३ कोदालो ६ गोटा  
४ हले्मेट २ गोटा  
५  पञ्जा ४ थान  
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अनुसूची २ वजल्ला वस्थत संघीय कायावलयहरुको कायावलय प्रिुि र सूचना अविकारीको नािािली र सम्तपकव  वििरण 

वस.नं. कायावलयको नाम 
कायावलय प्रमिुको 

नाम थर 
सम्पकव  न.ं कायावलयको न ं

सचूना अविकारीको 

नाम थर 
सम्पकव  न.ं ईमेल ठेगाना 

1.  
अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान 

आयोगको कायावलय 
राजेन्र राज केसी 9846728300 061522701 मेघनाथ ररजाल  ciaapkr@gmail.com 

2.  अध्यागमन कायावलय प्रवमला गौतम 9856074666 061465167 राज ुलावमछाने 9847612911 pokharaimmigration@gmail.com 

3.  इलाका प्रिासन कायावलय लेिनाथ गरुुदत्त ढकाल  9856002345 061 504123 िवुिल कुमार अयावल 9841833061 aaolekhnaath@gmail.com 

4.  उच्छ्च अदालत पोिरा   061465063   
info.hcpokhara@supremecourt.go

v.np 

5.  उच्छ्च सरकारी िवकल कायावलय   061464017   punarabedanpkr@gmail.com 

6.  कमवचारी सञ्चय कोष नरेन्र  पौडेल 9851228960 061 468049 राम प्र. अविकारी 9851140517 pokhara@epfnepal.com.np 

7.  कारागार कायावलय, कास्की काजीमान सनुार  9856083७77 061463057 झम्कनाथ पौडेल 9856021011 karagarkaski@gmail.com 

8.  श्री नं २४ कावलका गि मालेपाटन जनकराज बस्नेत 9851272047 061 541088 विश्वबन्ि ुपौडेल 9847063742 btn.apfkalika@gmail.com 

9.  कृवष विकास बैङ्क वलवमटेड गगनगौडा वभम प्रसाद सुबेदी 9556034434 061561733 वभम बहादरु रानाभाट 9846084157 gagangauda.branch@adbl.gov 

10.  
कोष तथा लेिा वनयन्त्रक कायावलय 

कास्की 
रामजी प्रसाद िमाव 9857644000 061466569 विि प्रसाद पौडेल 9851038121 dtco.kaski@gmail.com 

11.  िेवत्रय ियरोग केन्र पोिरा अरुि कुमार झा 9856026052 061 521620 अरुि कुमार झा 9856026052 rtcpkr@gmail.com 

12.  
िाद्य प्रविवि तथा गिु वनयन्त्रि 

कायावलय, पोिरा 
प्रिान्त पोिरेल 9856050424 061 550424 प्रिान्त पोिरेल 9856050424 ftqcdopokhara@gmail.com 

13.  गण्डकी प्रदिे िावफक प्रहरी कायावलय 
प्रहरी उपररिक विनोद 

विवमरे 
9856000103 9856000203 टेक बहादरु काकी 9851281191 

statetrafficgandaki@nepalpolice.g

ov.np 

statetrafficgandaki@gmail.com 

14.  गिुस्तर तथा नापतौल कायावलय सन्तोष िमाव 9851136906 061426797 यिुराज अविकारी 9846816920 metrologypkr@gmail.com 

15.  
जलस्रोत तथा वसँचाइ विकास  

वडवभजन कायावलय 
वकरि आचायव 9856088277 061533267 सजुन िड्का 9841196200 wriddo.kaski@gmail.com 
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16.  वजल्ला प्रहरी कायावलय, कास्की जीिन कुमार श्रेष्ठ 9856005555 061 465167 सिुास हमाल 9856035512 dpokaski@gmail.com 

17.  
वजल्ला आयोजना कायावन्ियन इकाई 

(भिन) 
उमेि कुमार चौिरी 9856084735 061 528576 दिेकी ढकाल 9846100797 dlpiukaski@gmail.com 

18.  वजल्ला वनिावचन कायावलय होमनाथ पराजलुी 9856044999 061 462674 रुर न्यौपाने 9856010500 ec.deo.kaski@gmail.com 

19.  वजल्ला प्रिासन कायावलय थानेश् िर गौतम 9856007777 061 1463076 श्रीनाथ पौडेल 9856024501 daokaski@gmail.com 

20.  वजल्ला समन्िय सवमवत निराज बराल 9856006222 061 463562 दगुाव प्रसाद िनाल 9856025408 ddckaski@gmail.com 

21.  वजल्ला सरकारी िवकल कायावलय गरुुप्रसाद िाग्ले 9856065196 061467336 पिुवप्रसाद िमाव 9851188984 kaskiattorneyoffice@gmail.com 

22.  वडवभजन िन कायावलय केदार बराल 9856037507 061520171 िावलकराम पराजलुी 9846031411 dfokaski@gmail.com 

23.  वडवभजन सडक कायावलय सवुनल बाब ुपन्त 9856080028  कल्याि िड्का 981220405 dropokhara@gmail.com 

24.  नागररक लगानी कोष अवनल कुमार ढकाल 061538030 061538030 परुुषोत्तम भट्टराई 9866273301 citpokhara@gmail.com 

25.  नापी कायावलय कास्की िीमलाल गौतम 9856012368 061467452 पिुवहरी सुबेदी 9846249603 surveyofficekaski@gmail.com 

26.  नापी कायावलय लेिनाथ कास्की गगन ढकाल 9856000209 061561209 श्री विि प्रसाद पौडेल 9856000210 SurveyOfficelekhnath@gmail.com 

27.  नेपाल िाद्य संस्थान भोजराज पाण्डे 9858032569 061465259 भगिान भण्डारी 9846081702 nfcpokhara@gmail.com 

28.  नेपाल िानेपानी संस्थान आवषि काकी 9856010255 061465237 वदनेश्वर प्रसाद यादि 9856011255  

29.  नेपाल टेवलकम रवि मानन्िर  9851020004 061520444 प्रिेत थापा 9851144444 prakshet.thapa@ntc.net.np 

30.  नेपाल िष्टको कायावलय वभमप्रसाद गौडेल 9856029613 061466280 वभमप्रसाद गौडेल   

31.  नेपाल बैङ्क वलवमटेड वमलुजा श्रेष्ठ 9856031163 061528819 दगुाव प्रसाद अयावल  pck@nepalbank.com.np 

32.  नेपाल रारि िैंक पोिरा कायावलय इश्वरी प्रसाद भट्टराई  9841365760 061463543 िसन्त िहादरु थापा 9856041273 nrbpkr@gmail.com 

33.  नेपाल िायुसेिा वनगम बन्िरुाज न्यौपाने 9846385133 061465021 प्रवदप गैरे 

9860833085 

061463097 

 

pkr@nac.com.np 

 

34.  नेपाल विद्यतु प्राविकरि पोिरा वितरि श्री सरेुन्र कुमार िाह 9856024435 061 520471 भोज कुमार वसटौला 9841269961 pokhara@nea.org.np 

35.  पोिरा औद्योवगक िेत्र भषुि कुमार उपाध्याय 9851273360 061520205 वहमालय भण्डारी 9847833654 pidmo10@gmail.com 

mailto:dpokaski@gmail.com
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36.  
पोिरा स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान प.िे. 

अस्पताल 
डा. भरत बहादरु ित्री 9856037243 061 520310 नारायिप्रसाद आाचायव 9856022350 wrhpokh@gmail.com 

37.  

प्रिानमन्त्री कृवष आिवुनकीकरि 

पररयोजना,पररयोजना कायावन्ियन 

इकाइ, तरकारी सपुरजोन पोिरा 

बसन्त कुमार श्रेष्ठ 9856007100 061462488 िसु्मा विवमरे 9856007101 pmampszonekaski4@gmail.com 

38.  
भगिवत दल गि फूलबारी व्यारेक 

पोिरा 
वदिाकर काकी 9843007988 520170   bhagawatidalbn@gmail.com 

39.  मत्स्य अनसुन्िान केन्र महम्मद इक्िाल हुसेन 9856061089 061560089 सवुनता चन्द 9848719997 frcpokhara@gmail.com 

40.  मालपोत कायावलय कास्की राजेन्र पौडेल 9856070069 061464551 केिि सिेुदी 9846394527 landrevenue.kaski@gmail.com 

41.  मालपोत कायावलय लेिनाथ हरर बहादरु भजुेल 9856061270 
061561270 

061561271 
  lekhanath@dolma.gov.np 

42.  राजस्ि न्यायाविकरि िावन्तकुमारी िमाव 9846119636 061461370 उमादवेि अविकारर 9847529589  

43.  रावरिय वचया तथा कवफ विकास बोडव चन्र परुी 9857036415 061 550422 नगेन्र सिेुदी 9852678905 coffeepokhara123@gmail.com 

44.  रावरिय पररिा बोडव पोिरा विरिनुारायि श्रेष्ठ 9856034314 
061466612 

061466613 
तलुसीराम िोस्ती 9867977851 hsebpkr@gmail.com 

45.  रेवडयो नेपाल प्रदिे प्रसारि कायावलय सरेुन्र प्रसाद यादि 9842062684 061520457 सरेुन्रबाब ुवतिारी 9856021646 rnepokhara@gmail.com 

46.  लोक सेिा आयोग, पोिरा तारा प्रसाद भट्टराई 9856075395 061 463506   western@psc.gov.np 

47.  
िहरी विकास तथा भिन वनमावि 

विभाग संघीय आयोजना कायावन्ियन 

इकाई कास्की 

झपट बहादरु थापा 
9856046050 

9851004628 
061 465070 राम कृरि वगरी 9846052401 dudbckaski@gmail.com 

48.  श्रम तथा रोजगार कायावलय, पोिरा इश्वरीदत्त पनेरु 9841336087 061466822 छन्द नारायि श्रेष्ठ 9846323224 

labourpkr@gmail.com 
pokhara@leo.gov.np 

labourpokhara@gmail.com 

49.  
संघीय िानेपानी तथा ढल व्यिस्थापन 

आयोजना 
वििेन्र झा 9841634041 061 463086 वििहरी आचायव 9846044814 wss.kaski@gmail.com 

50.  हुलाक वनदिेनालय पोिरा कृतनराज पौडेल 9856079900 061455235 सरीता सिेुदी िमाव  hulakpaschimanchal@gmail.com 

mailto:frcpokhara@gmail.com
mailto:lekhanath@dolma.gov.np
mailto:pokhara@leo.gov.np
mailto:labourpokhara@gmail.com
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51.  हभेी ईवक्िपमेन्ट वडवभजन 
श्री नारायि राज 

आचायव 9841340339 061 462539 वचरौकाजी बतास 9846044403 hedpokhara@gmail.com 

52.  कास्की वजल्ला अदालत ढाकाराम पौडेल 9851168678 061462755 रामचन्र उपाध्याय 9846052976 

info.dckaski@supremecourt.gov.n

p 

53.  
रावरिय समाचार सवमवत गण्डकी प्रदिे 

कायावलय नयाँ बजार पोिरा  
श्री बासदुिे पौडेल ९८४१५३११५०   हरर बास्तोला 

९८५६०२८८२

२ 
  

54.  िागबावन अनसुन्िान केन्र मालेपाटन  डा सवुनल अयावल ९८५६०३८५५०       arsmalepatan@gmail.com 

55.  कृवष ज्ञान केन्र पोिरा  सावलकराम अविकारी ९८५६०२८४४४ ४६१२५०     akckashki@gmail.com 

56.  रावरिय विमा कम्पनी पोिरा  
नारायि प्रसाद 

साप्कोटा  
९८४५०२६७४८ ५२१०६८       

 

 

 

 

 

mailto:info.dckaski@supremecourt.gov.np
mailto:info.dckaski@supremecourt.gov.np
mailto:arsmalepatan@gmail.com
mailto:akckashki@gmail.com
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अनुसुची ३  वजल्ला वस्थत राजनीवतक दलका प्रिुिहरुको नाि र सम्तपकव  नम्तबर 

 

क्र.सन. पाटीको नाम सम्पका  व्यक्ति पद सम्पका  नन. 
१ नेपाली कानग्रेस  कृष्ण के.सी सभापवत 9856021222 
२ न.ेक.पा (एमाल)े कृष्ण थापा अध्यक्ष 9856021202 
३ न.ेक.पा माओिादी केन्द्र िखान ससिंह गरुुङ  अध्यक्ष 0356984182 
४ रा.प्र.पा महने्द्रबहादरु काकी अध्यक्ष 9856011196 
५ न.ेक.पा माल े टेकनाथ भण्डारी उप-ससचि 9856064208 
६ राष्ट्रिर् िनमोचाा शनकर बराल इञ्चािा 9856027063 
७ ि .स.पा.  नगरीप्रसाद गरुुङ सनर्ोिक 9856027203 

 

अनुसुची ४ वजल्ला सिन्िय सविवत कास्कीका पदाविकारीको नाि तथा सम्तपकव  

क्र.सन. नाम पद सम्पका  नन. 
१ बैनबहादरु के्षिी अनधकारी प्रमखु 9856038783 
२ सावििी भण्डारी उप-प्रमखु 9846320587 
३ गमुा देिी अनधकारी सदस्य 9846260528 
४ िगने मार्ा गरुुङ सदस्य 9846325938 
५ सीता देिी वि.क. सदस्य 9866009647 
६ रुप िहादरु माल थापा सदस्य 9846523053 
७ तोरण िहादरु बाननर्ा सदस्य 9856028891 
८ िृहस्पवत सापकोटा सदस्य 9846197726 
९ विषु्ण प्रसाद पौडेल सदस्य 9846056717 
१० निराि बराल जिल्ला समन्वर् अनधकारी 9856028094 

 

 

अनुसुची ५  पोिरा िहानगरपावलका नगर प्रिुि/उप-प्रिुि एिं िडा अध्यिज्यूहरुको नाि र सम्तपकव  

नं. 

िडा नन. साविक िडा /गा.वि.स प्रमुख/उप-प्रमुख िडा 
अध्यक्षजू्यको नाम थर दताा सम्पका  नन. कैनफर्त 

प्रमुख महानगरपासलका कार्ाालर् श्री मानिहादरु जि.सी. नगर प्रमुख 9856003035 0615339091 
उप-प्रमुख महानगरपासलका कार्ाालर् श्री मन्िदेुिी गरुुङ उप-प्रमुख 9856003034 061527096 

१.  पोखरा-१,बगर श्री शारदा परािलुी िडा अध्यक्ष 9856003001 061412092 
२.  पोखरा-२ वबन्दिाससनन श्री रामेश्वर मल्ल िडा अध्यक्ष 9856003002 061522092 
३.  पोखरा-३, नरदपुर श्री रविन्द्र िहादरु प्रि ु िडा अध्यक्ष 9856003003 061520148 
४.  पोखरा-४, गैह्रापाटन श्री शनकर बास्तोला िडा अध्यक्ष 9856003004 061524669 
५.  पोखरा-५, मालेपाटन श्री धन िहादरु नेपाली िडा अध्यक्ष 9856003005  
६.  पोखरा-६, बैदाम श्री िगतिहादरु पहारी िडा अध्यक्ष 9856003006 061465226 
७.  पोखरा-७, रत्नचोक श्री रामचन्द्र बराल िडा अध्यक्ष 9856003007 061528245 
८.  पोखरा-८, ससिाना चोक श्री रुद्रनाथ बराल िडा अध्यक्ष 9856003008 061551180 
९.  पोखरा-९, नर्ााँ बिार श्री रामराि लानमछाने िडा अध्यक्ष 9856003009 061521235 
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१०.  पोखरा-१० रामबिार श्री राि  कुमार गरुुङ िडा अध्यक्ष 9856003010 061430408 
११.  पोखरा ११ २१ फुलबारी र कााँहु श्री मोहन प्रसाद बास्तोला िडा अध्यक्ष 9856003011 061537436 
१२.  पोखरा-१२, माटेपानी श्री रामबहादरु काकी िडा अध्यक्ष 9856003012 061522472 
१३.  पोखरा-१३ र २२ नमर्ापाटन र 

आिाा 
श्री लेखबहादरु तामाङ्ग ( 
दशान लामा) 

िडा अध्यक्ष 9856003013 061535934 

१४.  पोखरा १४ र १८ मझेरीपाटन र 
सछनेडाडा 

श्री पे्रम बहादरु काकी िडा अध्यक्ष 9856003014 061501016 

१५.  पोखरा-१५, कोल्पाटन श्री प्रकाश पौडेल िडा अध्यक्ष 9856003015 061431474 
१६.  पोखरा-१६ र २९ बाटुलेचौर/अमाला श्री िीिन प्रसाद आचार्ा िडा अध्यक्ष 9856003016 9846053178 
१७.  पोखरा-१७,विरौटा श्री वतथाराि अनधकारी िडा अध्यक्ष 9856003017 061461917 र 

061461318 
१८.  पोखरा-२६ सराङकोट श्री रण िहादरु थापा िडा अध्यक्ष 9856003018  
१९.  पोखरा-१९ र पुरन्चौर १ देखी९, 

लामाचौर र परुन्चौर 
श्री शोभामोहन पौडेल िडा अध्यक्ष 9856003019 061440813 

२०.  पोखरा-२० र मौिा १ देखी ९ 
भलाम र मौिा 

श्री ससमिहादरु गुरुङ िडा अध्यक्ष 9856003020 061536038/9
806722012 

२१.  पोखरा-२४ र २४ ननमाल पोखरी र 
कृष्ती 

श्री खगराि आचार्ा िडा अध्यक्ष 9856003021 061-52242 

२२.  पोखरा-२५ पुम्दी भमु्दी श्री नमिलाल बराल िडा अध्यक्ष 9856003022  
२३.  चापाकोट  १ देखी ९ र भदौरे 

तामागी ३ देखी ९ 
श्री विष्ण ुप्रसाद परािलुी िडा अध्यक्ष 9856003023  

२४.  कास्कीकोट-२ देखी ९, 
कास्कीकोकट 

श्री ओम प्रसाद सिुेदी िडा अध्यक्ष 9856003024 061621884 

२५.  पोखरा-२७ र २९, र्ाम्दी तल्लो 
हमे्िा, हमेिा 

श्री शोभाकर  िडा अध्यक्ष 9856003025  

२६.  लेखनाथ-३, ४ र ५ अघौ र िल्धारे श्री नारार्ण प्रसाद बराल िडा अध्यक्ष 9856003026 061400111 
अनफस 

२७.  लेखनाथ-२,६ र ७ अघौ र सशशिुा श्री पणूाकुमार गरुुङ िडा अध्यक्ष 9856003027 ९८५१०९२५८२ 
२८.  माझठाना-१, ४ देखी ९ कासलका-१ 

देखी ५ 
श्री ननमाल रदर्ाली सुनार िडा अध्यक्ष 9856003028 061560002 

२९.  लेखनाथ-१ बरालथर श्री चेतबहादरु गुरुङ िडा अध्यक्ष 9856003029  
३०.  लेखनाथ-८ र १२ सशशिुा र 

बरालथर 
श्री श्रीराम पोख्रेल िडा अध्यक्ष 9856003030 061560352 

३१.  लेखनाथ-९ देखी ११, बेगनासताल श्री कमलबहादरु थापा िडा अध्यक्ष 9856003031 061560126 
३२.  लेखनाथ-१३ देखी १५ रािको 

चौतारा 
श्री अक्कल िहादरु काकी िडा अध्यक्ष 9856003032 531546 

३३.  लेखनाथ-१६ देखी १८ 
कासलकास्थान र मननर्ल डााँडा 

श्री सशिप्रसाद आचार्ा िडा अध्यक्ष 9856003033 9846027934 
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महानगर स्लस्थत प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृत र महाशाखा प्रमखुको नामािली 
क्र.सन. नाम थर पद विभाग मोबाइल नन. कार्ाालर्को 

नन 
१ श्री महशे बराल प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृत 
कार्ाालर् प्रमुख 9856007111 061-521105 

२ श्री भरतराि पौडेल अनधकृत आठौं  
सूचना अनधकारी 

प्रशासन महाशाखा 9856055288  

३ श्री मनहरर ढुङ्गाना विभागीर् प्रमुख  आनथिक प्रशासन माहाशाखा 9851121957  
४ श्री गनगा गरुुङ विभागीर् प्रमुख सशक्षा महाशाखा 9846019433 061-532301 
५ श्री हमेन्त शमाा 

पौडेल 
विभागीर् प्रमुख स्वस्थ्य महाशाखा 9851189394 061-

540278 
६ श्री ननमाला शमाा विभागीर् प्रमुख सामाजिक विकास महाशाखा 9857625253 061-

525640 
७ श्री नारार्ण प्रसाद 

शमाा 
विभागीर् प्रमुख कानून, फैसला कार्ाान्वर्न र 

विपद व्यिस्थापन तथा सुरक्षा 
महाशाखा 

9856020820 061-
540440 

८ इ .श्री सुरेन्द्र पाणे्ड विभागीर् प्रमुख िातािरण तथा फोहोर मैला 
व्यिस्था महाशाखा 

9856035904 061-
550229 

९ श्री मनहर कडररर्ा विभागीर् प्रमुख कृवष महाशाखा 9856043320  
१० श्री पूणा िहादरु गुरुङ विभागीर् प्रमुख भूकम्प सुरक्षा तथा घर नक्शा 

महाशाखा 
9856023230  

११ श्री सशिप्रसाद िाग्ल े विभागीर् प्रमुख पश ुविकास सिेा महाशाखा 9847627799  
१२ श्री शारदामोहन 

काफ्ल े
विभागीर् प्रमुख शहरी विकास तथा पूिााधार 

विकास 
9856023491 061-

550064 
१३ श्री रामिी के.सी.  बारुण र्न्त्र 9856034700  
१४ श्री अशोक द्धारे  आइा टी शाखा 9846000940  
१५ श्री चन्द्रािती िाग्ल े  नक्सा   

 

अनुसुची ६ गाउाँपावलकाको प्रिुि/उप–प्रिुि िडाध्यिहरुको नाि र सम्तपकव  नं. 

क. िाछापुच्रे गाउाँपावलका 

क्र 
सन 

पद नाम मोिाइल नन. शाखा प्रमखुको नाम शाखा मोबाईल नन 

१ अध्यक्ष श्री कणाबहादरु गरुुङ ९८५६०१७३११ श्री रु्िराि पौडेल, 
अनधकृत छैठौं 

प्रशासन, र्ोिना तथा 
अनगुमन 

९८५६०१०८४० 

२ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमारी 
पौडेल दिाडी 

९८५६०१७३१२ श्री मोहन प्रसाद, 
अनधकृत छैठौं 

सामाजिक तथा 
आनथिक विकास शाखा 

९८५६०३३७१० 

३ प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अनधकृत 

खेमराि देिकोटा ९८५६०१७३१० ई  .श्री शैलेन्द्र क्षेिी , 
ईन्न्िननर्र 

पूिााधार विकास तथा 
िातािरण व्यिस्थापन 
शाखा 

९८५६०३३७१० 

४ सूचना 
अनधकारी 

श्री र्िुराि पौडेल ९८५६०१०८४० श्री कृष्ण प्रसाद 
भण्डारी, शाखा 
अनधकृत (सातौं)  

सशक्षा, रु्िा तथा 
खेलकुद शाखा 

९८५६०३३२६० 
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५ विपद 
व्यिस्थापन 
शाखा 
प्रमखु 

श्री मोहन प्रसाद 
पौडेल 

९८२७१२४३८२ श्री सीता शमाा पौडेल, 
लेखा अनधकृत 
(सातौं) 

आनथिक प्रशासन 
शाखा 

९८५६०६८७८४ 

 

िडा अध् यिहरुको नाि थर 

क्र  .सन.  िडा नन. नाम मोिाइल नन. 
१.  १ श्री विरेन्द्र गरुुङ ९८५६०१७३०१ 
२.  २ श्री विक्रम गरुुङ ९८५६०१७३०२ 
३.  ३ श्री सूर्ाप्रसाद लम्साल ९८५६०१७३०३ 
४.  ४ श्री पूणाबहादरु शाही ९८५६०१७३०४ 
५.  ५ श्री िुमबहादरु गरुुङ ९८५६०१७३०५ 
६.  ६ श्री हररशचन्द्र ढुङ्गाना ९८५६०१७३०६ 
७.  ७ श्री समबहादरु गरुुङ ९८५६०१७३०७ 
८.  ८ श्री कृष्ण प्रसाद दिाडी ९८५६०१७३०८ 
९.  ९ श्री दगुााबहादरु के्षिी ९८५६०१७३०९ 

ि. िादी गाउाँपावलका 

क्र  .सन.  पद नाम मोिाइल नन. शाखा प्रमखुको 
नाम 

शाखा मोबाइल नन. 

१.  प्रमखु िेदबहादरु गरुुङ ९८५६०७२६०१ लक्ष्मी कोइराला लेखा शाखा ९८५६०७७२६० 

२.  उपप्रमखु विष्णमुार्ा आचार्ा 
पौडेल 

९८५६०७२६०२ अिुान साई सहकारी 
शाखा 

९८४६०४१३४१ 

३.  प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अनधकृत 

नारार्ण प्रसाद 
सापकोटा 

९८५६०७२६०० सुबोध खनाल र्ोिना शाखा ९८६५५४२८४७ 

४.  सुचना 
अनधकारी 

सुननल ढकाल ९८४५५४४९८६ गोपाल चन्द्र बराल स्वास्थ्य ९८४६०४८०८८८ 

५.  विपद 
व्यिस्थापन 
शाखा प्रमखु 

सुननल ढकाल ९८४५५४४९८६ सम्झना पोख्रेल सशक्षा शाखा ९८४६२१८५९१ 

 

िडा अध्यक्षहरुको नाम र थर 
क्र  .सन.  िडा नन. नाम मोिाइल नन. 
१.  १ सुरि कुमार गरुुङ ९८५६०७२२०१ 
२.  २ एक िनग गरुुङ ९८५६०७२२०२ 
३.  ३ मनबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२०३ 
४.  ४ सत्यराि सापकोटा ९८५६०७२२०४ 
५.  ५ रतनबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२०५ 
६.  ६ पसबहादरु बास्तोला ९८५६०७२२०६ 
७.  ७ लाल बहादरु गरुुङ ९८५६०७२२०७ 
८.  ८ र्मबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२०८ 
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९.  ९ तोरणबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२०९ 
१०.  १० कुलप्रसाद गरुुङ ९८५६०७२२१० 
११.  ११ नमिबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२११ 
१२.  १२ सचिबहादरु गरुुङ ९८५६०७२२१२ 
ग. रुपा गाउाँपावलका 

क्र .सन.  पद नाम मोिाइल नन. 
१.  अध्यक्ष निराि ओझा ९८५६०८४००९ 
२.  उपाध्यक्ष लालसबु्बा गरुुङ ९८५६०८४००८ 
३.  प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृत सन्तोष ढुन गाना ९८५६०७२१०१ 
४.  सचुना अनधकारी खनुलाल लानमछाने ९८५६०७२१०१ 
५.  विपद व्यिस्थापन शाखा प्रमुख रुद्रबहादरु थापा ९८५६०७३१०२ 

 

िडा अध्यक्षहरुको नाम र सम्पका  

क्र .सन.  िडा नन. नाम मोिाइल नन. 
१.  १ रदपक कुमार आल े ९८५६०८४००१ 
२.  २ रहता कुमारी रुपा खेती ९८६४४३४७३५ 
३.  ३ रामिी अनधकारी ९८५६०८४००३ 
४.  ४ मकुुन्द बहादरु बनशी ९८५६०७४००४ 
५.  ५ टेकबहादरु गरुुङ ९८५६०८४००५ 
६.  ६ नारार्ण गरुुङ ९८५६०८४००६ 
७.  ७ दर्ासागर सिुदेी ९८५६०८४००७ 

 

घ. अन्नपूणव गाउाँपावलका 

 
क्र .सन.  

मखु्य जिम्मेिार व्यक्तिहरुको वििरण शाखा प्रमखुहरुको वििरण 

पद नाम मोिाइल नन. शाखा प्रमखुको नाम शाखा मोिाइल नन. 
१.  प्रमखु रु्िराि कुन िर ९८५६००१७०० सररता गौतम आनथिक प्रशासन ९८५६०४४५३० 
२.  उपप्रमखु सगनु गरुुङ ९८५६००१७२० ठाकुर प्रसाद 

अनधकारी 
प्रशासन ९८५६०५४२९९ 

३.  प्रमखु प्र अ रु्िराि अनधकारी ९८५६०५४३०० ऋवषराम पौडेल स्वास्थ्य ९८४६०३०१९८ 
४.  सूचना 

अनधकारी 
बलराम भुगाई ९८४६०५९५२६ बलराम भुगाई सशक्षा ९८४६०५९५२६ 

५.  विपद 
ब्यिस्थापन 
शाखा 
प्रमखु 

लक्ष्मण 
बस्ताकोटी 

९८४६०४४७१२ ऋवषराम दाहाल पश,ु कृवष ९८५६०७६८०० 
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िडा अध्यक्षहरुको नाम र सम्पका  

क्रस िडा नन. नाम मोिाइल न 

१.  १ भरत िनग कुन िर ९८५६००१७०१ 
२.  २ चडुामणी अनधकारी ९८५६००१७०२ 
३.  ३ चन्द्र बाहादरु गरुुङ ९८५६००१७०३ 
४.  ४ भरत बहादरु के सी ९८५६००१७०४ 
५.  ५ जिबनाथ पौडेल ९८५६००१७०५ 
६.  ६ सचि बहादरु गरुुङ ९८५६००१७०६ 
७.  ७ घनश्याम चापागाई ९८५६००१७०७ 
८.  ८ वबिर् गरुुङ ९८५६००१७०८ 
९.  ९ बल बहादरु के्षिी ९८५६००१७०९ 
१०.  १० कुमार प्रसाद गरुुङ ९८५६००१७१० 
११.  ११ रहम बहादरु गरुुङ ९८५६००१७११ 
 

अनुसुची ७ कास्की वजल्लाको सुरिा सविवतको वििरण 

सस .नन.  कार्ाालर्को नाम कार्ाालर् प्रमखु सम्पका  नन. 
१ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, कास्की प्र.जि.अ. थानेश्वर गौतम 9856007777 

२ भगितीदल गण फूलबारी व्यारेक पोखरा सेनानी रदिाकर काकी 9843007988 
३ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्, कास्की प्र .उ.  िीिनकुमार शे्रष्ठ 9856005555 
४ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कासलका गण पोखरा स .प्र.उ.  िनकराि बसे्नत 9851272047 
५ राष्ट्रिर् अनुसन्धान विभाग जिल्ला कार्ाालर् कास्की उप अनुसन्धान ननदेशक 9856065101 
 

अनुसुची ८ कास्की वजल्लािा रहेका सरुिा वनकायहरुको वििरण 

नेपाली सेना 

सस .नन.  कार्ाालर्को नाम दिाा नामथर कार्ाालर्को नन. सम्पका  नन. 
1.  पसिम पृतना ह.ेिा वििर्पुर 

कास्की 
उपरथी  ०६१४११६७१ ९८५१२१५९५५ 

2.  भगिती दल गण फुलिारी प्र.सेनानी रदिाकर काकी ०६१५३११६० ९८४५०४४५०३ 
3.  रेञ्जर गण एर्रपोटा प्र.सेनानी  ०६१५४१०८७ ९८५६०२६२५५ 
4.  कासलभन्िन गण वििर्पुर   ०६१४१११८३  

 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

सस .नन.  कार्ाालर्को नाम दिाा नामथर कार्ाालर्को नन. सम्पका  नन. कैनफर्त 
१.  नन. ४ मकु्तिनाथ बारहनी 

मखु्यालर् कास्की 
सप्रनामनन बाबुराम पाणे्ड ०६१४६५२०० ९८५१२७२०१३  

स प्र ब उ अनभ कुमार खिी  ९८५११११४९९   
सप्रउ भरत खननर्ा  ९८५११२५१०८   
सप्रउ िनक परुी  ९८४५०२१३७७   
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२.  हुल तथा दन गा व्यिस्थापन 
सशक्षालर् लामापाटन 

सप्रबउ  ०६१४३१३४२ ९८५१२७२०१८  

सप्रउ ननलकृष्ण 
अनधकारी 

 ९८५१२६०३२०   

३.  नन. २४ गण ह.ेिा. 
कासलका कास्की 

सप्रउ  ०६१५४१०८८ ९८५१२७२०४७  

४.  नन. २४ गण ह.ेिा. 
कासलका कास्की 

सप्रनाउ  ९८५१२७२५२४ ९८५१२७२५२३  

५.  हाईड्रोपािर सुरक्षा बे श 
मादी 

सप्रनन   ९८५१२५८६३६  

रावरिय अनुसान्िान विभाग 

सस .नन.  कार्ाालर्को नाम दिाा नामथर कार्ाालर्को 
नन. 

सम्पका  नन. 

१.  राष्ट्रिर् अनुसन्धान 
कार्ाालर् पादी 

अनुसान्धान 
ननदेशक 

  ९८५१०८७४४१ 

२.  राष्ट्रिर् अनुसन्धान 
कार्ाालर् पादी 

उ .अ.नन.  नविनराि 
अनधकारी 

 ९८५६०६५१०१ 

 

नेपाल प्रहरी 

सस .नन.  कार्ाालर्को नाम दिाा नामथर कार्ाालर्को नन. सम्पका  नन. 
१.  ४ नन. प्रदेश प्रहरी कार्ाालर् प्रनामनन  ०६१ ५६२५०० ९८५६०८४४४४ 
२.  सननघर् प्रहरी कार्ाालर् प्रबउ  ०६१ ५२१०९९ ९८५६०९४४४४ 
३.  प्रहरी गण मुख्यालर् पोखरा प्रउ  ०६१ ४६४३५९ ९८५६०९०१६० 
४.  गण्डकी प्रदेश ट्रानफक कार्ाालर् 

गगनेगौाँडा 
प्रउ  ९८५१२८०१९५  

५.  जिप्रका कास्की प्रउ  ९८५६००५५५५  
६.  जिल्ला ट्रानफक कार्ाालर् कास्की प्र नन  0356913888  
७.  िप्रका बदैाम कास्की प्रनाउ  ९८५६०८०१६७  
८.  िप्रका रामबिार कास्की प्रनन  ९८५६०७५९९९  
९.  िप्रका बगर कास्की प्रनन  ९८५६०११९९०  
१०.  वबसु गाडा  पोखरा प्रनन  ९८५१२८३१८४  
११.  ईप्रका हन शपुर कास्की )मकुाम 

डानडाको नाक( 
प्रनाउ  ९८५६०६११६९  

१२.  ईलाका प्रहरी कार्ाालर् मादी ख प्रनानन  ९८४७६२८०६५  
१३.  पटाक प्रहरी बैदाम कास्की प्रनन  ९८५६०९०१७४  
१४.  जिट्राप्रका कास्की प्रनन  ९८५६०१८३३३  
१५.  िप्रका गगनेगौडा कास्की प्रनानन  ९८५१२८३८५५  
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अनसुचुी ९ 

सञ्चार माध्यमहरु  
 

क्र .सन.  दैननक परिका सम्पादक / प्रकाशक मोिाइल नन. कैनफर्त 
१.  आदशा समाि कृष्ण बााँस्तोला ६१५३१२००   
२.  समाधान रामकृष्ण ज्ञिाली ६१५३८९७७   
३.  पोखरा हटलाइन रिभिुन पौडेल ६१५३२१२२   
४.  रहमदतु रवबन्द्र बााँस्तोला ६१५४०८७०   
५.  पोखरा पि रतन गरुुङ ६१५३२५०८   
६.  गोले्डन नु्यि गनगाधर परािलुी ६१५३९४५५   
७.  आविष्कार धन बसे्नत ६१५२१६२६   
८.  पोखरा आिाि अनुपप्रकाश पौडेल ६१५३२३३३   
९.  कास्की आिाि हुम तमु ६१५३८६५१   
१०.  हाम्रो कलम सन्तोष अनधकारी ६१५३६५१०   

 
वट.नभ 

१.  गण्डकी िगन्नाथ पौडेल ६१५२७१०३   
२.  गोले्डनआइ प्रभु अनधकारी ९८१७११८७६६   
३.  पोखरा घनश्याम लानमछान े ९८५६०३०१२५   
४.  फेिा हमेराि अनधकारी ९८४६१५६७९६   

साप्तारहक 
१.  सराङकोट सा. र्दनुाथ बञ्जरा ६१५२७९९३   
२.  पररज्ञान सा. इश्वरी पौडेल ६१४६१९३३   
३.  रहमाली आिाि सा. कृष्ण दिाडी ९८५६०३२१००   
४.  तालिाराही खिर सा. देबेन्द्र नधताल ६१५२०८६०   
५.  िालमैिी सा. रवबराि िसौला ९८५६०२४०२५   
६.  आनथिक आिाि सा. रविना ढकाल ६१५२३३२९   
७.  कास्की अनभर्ान सा. ऋषी बराल ६१५२१०२६   
८.  आरसी टाइम्स् सा. रामचन्द्र बराल ६१५४०६२२   
९.  आर वट आइ सा. हरीकृष्ण शमाा ६१५२४५७०   
१०.  हले्थ अपडेट सा. ऋषीराम खवतिडा ६१४६७१८८   
११.  िन्मभुमी नेपाल सा. हीमाल पौडेल ९८५६०५९५८९   
१२.  पोखरा नभन्तनुा माससक उदर्बहादरु अमात्य ९८०४१४९७७१   
१३.  पोखरा एक्सप्रेस पासक्षक िमनुा िषाा शमाा ६१५२०९४०   
१४.  प्राप्ती िैमासीक नमना गरुुङ ६१५३०५४५   
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अनसुचुी १० विपद्को समर्मा उपर्ोगमा ल्याउन सवकन ेकास्की जिल्लाका विनभन्न स्थानहरूमा 
भएका हसेलप्याडहरूको वििरण 

क्र .सन.  गाउाँपासलका अक्षानश र देशान्तर उचाइ 
(नमटर) 

साइि 
(नफट) 

कैनफर्त 

१.  मादी–७, ससल्दिुरे, लामाखेत 28016'15' - 84005'00' ९२० ९५X९५ GR 08022718 
२.  मादी–१२, माझठाना, माझ िेंसी 28013'08'-84009'36' ६२० ९५X९५ GR 14652130 
३.  पोखरा महानगरपासलका ११ फुलबारी 28013'26'- 83059'40' ८७६ ११५X११५ GR 99572272 
४.  पोखरा महानगरपासलका ६, 

लेकसाइड 
28012'24'-83057'33' ९८० ११५X११५ GR 95572085 

५.  पोखरा महानगरपासलका१४ 
सेतीदाभान 

28009'35'-84002'40' ६३० ११५X११५ GR 03621530 

६.  पोखरा महानगरपासलका., पादी, 
जिल्ला कारागार 

28012'17'-83057'54' ८३० ११५X११५ GR 97372075 

७.  पोखरा–२३, भदौरेतामागी, पनचास े 28014'30'-83052'37' ८१२ ९५X९५ GR 88172522 
८.  लमु्ल,े तान्चोक, अन्नपणूा–७ 28017'59'-83048'26' १६५० ९५X९५ GR 81153290 
९.  सराङ्गकोट, ररवपटर टािर 28014'42'-83057'10' १२५७ ९५X९५ GR 94972507 
१०.  रत्नमन्दन्दर पोष्ट 28012'23'-83057'39' ८०० ९५X९५ GR 96152077 
११.  सेतीदोभान पोष्ट 28009'38'-84001'58' ६२० ९५X९५ GR 03421545 

 
अनसुचूी ११ नपेाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्की, उपशाखा एिन सभापवतहरुको नाम, थर ठेगाना र 

सम्पका  

क्र .स.  उपशाखाको नाम सभापवतको नाम, थर फोन नम्बर 
१.  पोखरा–१ उपाशाखा बगर विषु्णप्रसाद अनधकारी ९८४६०२८३६६ 
२.  पोखरा–२ र ३ उपाशाखा विन्ध्यिाससनी खगेन्द्रराि परािलुी ९८५६०२५१४५ 
३.  पोखरा–४ उपशाखा गैह्रापाटन रािुबहादरु कोइराला ९८४६०३६८७२ 
४.  पोखरा–५ उपशाखा, मालेपाटन बनुद्धसागर खनाल ९८४६०२०९४० 
५.  पोखरा–६ उपशाखा, बैदाम नगरीराि अनधकारी ९८०४१८११४३ 
६.  पोखरा–७ उपशाखा, मासबार दामोदर बराल ९८५६०३३७३७ 
७.  पोखरा–८ उपशाखा, ससमलचौर रानधका रेग्मी ९८५६०३४३९९ 
८.  पोखरा–९ उपशाखा, नर्ााँबिार रािेन्द्र पहारी ९८५६०२०९०६ 
९.  पोखरा–१० उपशाखा, रामबिार सम्मरबहादरु शे्रष्ठ ९८५६०३६१२१ 
१०.  पोखरा–११ उपशाखा, काहुाँ दशरथ आचार्ा ९८५६०३९४०५ 
११.  पोखरा–१२ उपशाखा, माटेपानी सूर्ाप्रसाद आचार्ा ९८५६०२५१८९ 
१२.  पोखरा–१३ उपशाखा, आिाावििर् टेकनाथ बराल ९८४६२९५३९८ 
१३.  पोखरा–१४ उपशाखा, सछनेडााँडा मथरुा प्रसाद पौडेल ९८५६०२९८६० 
१४.  पोखरा–१५ उपशाखा, कोलपाटन कमलप्रसाद पौडेल ९८४६०४८९१० 
१५.  पोखरा–१६ उपशाखा, िोगीमणी कुलप्रसाद भट्टराई ९८४६०४०२१२ 
१६.  पोखरा–१७ उपशाखा, छोरेपाटन झवपन्द्र राि रेग्मी ९८५६०२०७८९ 
१७.  पोखरा–१८ उपशाखा, सराङ्कोट गनगाधर वतनमल्सिना ९८४६०६४८५७ 
१८.  पोखरा–१९ उपशाखा, पुरुन्चौर भरतराि आचार्ा ९८४६२०८१५० 
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१९.  पोखरा–२० उपशाखा, भलाम ईश्वरी प्रसाद पोडेल ९८४६०२८३६६ 
२०.  पोखरा–२१ उपशाखा, ननमालपोखरी रु्िराि पौडेल ९८४६०३६०४७ 
२१.  पोखरा–२२ उपशाखा, पुम्दीभमु्दी टेकनाथ बराल ९८५६०२५१५४ 
२२.  पोखरा–२३ उपशाखा, भदौरे भुिानीप्रसाद अनधकारी ९८५६०३२८०५ 
२३.  पोखरा–२४ उपशाखा, कास्कीकोट ठाकुरप्रसाद रिपाठी ९८४६०५७९०९ 
२४.  पोखरा–२५ उपशाखा, हमेिा पूणालाल भण्डारी ९८०४१३४६१२ 
२५.  पोखरा–२६ उपशाखा, राखी चन्द्रबहादरु रानाभाट ९८४६७१०८५१ 
२६.  पोखरा–२७ उपशाखा,चोक खगेन्द्रराि आचार्ा ९८४६०२३१७२ 
२७.  पोखरा–२८ उपशाखा, माझठाना सूर्ाबहादरु जि .सी.  ९८४६०३३८१२ 
२८.  पोखरा–२९ +३०  उपशाखा, गगनेगौंडा, पािरहाउस विश्वमोहन पौडेल ९८४६०७७३३७ 
२९.  पोखरा–३१ उपशाखा, बेगनास रुद्रनाथ अनधकारी ९८५६०८३००० 
३०.  पोखरा–३२ उपशाखा, तल्लो गगनेगौडा वकसान पररर्ार ९८४६२२४९१६ 
३१.  पोखरा–३३ उपशाखा, भरतपोखरी र्ज्ञप्रसाद अनधकारी ९८४६०३३८१० 
३२.  मादी गाऊाँपासलका िडा नन  .१+२  उपशाखा, 

नामािुाङ, मादी 
िसबहादरु गरुुङ ९८४६०२५४९१ 

३३.  मादी गा.पा. िडा नन. ३,४,५ र ११ उपशाखा, 
तारकाङ 

चन्द्रप्रसाद सापकोटा ९८४६०४८११७ 

३४.  मादी ६ र ७ उपशाखा, ससल्दिुुरे िीिन भिेुल ९८५६०२२१३६ 
३५.  मादी ८,९,१० र १२ उपशाखा, नमिुरेडाडा विषु्णहरी अनधकारी ९८५६०८२९६३ 
३६.  रूपा १ +२  उपशाखा, थुम्की वतलकबहादरु खड्का ९८४६६२२२१५ 
३७.  रूपा ३,४,५ उपशाखा, देउराली महने्द्रकुमार शे्रष्ठ ९८०५८७९९११, 

९८६०८६६४६८ 
३८.  रूपा ६ उपशाखा, रूपाकोट रामचन्द्र सापकोटा ९८५६०२७४८७ 
३९.  रूपा ७ उपशाखा, हन सपुर तीथाराि न्यौपान े ९८५६०२२९६२ 
४०.  माछापुच्छ्र–े१ +२  उपशाखा, सादीखोला खेमराि आचार्ा ९८४६७१५२४३ 
४१.  माछापुच्छ्र–े३ उपशाखा, घाचोक बनुद्धबहादरु नमिार ९८५६०३५५४० 
४२.  माछापुच्छ्र े–४ उपशाखा, लाहाचोक नारार्णप्रसाद पौडेल ९८४६०६६१६० 
४३.  माछापुच्छ्र े–५ उपशाखा, ररभान सूर्ा नगरी ९८४६३९४७४६ 
४४.  माछापुच्छ्र े– उपशाखा, नधताल िर्लाल दिाडी ९८५६०२२३७९ 
४५.  अन्नपणूा–१,२,४ उपशाखा, वढकुरपोखरी मकु्तिराम भण्डारी ९८४६०३५७१४ 
४६.  अन्नपणूा–४ उपशाखा, सल्यान ू मानबहादरु के .सी.  ९७४६००७४३७ 
४७.  अन्नपणूा ६–७ उपशाखा, लमु्ले ू चडुामक्तण देिकोटा ९७४६००७८१४ 
४८.  अन्नपणूा ८–११ उपशाखा, दान्ङ्सङू नमनाकुमारी गरुुङ ९८१६१८२०१२ 

(स्रोत: नेपाल रेडक्रस सोसाइटी( 
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अनसुचूी १२ पासलकास्तरीर् विपद् द्रतु सिके्षण प्रवतिदेन फाराम 

गाउँपावलका/न.पा................... . 

फारम नन.१ )० देजख २४ घण्टा(      विपद् परेको नमवत : 
क्र .सन.   

िडा नन 
िनसनख्या प्रभावित पररिार विस्थावपत पररिार क्षवत भएका  

घरधरुी 
सहर्ोगको 
आिश्यकता 
कुन कुन 
के्षिमा 
देजखएको छ 
? 

मृत्य ु हराएका घाइते घरधरुी पुरुष मरहला घरधरुी िनसनख्या पूणा आन सशक 

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

 
तर्ार गन े
दस्तखत : 
नाम थर : 
पद : 
नमवत : 
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अनसुचूी १३ कास्की जिल्लामा हुनसके्न सम्भावित बाढी / परैो िोजखम स्थलहरुको वििरण 

बाढी िोजखमर्िु स्थानहरुको वििरण: (दरुी- सशस्त्र प्रहरी गणलाई आधार विन्द ुमानन तर्ार भएको) 
(क) अवत उच्च िोजखमर्िु स्थानहरु पोखरा महानगरपासलका 

सस.नन. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि स्थानहरु दरुी सम्पका  व्यक्ति कै. 

1   
 
१ 

बगर  
 
४ वक.नम. 

शारदा परािुली 0326923999  
 
सेती नरद तथा भारी बषााले गदाा िाढीको िोजखम 

2  हररचोक 

3  ससमपानी 

4  टुरडखेल 

5  १० रामघाट  
५ वक.नम. 

रािकुमार गरुुङ 0356949081 सेती नरद थनुनन गई डुिान पन ेतथा बाढीको िोजखम 

6  १३ काहुखोला ,बुढुिा खेत ७ वक.मी. दशान लामा 0356981880 काहुाँखोलाले गदाा बाढीको िोजखम 

7  ३२ तल्लो गगनगौडा,  
१६ वक.नम. 

अक्कल बहादरु काकी 0356988082 सेती नहरका कारण बषाा हुदााँ बाढी तथा कट्नाको िोजखम 

8  मििुा 

9  २३ चापाकोट,  
 
२१ वक.नम. 

वबष्ण ुप्रसाद परािलुी 0396688846 हपान ,खहरे खोला तथा भारी बषााले गदाा बाढीको िोजखम 

10  तामागी 

11  भदौरे 

12  पामे 

13  २५ हमे्िा ९.७ वक.नम. शोभाखर वतनमल्सिना 0356943893 घटे्ट खोला तथा भारी बषााका कारण बाढीको िोजखम 
 

 
 
 

(ख) उच्च िोजखमर्िु स्थानहरु पोखरा महानगरपासलका 
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सस.नन. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि स्थानहरु दरुी सम्पका  व्यक्ति कैनफर्त 

1  २ बागु्लङ्ग बसपाका  २.५ वक.नम. रामेश्व मल्ल 0326115814 खोला तथा नदीको िोजखम नभएतापनन भारी बषााले गदाा िाढीको 
िोजखम 2  वबन्ध्यािाससनी 

3  नमरूिा 

4  ३ नरदपुर ४ वक.नम. रवबन्द्र बहादरु प्रि ु0356949123 सेती नदी नजिक रहतेापनन नदीको िोजखम नरहकेो तथा भारी 
बषााले गदाा िाढीको िोजखम 5  पासलखेचोक 

6  तेसाापट्टी 

7  २७ सससिुा १३ वक.नम. पुणा कुमार गरुुङ 8942903569  सेवत नदी, नहर तथा भारी बषााले गदाा िाढी र परहरोको िोजखम 

8  ररठे्ठपानी 

9  ३० ढुङ्गेपाटन १५ वक.नम. श्रीराम पोख्ररेल 0326989630 सेती नहर तथा भारी बषााले गदाा िाढीको िोजखम 

10  मानथल्लो गगनगौडा 

11  खुदी 

12  ३१ बेगनासताल १९ वक.नम. कमल थापा 9803519833  नदी र खोलाको िोजखम कम रहतेापनन बषााको समर्मा बग्ने भेल 
तथा छहरा गदाा िाढीको िोजखम 13  बेगनासडााँडा 

14  मोहररर्ा 

15  लानमस्वााँरा 
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(ग) मध्यम िोजखमर्िु स्थानहरु पोखरा महानगरपासलका 

सस.नन. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि स्थानहरु दरुी सम्पका  व्यक्ति कैनफर्त 

1  

४ 

गैह्रापाटन 

४ वक.नम. 
शनकर  प्रसाद बास्तोला 
0356949355 भारी बषााले गदाा भेल आई बाढीको िोजखम 

2  सचप्लेढुङ्गा 
3  ससदाथाचोक 
4  महने्द्रपुल 
5  

५ 
मालेपाटन 

599नम. धन बहादरु नेपाली 0326938046 भारी बषााले गदाा भेल आई बाढीको िोजखम 6  पस्यााङ्ग 
7  जिरो वक.मी. 
8  

१७ 

वबरौटा 

५ वक.नम. वतथाराि अनधकारी 0356949230 फुस्रे खोला तथा भारी बषााले गदाा िाढीको िोजखम 

9  छोरेपाटन 
10  घााँरीपाटन 
11  रातोपैह्रा 
12  वतनकुने 
13  दोवबल्ला 

14  ड्यामसाईड 

15  
१९ 

लामाचौर 
९ वक.नम. शोभाकान्त पौडेल 0356943813 सादी खोलाले गदाा बाढीको िोजखम 

16  पुरनचौर 
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परहरो िोजखमर्िु स्थानहरुको वििरण: 
 

(क) अवत उच्च िोजखमर्िु स्थानहरु पोखरा महानगरपासलका 
सस.नन. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि स्थानहरु दरुी सम्पका  व्यक्ति कैनफर्त 
1  

२० 
मौिा 

१४ वक.नम. ससम गरुुङ 0356948948 नभरालो भएकोले परहरोको िोजखम 
2  भलाम 
3  

२६ 
वबिर्पुर 

१३ वक.नम नारार्ण प्रसाद बराल 0356999334 परहरोको िोजखम 4  कन्ननीडााँडा 
5  िल्धारे 

6  42 कास्कीकोट १४ वक.नम. ओम प्रसाद सुबेदी 0356946541 अग्लो स्थानमा रहकेोले परहरोको िजखम 

7  ३३ भरतपोखरी २४ वक.नम. सशि प्रसाद आचार्ा 0356932288 परहरोको िोजखम 
8  

१८ 
साराङ्गकोट 

८.८ वक.नम. रण बहादरु  थापा 035699899 परहरोको िोजखम 
9  लामागाउाँ 
अन्नपूणा गा.पा. 
10  

१ 
ससम्पाली 

२९ वक.नम. भरतिनग कुाँ िर  0356991891 परहरोको िोजखम 
11  नाउडााँडा 
12  २ वढकुरपोखरी २३ वक.नम. चडुामणी अनधकरी 0356991894 परहरोको िोजखम 
13  ३ पाउदरु २७ वक.नम. चन्द्र बहादरु गरुुङ्ग 0356991898 परहरोको िोजखम 
14  

3 

आङ्िाङ् 

४४ वक.नम. वबिर् गुरुङ्ग 0356991898 

परहरोको िोजखम 
15  बाङ्कोट परहरोको िोजखम 
16  विरेठााँटी परहरोको िोजखम 
17  दाङससङ् परहरोको िोजखम 
18  ९ वतखेढुङ्गा ४५ वक.नम. बल बहादरु क्षेिी 0356991893 परहरोको िोजखम 
माछापुच्छ्र ेगा.पा. 
19  २ चौर २५ वक.नम. वबक्रम गरुुङ्ग 0356985948 परहरोको िोजखम 
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20  भिुुाङ् खोला  परहरोको िोजखम 
21  सादीखोला  परहरोको िोजखम 
22  

७ 
धमु्पस 

२४ वक.नम. सम बहादरु गरुुङ्ग 0326808314 
परहरोको िोजखम 

23  देउराली परहरोको िोजखम 
24  झनग्रे परहरोको िोजखम 
25  ८ लमु्रे २० वक.नम. कृष्ण प्रसाद दिाडी 0326538662 परहरोको िोजखम 
26  

९ 
ररभान 

१८ वक.नम. दगुाा बहादरु क्षेिी 0356951444 परहरो गई मदी खोला थुननन सके्न िोजखम 27  सेतीखोला 
28  ल्वाङ्गघलेल 
 
मादी गा.पा. 
29  

१ 
पाचे 

४२ वक.नम. सुरि गुरुङ्ग 0356984491 
परहरोको िोजखम 

30  ससक्लेस परहरोको िोजखम 
31  जखलाङ् परहरोको िोजखम 
32  

२ 
नामािुान 

३० वक.नम. एकिङ्ग गरुुङ्ग 0356984494 
परहरोको िोजखम 

33  ताङवतङ् परहरोको िोजखम 
34  घ्याम् रुङ् परहरोको िोजखम 
35  

६ 
तप्राङ 

२३ वक.नम. पस बहादरु बास्तोला 0356984496 
परहरोको िोजखम 

36  ससल्दिुरेु परहरोको िोजखम 
37  ७ छाचोक १६ वक.नम. लाल बहादरु गरुुङ्ग 0356984498 परहरोको िोजखम 
38  

८ 
रिैंडााँडा 

३० वक.नम. र्ाम बहादरु गरुुङ्ग 0356984493 
परहरोको िोजखम 

39  नानगधरपैंिु परहरोको िोजखम 
40  नमिरेुडााँडा परहरोको िोजखम 
41  ९ गोिै ३५ वक.नम. तोरण बहादरु गरुुङ्ग 0356984490 परहरोको िोजखम 
42  १० भाचोक ३३ वक.नम. कुल प्रसाद गरुुङ्ग 0356984419 परहरोको िोजखम 
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43  मकैं खोला परहरोको िोजखम 
44  

१२ 
सलपेर्ानी 

३४ वक.नम. सचि बहादरु गरुुङ्ग 0356984414 
परहरोको िोजखम 

45  राम्चे परहरोको िोजखम 
 
रुपा गा.पा. 
46  ३ पोल्याङ्ग ३७ वक.नम. रामिी अनधकारी 0356932998 परहरोको िोजखम 
47  

४ 
खाल्टे 

३६ वक.नम. मकुुन्द बनशी 0356932992 
परहरोको िोजखम 

48  ससद्ब परहरोको िोजखम 
49  ५ देउराली २८ वक.नम. टेक बहादरु गरुुङ्ग 0356932995 परहरोको िोजखम 
50  

६ 
नभरचोक 

२६ वक.नम. 
नारार्ण गरुुङ्ग 0356932996 परहरोको िोजखम 

51  रुपाकोट  परहरोको िोजखम 
 
 

(ख) उच्च िोजखमर्िु स्थानहरु 
सस.नन. न.पा/.गा.पा. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि 

स्थानहरु 
दरुी सम्पका  व्यक्ति कैनफर्त 

1.  पोखरा 
महानगरपासलका 

११ मक्तणपाल ७ वक.नम. मोहन बास्तोला 0356941033 परहरोको िोजखम 

2.  काहुाँ परहरोको िोजखम 

3.  २८ माझाँठाना ७ वक.नम. ननमाल सनुार रदर्ाली 0326943815 परहरोको िोजखम 

4.  कासलका परहरोको िोजखम 

5.  ३३ कासलकास्थान ९ वक.नम. सशिप्रसाद आचार्ा 0356932288 परहरोको िोजखम 

6.  मसलनडााँडा परहरोको िोजखम 

7.  बरपौिा परहरोको िोजखम 

8.  अन्नपूणा गा.पा. ४ देउराली ३८ वक.नम. भरत के.सी .9856001704 परहरोको िोजखम 

9.  सल्यान परहरोको िोजखम 
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10.  हुलाक परहरोको िोजखम 

11.  ५ झोिाङ् ४० वक.नम. िीिनाथ पौडेल 0356942382 परहरोको िोजखम 

12.  ६ ढािा १५ वक.नम. सचि बहादरु गरुुङ्ग 0356991895 परहरोको िोजखम 

13.  ७ तोल्का ३४ वक.नम. घनश्याम पौडेल 0356991896 परहरोको िोजखम 

14.  लमु्ले परहरोको िोजखम 

15.  माझाँगाउ परहरोको िोजखम 

16.  १० वकम्चे २४ वक.नम. कुमार गरुुङ्ग 0356991890 परहरोको िोजखम 

17.  तमुवतछाङ्ग परहरोको िोजखम 

18.  ११ घान्द्रकु ३२ वक.नम. रहम बहादरु गरुुङ्ग  0356991819 परहरोको िोजखम 

19.  माछापुच्छ्र ेगा.पा. ५ आन्नदबिार  िमु बहादरु गरुुङ्ग 0356918895 परहरोको िोजखम 

20.  १ माछापुच्छ्र े ३३ वक.नम. वबरेन्द्र गरुुङ्ग 0356912333 परहरोको िोजखम 

21.  नमसाा परहरोको िोजखम 

22.  टुसे परहरोको िोजखम 

23.  ६ ठुलढुङ्गा २० वक.नम. हररशचन्द्र ढुङ्गाना 3569861180  परहरोको िोजखम 

24.  नधताल  परहरोको िोजखम 

25.  मादी गा.पा. ११ सैमराङ्ग २८ वक.नम. सचि बहादरु गरुुङ्ग 0356984414 परहरोको िोजखम 

26.  रुपा गा.पा. १ फल्याङ्गकोट ३० वक.नम. रदपक कुमार आले 0356932991 परहरोको िोजखम 

27.  २ ससकुा तान ३२ वक.नम. हररकृष्ण ओझा 9403569329  परहरोको िोजखम 

 
(ग) मध्यम िोजखमर्िु स्थानहरु 

सस.नन. न.पा/.गा.पा. िडा नन. अवत उच्च िोजखमरु्ि स्थानहरु दरुी सम्पका  व्यक्ति  

1.  पोखरा महानगरपासलका २२ पुम्दी भमु्दी 19 वक.नम. नमिलाल बराल 0326934855 परहरोको िोजखम 
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