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जड ि का जडजििन िन कार्ायलर् 

जि ि स्िा का जिल्ला िनस्िास््र् कार्ायलर् 

गा पा गाउँपाजलका 

स्था जि व्र् स स्थाजनर् जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि 

गै स स गैर सरकारी संस्था 

ने रे सो नेपाल रेडिस सोसाईटी 

स्िा से स्िास््र् सेिा 

ने से नेपाली सेना 

स प्र ब सशस्त्र प्रहरी बल 

मा जि माध्र्जमक जिद्यालर् 

प्रा जि प्राथजमक जिद्यालर् 

आ जि आिारििू जिद्यालर् 

न पा नगरपाजलका 

आ ि आजथयक िषय 

सा ि उ स सामदुाजर्क िन उपिोक्ता समहू 

जि स स िल्ला समन्िर् सजमजि 

उ िा सं उद्योग बाजणज्र् संघ 

हुरेडकासय मानि अजिकार िािािरण जिकास िथा अनुसन्िान केन्र 

जमक नेपाल नेपाल मगर सेिा समाि िथा सचूना केन्र 

DPRP District Disaster Preparedness and Response Plan 

VCA Vulnerability Capacity Assessment 

CCA Climate Change Adaptation 

UNFPA United  Nation Population Fund 

NGO  Non Government Organization  

I/ NGO International /Non Governemnt Organization 
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प्रकोप िथा िलिाय ुपररििवन संग सम्बजन्िि बजि प्रयोग भएका नेपाली शब्दािलीहरु र जिनीहरुको अंगे्रिी रुप 

नेपाली शब्द अंगे्रिीशब्द 
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पिूायनमुान Forecast  

िौगजियक प्रकोप Geological Hazard  

प्रकोप Hazard  

पिूयिर्ारी Preparedness  

रोकथाम Prevention  
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पनूलायि Recovery  

उत्थानजशल Resilience  

प्रजिकार्य Response  

प्रबलीकरण Retrofitting  

िोजखम Risk  

िोजखम जिशे्लषण Risk Assessment  

िोजखम व्र्िस्थापन Risk Management  

िोजखम स्थानान्िरण Risk Transfer  

 

यस योिना जनिावणका क्रििा भएका केजह जसकाईहरु 

जस नं प्रजििेदनको नाि पूिवअसल अभ्यासहरु िूख्यजसकाई सुझाि 

१ 

जिल्ला जिपद ्

पिूयिर्ारी िथा 

प्रजिकार्य र्ोिना– 

२०७६ को 

अध्र्ािजिक 

२०७७ 

२०७६ मा पजछल्लो पटक जिपद ्

पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य 

र्ोिनाको जनमायण िथा २०७७ 

मा पजहलो पटक  अध्र्ािजिक । 

जिषर् िथा क्षेत्रगि निेतृ्ि गने 

जनकार् िथा सहर्ोगी 

जनकार्हरूको छनौट गररएको । 

जिल्लामा मानिीर् क्षेत्रमा 

कार्यरि संस्थाहरूको सचूी िर्ार 

िएको । 

जबपदक्ो समर्मा िोजकएको 

जिम्मेिारी 

अनुरूप सबै कोसजिर्िा 

नदजेखएको । 

स्थानीर् िहमा समिे प्रजिकार्य 

र्ोिना िर्ार गनुयपने । 

जिल्लामा संचालन हुनगेरेका 

जिकास जनमायणका 

गजिजबजिहरूलाई थप जबपद ्

मैत्री बनाइनु पन े। 

प्रदशे र स्थानीर् िहमा समिे जबपद ्

प्रजिकार्य र्ो िना जनमायण िई 

कार्ायन्िर्नमा आउनुपने दजेखन्छ । 

प्रजिकार्य कार्यढाँचा अनुसार स्थानीर् 

िहमा समेि क्षेत्रगि अििारण अनसुार 

कार्य गनुयपने । 

जिल्लाको जबपद ्ब्र्िस्थापन रणनीजिबारे 

सबै सरोकारिाला जनकार् िानकार 

हुनुपर्यन े। 

स्थानीर्िहका समिे जबपद ्ब्र्िस्थापन 

रणनीजि िर्ार गरी कार्ायन्िर्नमा 

ल्र्ाइनुपन े। 

२ 

स्थानीर् जिपद ्

िथा िलिार् ु

उत्थानशील 

र्ोिना २०७६ 

स्थाजनर् जिपद ्िथा िलिार् ु

उत्थानजशल  र्ोिना जनमायण गरी 

कार्ायन्िर्न प्रजिर्ामा आउन ु

जिपद ्व्र्बस्थापन र्ोिना 

जनमायणमा 

स्थानीर्िहलाई बजढ सहिाजगिा 

गराईए िापजन नेितृ्िदार्ी 

िजूमकामा कमी 

स्थानीर् जिपद ्व्र्िस्थापन र्ो िनाबारे 

सबै िानकार हुनु आिश्र्क सबै स्थानीर् 

िहल ेजबपद ्पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ो 

िना जनमायण गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउनुपने 

। 
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 पररच्छेद-१ 
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१. पररचय 

१.१ रुकुम (पूजिव भाग) जिल्लाको पररचय र जिल्लामा जिपद्को अिस्था 

नेपाल जिजशष्ट ि–ूबनोट र हािापानीका कारण प्राकृजिक िथा मानिीर् दिैु प्रकोपको िोजखम उच्च रहकेो छ । दशेको र्स 

संकटासन्निाका जिजिि कारणहरूमध्रे् मखु्र् कारणहरू िीव्र िनसंख्र्ा िजृि र अव्र्िजस्थि जिकासका गजिजिजिहरु हुन् । र्सका 

अजिररक्त प्रकोप व्र्िस्थापनका अजि अजनिार्य उत्थानजशल र्ोिना नहुन,ु पिूय िर्ारी नगररन ु र अब्र्िजस्थि जबकास नै प्रकोप 

व्र्िस्थापनका क्षते्रमा रहकेा प्रमखु समस्र्ाहरु हुन । प्रकोप व्र्िस्थापनका क्षेत्रमा जिजिन्न िह र स्िरमा गररनुपने पिूयिर्ारीका कामल े

प्रकोपलाई समजुचि सम्बोिन गनय सघाउ परु्ायउदछ । प्रकोप पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना प्रकोप िथा जिपदक्ो पररजस्थजि आउन 

नजदन र आए पजन क्षजिको पररमाण न्र्नू गनय सहर्ोग गने एक िीिन्ि दस्िािेि हो । रुकुम (पजुिय िाग) जिल्ला दशेकै ७७ औ कान्छो 

जिल्ला िएको हुदँा जिपद ् सम्बजन्ि संर्न्त्रहरुको राम्रो जिकास हुन सजकरहकेो अिस्था छैन । जिल्ला आपिकाजलन कार्यसंचालन 

केन्रको कार्ायलर् स्थापना गररए पजन अत्र्ािश्र्क सामग्रीहरु िथा िनशक्तीको व्र्िस्थापन गनय गाह्रो िरैहकेो छ । नेपाल सरकारल े

र्स जिल्लालाई जहमाली जिल्लाको रुपमा घोषणा गररसकेको छ । िसथय र्ो जिल्ला जहमाली, उच्च पहाडी िथा पहाडी क्षेत्र िएकाल े

पजन िौगोजलक दरुगमिा, र्ािार्ािको असजुििा, छररएर रहकेा मानि िजस्ि िएकाले प्राकृजिक मानजिर् प्रकोपका दृजष्टकोणल े

िोजखमपणूय जिल्ला हो । जिशेष गरी बाढी, पजहरो, आगलागी, हरुीििास, जहमपाि, चट्र्ाङ,महामारी लगार्िका प्रकोपको िोजखमका 

कारण िषेनी मानिीर्, आजथयक िथा िौजिक क्षजि हुन े गरेको छ । र्सले गदाय िोकमरी र अजनकालको प्रकोप समेि बेला बेलामा 

सामाना गनुय परेको छ ।  

त्र्सैगरी अव्र्िजस्थि र र्ोिनाजिना खजनएका ग्रामीण सडकले गदाय पजहरो र बाढीको प्रकोप बढाएको छ । हालसाल ैमात्र दखेा परेको 

जिश्वव्र्ापीमहामारीको रुपमा फैजलरहकेो नोिेल कोरोना िाईरस COVID-19 को संिमण, सलह जकराको आिंक िस्िा असर पजन 

उजिकै सामना गनुय परररहकेो छ । समदुार्लाई उत्थानजशल बनाउन जिपद ्संग सामाना गनय सक्षम बनाउँन र जिपद ्बाट हनुे क्षजि सके 

सम्म न्र्नुजकरण गनय जिपद ्पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिनाको आिश्र्किा महससु गररएको छ ।   

र्स िषय पजन रुकुम (पजूिय िाग) जिल्ला अन्िरगि जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको पहल िथा संर्ोिनमा र्.ू एन. एफ. जप. ए.को 

आजथयक सहर्ोग र जसिाथय सामाजिक जिकास केन्र कजपलिस्िकुो आर्ोिनामा जिजिन्न सरकारी कार्ायलर्हरु, नेपाल रेडिस 

सोसाइटी, र्नूाईटेड मीसन टु नेपाल, नेपाल िनिागरण मञ्च र नपेाल मगर समाि सेिा िथा सचूना केन्र लगार्ि जिल्ला जस्थि अन्र् 

मानिीर् सेिामा काम गने जनकार्हरूको समन्िर् िथा सहकार्यमा रुकुम (पिूय) जिल्लाको जिपद पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना 

(प्रथम पनुरािलोकन) २०७७ िर्ार गररएको छ । 

१.२ भौगोजलक अिस्था 

रुकुम (पिुय) नपेालको प्रदशे न ५ को उिरी िागमा पन ेएक मात्र जहमाली जिल्ला हो । जबश्वकोमान जचत्रमा  २८०२८' अक्षांश दजेख 

२८०५१' उिर सम्म र ८२०३०' दशेान्िर दजेख ८३º८' पिुयमा अिजस्थि छ । जहमाली र पहाडी ि-ुिागको स्िरुप रहकेो र्स जिल्लाको 

क्षेत्रफल ११८१.७० बगय जकलोजमटर रहकेो छ ।र्स जिल्लालाई पिूयमा बाग्लङु,म्र्ाग्दी,दजक्षणमा रोल्पा, पजिममा रूकुम पजिम, उिरमा 

डोल्पा र दजक्षणमा रोल्पा जिल्लाले घेरेका छन् । समनु्र सिहबाट ९३५ जमटर दजख ७२४६ जमटर सम्मको उचाइमा र्ो जिल्लाका ि-ू

िागहरु रहकेा छन ् । जिल्लाको सबैिन्दा उच्च ििुाग पथुा जहमाल ७२४६ जमटरको उचाईमा रहेको छ । हाल जिल्ला सदरमकुाम 

रुकुमकोट जिल्लाको पजिम िागमा अिजस्थि छ । पिूी रुकुमलाई रािनैजिक िथा प्रशासजनक संरचनाका रुपमा संघ िफय  १ जनिायचन 

क्षेत्र, प्रदशे िफय  २ जनिायचन क्षेत्र, ३ गाउँपाजलका र िम्मा ३१ िडाहरुमा जििािन गररएको छ । नेपालको कुल ि-ुिागको ०.७८ 

प्रजिशि ि-ुिाग र्स जिल्लाले ओगटेको छ । 

१.३ हािापानी, िजमन र भू-उपयोगको अिस्था 
जहमाली र्स जिल्लाको िौगोजलक रुपमा जबजबििा रहकेा कारण िलबार्मूा पजन जबजबििा पाइन्छ । र्स जिल्लाको  न्र्नूिम िापिम 

२.०ºC दजेख अजिकिम िापिम  ३६.८ºC सम्म हुने गदयछ िने जहमाली र लकेाली िगेको िापिम प्रार्: ०० C िन्दा कम हनुे गरेको 

छ । र्स क्षते्रमा अजिकिम २४०० mm र न्र्नूिम १६००mm सम्म िषाय हनुे गरेको छ । जिल्लाको कुल ििुाग ११३५२३ हके्टर  र 

खेजिर्ोग्र् २०२६५ हके्टर रहकेो छ । कुल खेजिर्ोग्र् मध्रे्को कृजष कार्यमा प्रर्ोग १९१७५, िनिंगल ५६३८३, चरन क्षते्र  ३४०५६, 

पानील े ओगटेको क्षेत्र ३४३ र जहउँले ओगटेको क्षेत्रफल िम्मा २४७६ हके्टर िएको पाईन्छ । जिल्लामा िन िंगलल े ओगटेको 

क्षेत्रफल िलुनात्मक रुपमा राम्रो रहकेो िए िापजन पजहरोको प्रकोप िन ेअजिक छ ।  
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र्स जिल्लाको ि-ूउपर्ोगको अिस्थालाई िलको िाजलकामा प्रस्िुि गररएको छ – 

िाजलका नं. १ : भू-उपयोगको अिस्था   

िजमनको जििरण क्षेत्रफल (हके्टर) 

खेिीर्ोग्र् िजमनको क्षेत्रफल २०२६५ 

कुल खजेिर्ोग्र् मध्रे् कृजषमा  १९१७५ 

पानील ेओगटेको क्षेत्रफल ३४३ 

चरनक्षेत्र ३४०५६ 

िनिङ्गलको क्षते्रफल ५६३८३ 

जहउँल ेओगटेको क्षेत्रफल २४७६ 

कुलक्षते्रफल ११३५२३ 

श्रोिाः बाजषयक पसु्िीका जडजििन िन कार्ायलर् रुकुम (पिूय ) 

१.४ सामाजिक आजथवक र साांसृ्कजतक अिस्था 

राजष्ट्रर् िनगणना-२०६८ अनुसार र्स जिल्लाको कुल िनसंख्र्ा ५६७६१ मध्र् े २७७२७परुुष र २८९३४ मजहला रहकेा छन ् । 

जिल्लामा िम्मा ११४२८ घर िरुी रहकेा छन ्िने सरदर पाररिाररक आकार ६ रहकेो छ । िािीर् जिजिििा रहकेो र्स जिल्लामा 

कररि ८६.४८ प्रजिशि िनसंख्र्ा, ४.१५ प्रजिशि बौि, ८.९० प्रजिशि जििर्न०.४९ प्रजिशि अन्र् िमायिलम्िीहरु रहकेा छन् । 

अजिकांश जिल्लािाजसहरू (८९.५ प्रजिशि) कृजष पेशामा आजश्रि छन् । जिल्ला नगदबेाली िथा पशपुालन र िडीबुटी उत्पादनमा 

जचरपररजचि छ िथाजप व्र्िसाजर्क कृजष खेिी गने कृषकहरूको संख्र्ा िने अजि न्र्नू रहकेो छ । 

रुकुम पिूय जिल्लामा थपैु्र िाजमयक, ऐजिहाजसक िथा पर्यटकीर् स्थलहरु पजन रहकेा छन ्। रुकुमकोट बराहा मजन्दर, दउेराली गफुा, मैकोट 

मजन्दर, िमुेमा रहकेो बौद्द स्िपुा जसस्ने साइकुमारी मजन्दर आजद र्स जिल्लाका िाजमयक स्थलहरू हुन ्िने जसस्ने जहमाल, पथुा जहमाल, 

कमलदह, शजहद पाकय , पाथीिरा, गपु्तादह, माररङ कृजष केन्र आजद पर्यटकीर् दृजष्टले महत्िपणूय स्थलहरु हनु । र्स जिल्लाका 

बाजसन्दाहरुको िजेगर् र िाजिगि जहसािल ेआ-आफ्न ैसांस्कृजिक मलू्र् मान्र्िाहरु छन ्। र्स रुकुम पिूय जिल्लामा कुल िम्मा १३९ 

शैजक्षक संस्था (संस्थागि १२८,  १० जनिी र १ क्र्ाम्पस) रहकेा छन, िसमा ११३ अिारििु जिद्यालर्, २५ माध्र्ाजमक जिद्यालर् र १ 

िटा क्र्ाम्पस रहकेा छन् ।  

२.५ रुकुम पूिव जिल्लाको गाउँपाजलकागत घरधुरी तथा िनसांख्या जििरण 

रुकुम पजुिय जिल्लामा ३ गाउँपाजलकाहरु र ३१ िटा िडाहरुमा जबिाजिि छ । र्स जिल्लाको पजुिय िागमा रहकेो पथुा उिरगंगा 

गाउँपाजलका, दजक्षणिफय  रहकेो िमू ेगाउँपाजलका र हालको सदरमकुाम रहकेो जसस्ने गाउँपाजलका र्स जिल्लाका स्थानीर् िहहरु हुन । 

र्स जिल्लामा रहकेा गाउँपाजलकागि घरिरुी र िनसंख्र्ा जबिरणलाई िलको िाजलकामा प्रस्ििु गररएको छ । 

िाजलका नं. २ : गाउाँपाजलका अन्िगवि घरिुरी र िनसंख्या जबिरण 

क्र सं. पाजलकाको नाि घरिुरी संख्या 
िनसंख्या 

श्रोतः    
िजहला पुरुष िम्िा 

१ जसस्ने गाउँपाजलका  ३७६२ ९८८३ १०३३७ २०२२० राजष्ट्रर् 

िनगणना 

२०६८ 

२ िमूे गाउँपाजलका  ३८३५ ९९११ ८८७८ १८५८९ 

३  पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका  ३८३१ ९१४० ८५१२ १७९५२ 

 िम्मा ११४२८ २८९३४ २७७२७ ५६७६१ 

      

२.६ यातायात तथा विकास पूिााधारको सुविधा 

िियमान अिस्थामा रुकुम (पिुय) जिल्लाका स्थानीर् िहका सि ैिडाहरुमा सडक िथा र्ािार्ािको पहुचँ जबस्िार हनु सकेको छैन । 

जिल्ला सदरमकुाम सम्म सडक र्ािार्ािको जिस्िार िए पजन जिल्लाको पजुिय क्षेत्रमा पने जसस्ने गाउँपाजलकाको िडा न १ र २ र पथुा 

उिरगगंा गाउँपाजलको १ दजेख ९ िडाहरुमा सडकको पहुचँ पगुेको छैन िने िमू ेगाउँपाजलकामा िन ेमौसमी रुपम ैिएपजन पहुचँ पगुेको 
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छ र स्थानीर् िहका सडक सञ्िाल नपगुेका िडाहरुमा सडक जनमायण िथा जिस्िार हुदछैन् । र्सरी सडकको पहुिँाट र्स जिल्लाका 

कररि ७२३० (६३ प्रजिशि) घरिरुी लािाजन्िि छन ्।  
रुकुम पजूिय जिल्लाको हालको सदरमकुाम रहकेो जसस्ने गाउँपाजलका आसपासका केही िडाहरुमा जबद्यिुको केजन्रर् लाइनबाट सजुबिा 

प्रिाह गररएको छ िन े अन्र् स्थानहरुमा  साना िलजिद्यिु आर्ोिनाहरु माफय ि जिद्यिु सेिा जिस्िार गररएको छ । िसिाट कररि 

९९०० (८६ प्रजिशि)घरिरुीहरु प्रत्र्क्ष लािािजन्िि छन् । िर साना िलजबद्यिु आर्ोिनाहरुिाट २४ घण्टा सेिा प्रिाह निई बजि 

बाल्ने प्रर्ोिनका लाजग मात्र प्रर्ोग गररएका छन ् । र्सरी जिल्लामा सेिा प्रिाह गन े साना िलजबद्यिु आर्ोिनाहरुमा जसस्न े

गाउँपाजलकामा ७ िटा, िमू ेगाउँपाजलकामा १२ िटा र पथुा उिरगगंा गाउँपाजलकामा १९ िटा आर्ोिनाहरु सञ्चालनमा छन् । 
र्सैगरी सञ्चार सजुबिाको सन्दियमा हालको सदरमकुाम रहकेो जसस्ने गाउँपाजलकाका केजह िडाहरुमा नपेाल दरु संचार संस्थानको िार 

फोनको (ल्र्ाण्ड लाइन) सजुबिा छ िने अन्र् स्थानहरुमा नपेाल दरु संचार संस्थान र NCELL का मोिाईल फोनहरुले सेिा जदइरहकेा 

छन ् । िर जसस्ने गाउँपाजलकाको िडा न.ं १, िमूे गाउँपाजलकाको १, २, ३, ६, ७, ८र ९ िडाका केजह िजस्िहरु र पथुा उिरगंगा 

गाउँपाजलकाका िडा न.ं १, २, ४, ५, ६, ९, ११ र १३ का िजस्िहरुमा जछटफुट रुपमा कजहलेकांही NCELL मोिाईल नेटिकय ले काम 

गरेपजन िरपदो सञ्चार सजुििा छैन । र्स जिल्ला अन्िगयि स्थानीर् िहका सिै िडाहरु, केजह स्िास््र् संस्थाहरु र केजह जबद्यालर्हरुमा 

ADSL, world link र Everestwireless ले ईन्टरनटेको सेिा प्रिाह गरररहकेो िए पजन प्रिािकारी िने छैनन् । र्स जिल्लामा 

रहकेा सडक सञ्िालको जबिरण िलको िाजलकामा प्रस्ििु गररएको छ:- 

िाजलका नं. ३ : रुकुि पूजिव जिल्लाको रुकुिकोट बाट जबजभन्नस्थानसम्ि िाने सडक सञ्िाल जबिरण 

क्र स सिारीसािन संचालन हुने स्थान 
जिल्लासदरिुकािबाट

को दुरी जक िी 

जिल्लासदरिुकािबाट संचालनहुने यािायाि िथा 

िुिानीका सािनहरु 

१ रुकुमकोट नाथीगाड हुदँ ैिपे  १६ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

२ रुकुमकोट दउेखोला १३ जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

 रुकुमकोट दजेख जििखोला १५ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

३ रुकुमकोट क्र्िुाङ ४२ जिप, ट्र्ाक्टर, जमनी रक िथा मोटरसाईकल 

५ रुकुमकोट काँिी िकसेरा ५३ जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

४ रुकुमकोट काँिी िकसेरा जपपलटुङ ६६ जिप, ट्र्ाक्टर, जमनी रक िथा मोटरसाईकल 

६ रुकुमकोट खाबाङबगर हुदँ ैलकुुम २६ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

७ रुकुमकोट खािाङ हुद ैमहि २३ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

८ रुकुमकोट काँडा ९ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

९ रुकुमकोट खोपीचार ८ बस, रक, जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

१० रुकुमकोट थिाङ शजहदमागय हुदँ ैचनुाबाङ ७२ बस, रक, जिप ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

११ रुकुमकोट जगलबाङ जपपल हुदँ ैपोखरा ४४ बस, रक, जिप ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

१२ रुकुमकोट जगलबाङ जपपल हुदँ ैपोखरा दाजदङ ५० जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

१३ रुकुमकोट खािाङबगर कोल हुदँ ैराङसी ४३ जिप, ट्र्ाक्टर िथा मोटरसाईकल 

१४ रुकुमकोट खोपीचार हदु ैमजुसकोट ४१ जिप,  रक, रर्ाक्टर, बस, मोटरसाइकल 

१५ रुकुमकोट सोलािाङ सल्र्ान हुद ैदाङ िलुजसपरु १७६ हलकुा र गह्रौ सिै सिारी सािन 

१६ रुकुमकोट दाङ हदु ैबुटिल ३४७ हलकुा र गह्रौ सिै सिारी सािन 

१७ रुकुमकोट दाङ बुटिल हुद ैकाठमान्डौ ६३१ हलकुा र गह्रौ सिै सिारी सािन 
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श्रोिाः सडक पिुायिार जिकास िथा िलश्रोि िथा जसंचाई सि जडजििन कार्ायलर्को सिेक्षण 

२.७ स्वास्थ्य, सरसफाइ, िलाधार र खानेपानी 

र्स रुकुम पजूिय जिल्लाको िनघनत्ि कररि ४९.९९ प्रजि िगय जकलोजमटर रहकेो छ । रुकुम पिूय जिल्लामा ब्र्िजस्थि खानेपानीको 

सजुबिा न्र्नू अिस्थामा रहकेो िएपजन जपउन े पानीको पहुचँ मध्र्म स्िरको छ । प्रशस्िै खोलानाला, पानीका महुानहरु िएकाल े

सिैिसो समदुार् पानीको पहुचँमा िएपजन ब्र्िस्थापनमा अझै ध्र्ान जदनुपन े अिस्था छ । र्स जिल्लामा कररि ९३.२ प्रजिशि 

िनसंख्र्ाले पाइप प्रणालीबाट, ५.६० प्रजिशि िनसंख्र्ाल ेमलु िा कुिाबाट र २.२० प्रजिशि िनसंख्र्ाले साियिजनक स्थलहरुमा 

रहकेो खोला नजद िा पोखरीको पानी उपिोग गरररहकेो अिस्था छ । जिल्लाका सबै गाउँपाजलका र िडाहरु खलुा जदसामकु्त िईसकेिा 

पजन दगुयम क्षते्रहरुमा पणुय रुपमा शौचालर् प्रर्ोग िइरहकेो अिस्था छैन । र्स क्षेत्रमा रहकेा मखु्र् िलािारहरुलाई िलको िाजलकामा 

प्रस्िुि गररएको छ:- 

िाजलका नं. ४ : रुकुि पूिव जिल्लाका िुख्य िलािारहरु  

क्र सं नदी खोला सहायक खोलाहरु  

१ सानीिेरी 
रुकुमगार, उिरगंगा, लाच्छेबाहुले, हुकाम खोला, नाथीगार खोला, िामा खोला, डोट्खोला, जचउरा खोला, जछप खोला, 

िुिाङ खोला, रन्मा खोला, राङसी खोला, िामा खोला ८ नं. िडा, कपगार खोला । 

२ लुकुमगार 
रुिी खोला, थिाङ खोला, काँिी खोला,कोिायखोला, ह्याप्ला खोला, केन्सी खोला, खमुा खोला, जसखारुम 

खोला,िैरम खोला, रानीिासा, जििखोला, कुजचबाङ खोला। 

३ उिरगंगा 
नरजसं खोला, क्रु्िाङ खोला, गरखानी खोला, घजुम्लबाङ खोला, गस्कुर खोला, िपुा खोला, कुचै खोला, दोमइ खोला, 

खोला । 

४ लाच्छेबाहुले च्र्ारगार, िौलागार, जसस्नेगार, जछङ्री खोला, बागर खोला, बाउले । 

५ हुकामखोला 
साँखोला, रन्मा खोला, मर्ाङ खोला, ओख्मा खोला, िामागार खोला, कािरिंग खोला, गुम्रीगाड खोला, अियल 

खोला, झारलुङकारी खोला,घनु्मा खोला। 

६ चनुिाङखोला लाखर खोला,िेरी खोला, च्र्ाङचङु खोला, गोजठिाङ खोला । 

िाल िलैर्ाहरु  

१ जसस्ने गाउँपाजलका कमलदह, गुप्तादह (सानो गुप्ता र ठूलो गुप्ता), िङ्गुदह, जछप्रीदह, नौदह । 

२ िमेू गाउँपाजलका बराहािाल, ररगल दह, जिलाचन दह,  

३ पुथा उिरगंगा  

श्रोतः ३ िटै गाउँपाविका 

२.८ सम्भाजित पजहरो तथा भू-क्षय के्षत्र 

र्स जिल्लाको पिूय िथा उिर बाट पजिमजिर बग्ने सानी िरेी, लकुुम गार, िुिाङखोला, डोटखोला, रन्माखोला, उिरगगंा िथा जबजिन्न 

खहरे खोलाहरुमा िषायिको समर्मा आउने बाढी पजहरोबाट िजमनको कटान मात्र निएर िनिनको समेि क्षजि हनुे गरेको छ । अको 
िफय  त्र्स्िा खोलाहरुमा आउन े बाढी िथा पजहरोको कारण उत्पादन र्ोग्र् िजूमहरु जदन प्रजिजदन बगरमा पररणि िई खेिी र्ोग्र् 

िजमनको क्षजि हनुे गरेको छ । खास गरी खोला िथा नदीले बालिुा, जिप्तारा,खोपीचार, ह्यप्ला,िाउँने, िपे, डोटखोला, िामाबगर, दोमै, 

काँडािगर, िलखोला, जत्रिेणी, सेरा, हालिाङ, मजसना बगर, गरैीगाउँ, जसमलबोट, जसमा, जछपखोला, िमयशाला, उपल्लो सेरा, 

चोरखोला, मोरािाङलगार्िकास्थानहरुमा बषायिको समर्मा आउने बाजढका कारण कटान डुिान हुन ेिथा समर् समर्मा लाखौंको 

िन सम्पजिको क्षजि हुने गरेको छ । र्सैगरी रुकुमपजूिय जिल्लाको पथुा उिरगगंा गाउँपाजलकाका अन्िगयि पषुरगाउँ, हाजदयबाङ, र्मखार, 

जिज्र्ाङ, जहम, रन्मागाउँ, काँडा, हुकाम, मर्ाङ, हालबाङ, िालिुा, छमारी, जत्रिेणी, ओख्मा, मर्ाङ, िमूे गाउँपाजलकाको 

काँिी,मोराबाङ, जसमा, िामारी,  झमु्लाबाङ र जसस्ने गाउँपाजलकाको ठूलो जसस्ने, नार्ागाड, मोराबाङ, रािामाटा,पोखरा, पाङा, िपे, 

जचसापानी, लम्पाकोट, खोपीचार,िाउँने, बन्सेनी (कौछे), सल्लरेी लगाएिका क्षते्रहरु पजहरोको उच्च िोजखममा रहकेा स्थानहरु हुन । 

बषेनी पजहरोबाट र्स क्षेत्रमा लाखौंको िनिनको क्षजि हनुे गरेको छ । 
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पररचे्छद-२ 

२. उदेश्य 

२.१ विपद् पूिातयारी तथा प्रवतकाया योजनाको उदेश्य तथा अपेवित नवतजा र प्रकोप पूिातयारी काया योजनाको उदेश्य 

र्स र्ोिनाको मखु्र् उिेश्र् रुकुम पजूिय जिल्लामा जिपद ् बाट हुनसक्ने सम्िाजिि िोजखम पजहचान गने, जिपदक्ा क्षजि कम गनय 

आिश्र्क पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यको लाजग स्रोि सािन र जिम्मेिारी सजहिका कार्यर्ोिना िर्ार गरी िनिनका क्षजिकम गने रहकेो 

छ । जिपद ् व्र्िस्थापनको क्षते्रमा कार्यरि जिजिन्न संघसंस्थाहरुको िजूमका र जिम्मेिारी उल्लखे गरी कार्ायन्िर्नका लाजग िर्ार 

पाररएको र्स र्ोिनाको अन्र् उद्देश्र्हरु जनम्नानुसार रहकेा छन् – 

➢ रुकुम पजूिय जिल्लाका गाउँपाजलकाहरुको जिपद ्अिस्था र संकटासन्न पजहचान गरी स्िरीकरण गने । 

➢ जिपदप्िूय, प्रकोप परररहकेो समर्मा र प्रकोप पजछ गनुय पने कार्यहरुको पिूयिर्ारी/जिशे्लषण गन े। 

➢ जिपद ्बाट प्रिाजििहरुलाई ित्काल खोि, उद्दार िथा राहि सेिा परु्ायउन सरल उपार्हरु अिलम्बन गनय मागयदशयन िर्ार गनुय  

➢ जिजिन्न जनकार् िथा संघसंस्थाहरुबीच समन्िर् गरी जिपद ्प्रजिकार्यका कार्यहरुलाई एकीकृि रुपमा संचालन गने आिार 

िर्ार गनुय ।  

➢ जिपदक्ो अिस्थामा पररचालन गनय सजकने िनशजक्त िथा सािनश्रोि पजहचान गरी जिम्मेिारीको बाँडफाडँ गन ेर जिम्मेिारी 

प्राप्त जिजिन्न संघसंस्थाहरुको कार्य जिम्मेिारी िोकी पिूयिर्ारी अिस्थामा रहनु । 

➢ जिपद पिाि उद्वारका लाजग ित्काल घटनास्थल पगु्न सरल प्रणाली स्थापना गनुय । 

➢ जिपदक्ा उच्च िोजखममा रहकेा अशक्त, गियिजि, सतु्केरी मजहला, जकशोरी, िालिाजलका, अपागंिा िएका व्र्जक्तहरु, 

लैंजगक अल्पसंख्र्क एच.आई.िी. संिजमि िथा ििृ ििृाहरुलाई प्राथजमकिामा राखी राहिका कार्यिमहरुको र्ोिना 

िर्ार गनुय ।  

➢ मानिीर् सहर्ोगका लाजग पजहले न ैउपर्कु्त िथा पर्ायप्त सहर्ोग र्ोिना ििुयमा गनय । 

➢ जिपद ् बाट हुने क्षजिलाई कम गनय र जिपद ् आइ परेको बखि प्रजिकार्य गरी क्षजि हनु नजदन िा कम क्षजि हनुका लाजग 

समदुार्लाई सक्षम बनाउन सहर्ोग गन ेिथा उत्थानजशल समदुार् बनाउन मागयदशयन गनय । 

➢ र्ोिना ििुयमाका बखि स्थानीर् िह िथा अन्र् सरोकारिालाहरलाई िलिार् ुपररिियन िथा िािािरणमैत्री र्ोिना जनमायण 

िथा कार्ायन्िर्न माफय ि उत्थानजशल समदुार् जनमायण गनय सहर्ोग परु्ायउने । 

➢ मानिीर् असरहरूलाई कम गनय जिपद ् बाट प्रिाजिि माजनसहरूका आिश्र्किाहरू पजूिय गनयका जनजमि समर्मा न ै

सरकारलाई सहर्ोग उपलब्ि गराउनिथा कुन ै पजन मानिीर् सहर्ोग जसिान्ि अथायि मानििा, जनष्ट्पक्षिा िथा िटस्थिा 

बमोजिम उपलब्ि गराउन । 

२.२ जिपद् पूिवतयारी कायव योिनाको अपेजक्षत पररणामहरु 

र्स जिपद पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिनाले प्राप्त गनय खोिेका पररणामहरु दहेार्मा उल्लेख गररएको छ - 

१. जिल्लास्िरमा उपलब्ि क्षमिा (पिूयिर्ारी र प्रजिकार्य) को लखेािोखा हुने,  

२. जिपद ्िोजखम जिशे्लषण हनुे िथा समदुार्  जिपद ्उत्थानजशलिा िफय  िाने, 

३. जिपदबाट हुने िोजखम िथा क्षजि कम िएको हुन े। 

४. जिजिन्न जनकार् बीचको समन्िर् प्रिािकारी िई राहि िथा उद्वार कार्य प्रिािकारी हनु,े  

५. प्रजिकार्यमा संलग्न साझेदार र क्षेत्रगि अगिुा िथा सदस्र् संस्थाहरुको िजूमका र जिम्मेिारीको जनिायरण िई िानकारी हुन,े  

६. सरोकारिाला सरकारी िथा गरैसरकारी जनकार्हरुिारा गररन ेजिपद ्िोजखम ब्र्िस्थापन कार्य व्र्िजस्थि हनुे । 

७. जिल्लामा जिपद ् िोजखम व्र्िस्थापनका लाजग िएको स्रोि सािनको पजहचान, स्थान, सम्पकय  लगार्ि जिजिन्न क्षेत्रसंग 

सम्िजन्िि समस्र्ा एिं चनुौिीहरुको िारेमा सरोकारिालाहरुलाई िानकारी हुन े। 

 

 



जिल्ला जिपद ्प्रजिकार्य र्ोिना, २०७७ (प्रथम पूनरािलोकन), रुकुम (पूिय) 

 

    

२.३ जिपद् पूिवियारी िथा प्रजिकायव योिनाको आिश्यकिा 
जिपद ् व्र्िस्थापन जित्र गररने जिजिन्न चरणका कार्य मध्रे् पिूयिर्ारी कार्य र्ोिना जिपद ् परे लगिै जस्थिी सामान्र् निएसम्म 

कार्ायन्िर्न हुन्छ । जिपदक्ो समर् ज्र्ाद ैसंिेदनशील हनुे िएकोले र्स समर्मा गन ेमानिीर् सहर्ोगका कार्यले पजन महत्िपणूय स्थान 

ओगटेको हनु्छ । र्सकारण र्स र्ोिनाको जनकै ठूलो महत्ि रहकेो र्थाथयलाई अस्िीकार गनय सजकँदनै । त्र्सैल ेर्स कार्यर्ोिनाको 

आिश्र्किा र महत्िलाई अग्रस्थानमा राख्न सजकन्छ । पिूयिर्ारी कार्यर्ोिनाका जनम्न महत्िल ेर्सको आिश्र्किालाई पजुष्ट गदयछ – 

१. र्स र्ोिनाले जिपदक्ो समर्मा मानिीर् सहर्ोगलाई व्र्िजस्थि गनय सजुनजिििा प्रदान गदयछ ।  

२. जिपद ्िोजखम कम गनय समदुार्लाई हािेमालो गने िािािरण बनाउन मद्दि गदयछ । 

३. पीजडि समदुार्लाई आफ्नो अजिकार र दाजर्त्िको बारेमा सचेि गराउँछ ।  

४. उद्वार र राहि िस्िा कार्यमा पीजडि समदुार्को समान पहुचँको प्रत्र्ािजूि गछय ।  

५. आपत्कालीन समर्मा सचूना र िानकारी प्रक्षेपणलाई व्र्िजस्थि गनय सहर्ोग गछय ।  

६. सामाजिक, सांस्कृजिक मर्ायदा िथा सद्भाि अजििजृिको लाजग मागय प्रशस्ि गछय ।  

७. खानपेानी, सरसफाइ र स्िास््र् प्रिियनका क्षते्रलाई व्र्िजस्थि गनय सहर्ोग गछय । प्रिनन स्िास््र् स्िास््र् सेिा व्र्िजस्थि र 

प्रिािकारी रुपमा संचालन गछय ।  

८. जिपदक्ो अिस्थामा हुन सक्ने लैंजगक जहसंा रोकथाम र व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गछय ।  

९. श्रोिको सही सदपुर्ोग गरी पीजडि समदुार्लाई जिपदक्ो पीडाबाट मजुक्त जदन ेबाटो िर्ार गछय । 

१०. िागरुक र उत्थानजशल समदुार् जनमायणमा िजूमका खेल्दछ । 

११. क्षेत्रगि रूपमा कामको बाँडफाँड हुने हुदँा मानिीर् सहर्ोग पारदशी, प्रिािकारी र व्र्िजस्थि हुनुको साथै सेिा प्रदार्कमा 

ििाफदहेी र उिरदाजर्त्िको िािनाको जिकास गराउँछ । 

२.४ पूिवियारीका लाजग सािान्य िान्यिाहरु  
१. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् िथा जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि माफय ि एकद्वार नीजि अनुरुप समग्र समन्िर्को काम हनुेछ । 

२. जिषर्गि समन्िर् गदाय मखु्र् माग िा आिश्र्किा परुा होस िन्नेमा ध्र्ान परु्ायइनछे ।  

३. स्थनीर् सरकारलाई अग्रनी स्थानमा राखी जिम्मेिार  िथा उिरदाजर् बनाउने िािािरण िर्ार गने । 

४. नपेाल रेडिस सोसाइटी लगार्िका सहर्ोगी संस्थाको िजूमका सबै सरोकारिालाहरुल ेबुझ्ने गरी उल्लखे हुनछेन् । 

५. र्स कार्यमा संलग्न संस्थाहरुप्रजि अनािश्र्क रुपमा अपेक्षा राख्न ेअिस्था नआउने िािािरण िर्ार गन े।  

६. जिपद ्पिूयिर्ारी एिं उद्वार कार्यका लाजग दक्ष िनशजक्त, आजथयक, िौजिक सजुििाको लाजग समन्िर्मा िोड जदने ।  

७. स्थानीर् संिालमा आिाररि संस्थाहरुलाई क्षमिा अनुसार प्रिािकारी रुपमा पररचालन गने । 

२.५ जिपद पूिवियारी कायवयोिनाको ियारी प्रजक्रया 
जिल्लामा िषौदजेख जिजिन्न प्रकारका जिपदह्रु पद ैआएको र सो को ब्र्िस्थापनको लाजग जिजिन्न संघसंस्थाहरु जिल्ला जिपद ्

व्र्िस्थापन सजमजिको निेतृ्िमा पररचाजलि हुदं ैआएका छन् । हाल जिपद ्िोजखम व्र्िस्थापन राजष्ट्रर् रणनीजि, २०६६ ले जिपद ्

बाट पने ित्कालीन िथा दीघयकालीन प्रिािलाई िोजखम व्र्िस्थापनका माध्र्मिाट न्र्नू गरी जदगो जिकासको लक्ष्र् अनुसार र 

जबपद िोजखम न्र्नूीकरण िथा ब्र्िस्थापन ऐन २०७४, जिपद ्पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना ििुयमा मागयदशयन २०६७, (पजहलो 

संशोिन, २०७६) जिपद ् िोजखम न्र्जुनकरण िथा व्र्िस्थापन जनर्मािली २०७६, प्रिानमन्त्री दिैी उिार कोष संचालन 

जनर्मािली २०६३, दिैी प्रकोप उिार ऐन २०३९, राजष्ट्रर् जिपद ्प्रजिकार्य ढाचँा २०७५ (प्रथम संशोिन २०७५),  जिपद ्जपजडि 

पनूिायस संचालन कार्यजबजि २०७१, खोि िथा उिार राजष्ट्रर् रणनीजिक कार्यर्ोिना २०७१, राजष्ट्रर् जिपद ्प्रजिकार्य कार्यढाचँा 

२०७० मा िएको ब्र्िस्था अनुसार र सोही मागयदशयनको अििारणागि ढाँचामा रहरे र्ो कार्यर्ोिना िर्ार गररएको छ  । र्ो 

कार्यर्ोिना जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको निेतृ्िमा जिल्ला समन्िर् सजमजि, स्थानीर् सरकारहरु, सरुक्षा जनकार्हरु,नेपाल 

रेडिस सोसाइटी जिल्ला शाखा र अन्र् जिषर्गि जनकार् िथा सरोकारिालाहरुको साझा प्रर्ासिाट िर्ार गररएको हो । दहेार्को 

प्रजिर्ा परुा गरी र्ो कार्यर्ोिना िर्ार गन ेप्रर्ास गररएको छ ।  
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➢ जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको नेितृ्िमा िए गरेका िथा नपेाल रेडिस सोसाईटी, स्थानीर् सरकार, जिल्ला समन्िर् 

सजमजि, सम्पणूय सरुक्षा जनकार्, जिषर्गि कार्ायलर् र अन्र् सरोकारिाला जनकार्द्वारा र्स जिल्लामा संचालन िरैहकेा जिपद ्

िोजखम न्र्नूीकरण र जिपद ्पिुयिर्ारी िथा राहि कार्यिम अन्िगयि आकजस्मक पिूयिर्ारी र्ोिना िर्ारीको लाजग प्रारजम्िक 

छलफल, अन्िरजिर्ा िथा जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको िैठक आर्ोिना गरी कार्यदल जनमायण गररएको । 

➢ प्रमखु जिल्ला अजिकारी अध्र्क्ष रहकेो जिल्ला जिपद ् व्र्िस्थापन सजमजिको प्रत्र्क्ष सहर्ोगमा छलफल गरी सझुािहरु 

संकलन गररएको । 

➢ जिपदक्ो क्षते्रमा काम गने सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थािाट र्स र्ोिनाका लाजग प्राप्त सझुाि जलई समािेश गररएको । 

➢ र्ोिनालाई अजन्िम रुप जदनुअजघ थप सल्लाह/सझुािकालाजग रािनीजिक दलहरु समिेको संर्कु्त िैठकमा पशे गरी प्राप्त 

सझुाि समािेश गरी र्ो र्ोिना िर्ार गररएको । 

➢ अन्त्र्मा र्ोिना जिल्ला जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजिको िैठकिाट स्िीकृजि पिाि कार्ायन्िर्नमा लजगएको । 

२.६ जिपद् पूिवियारी प्रजिकायव योिनाको ियारीका जसिाहरु 

र्ो र्ोिना जिपद ्पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना ििुयमा मागयदशयन, २०७६ को आिारमा जिजिन्न सरोकारिाला जनकार्सँगको 

छलफल पजछ िर्ार गररएको हो । उपलब्ि सीजमि िनशजक्त, सीजमि स्रोि र सािन, लगार्िका कारणहरु पजन र्ो कार्यर्ोिना 

िर्ारीका सीमाहरु रह े । र्समा उजल्लजखि जिजिन्न गजिजिजिहरुको लाजग आिश्र्क बिेट िटुाउन नसक्ने अिस्था रहमेा 

कार्यर्ोिनाको पणूय कार्ायन्िर्मा पजन समस्र्ा पदैा हुन सक्छ । अको िफय  र्ो र्ोिना कार्ायन्िर्नको लाजग आिश्र्क पन े

सामाजिक, आजथयक, मानिीर्, िौजिक पूँिीको सहि उपलब्ि हनु नसकेमा प्रस्िाजिि कार्ायर्ोिना कार्ायन्िर्नमा कजठनाई 

जसियना हनु सक्छ । 
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पररच्छेद-३ 

३. जिपद् िोजखिको अिस्था 

३.१ नेपालिा जिपद् िोजखि व्यिस्थापन र ििविान नीजि 
नेपालमा दिैीप्रकोप उद्वार ऐन, २०३९ लाग ूिएपजछ जिपद ्व्र्िस्थापनमा उद्दार िथा राहि कार्यका अजिररक्त पिूयिर्ारी िथा न्र्नूीकरण 

कार्यलाई िोड जदन थाजलएको दजेखन्छ । सन १९९१ मा प्राकृजिक प्रकोप न्र्नूीकरण अन्िरायजष्ट्रर् दशकको घोषणा िएपजछ जिपद ्

व्र्िस्थापन पिूयिर्ारी कार्यलाई जिशेष िोड जदन थाजलएको दजेखन्छ । १८-२२, िनिरी, २००५ मा िापानको सहर्ोगमा शहरमा 

िएको जिश्व जिपद ्िोजखम न्र्नूीकरण सम्मलेन (World Disaster Risk Reduction Conference, 2005)बाट िारी 

गररएको घोषणा-पत्रलाई पालना गद ैनेपालले जिपद ्िोजखम व्र्िस्थापन राजष्ट्रर् रणनीजि, २०६६ िर्ार गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको 

दजेखन्छ । २५ आजश्वन२०६६ मा नेपाल सरकारबाट स्िीकृि गररएको रणनीजिमा पजन िोजखम न्र्नूीकरण सम्िन्िी अििारणाहरुलाई 

आपिकालीन पिूयिर्ारी (Preparedness), प्रजिकार्य (Response) िथा पनूलायि (Recovery) सम्िन्िी कार्यिममा व्र्िजस्थि 

रुपमा समािेश गनय उल्लेख गररएको छ । जिपद ् पिूयिर्ारीका लाजग ििुयमा गररएको राजष्ट्रर् कार्यर्ोिना लाग ू िएपजछ जिजिन्न 

जकजसमका प्राकृजिक जिपदह्रुलाई सम्बोिन गनय आिश्र्क उपार्हरु अिलम्िन गनय थप प्रर्ास िैरहकेो छ र िापनको केन्िाईमा सन ्

२०१४/२०१५ मा जिश्व सम्मेलनले स्िीकृि गरेको केन्िाई फे्रमिकय ले प्रदान गरेको जदशा जनदेशिाट समेि नेपालले जिपदक्ो पिूयिर्ारी 

िथा प्रजिकार्यलाई व्र्िजस्थि र प्रिािकारी बनाउन े प्रर्ास िारी राखेको छ । नेपाल सरकारल े आिश्र्क्ताअनुसार जिजिन्न ऐन, 

जनर्मािली, जनदजेशका/कार्यजिजि, रणजनजि, कार्यर्ोिना िथा मागयदशयन िर्ार गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउँन ेअभ्र्ास गद ैआएको छ ।  

दैिी प्रकोप उद्दार ऐन, २०३९ 

नेपालमा जिपद ्व्र्िस्थापनका कानूनी संरचनाको शरुुिाि २०३९ सालमा िारी िएको दिैी प्रकोप (उद्दार) ऐन, २०३९ िाट िएको हो 

। र्ो ऐनले सरकारलाई जिपदक्ो सामना गनय िर्ार हुने र जिपदक्ो समर्मा प्रजिकार्य गने जिम्मेिारी प्रदान गरेको छ । िसले दशेको 

इजिहासमै पजहलो पटक जिपद ्व्र्िस्थापनको संस्थागि संरचनाको व्र्िस्था गरेको हो । िसलाई र्सरी उल्लेख गररएको छ- 

जिपद् व्यिस्थापनको संस्थागि संरचना  

क. केजन्रर् जिपदव््र्िस्थापन सजमजि, गहृ मन्त्रालर् अन्िगयि रहकेो राजष्ट्रर् स्िरको सिैिन्दा माजथल्लो र्स सजमजि अन्िगयि 

राहि, उद्वार िथा उपचार उपसजमजि र आपजूिय, आश्रर्स्थल िथा पनुयस्थापना उपसजमजि रहकेो छन ।  

ख. जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि  

ग. स्थानीर् जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् िहका लाजग स्िार्ि शासनको व्र्िस्था सजहि िािािरण मैत्री जिकास 

व्र्िस्थापनको लाजग जिकेन्रीकरणको अििारणालाई प्रिियन गरेको छ । र्समा जिकास प्रजिर्ा, िािािरण र प्रकोप िीचको 

अन्िर सम्बन्िलाई प्रत्र्क्ष िा परोक्ष रुपमा िोड जदएको छ । र्स ऐनले स्थानीर् िहहरुलाई जिल्ला िथा पाजलकाहरुका 

समस्र्ाकोसमािान आफैले खोज्न प्रोत्साहन गरेको छ । र्सरी र्स ऐनले स्थानीर् िहलाई उिरदार्ी बनाएको िएपजन िएका 

व्र्िस्थालाई कार्ायन्िर्न गनय आिश्र्क िनशजक्त िथा ििेटको जिजनर्ोिन नहुदंा ऐनमा व्र्िस्था गरेका अििारणाहरुको 

कार्ायन्िर्न पक्ष एकीकृिरुपमा अगाडी बढाउन कजठन परेकोअिस्था छ । 

जिपद् सम्बन्िी राजरिय रणनीजि, २०६६  

राजष्ट्रर् र अन्िरायजष्ट्रर् स्िरका जिजिन्न घोषणा िथा प्रजििििाहरुको कार्ायन्िर्नको लाजग नेपालमा दिैीप्रकोप उद्वार कार्यलाई थप 

ब्र्िजस्थि गराउन नेपाल सरकारिारा जिपदस्म्बन्िी राजष्ट्रर् रणनीजि, २०६६ िारी िएको छ िने संचालन गररन े जिपद ्

व्र्िस्थापन, राहि, उद्दार र प्रजिकार्य र्ोिना िर्ारी गरी सरोकारिालाहरुको पररचालन गनय िजूमका जकटान गरी कार्य शरुु िएको 

छ । साथै र्समा लङ्ैजगक िथा सामाजिक समािेशीकरण सम्िन्िी राज्र्का मलूनीजिलाइ सजुनजिि गनय केही संस्थागि ब्र्िस्था 

समेि गरेको छ । र्समा समाबशे िएका केजह महत्िपणूय केही ब्र्िस्थाहरु- 

➢ जिपदि्ोजखम व्र्िस्थापनका सबै चरणहरुमा लङ्ैजगक सिाल िथा समािेशीकरणलाई मलु प्रिाहमा ल्र्ाउन े।  
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➢ कुनै िगय, िाि िथा िाजिर् समहुले पररजस्थजिलाइ थप िजटल पानय सक्दछन िन्न ेकुरामा सिग रही आपिकालीन सहर्ोग 

िथा राहि कार्यिम लगार्ि जिपदि्ोजखम न्र्नूीकरण सम्िन्िी कार्यिमहरु पररजस्थजििन्र् िजटलिा प्रजि संिेदनशील 

रहनछेन ् । र्स्िो प्रजिकार्य सञ्चालन गदाय जिपद ् िन्दा पजहले, जिपद ् िइरहकेा समर्मा र जिपद ् पजछका अिस्था (Pre, 

During and Post Disaster Scenario) मा जिनहरुको प्राथजमकिा पिूयक पजहचान र जिशे्लषण गररने ।  

➢ जिपदक्ा समर्मा साियिजनक सेिाहरु अिरुि िएको अिस्थामा पजन समदुार्मा जिद्यमान िीिनिार संरचना िथा 

प्रणालीहरुका अजिजच्छन्न संचालन गन कार्यमा कुन ै अिरोि नआओस िन्नका लाजग समदुार्का सब समहू एिं अन्र् 

अल्पसंख्र्क समहुका बालबाजलका, मजहला, ििृ–ििृा, अशक्त आजदलाइ ससूजुचि गनय व्र्िस्था जमलाइने ।  

➢ जिपदक्ा घटनाका प्रकृजिका आिारमा के गने, कजहले गने र कसरी गने िन्ने कुरा थाहा पाउन संकटासन्न िगयलाई सक्षम 

िुल्र्ाईन े। र्सका लाजग आिश्र्क पने ज्ञान, क्षमिा, अिसर िथा अजिकारको प्रर्ोग गनय उनीहरुमा चेिना अजििजृि गरी 

आत्मजिश्वास बढाउन ेप्रकृजिका जिर्ाकलाप संचालन गररन े। 

➢ िोजखमपणू अिस्थामा रहकेा पररिारहरु जिशेष गरी मजहला, िालिाजलका, एकल मजहला र परुुष, अशक्त, जिरामी सबैको 

पिूय पजहचान गरी िदनरुप उद्दार, राहि िथा पनुाःस्थापनाका लजक्षि कार्यिम (Rescue, Relief and Rehabilitation 

Targeted Program) संचालन हुन े।  

➢ घर पररिार र समदुार्मा आजथयक िथा सामाजिक अजिकारबाट बजञ्चि सीमान्िकृि अिस्थाका िीिनर्ापन गरररहकेा 

िगयका लाजग जिपदक्ा समर्मा जिशेष सहर्ोग र संरक्षण आिश्र्क पने हुदँा पिूयिर्ारी िथा िोजखम न्र्नूीकरण, उद्वार िथा 

राहि, प्रजिकार्य, पनुलायि (Revovery) का कार्यिमका समर्मा िी समहुको आिश्र्किा प्रजि जिशेष ध्र्ान जदईन े। 

जिगि २ िषव यिा भएका जिपदहरुको जिरलेषण 

आ.ि. घटनाको प्रकार 
माजनस चौपार्ा 

घर जबद्यालर् गोठ 
क्षजिको अनमुाजनि 

मलु्र् मतृ्र् ु घाइि े मतृ्र् ु घाइि े

२०७५/२०७६ 

र 

२०७६/२०७७ 

अजिरल बषाय   १   २ २८   २ ९२५०००० 

बाढी (िौलापजहरा 

र िपे हाइड्रोपािर) 
        २     ४२०४१००० 

पजहरो १   ४ १ १५   ३ २५१३००० 

आगलाजग   २ १७   १६   ५ १११३९०३२ 

हािाहरुी          २५ ४   ५९७९७०० 

चट्र्ाङ १ २     ३     ५०५००० 

  िम्िा २ ५ २१ ३ ८९ ४ १० ७१४२७७३२ 

श्रोिुः जिल्ला प्रशासन कायावलयको अजभलेख 

३.२ जिपद् उद्दारिा प्रत्यक्ष सरोकारका राख्ने जनकायहरुुः 
क. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् रुकुम पिूय 

ख. स्थाजनर् िहहरु ( ३ गाउँपाजलकाहरु-जसस्ने, िमू ेर पथूा उिरगगंा) 

ग. सरुक्षा जनकार् (थप जििरण पररजशष्ट “ख” अनुसार) 

➢ नेपाली सेना  

➢ जिल्ला प्रहरी कार्ायलर्, रुकुम पिूय 

➢ इलाका प्रहरी कार्ायलर् िथा प्रहरी चौकीहरु 

➢ सशस्त्र प्रहरी िल  

➢ जिल्ला अनुसन्िान कार्ायलर् 

घ. जिल्ला समन्िर् सजमजि रुकुम पिूय 
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ङ स्थानीर् िहका, खोि िथा उद्दार कार्यदलहरु 

च. जिल्ला अस्पिाल, प्राथजमक स्िास््र् केन्र, स्िास््र् चौकी र जनजि अस्पिालहरु 

छ. ििस्रोि िथा जसंचाइ जिकास सि जडजििन कार्ायलर्  

ि. जडजििन िन कार्ायलर् 

झ. सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर्  

ञ. जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाइ  

झ. नपेाल रेडिस सोसाइटी जिल्ला शाखा रुकुम पिूय 

ट. र्ािार्ाि सजमजिहरु 

ठ. एजककृि कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास कार्ायलर् 

ड. िटेेनरी अस्पिाल िथा पश ुसेिा जबज्ञ केन्र 

ढ. खानपेानी िथा सरसफाई सम्पकय  कार्ायलर्  

ण. नेपाल जिद्यिु प्राजिकरण र नपेाल टेजलकम, 

ि. एम्बुलेन्स सेिा 

थ. उिोग बाजणज्र् संघ, चेम्िर अफ कमशय र जनमायण व्र्िसार्ी संघ 

द. जिल्ला जस्थि जिर्ाजसल रािनैजिक दलहरु 

ि. जिल्ला जस्थि जिर्ाजशल जमजडर्ा हाउस िथा पत्रकारहरु 

न. अन्र् संघ संस्था (राजष्ट्रर् िथा अन्िरायजष्ट्रर् गैह्रसरकारी संस्था) 

प. बैक जबजिर् संस्थाहरु र जबमा कम्पनीहरु  

जिपद ब्यव्थापनिा कायव गने सरोकारिालाहरुको कायव जबिरण;- 

ि स जिर्ाकलाप कसले कहा ँ कैजफर्ि 

१ 
जिपद/प्रकोप सम्िजन्ि 

सचूना िथा िनचेिना 

जिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्र, पत्रकार 

महासंघ, स्थानीर् संचार माध्र्महरु, िल िथा मौषम 

जफल्ड, कार्ायलर्, स्थानीर् आपिकाजलन कार्य 

सञ्चालन केन्र  

उच्च प्रकोप हुने स्थान  

केजन्रि रजह जिल्लािर 

  

२ 
जिपद ्जसमलुेसन िथा 

पिूय अभ्र्ास 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, स्थानीर् 

सरकार, नपेाल रेडिस सोसाइटी, सरोकारिाला 

जनकार्का िाजलम प्राप्त िनशजक्त 

स्थाजनर् सरकार र जिल्ला िह 

  

३ खोि िथा उद्दार कार्य 
जिल्ला जिपद ् ब्र्िस्थापन सजमजि, नेपाल प्रहरी, 

सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल रेडिस सोसाइटी, 
जिल्ला िर 

  

४ राहि जबिरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, नपेाल रेडिस सोसाइटी 

जिल्ला शाखा/उपशाखाहरु, स्थानीर् िहहरु, स्थानीर् 

जिपद िोजखम व्र्िस्थापन सजमजि र उद्योग िाजणज्र् 

संघहरु, 

प्रिाजिि आिश्र्क क्षेत्रमा  

  

५ राहि सामग्री िण्डारण 

िर्ारी खानााः उद्योग िाजणज्र् संघ, 

गैर खाद्य सामाग्रीहरुाः नपेाल रेडिस सोसाइटी जिल्ला 

शाखा 

क्षेत्र अनुसार जिल्लाको 

जबजिन्न स्थानहरुमा  
  

६ स्िास््र्कजमय, औषजि 

िथा एम्बुलेन्स 

जिल्ला अस्पिाल, स्िास््र् कार्ायलर्, जनजि 

अस्पिालहरु, स्थानीर् सरकार, नपेाल रेडिस 

सोसाइजट र एम्बुलने्स संचालक सजमजि िथा संघसंस्था 

िथा सजमजिहरु 

जिल्ला स्िरमा    

७ 
सडक र्ािार्ाि 

संचालनको सिुार िथा 

जिल्ला समन्िर् सजमजि र्ािार्ाि ब्र्िसार्ी 

सजमजिहरु, स्थाजनर् िह/सडक पिूायिार जिकास 
जिल्ला िर 
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र्ािार्ाि सजुबिाको 

उपलब्ििा 

कार्ायलर्  

८ ि-ूक्षर् सम्िजन्ि 
िलस्रोि िथा जसचाई जबकास कार्ायलर्/स्थाजनर् 

सरकार 
जिल्लािर 

  
९ शाजन्ि सरुक्षा जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्/जिल्ला सरुक्षा सजमजि जिल्लािर  
 

३.३ िषावयाििा हुन सक्ने िोजखिहरु;- 

जिल्ला स्िरमा िल उल्लेजखि प्रकोपहरुबाट जिपद ्जनजम्िन सक्दछन् : 

क. बािी/पजहरो  

िषायर्ाममा नदी िथा खोला जकनार र डोिरबाट खजनएको सडकहरुमा प्रार् बाढी िथा पजहरो िान ेसाथै अन्र् ग्राजमण स्थानहरुमा 

मखु्र् िोजखम क्षेत्र पजहचान गररएको छ । बाढी पजहरोबाट जनम्न अनुसारको िोजखम हुन सक्ने दजेखन्छ ।  

• नदी िथा खोला जकनार िरपरका िस्िीहरु बाढीले िगाउने िथा कटान हुन े

• खोलानाला िने िममा माजनस िगाउने 

• बाढी िथा पजहरो गई सडक अिरुि हुन े

• पजहरोले आिासक्षेत्र िथा खिेीर्ोग्र् िजमन बग्ने िथा परुीन े। 

ख. चट्याङ् 

चैत्र दजेख िषायर्ाम रहुन्िेलसम्म र्ो जिल्ला चट्र्ाङ्को लाजग पजन िोजखम र्कु्त जिल्ला माजनन्छ । िषेनी चट्र्ाङ्बाट माजनस 

लगार्ि चौपार्ाहरुको मतृ्र्कुा घटनाहरु हनुे गरेका छन् । र्स बषय मात्रै जिल्लामा चट्र्ाङ्बाट ३ घरमा क्षिी हुनुको साथै २ िना 

घाईिे र १ िनाको मतृ्र् ूिएको छ । चट्र्ाङ्बाट क्षजि िएको खिर प्राप्त हुना साथ अिस्था हरेी नजिकको स्थाजनर् िह, सरुक्षा 

जनकार्, नपेाल रेडिस सोसाइजट िथा अन्र् संघ/संस्था माफय ि घाइिेको उद्दार िथा उपचारको साथै प्रिाजिि घर पररिार िथा 

ब्र्जक्तहरुलाई राहिको लाजग पहल गररन े छ । सरुजक्षि रहनका लाजग समदुार् स्िरमा िनचिेनाका लागी स्थाजनर् रेडिसका 

जनकार्हरु, सञ्चार माध्र्म माफय ि सचुना प्रिाह गरीनछे । 

ग. सडक अिरुद्ध िथा सडक दुघवटना 

िषायिको समर्मा िाढीका कारण रुकुमकोट खोपीचार सडक खण्ड, रुकुमकोट िप ेसडक खण्ड, रुकुमकोट दउेखोला रुकुमकोट 

खािाङ सडक खण्ड, रुकुमकोट िकसेरा सडक खण्डहरु िषायिका समर्मा अिरुि हुदँ ै आएका छन ् । राजफक ज्ञानको कमी, 

जसकारुले गाडी चलाउन,े अनािश्र्क जिव्र गजिमा सिारीका सािन कुदाउने होड, सािारी सािनहरु समर्मा चेक िाचँ नगराई 

चलाउन,े क्षमिा िन्दा बढी लोड राख्ने, सडकको अिस्था कमिोर िएको थाहा पाउदा पजन िोजखम मोल्ने िस्िा कारणले सडक 

दघुयटना हुन ेगरेको दजेखन्छ । जिपजिको समर्मा झन ैसडक अिरुि हनु सक्दछ । जनमायणाजिन अबस्थामा रहकेो पलुका कारण पजन 

िोजखम अझ बजृि िईरहकेो दजेखन्छ । साथै ग्राजमण सडकहरु बषायको कारण िन्द हुने िथा सडक दघुयटना िस्िा कारणबाट सडक 

अिरुि हुन सक्ने िएकोल ेत्र्स्िा अिस्थाको लाजग जनम्न अनुसार पहल गररन ेछ ।  

• सिारीका सािनहरु जनर्जमि संचालन गनय आिशर्क श्रोि पररचालन गररन े। 

• दघुयटना कम गनय जनर्जमि चेक िाचँ गररने । 

• राजफक जनर्म सम्बजन्ि सम्बजन्िि सिैमा र्स जिषर्मा िनचेिनात्मक कार्यिमहरु संचालन गने र समदुार्लाई सक्षम 

बनाइ राख्न स्थानीर् िहसंगको समन्िर् र सहकार्यमा क्षमिा जिकासका कार्यिमहरु िर्ार गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन े । 

• रुट अनुमजि बमोजिम सिारीका सािनहरु मात्र संचालनमा ल्र्ाउन े। 

• श्रोि सािन सजहि स्थाजनर् स्िरमा िालीम प्राप्त ब्र्जक्त सजहि सरुक्षा जनकार्हरु प्रथम प्रजिकार्यकिायको रुपमा जिपद ्

प्रिाजिि क्षते्रमा पररचाजलि हुन े। 
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• आिश्र्क परेमा सिारी सािन डोिर, िेन आदी सरकारी कार्ायलर्हरुमा रहकेा एिं र्ािार्ाि व्र्िसार्ी र जनमायण 

व्र्िसार्ीसंघ माफय ि सहर्ोग जलइने छ । िपैरेको बेला िुरुन्ि पररचालन गनय सजकने गरी र्स्िा मेजसन िथा औिारहरु 

सम्िजन्िि जनकार् िथा कार्ायलर् संगको समन्िर् र सहर्ोगमा चसु्ि दरुुस्ि राजखने छ िन ेजिपदक्ो अबस्थामा िनुसकैु 

जनकार्मा रहकेा श्रोि सािन प्रमखु जिल्ला अजिकारीको ओदशमा प्रर्ोग गनय सजकनेछ । 

• घटना स्थलको प्रकृजि हरेी घाइिेहरुको उद्दारका लागी सडक सचुारुगने कार्यलाई प्राथजमकिाका साथ जिव्रिा जदइने । 

घ. सरुिा रोग िस्िा िहािारी 

र्स जिल्लाको क्षते्र प्रार् पहाडी िथा जिकट रहकेो, केही घना िस्िी िएको र समदुार्मा िनचिेनाको कमी िएकोले िषायिको 

िथा  बाढीको समर्मा खानेपानीका श्रोिहरु समेि दजुषि हुन ेहुनाल ेउच्च िोजखमर्कु्त क्षते्रमा कुन ैपजन स्थानमा सरुिा रोगहरु 

महामारीको रुपमा जित्रन सक्न े हुन्छ । बाढी पजहरो िथा महामारीका कारण पजन जिजिर् जबपदक्ो रुपमा आउन सक्छ त्र्स्िा 

स्थानहरुमा िरुुन्ि सरुक्षा जनकार् सजहि स्थानीर् िह र जिल्लाबाट िथा स्थानीर् िहहरुबाट स्िास््र्कमीको टोली खटाई शरुुम ै

रोगहरु जनर्न्त्रण गरी महामारी फैलन नजदने उपार्हरु अपनाइन ेछ । सरुिा रोग समबजन्ि, पानी शजुिकरण गन े जिजि, सरसफाई 

सम्बजन्ि सचिेनात्मक कार्यिम संचालन, पानीको गणुस्िर चेक गने िस्िा कुराहरु कडाईका साथ लाग ुगरर महामारी उत्पन्न हनु 

नजदन ेप्रर्ास गररनेछ । 

३. जिपद् पिूवियारी योिना र जिपद सम्िजन्ि कायव गने जनकायहरु 
र्स जिल्लाका स्थानीर् िहहरू, संघीर् िथा प्रादशे अन्िगयिका सरकारी जनकार्हरू, जिपदमा सहर्ोग गने नेपाल रेडिस सोसाइटी, 

जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्र, गैरसरकारी संस्था महासंघ, सामदुाजर्क िन उपिोक्ता महासंघ, र्एुनएफजपए, र्एुमएन, 

रुकुमेली समाि जिकास केन्द (सआुहारा दोश्रो, खाद्यसरुक्षा िथा िािािरणमैत्री उद्यम प्रिर्िन कार्यिम), हरेुडकासय, जमक नपेाल, 

उद्योग बाजणज्र् संघ, चेम्िर अफ कमशय, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् जनर्कार्हरू लगार्िका जिजिन्न राजष्ट्रर् िथा अन्िरायजष्ट्रर्, स्थानीर् संघ 

संस्थाहरूको उपजस्थजि रहकेो छ । त्र्सगरी स्थानीर् िहका जनमायण व्र्िसार्ी संघ, िाजलम र अनुमजि प्राप्त जक्लजनहरु, जनिी 

अस्पिालहरू, र्ािार्ाि ब्र्िसार्ी सजमजि, समदुार्मा आिाररि गैर सरकारी संस्थाहरू कार्यरि छन ्। 

िानिीय सहायिािा संलग्न साझेदार जनकायको सम्पकव  सूची (अनुसूजच बिोजिि) 

३.४ जिपद ्िोजखम जिशे्लषणको सचूक अनुसार को एकीकृि िाजलका 

क्र सं. जिपद्कोके्षत्र उच्च िोजखिके्षत्र िध्ययि िोजखिके्षत्र 

१ 
िकूम्प 

(Earthquake) जिल्ला िर  जिल्लािर 

२ 
पजहरो 

(Landslide) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका पषुरगाउँ, 

हाजदयबाङ, र्मखार, जिज्र्ाङ, जहम, 

रन्मागाउँ, काँडा, हकुाम, मर्ाङ, हालबाङ 

िालिुा छमारी जत्रिेणी ओख्मा हालिाङ 

िमूेगाउँपाजलकाका काँिी,मोराबाङ, जसमा 

सजुियिाङ, िामारी,  झमु्लाबाङ, 

रुजिखोला, काँडािगर, जसस्ने खोला  

जसस्नेगाउँपाजलकाकाठूलोजसस्ने, नार्ागाड, 

मोराबाङ, रािामाटा, पोखरा, पाङा, िप,े 

जचसापननी, लम्पाकोट, खोपीचार,िाउँने, 

बन्सेनीआजद । 

पथुा गाउपाजलकाकाघरुबाङ, मजलङ, चमुा, गङु,  

साजकनाबोट, घजुम्लबाङ, दमचन, िुँपा, छमारी, गखायनी, 

फल्नै, पदमी, खरेैखोला, नर्ाँबिार, ओख्मा, राङसी, 

नाखागाउँ, नाखोल, िामाबगर, घाटुला,  मैकोटगाउँ, 

िसुमरु, झारलङु, पेल्मा, रल, घनु्मा, 

िमूे गाउँपाजलकाका पैर्ापाटा,  सजुियबाङ,   खाजसबाङ, 

रिुिामारे, दाङजलका, पखरेा,दोमै, क्र्ाङ्सी, कजियखेल्न,े 

ठाम,   दफय , खम्पािा, बालिुा,  खाम्द,ै अबैखोरे, 

पसुायबाङ, िैसीलोटे, िाम्द,ै जझम्का, कुजचबाङ,मैकाडा,   

जसस्ने गाउँपाजलकाका ईटी, िगं, प्िाङ गाउँ, जिप्तारा, 

जिङ, सल्लरेी,नाथीगाड, सानचौर, ह्याप्लाआजद । 

३ आगलाजग (Fire) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका रन्मा मकैोट, 

खारािाङ, िाङ, पद्मी, िक, सेरा, खैरे, 

अियल, 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका चमु, गङुग, अियल, 

कािरिंग,गरखानी, घङुलीबाङ, मर्ाङ, 

जिज्र्ाङ,झलुयङ, छमारी, ओख्मा  
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जसस्नेगाउँपाजलकाका सरुी,िगं, िौंली, 

कुरीपानी, ठस्के, बर्ाले, जकंदा, 

नेटा,छुराबाङ, बनलेी, सल्लरेी, 

असारेजचउरा,दाङ,रोटी, ईर्ाय, राईल,े गचाय, 

िमुे गाउँपाजलकाका डालीबाङ, लकुुम, 

काँिी, जसमा, क्र्ाङसी, िलेखकय , 

मोराबाङ, झमु्लाबाङ, गािाङ, गनुाम, 

जित्रीिनररसाल,  चनुिाङ जसमचौर, 

बाहुनकाजटना, खाल आदी । 

जसस्ने गाउँपाजलकाका सजल्लिसौंना, टाटे, गोलखारा, 

िङग,ु रािामाटा, नौिारी, रुमालिारा, काँडा, दत्कुना, 

ठूलो जसस्ने, िग, 

िमुे गाउँपाजलकाका चनु्बाङ लेक, गुँरासे लेक, लापटा 

लेक,  सेराबाङ, उपल्लो साजकम , महि ठूलो गाउँ, 

जसमचौर, बाहुन काजटना , लामाचौर, मर्िाङ,खाल 

मोराबाङ, कुजचबाङआजद । 

४ बाजढ (Flood) 

पथुा उिरगंगा गाउँपाजलका मजसनाबगर, 

बालिुा, नाखोल, िामाबगर 

जसस्नेगाउँपाजलकाका जिप्तारा, मोराबाङ, 

कोटघारी, मलूपानी,पोखरा, िलखोला, 

िपे, नाथीगाड, िाउँनेिगर, 

िमूेगाउँपाजलकाका बालिुा, िौलापरैा, 

काँडाबगरआजद । 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका चारगाउँ, जत्रिेणी, 

मङ्ग्राखोला, रुजिखोला,  जत्रिेणी,  

जसस्नेगाउँपाजलकाका िुिाङ,सल्लीजिसौना, 

ठाँटेिमुेगाउँपाजलकाका गरैीगाउँ, दोमई, जसमा, 

झङुलाबाङ, काँडा बगर, चोत्रोघैरा, कुनपानी, मैबाङ, 

गैरी गाउँ बिार 

लाखरखोलाआजद । 

५ 

सडक दघुयटना 

(Road 

accident) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका क्र्िुाङ 

जसस्नेगाउँपाजलकाका खोपीचार, 

रानीकोट,रुकुमकोट, िाउन,े कउछे, 

जचसापानी 

िमुे गाउँपाजलकाका िौलापजहरा, खािाङ 

बगर, ररकािरुीआजद । 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका गखायनीको जिर, जपपलटुङ, 

जसस्नेगाउँपाजलकाका िािाङखोला 

िमुे गाउँपाजलकाका िालिुाखोला 

६ 
जहमपाि 

(Snowfall) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका िनुाङ, पषुर, 

मैकोट गाउँ, दलु,े जिज्र्ाङ, पेल्मा, 

झारलङु, र्मखार, जहम, गइुबाङ, रन्मा, 

घनु्मा, कािरिंग, हुकाम,  दमचन, खोरे, 

िाँि ु

जसस्नेगाउँपाजलकाका ठूलो जसस्ने, 

पाखापानी,लाम्पाखा, औखरेन, िट्टेचौर, 

मप,े रंगेनी, लपैा, िङ्ग,ुस्र्ाम्ि े

िमुे गाउँपाजलकाका पञ्चासे , स्र्ाला, 

ररकुम,  लाटापानी,  बनबालाररग, 

च्र्ारनेटा,जचप्लेगौरा, गाबाङ, िल्लो 

गाबाङ, ररक डाँडा आजद । 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका मर्ाङ, अंगाउ 

लाबाङ, घजुम्लबाङ, िपुा, गोलखाडा, मगृिाल्न,े 

पानीचौर 

जसस्नेगाउँपाजलकाका िंग, सजल्लजिसौंना, टाटे,जकंदा, 

माजथल्लो दाजदङ, खोपीचार, जझङग्री, िुिाङ,लम्पाकोट 

िमुेगाउँपाजलकाका खाल्बोट, घङ्घारी, छोबाङ, मछैना, 

राउटे घरेली , कोइचा. जबस्कुम, मालालमु, हाडी झमु्का, 

मैबाङ, फल्लेबासी , घोनेटी, िैसीलोटे, गहुकँम्द, 

िेरीडाँडा, थमु्का, जसमचौर स्र्ाला, छहरा, लमुा आजद । 

७ 
महामारी 

(Pendemic) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका राङसी, कोल, 

सेरा, िक, गर, हुकाम, रन्मा, मर्ाङ, पद्मी 

जसस्नेगाउँपाजलकाका ठूलो जसस्ने, दाजदङ, 

खोजपचार, रुकुमकोट 

िमुेगाउँपाजलकाका लकुुम, काँिी, जसमा, 

मोराबाङ, काँडा, साजकम, महिआजद । 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका खाराबाङ, िाङ, गरखानी 

जसस्नेगाउँपाजलकाका प्िाङ गाउँ ििुाङ, पाङा, लपैा, 

लम्पाकोट 

िमुे गाउँपाजलकाका सेराबाङ, गैरीगाउँ,जसमचौर, 

क्र्ाङसीआजद । 
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८ 
अजसनापानी 

(Hailstrom) 

सिै गाउँपाजलकाका सिै िडाहरुमा   

९ 
हािाहरुी  

(Strom) 

सिै गाउँपाजलकाका सिै िडाहरुमा   

१० 
चट्र्ाङ 

(Lightening) 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका रन्मा, मकैोट, 

पानीचौर 

जसस्नेगाउँपाजलकाका लामपाखा, रंगेनी 

जकंदा, रोटी, खोपीचार, जसस्ने 

िमुे गाउँपाजलकाका चनुिाङ, पन्चासे, 

महि, गनुाम, पोखराडांडा, ररसाल, 

िेरीडाँडा, च्र्चङचङु, जबिौरा, डाडँागाउँ, 

थमु्का, टाटेपाखाआजद । 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका हुकाम, खारािाङ, पजद्म, 

गोलखारा, गरखानी, क्र्िूाङ 

जसस्नेगाउँपाजलकाका िुिाङ, मैदान, ओख्रनेा 

िमुेगाउँपाजलकाका कांिी, खािाङ, क्र्ाङसी, 

मोरािाङ, झमु्लािाङ, कुजचिाङ नाङफु, पोखरापाटा 

११ 
बाजलनालीमा लाग्ने 

रोग र जकरा 

सिै गाउपाजलकाका सिै िडाहरुमा   

१२ िुषारो 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका िनुाङ, पषुर, 

मैकोट गाउँ, दलु,े जिज्र्ाङ, पेल्मा, 

झारलङु, र्मखार, जहम, गइुबाङ, रन्मा, 

घनु्मा, कािरिंग, हुकाम,  दमचन, खोरे, 

िाँि,ु  

जसस्नेगाउँपाजलकाका ठूलो जसस्ने, 

पाखापानी,लाम्पाखा, ओख्रेन, िट्टचेौर, 

मप,े िङ्ग,ु िुिाङ,स्र्ाम्ि े

िमुे गाउँपाजलकाका काँडा सेरिाङ, 

पञ्चासे, स्र्ाला,ररकुम,  लाटापानी,  

बनबालाररग, च्र्ारनेटा,जचप्लगेौरा, 

गाबाङ, िल्लो गाबाङ, िेरीडाडा 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका मर्ाङ, अंगाउ 

लाबाङ, घजुम्लबाङ, िपुा, गोलखाडा, मगृिाल्न,े 

पानीचौर 

जसस्नेगाउँपाजलकाका लम्पाकोट, जझमखोला,लपैा,जकंदा, 

माजथल्लो दाजदङ, खोपीचार, 

जझङग्री,लम्पाकोटिमुेगाउँपाजलकाका खाल्बोट, 

घङ्घारी, छोबाङ, मछैना, राउटे घरेली , कोइचा. 

जबस्कुम, मालालमु, हाडी झमु्का, मैबाङ, फल्लेबासी , 

घोनेटी, िैसीलोटे, गहुकँम्द, िरेीडाडँा, थमु्का, जसमचौर 

स्र्ाला, छहरा, लमुा 

१३  लेक लाग्न े 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका लालपाटन  

 

जसस्ने गाउँपाजलका खारा गपु्ता, माटे 

जबजनके रररीिाङ कानखान ेगिुयने जबरी 

बुगेरी पाजथिरे िाङगेथला पमुुयली 

रािामाटा ििुाउ, लसनु े

 

 

 



३.५ प्रकोप जिशे्लषण 

३.५.१ प्रकोप स्िररकरण 
र्स जिल्लमा जिगिमा िएका र िजिष्ट्र्मा आइपनय सक्ने प्रकोप िथा िलिार्िुन्र् घटना र िनिनको क्षजि िथा उपलब्ि क्षमिाका आिारमा प्रकोपको सचूी िर्ार गरी बढी क्षजि गने प्रकोप पजहचान 

गरी िपजशल बमोजिम स्िरीकरण गररएको छ । 

र्स जिल्लामा गररएको जिजिन्न जिषर्गि क्षेत्रहरु, क्षेत्रगि कार्ायलर्, स्थाजनर् सरकारका प्रजिजनिहरु िथा जिजिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको सहिाजगिात्मक छलफलको आिारमा जिशेष गरी िकुम्प, 

पजहरो, बाढी, आगलागी, हािाहरुी, चट्र्ाङ, महामारी, खडेरी, जहमपाि, अजसना, कृजष िथा पशपुंजक्षमा लाग्ने रोग, सडक दघुयटना, िुषारो, िंगली िनािरको आिंक लगार्िका प्रकोपहरुलाई प्रमखु 

प्रकोपको रुपमा पजहचान गररएको छ । नपेाल िकूम्पीर् िोजखमको जहसािले ११ औ ंसंकटासन्निा मलुक िएको हदुाँ प्रकोप स्िरीकरण गदाय िकूम्पलाई िुलनामा नराखी पजहलो नम्बरको प्रकोपको 

रुपमा प्राथजमकिामा राजखएको छ । िकुम्पीर् िोजखमको जहसािले र्हाँका स्थानीर्बासीहरु उच्च संकटासन्न अिस्थामा रहकेा छन् । स्िरीकरणबाट प्रकोपहरु पजहचान गदाय सिैिन्दा उच्च िोजखम 

िकूम्प, पजहलो  दोश्रो र िसे्रो, चौथो, पाँचौ, छैटौं, सािौं, आठौं, निौं, दशौ, एघारौ र बाह ैस्थानमा िलको िाजलका बमोजिम जिल्लामा रहकेा ३ िटा गाउँपाजलका अन्गगयिका सिै िडाको अलग अलग 

सचूीलाई एजककृि गरेर जिल्ला जित्र हनुे प्रकोपको सचूी र स्िरीकरण गररएको छ । 

िडा स्िरीर् प्रकोप स्िरीकरणमा दजेखएका प्रकोपहरु:- 

गापा िथा िडा नं 
रुकुमपूिय जिल्ला अन्िरगिका ३ िटै गाउँपाजलका अन्िरगिका िडाहरुको प्रकोप िथा र्सकोस्िरीकरण 

पजहलो दोश्रो िेश्रो चौथो पाँचौं छैटौं सािौं आठौं निौं दशौं एघारौं बाह्रौं 

जसस्न े१ जसस्ने e'sDk klx/f] Lxdkft 
s[lif afnLdf 

/f]u 
cl;gfkfgL cfunfuL dxfdf/L v8]/L 

h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
xfjfx'/L af9L r6\ofª 

जसस्न े२ प्िाङ e'sDk klx/f] cfunfuL xfjfx'/L v8]/L 
s[lifafnLdf 

nfUg] /f]u 
af9L Lxdkft 

h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
cl;gfkfgL r6\ofª t'iff/f] 

जसस्न े३ पोखरा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf 

nfUg] /f]u 
af9L c;lgfkfgL v8]/L cfunfuL dxfdf/L xfjfx'/L  r6\ofª     

जसस्न े४ दाजदङ e'sDk xfjfx'/L cl;gfkfgL klx/f] v8]/L dxfdf/L cfunfuL lxdkft  
h}unL hgfjf/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f]   

जसस्न े५ टाकुरा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf 

nfUg] /f]u 
v8]/L xfjfx'/L c;lgfkfL dxfdf/L ;8s b'3{6gf cfunfuL 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f] 

जसस्न े६ रुकुमकोट e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf 

nfUg] /f]u 
v8]/L xfjfx'/L c;lgfkfL dxfdf/L ;8s b'3{6gf 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª t'iff/f] cfunfuL 

जसस्न े७ नाथीगाड e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf 

nfUg] /f]u 
dxfdf/L xfjfx'/L Aff9L cl;gfkfgL ;8s b'3{6gf t'iff/f] cfunfuL r6\ofª v8]/L  

जसस्न े८ स्र्ालापाखा e'sDk klx/f] 
s[lif afnLdf 

nfUg] /f]u 
dxfdf/L xfjfx'/L Aff9L cl;gfkfgL ;8s b'3{6gf t'iff/f] cfunfuL r6\ofª v8]/L  
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िमेू १ लुकुम e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f]     

िमेू २ काँिी e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f]     

िमेू ३ मोराबाङ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
dfxfdf/L  xfjfx'/L ;8s b'3{6gf t'iff/f] v8]/L 

h|unL hgfj/sf] 

cft+s 
r6\ofª cfunfuL 

िमेू ४ काँडा e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 

;8s 

b'3{6gf 
r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f] v8]/L cfunfuL 

िमेू ५ सेराबाङ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft 
s[lifafnLdf 

/f]u 
cfunfuL r6\ofª dfxfdf/L  xfjfx'/L v8]/L t'iff/f] v8]/L   

िमेू ६ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u xfjfx'/L  dfxfdf/L cfunfuL r6\ofª v8]/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f]   

िमेू ७ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u r6\ofª dfxfdf/L xfjfx'/L  v8]/L cl;gfkfgL lxdkft 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 
t'iff/f]   

िमेू ८ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u r6\ofª dfxfdf/L xfjfx'/L  v8]/L cl;gfkfgL lxdkft 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 
t'iff/f]   

िमेू ९ चनुिाङ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnL /f]u r6\ofª xfjfx'/L  cfunfuL dfxfdf/L v8]/L t'iff/f] cl;gfkfgL     

पुथा १ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा २ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ३ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ४ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ५ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ६ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  s[lifafnLdf /f]u cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ७ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ८ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पुथा ९ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u v8]/L cfunfuL xfjfx'/L  dxfdf/L cl;gfkfgL lxdkft t'iff/f] r6\ofª   

पुथा १० e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पुथा ११ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पुथा १२ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª ;8s b'3{6gf 

पुथा १३ e'sDk  af9L klx/f]  Lxdkft cfunfuL dxfdf/L v8]/L xfjfx'/L  cl;gfkfgL s[lif aflndf /f]u t'iff/f] r6\ofª   
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पुथा १४ e'sDk  af9L klx/f]  s[lifafnLdf /f]u xfjfx'/L  dxfdf/L v8]/L cl;gfkfg{L t'iff/f] r6\ofª cfunfuL 
h+unL hgfj/sf] 

cft+s 

  

श्रोिुः पनूरािलोकन कार्यदल संगको छलफल िथा स्थाजनर् जिपद ्िलिार् ुउत्थानजशल र्ोिना िमु ेगा पा िथा जसस्ने गा पा। 

३.५.२ प्रकोपको िूल कारण, प्रभाि पाने के्षत्र िथा सम्भाजिि सिािानका उपायाहरु 

जिल्ला जिपद ् पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना मागयदशयन २०६७ -पजहलो संशोिन २०७५_ को अुनसचूी ५ (४) अन्िगयि प्रकोप िोजखम िथा सामाजिक श्रोि नक्साङ्कन, िोजखम र समस्र्ा 

जिशे्लषण खाका, संस्थागि जिशे्लषण िथा सम्बन्ि जचत्र,  िापिम िा िषायको जिशे्लषण, लजक्षि समहू छलफल ि–ुउपर्ोग िोजखम जिशलेषण लगार्िका औिारहरुको सहर्ोगल ेमखु्र् समस्र्ा िा 

प्रकोप, प्रकोपको कारण,  प्रिाि र िोजखम न्र्नुीकरणका लाजग पजहचान िएका उपार्हरु प्रकोप जिशे्लषण अन्िगयि राजखएको छ । समग्रमा मखु्र् समस्र्ा िा प्रकोपहरुमा िन आगलागी हुन सक्न,े 

महामारी फैजलन सक्ने, जिद्यालर् िा समदुार्को िजमन िथा संरचना पजहरोल ेपरुरने, िजत्कन सक्ने, बाढील ेिजमन कटान हुन सक्ने अजसना र जहमपािल ेबाली नष्ट पान,े हािाहुरील ेघरटहराका छानाहरु 

उडाउन सक्ने सम्िािना रहकेा छन ्। माजथ उल्लेजखि समस्र्ाहरुको कारण िनिंगल फडानी, िािािरणमैत्री जिकास नहनुु, जिकाससँगै िोजखम अजल्पकरणका कार्यहरु नगनुय, प्रकोप िथा िोजखम प्रजि 

सचेि नहुन,ु िकूम्प प्रजिरोिी घरसंरचनाहरु जनमायण नहुनु रहकेा छन् । मखु्र् प्रिाि िनेको नै माजनसको मतृ्र्,ु अंगिंग िथा घाइि ेहुन,ु मनोसामाजिक असर पनुय, घरसंरचनाहरुमा क्षजि पगु्न,ु उत्पादनमा 

ह्रास आउन,ु स्िास््र्मा प्रजिकुल प्रिाि पनुुं, िीजिकोपाियनको उपार्हरुमा असर पनुय आजद हनु् । र्ी सिै ि्र्हरुलाई जिशे्लषण गदाय जिजिन्न िोजखम न्र्जुनकरणका उपार्हरु पजहचान िएका छन ्

िसमध्रे् मखु्र् उपार्हरुमा संरचना जनमायणमा प्राजिजिकको जनरीक्षणमा संरचना जनमायण गरी िकूम्प प्रजिरोिी प्रजिजि अंगाल्न,ु बाढी िथा पजहरो जनर्न्त्रणका लाजग िटबन्ि जनमायण, चेक ड्र्ामहरु जनमायण 

गनुय, सम्िाजिि, बाढी िथा िाजसन सक्ने िजमनमा संरचना जनमायण नगने, िनचिेना फैलाउन,ु िकृ्षारोपण गनुय, िन फडानी रोक्न,ु त्र्स्िै कृजष िथा पशमुा लाग्ने रोगको लाजग िैजिक जिषादीको प्रर्ोग, र 

भ्र्ाजक्सनको व्र्िस्था िथा पश ुजशजिर संचालन गन ेिस्िा पिुयिर्ारी िथा जिपद ्व्र्िस्थापन सम्बन्िी क्षमिा जिकास गनुय, प्रजिकार्य टोलीहरु गठन गरी सजिर् राख्नु, जिकाससँग जिपद ्व्र्िस्थापनलाई 

मलु प्रिाजहकरण गनुय आजद रहकेा छन् । प्रकोप जिशे्लषणको जिस्ििृ जििरण िलको िाजलका मा उल्लेख गररएको छ । 

ि स 
प्रकोप िा 

समस्र्ा 
प्रकोपको मलू कारण प्रिाि पन ेक्षेत्र सम्िाजिि समािानका उपार्ाहरु 

१ िकूम्प 
पृ् िी जित्र रहकेा ठूला प्लेटहरुको 

गजिशजलिा िथा  एकआपसमा ठोजकएर 

ठूलो िनिनको क्षजि, पिूायिार िथा सामाजिक 

संरचनाहरुमा क्षजि, आजथयक संकट िथा मानजशक असर, 

प्राजचन परुािात्िीक सम्पदाहरुमा क्षजि, जिस्थाजपि िथा 

िसाईसराई, व्र्जक्त िथा राज्र्लाई जदघयकाजलन आजथयक 

िार, जिजिकोपाियनमा असर, रोग िथा महामारी ल्र्ाउन 

सक्ने 

पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्यमा िोड, ििन आचारसंजहिाको पालना 

गरी िकूम्प प्रजिरोिी ििन िथा पिूायिारहरु जनमायण गने, 

चेिनामलूक कार्यहरु संचालन गन,े सरुजक्षि स्थानको छनौट गन,े 

आकजस्मक कोषको स्थापना, िािािरणमैत्री जदगो जिकासमा 

िोड,  जसमलुेशन मक जड्रलको अभ्र्ास गन,े िाजलम प्राप्त दक्ष 

िनशजक्त िर्ार गन,े स्िास््र् संस्था सिजलकरण गन,े औषिी 

िथा अत्र्ािश्र्क सामग्रीहरुको पिूय िण्डारण गने ।  



जिल्ला जिपद ्प्रजिकार्य र्ोिना, २०७७ (प्रथम पूनरािलोकन), रुकुम (पूिय) 

 

२ बाढी 

नदीको महुान फुट्नु, अजििजृष्टी, खोला िथा 

नदीहरु साँघरुीद ै िानु, कमिोर ििुनोट, 

आगलाजग,िनिंगलको फडानी, 

अव्र्िजस्थि िथा िोजखमपणूय िसोिास 

िषेनी सर्ौ घरहरु अन्नपाि, खिेीर्ोग्र् िजमन डुिानमा 

पनुय, ठुलो मात्रामा िनिनको क्षिी हनुु, आजथयक अिस्था 

कमिोर हुद ै िानु, मानजसक िनाि िढ्न,ु स्िास््र्को 

अिस्था कमिोरहुद ैिानु, रोग िथा महामारी फैजलन ु

नदीको महुानलाई बजलर्ो बनाउन,े नदीमा िारिाली िथा िटबन्ि 

लगाउने, खोला िथा नदी िरीपरी रहकेो खाली िजमनमा 

िकृ्षारोपण गने, सरुजक्षि आिास घोषणाका आिारमा बसोबास 

व्र्िस्थापन गने, नाजलको जनमायण िथा ब्र्िस्थापन, औषिी िथा 

अत्र्ािश्र्क सामग्रीहरुको पिूय िण्डारण गने । 

३ आगलागी 

आगलागीलाई सामान्र् रुपमा जलने, 

िथािाजि आगो बाल्न,ु चरुोटका ठुटा 

फाल्नु, प्रज्िलनजशल सामाग्रीहरु 

केटाकेटीहरुको पहुचँमै राख्न,ु जििलुी ििी 

िडान गदाय ध्र्ान नपरु्ायउन,ु सखु्खा मौसम, 

हुरीििास, लापरिाही िा असाििानी, 

अव्र्िजस्थि  िस्िी िथा खरको छानाको 

प्रर्ोग गनायले, आगलागी सम्बन्िी ज्ञानको 

कमी 

िनिन िथा पशपुकं्षीको क्षजि, प्राकृजिक स्रोि सािनको 

क्षजि, आजथयक िथा मानजसक असर, खाद्य अप्रर्ाप्तिा, 

िािािरण प्रदषुण  हुने, िलिार् ुपररिियनको कारक ित्ि, 

बाढी िथा पजहरो िाने, पानीका महुान सकु्न े। 

िनचेिना अजििजृि गन,े िस्िीलाई आगलागीबाट  सरुजक्षि 

राख्नको लाजग पोखरी िथा कुिाहरु जनमायण गन,े सरुजक्षि 

िसोिास जनमायण गन,े फुसको छानाहरुलाई जिस्िारै जिस्थापन गद ै

िाने,,महुान, जसंचाई नहर िथा पोखरी, दह हरु संरक्षण गन,े अग्नी 

रेखाको जनमायण गमायण गने, फार्र बलहरुको ब्र्िस्थापन । 

४ हािाहरुी 
सखु्खा मौसम, िनिंगल फडानी, कमिोर 

पिुायिार जनमायण, िलिार् ूपररिियन 

घरका छानाहरु उडाउनु, बालीनाली नष्ट हनु,े खाद्य 

असरुक्षा िा अिाि, आजथयक असर िथा गररबी िढ्न,ु 

मानजसक प्रिाि, िनिनको क्षजि हनु े

चेिनामलूक कार्यलाई िढाउन,े घरका छानाहरुलाई िजलर्ो 

िररकाल ेराख्ने व्र्िस्था गने, खलु्ला ठाउँमा घर िनाउदा िरीपरी 

हािा छेक्न े खालका िोटजिरुिाहरु रोप्ने, हािापनी अनुसारको 

खेिी प्रजिजि अंगाल्न े। 

५ पजहरो 

अव्र्िजस्थि सडक िथा पिूायिार जनमायण 

कार्य, िन जिनास, आिजुनक  मेजसनको 

अन्िािनु्दा प्रर्ोग, कमिोर ििुनािट,  

जिराले िजमन,  अजििजृष्ट, खलु्ला 

चररचरण, िनिंगल फडानी, संरचनाबाट 

पानीको चहुािट 

प्राकृजिक श्रोि सािनको क्षजि, सामाजिक खलबल, 

िनिनको क्षिी िथा आजथयकअसर, खिेीर्ोग्र् िजमनको 

नास, पानीको श्रोि िस्िो मलु परुरन,ु घर िथा िस्िीहरु 

िोजखममा पनुय । 

िर्ोइएजन्िजनर्ररङ जिजि अंगाल्ने, िोजखम क्षेत्रमा िाल लगाउने, 

जिरुिा रोप्ने , िनचिेना फैलाउने, िनफडानी िथा खलुा चररचरण 

जनर्न्त्रण गन,े खाली िजमनमा िकृ्षारोपण गने,  िोजखम क्षते्रमा 

रहकेो िजस्ि स्थानान्िरण गन े। 
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६ चट्र्ाङ मैसमी प्रिाि, िलिार् ुपररिियन हनुु 

साना साना बालबाजलकाहरु डराएर एक्लै िस्न नसक्ने, 

माजनस िथा पशिुस्िहुरुको मतृ्र् ू हुन,ु बोटजिरुिाहरुमा 

नोक्सानी हनु,े  आगलागी हनु े

घरहरु बनाउँदा चट्र्ाङ्गले असर नगने प्रजिजिहरुको प्रर्ोग गन,े 

चट्र्ाङ पन े िस्िो बािािरण दजेखएमा खलु्ला ठाउँमा निसी 

घरमा नै िस्न,े अजथयग ं प्रर्ोग गने, चट्र्ाङ पने समर्मा िोजखम 

ठाउँमा निस्ने ।   

७ महामारी 

िािािरण प्रदषुण, चपीको समजुचि प्रर्ोग 

नहुनु, सरसफाइएमा उजचि ध्र्ान नजदनाले, 

फोहोर पानी िथा िासी सडेगलेका खानेकुरा 

खानाल,े असरुजक्षि सम्पकय का कारण 

ज्र्ान िान सक्ने, जिरामी पनुय, आजथयक, समाजिक िथा 

मानजसक असर, स्िास््र्मा जदघयकाजलन असर, 

उत्पादनको समर्मा जिजिन्न जिषादीहरुको प्रर्ोग । 

सरसफाईमा जिषेश ध्र्ान जदने, जिजिन्न चेिनामलुक अजिर्ानहरु 

संचालन गन,े जिषदीको प्रर्ोगमा कमी ल्र्ाउन,े व्र्िजस्थि िथा 

सरुजक्षि खानपेानीको प्रर्ोग, चपीको उजचि प्रर्ोग, अस्पिाल, 

स्िास््र्चौकीको सिजलकारण गने, औषजि िथा दक्ष 

स्िास््र्कमीको पिूय िर्ारी । 

८ खडेरी 
समर्मा पानी नपने, िन िंगलको जिनास 

हुनु, िलिार् ूपररिियन हुन ु

उत्पादनमा कमी ि ै खाद्य असरुक्षा हुन,े कुपोषण दरमा 

बजृि, आजथयक आस्थामा असर, िसाईमा प्रिाि, िग्गा 

िजमन बाझै हुने, व्र्जक्तका साथै दशेको आजथयक अिस्था 

कमिोर हुन,ु आगलागी हनु सक्ने, िैजिक जिजिििमा 

असर । 

िकृ्षारोपण गन,े िन िंगलको संरक्षण गन,े उन्नि िथा खडेरी सहन 

सकने िाि िा जछटो पाक्ने  बालीहरु लगाउने, पानीका 

महुानहरुको संरक्षण गन,े आकासेपानी संकलनको व्र्िस्था गने, 

जसंचाई र्ोिनाहरु संचालनमा ल्र्ाउन,े िेमौसमी खेिी प्रणलीलाई 

िढािा जदन,े पोखरीहरु जनमायण िथा संरक्षण गने, िठेुल्नाको पानी 

उपर्ोग गन,े थोपा जसंचाइए प्रजिजिको अिलम्बन गने । 

९ 
कृजषबालीमा रोग 

जकरा  

रैथाने बालीहरुको जिउ नलगाएर अन्र् 

जिउको िरपनुय पने, कृजषमा आिजुनकीकरण 

नहुनु, एकै िािको जिउको प्रर्ोग हुन,ु 

रासार्जनक मल िथा जकट्नासक औषिी 

को अब्र्िजस्थि प्रर्ोग 

बालीनाली नष्ट हुने, उत्पादकत्िमा हार्स, खाद्यर् 

असरुक्षा, कुपोषण, आजथयक िथा सामाजिक असर बढ्न,ु 

कृजषमा जििषृ्ट्ण बढ्नु, स्िास््र्मा प्रजिकुल असर पनुय, 

िैजिक जिषादी प्रर्ोग गने, एजककृि शत्र ु जिि प्रजिजिको प्रर्ोग 

गनुय, हरेक िडामा कृजष प्राजिजिकको ब्र्िस्था गने, माटो पररक्षण 

गरर सोही बमोजिम उपर्कु्त खेिी गन,े खिेीमा क्षिेी पनुलािका 

लाजग कृजषय जबमा लाई प्रिािकारी लाग ु गने, हाइजिड िीउ 

लगाउदा सकेसम्म जनजिि स्थानमा पररक्षण गरेर मात्र जकसानलाई 

जिउ जबिरण गने । 
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१० 
पशपुजंक्षमा राग्न े

रोग 

पशहुरुको उजचि आहार र गोठ िथा िकारो 

ब्र्िस्थापन नहनुु, पशपुालन सम्बन्िमा 

प्रर्ाप्त ज्ञानको अिाि, हाडनािामा प्रिनन 

हुनु, सरसफाइमा कमी, समर्मा 

भ्र्ाजक्सनेसन िथा चेक अप गराउँने प्रचलन 

नहुनु, दक्ष पशपु्राजिजिकको कमी ।   

पश ु िनको क्षेिी, पोषणमा प्रिाि, आजथयक उपाियनमा 

कमी, कृषकहरुको िोस िथा िाँगरमा ह्रास हुन,े िािािरण 

िथा मानि स्िास््र्मा असर पनय िाने, कृषकहरु 

व्र्िसाजर्क बन्न नसक्न,े बैदजेशक पलार्न हुन,े  गररबी 

बढ्ने । 

पाजलकाको जिजिन्न स्थानको सम्िाब्र्िाका आिारमा 

पशपुालनको र्ोिना िर्ार गन,े पशपुालक जकसानलाई पश ुजिमा 

गने ब्र्िस्था गने, हरेक िडामा पश ुप्राजिजिक िथा आिर्ािश्र् 

प्रजिजि िथा औषिीको व्र्िस्थापन गन,े पशपुालक जकसानका 

लागी अिारििु िाजलमको ब्र्िस्था गने, आिजुनक 

पशपुजंक्षपालन सम्बजन्ि ज्ञान जदन,े पश ु आहारका साथै 

सिुाररएको खोर गोठ िथा िकारोमा िोड जदने, उन्नि नश्ल 

सिुारका लाजग आिश्र्क सहर्ोग गने । 

११ जहमपाि प्राकृजिक घटना, मौसमी पररिियन 

जचसो बढ्ने िएकोले माजनस िथा पशिुस्िुहरुको 

स्िास््र्मा समस्र्ा आउनु, माजनसहरुको ज्र्ान 

िान,बालीनाली नष्ट हुने दजैनक मिदरुी  गरी खान ेिगयलाई 

खानाको िोहो गनय समस्र्ा  जहमपजहरो िाने, दजैनक 

िनजििन कष्टकर हुन,े सरसफाइएमा बािा हनुे । 

िाडो मजहनामामा बाक्लो लगुाहरु ल्गाउन े ,दाउराहरु िम्मा गरर 

राख्न,े जिपन्न पररिारका सदस्र्हरुलाई उजनहरुको आिश्र्क्ता 

बमोजिम सहर्ोग गने  ँँसाना बालबाजलकह, ििृििृाहरुलाई 

घरम ै िािो लगुा लगाएर आगो िापरे बस्न लगाउने, मौसमका 

अनुमान गरर काममा िान,े बमेौसमी खिेीमा िोड जदन,े जचसो संग 

सम्बजन्िि औषिी िथा उपचारको पिूय िर्ारी गने । 

१२ अजसनापानी प्राकृजिक घटना, मौसमी पररिियन 

बालीनाली िथा िन िनमा क्षजि, आजथयक अिस्था 

कमिोर हुन,े खाद्य असरुक्षा बढ्ने, बाढी िथा पजहरो िाने, 

बनिंगल िथा बोटजिरुिामा क्षजि हुने । 

अजसना पने समर् िन्दा अगाजड नै थन्कर्ाउन सजकने बालीहरु 

लगाउने,  बमेौसमी िरकारी खिेी िथा सम्िि िए सम्म  प्लाजष्टक 

टनेलहरु जनमायण गने, बाली जिमा िथा पश ु जिमामा िोड जदन,े 

मौषम पिूायनमुान सम्बजन्ि सचूना सनु्ने र सोही बमोजिम काम गने  
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३.६ स्थानीय िहहरुिा श्रोि सािन िापनको अिस्थाुः 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४, जिपद ्िोजखम न्र्जूनकरण िथा व्र्िस्थापन ऐन २०७४, जिपद ्िोजखम न्र्जुनकरण कार्यजिजि 

२०७२ बमोजिम स्थाजनर् िहहरुमा पजन पिूय िर्ारीका अभ्र्ासहरु सरुु िएको छ । जसस्न ेगाउँपाजलका र िमू ेगाउँपाजलकाले UNFPA 

को आजथयक िथा प्राजिजिक सहर्ोग सहर्ोगमा र नेपाल रेडिस सोसाईटी केजन्रर् कार्ायलर्को समन्िर् तथा सहर्ोगमा स्थानीर् 

जिपद ्िथा िलिार् ुउत्थानशील र्ोिना र्सै आ. ि. मा सम्पन्न िएको छ । बनाइ सजकएको र्ोिनालाई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउनुपने र 

जनर्जमि अध्र्ािजिक गनुयपन े आिश्र्क्ता छ । सबै स्थानीर् िहमा खलुा िथा सरुजक्षि क्षेत्रहरु पजहचान गरेिापजन उक्त स्थानहरुमा 

आिश्र्क पन े सेिा सजुििा जिस्िार गनुयपन ेआिश्र्किा रहकेो छ र सरुजक्षि क्षेत्रहरु हुदँाहुदँ ैपजन पजहचान नगररदा जबपदक्ो समर्मा 

प्रिाजिि पररिारहरुलाई ब्र्िस्थापन गनय चनुौजिपणूय हुदँ ैगएको छ । स्थानीर् िहले जिपद ्मा प्रर्ोग गनय सजकने औिार िथा उद्दारका 

केही सामान्र् औिारहरु स्टेचर, केही खोि िथा उद्दारका सामग्रीहरु, अग्नी जनर्न्त्रण सामग्री लगार्िका आिारििू सामग्री िण्डारण 

गरेिापजन सहि ढगंले घटना स्थालसम्म व्र्िस्थापन गनय कजठनाई दजेखन्छ िसथय िडा स्िरमा िएको कार्यदल, खोि िथा उद्दार टोली 

लाई अत्र्ािश्र्क िाजलम िथा सामग्रीहरु व्र्िस्थापन गनय िरुरी छ । िसले गदाय समर्मा न ैप्रिाजििहरुको ज्र्ान बचाउन मद्दि गछय । 

र्द्यपी जिल्लामा सबै स्थानीर् िहले जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि गठन सम्म गरेको र जिपद ्मा प्रर्ोग गनय सजकने गरी जिपद ्ब्र्िस्थापन 

कोषहरु स्थापना गरेका छन् । र्ो जिल्ला नर्ा ँर कान्छो जिल्ला िएकाल ेपजन DEOC संचालनमा आउँन सकेको छैन । नपेाल रेडिस 

सोसाइटीको जिल्ला िदथय सजमजि मात्र बनिेा पजन आपिकाजलन राहि जििरणका काम िने गद ैआईरहकेो छ । र्सलाई जिल्लािर 

सजिर् बनाउँन पजन आिश्र्क दजेखएको छ । UNFPA/UMN/NPAF लगाएिका अन्िराजष्ट्रर्/राजष्ट्रर् गैरसरकारी संस्थाहरुल े

COVID-19 को व्र्िस्थापनका लाजग स्थाजनर् िह संग हािेमालो गद ैआिश्र्क सहर्ोग गद ैआईरहकेा छन् ।   

ि सं स्थाजनर् िह 

जिपद ्पिूय 

िर्ारी 

र्ोिना 

खलुाक्षेत्र/सरुजक्षि 

स्थान पजहचान िथा 

व्र्िस्थापन 

जिपदक्ा न्र्नूिम 

औिार िण्डारण 

जिपद ्

ब्र्िस्थापन 

सजमजि 

जिपद ्

ब्र्िस्थापन 

कोष 

१ जसस्नेगाउपाजलका छ पजहचानमात्र गररएको छ छ छ 

२ िमूेगाउँपाजलका छ पजहचानमात्र गररएको छ छ छ 

३ पथुाउिरगंगा गाउँपाजलका छैन पजहचानमात्र गररएको छ छ छ 

जिल्लामा माजि उल्लेख भए बमोजिमका संरचनाहरु स्िापना गररएको भएपजन प्रभावकारी रुपमा पररचालन र कार्ाान्वर्न हुन सकेका छैनन् । 

 

३.७ आपिकाजलन अिस्थािा खोि िथा उद्धारका लाजग ियार गरीएका हेलीप्याडहरुको जििरण 

पूथा उत्तरगंगा गाउाँपाजलकाुः हकुाम ररसल्लामा रहकेो हलेीप्र्ाड, िकमा रहकेो खलेमदैान  (आिश्र्क परेमा)  

भूिे गाउाँपाजलकाुः महिको ठाँटीडाँडामा रहकेो हलेीप्र्ाड 

जसस्ने गाउाँपाजलकाुः गाउँपाजलकाको कार्ायलर् माथी पट्टी रहकेो हलेीप्र्ाड, आिश्र्क परेमा पोखराको खेलमदैान मलूपानी 

३.८ स्िास्थय सेिा कायावलयहरु 

ि स जििरण संख्र्ा 

१ जिल्ला अस्पिाल १ 

२ प्राथजमक स्िास््र् केन्र १ 

३ स्िास््र् चौकी १५ 

४ सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई १५ 

  िम्मा संख्र्ा ३२ 

श्रोिुः जिल्ला स्िास््र् कार्ायलर् रुकुम, (रुकुम पिूय) 
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शसस्त्र प्रहरी बल 

जडजििन 

िनकार्ायलर् 

सडक पूिायिार 

जबकास कार्ायलर् 

िलस्रोि िथा 

जसचाइ 

गै स स/ 

बालक्लि 

 

   सामदुाजर्क 

िन महासंघ 

 

खानपानी सम्पकय  

कार्ायलर् 

पत्रकार 

महासंघ 

जिल्ला अनुसंिान 

कार्ायलर् 

पत्रकार महासंघ स्थानीर् सरकार 

बैंक िथा 

जबजिर्संस्थाहरु 

 

क्र्ाम्पस िथा 

जबद्यालर्हरु 

afn Snj 

 

उद्योग बाजणज्र् 

संघ 

जिल्ला 

स्िास््र् 
घरेलु िथा साना 

उद्योग 

इ प्र कार 

चौजकहरु 

जिल्ला 

अस्पिाल 

रुकुि  

पूिव 

 

जि स स 

जिल्ला प्रहरी 

नेपाली सेना 

नेपाल रेडिस 

सोसाइटी 

 

जिल्ला प्रशासन  

३.९ हाल COVID-19 को व्यिस्थापनका लाजग ियार गरीएका क्िारेजन्टन िथा आईशोलेशन सेन्टरहरुको 

जििरणुः  

क्िारेजन्टनुः पथुा गाउपाजलकामा २८, जसस्ने गाउपाजलकामा  र िमू ेगाउँपाजलकामा िटा  गरी िम्मा २९ िटा (जिद्यालर्, सामदुाजर्क 

ििनहरु) ५९१ िेड क्षमिाको । 

आईसोलेशनुः २० सैर्ाको जिल्ला अस्पिाल हािा जित्र रहकेो ििनमा र ५० सैंर्ा परु्ायउँन ेिर्ारी रहकेो । 

३.१० जिल्लाको सम्बन्ि जचत्र 
जिपद ्पिूयको पिूयिर्ारी, रोकथाम र अल्पीकरण, जिपदक्ो समर्को प्रजिकार्य र जिपद ्पिात्को पनुयस्थापना र पनुजनयमाणय िथा िलिार् ु

पररिियन अनुकुलनका लाजग आिश्र्क पन े सेिा, सजुििा, सरुक्षा उपलब्ि गराउने सरकारी िथा गैर सरकारी जनकार्, सामाजिक 

संघसंस्था, बैंक, जििीर् िथा सहकारी संस्था, स्िास््र्, सरुक्षा जनकार् र अन्र् मानिीर् सेिा प्रदार्क संघसंस्था आजदको उपलब्ििा, 

पहुचँ िथा सम्बन्िको जिशे्लषण र्स संस्थागि जचत्रबाट गररएको छ । र्स औिारको प्रर्ोगबाट समदुार्ले जिपद ् िथा िलिार् ू

उत्थानजशलिाका सम्बन्िमा सामाजिक िथा साियिजनक जनकार् सम्मको पहुचँ दखेाउन खोजिएको छ ।  

र्स सम्बन्ि जचत्रमा समदुार् िथा संघसंस्था बीचको दोहोरो सम्बन्िलाई दिैुजिर जिर िएको रेखाले दखेाइएको छ । जिशेषगरी 

जिल्लाका जिषर् क्षेत्र संग सम्बजन्िि कार्ायलर्हरु, गाउँपाजलका िथा जिनका ईकाई िथा शाखाकार्ायलर्सँग िजलर्ो सम्बन्ि रहकेो 

पाइएको छ । जिपद ्िथा िलिार् ुिन्र् िोजखम व्र्िस्थापनका लाजग पजहचान िएका र्ी संघसंस्था िा जनकार्हरुबाट मखु्र् रुपमा 

िनचेिना,  पिूयिर्ारी प्रजिकार्य राहि जििरण, आपिकाजलन जशक्षा, कृजिम घटना अभ्र्ास, खोि िथा उिार, िकुम्प प्रजिरोिी संरचना 

जनमायण गने िस्िा सहर्ोगहरु जिल्ला जिपद ् व्र्िस्थापन सजमजिको सल्लाह सझुाि सहर्ोगमा समदुार्ले प्राप्त गनछेन् । संस्थागि 

जिशे्लषण िा सम्बन्ि जचत्रको जिस्ििृ जििरण िथा जिशे्लषण िल समािेश गररएको



पररच्छेद-४ 

४. के्षत्रगि प्रजिकायव योिना 

४.१ जिषयगि के्षत्रको पररचय (Introduction of Cluster Approaches) 

जिपद ् पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिनाको प्रिािकाररिाका लाजग राजष्ट्रर्, प्रदशे र जिल्लास्िरमा जिषर्गि क्षेत्रहरू को 

नेितृ्िदार्ी जनकार् र स्थानीर् िहहरुमा रहने क्षेत्रगि ईकाइहरुलाई आिार मानरे कार्य जििािन गररएको छ । र्स अििारणाको 

कार्ायन्िर्न गनय जिल्ला स्िरका लाजग िियमान समर्मा चनुौजि दजेखए स्थानीर् िह र सो अन्िगयि रहने जबषर्गि ईकाइहरुको पजन 

कार्य जििािनको स्िरुपलाई स्िीकार गदाय प्रिािकाररिा र जिम्मेिारी बोि हनुे िएकोल े जिल्ला स्िरमा रहन े जिषर् क्षेत्रगि 

कार्ायलर्हरुले आ–आफ्नो क्षेत्रगि अििारणालाई स्िीकार गने र स्थानीर् िहले समिे र्स अििारणालाई लाग ु गनुयपने छ । 

अन्िरायजष्ट्रर् स्िरबाट मान्र्िा प्राप्त क्षेत्रगि अििारणाका जिशेषिा जनम्नअनुसार रहकेा छना्ः  

• ठूलो जिपदक्ो अिस्थामा सजिर् रहने िए पजन क्षेत्रगि अििारणाले स्थानीर् िहदजेख समदुार्सम्म आफ्नो 

उपजस्थजि कार्म राख्छ ।  

• प्रजिकार्य प्रजिर्ामा जिशेषज्ञिाको उपर्ोग गन ेिजूमका जनिायह गछय ।  

• मानिीर् सहर्ोगलाई प्रिािकारी, जिम्मेिार र उिरदार्ी बनाउने कार्यलाई जनजिि गछय ।  

• मानिीर् सहर्ोगका क्षेत्रको पजहचान गरी त्र्स अनुरूप सहर्ोगको खाका िर्ार गछय ।  

• प्रजिकार्यमा दजेखएका कजमकमिोरीको जनराकरण गरी कार्यर्ोिनाको समीक्षा गद ैआिश्र्किानुसार जिम्मेिारी 

जनिायरण िथा पररमाियन गछय । 

• जिशेष संकटासन्न समूहहरु अपांगिा िएका ब्र्जक्तहरु, मजहला, जकशोरी, बालबाजलका, एकल मजहला, िषे्ठ 

नागररक, सतु्केरी िथा गियििी मजहला, अपागंिा िएका व्र्जक्तहरु,लैंजगक अल्पसंख्र्क आजदलाई जिशषे 

प्राथजमकिामा राखी प्रजिकार्यका गजिजबजिहरुलाई अगाडी बढाईनछे ।  

• सबै स्थानीर् िहमा निेतृ्ि गने ईकाइ हुन ेिएकोले िास्िजिक प्रिाजििको लेखािोखा हनुे, समर्मा न ैपिूयिर्ारी 

िथा प्रजिकार्यका गजिजिजिहरुलाई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाई मानिीर् सेिा कार्यमा जछटो र सहि हनुे छ ।  

क्षेत्रगि नेितृ्ि गन ेजनकार्हरुको मखु्र् कार्यहरु- 

 मखु्र् साझेदारहरुको पजहचान,  

 कार्यिम कार्ायन्िर्नमा समन्िर्,  

 आिश्र्किा पजहचान, कार्यर्ोिना जनमायण िथा रणनीजि िर्,  

 नीजि, कार्यनीजि िथा मापदण्डको कार्ायन्िर्न,  

 अनुगमन िथा प्रजििेदन,  

 श्रोि पररचालन िथा िकालि,  

 नागररक समाि िथा सरकारी संर्न्त्रलाई प्रजशक्षण िथा क्षमिा जिकास,  

 अन्र् क्षेत्रसँग समन्िर्, 

उद्दशे्र्  

क्षेत्रगि अििारणाका प्रमखु उद्देश्र् जनम्न अनुसार रहकेा छन् ।  

 जिल्ला िथा स्थानीर् िह माफय ि क्षेत्रगि रूपमा मानिीर् सहर्ोगलाई प्रिािकारी बनाउनु ।  

 स्थानीर् िह र जिल्लास्िरमा आपत्कालीन पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यका गजिजिजिहरुलाई चसु्ि र कार्ायन्िर्न 

र्ोग्र् बनाउन ु।  

 क्षेत्रगि समस्र्ाको लेखािोखा र समािानका उपार्को लाजग स्थानीर् िहहरुले नै पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यका 

लाजग र्ोिना जनमायण गरर जिशेषज्ञ पररचालन गनुय ।  

 समदुार्, स्थानीर् िह, जिल्ला, प्रदशे र केन्रबीच समन्िर् र समझदारी अजििजृि गनुय ।  

 स्थानीर् िह र क्षते्रगि नेितृ्ि गन ेजनकार्हरुबीच क्षेत्रगि ज्ञान, सीप, प्रजिजिको प्रिािकारी कार्ायन्िर्न गनुय ।  
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जिल्लास्िरिा सजक्रय रहने के्षत्रगि नेिृत्िहरु(Cluster Lead) 

जिपदक्ो समर्मा मानिीर् सहर्ोगलाई प्रिािकारी बनाएर जिपद ्प्रिाजििहरुको िीिन रक्षाका लाजग जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन 

सजमजिसँग सहकार्य गरी जिल्ला स्िरमा जनम्नानुसार क्षते्र जनिायरण र काम गने गरी २०६८ मा क्षते्र जििािन गररएको हो । िसलाई 

अजहल े जिल्ला जिपद ् पबूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना २०७६ लाई अद्यािजिक गरी पररमाियन गन े काम गररएको छ । केही 

जिषर्गि कार्ायलर्हरु स्थानीर् िहमा समार्ोिन िएको हुदँा जबगि बषयहरुमा िएका जिषर्गि क्षेत्रहरुको नेितृ्ि स्थानीर् िहमा न ै

शरुु गनुयपन ेदजेखन्छ ।  

जिल्ला जस्थि जिषर् क्षते्रगि अगिुा िथा सहर्ोगी संस्थाको सचूी र्सप्रकार रहकेो छ:- 

जस न जबषयगि के्षत्र अगुिा संस्था सहयोगी जनकाय िथा संस्थाहरु 

१ 

सचूना 

संकलन, 

समन्िर्, खोि 

िथा उद्दार 
 

जिल्ला प्रशासन 

कार्ायलर्  

नेपाली सेना जसस्ने गाउँपाजलका  

जिल्ला प्रहरी कार्ायलर् िमूे गाउँपाजलका  

सशस्त्र प्रहरी िल, नेपाल  पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका  

राजष्ट्रर् अनुसन्िान कार्ायलर्  रािनैजिक दलहरु  

जिल्ला समन्िर् सजमजि 
गैर सरकारी संस्था महासंघ (हाल 

छैन) 

नेपाल रेडिस सोसाइटी उद्योग बाजणज्र् संघ 

पत्रकार महासंघ नपेाल (हाल छैन) सामदुाजर्क िन उप महासंघ 

२ 

खाद्य, कृजष 

िथा अपजुिय 

ब्र्िस्थापन 
 

एजककृि कृजष 

िथा पशपुकं्षी  

जिकास 

कार्ायलर् 

शोिा खाद्यान्न जडपो कार्ायलर्, रुकुम  जनमायण ब्र्िसार्ी संघ 

स्थानीर् िहका कृजष िथा पश ुजिकास 

शाखा 

र्ािार्ािसजमजिहरु 

िन जडजििन कार्ायलर् अन्र् सरकारी िथा गैर सरकारी 

कार्ायलर्हरु 

३ 

आपिकाजलन 

जशजिर आिास 

िथा गैर खाद्य 

ब्र्िस्थापन 
 

सडकपिुायिार 

जिकास 

कार्ायलर् 

नेपाल रेडिस सोसाइटी जडजििन िन कार्ायलर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् स्थानीर् िहहरु  

नेपाली सेना रािनैजिक दलहरु 

नेपाल प्रहरी सामदुाजर्क िन उप महासंघ 

सशस्त्र प्रहरी िल, नेपाल स्थानीर् िहका जबद्यालर्हरु 

जशक्षा जबकास िथा समन्िर् इकाई गैर सरकारी संस्थाहरु 

स्िस््र् कार्ायलर्  सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर् 

४ 
स्िस््र् िथा 

पोषण 

जिल्ला स्िास््र् 

कार्ायलर् 

स्थानीर् िहको सम्िजन्िि शाखा संर्कु्त राष्ट्रसंजघर् िनसंख्र्ा कोष  

(UNFPA) 

एजककृि कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर् 

जिल्ला जस्थि सरोकारिाला गरै 

सरकारी संघ संस्थाहरु 

सरकारी िथा गैर सरकारी कार्ायलर्हरु   

५ 

खानपेाजन 

सरसफाइ िथा 

स्िच्छिा 

 

िलस्रोि, 

जसंचाइ जिकास 

िथा सि 

जडजििन 

कार्ायलर्  

जिल्ला समन्िर् सजमजि जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई 

स्थानीर् िहको सम्िजन्िि शाखा सरोकारिाला गरै सरकारी संघ 

संस्थाहरु 

स्थानीर् िहको सम्िजन्िि शाखा स्िास््र् कार्ायलर् 

नेपाल रेडिस सोसाइजट 
खानपेानी िथा सरसफाइ सम्पकय  

कार्ायलर् 

६ 
सामाजिक 

सरुक्षा िथा 

सम्िजन्िि 

स्थानीर् िहको 

जिल्ला प्रहरी कार्ायलर् स्थानीर् िहको सम्िजन्िि शाखा 

स्िास््र् कार्ायलर्  नेपाल रेडिस सोसाइजट 
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संरक्षण मजहला िथा 

बालिाजलका 

इकाई 

संर्कु्त राष्ट्रसंजघर् िनसंख्र्ा कोष  

(UNFPA) 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ 

संस्थाहरु 

७ जशक्षा 

जशक्षा जबकास 

िथा समन्िर् 

इकाई 

स्थानीर् िहको सम्िजन्िि शाखा स्िास््र् कार्ायलर् 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ संस्थाहरु जशक्षा क्षते्रमा काम गन ेगरै सरकारी 

संघ संस्थाहरु 

नेपाल रेडिस सोसाइजट नेपालजिद्यिु प्राजिकरण जििरण केन्र 

८ 

राहि पनुाः 

जनमायण/पनुाः

स्थापना 

जिल्ला समन्िर् 

सजमजि/स्थानीर् 

िह सिै  

स्थानीर् िहहरु नेपाल रेडिस सोसाइजट 

उद्योग बाजणज्र् संघ नेपाली सेना  

नेपाल प्रहरी  सशस्त्र प्रहरी िल नपेाल  

घरेल ुिथा साना उद्योग जबकास सजमजि नेपाल चेम्िर अफ कमशय 

सरोकारिाला गरै सरकारी संघ संस्थाहरु   

 ९ 

सचूना 

जबष्ट्लेषण िथा 

समन्िर्  

नेपाल 

टेजलकम/पत्रकार 

महासंघ 

जिल्ला प्रहरी कार्ायलर् रेजडर्ो पजूिय रुकुम/रुजक्मजण एफ एम 

स्िास््र् कार्ायलर् सरोकारिाला सरकारी िथा गरै 

सरकारी संघ संस्थाहरु 

नेपाल रेडिस सोसाइजट स्थानीर् िहका सम्िजन्िि शाखा 

नेपाल टेजलकम पत्रकार महासंघ (हाल छैन) 

 

क. के्षत्र (Couster): सूचना संकलन, सिन्िय, खोि िथा उद्दार 
जिपदक्ो अिस्थामा मानजिर् र िौजिक क्षिी िरैहकेो हुन्छ । रुकुम पिूय जिल्ला खास गरी पजहरो, िकूम्प, बाढी, आगलागी, 

जहमपाि, चट्र्ाङ, खडेरी कृजष िथा पशपुालनमा रोग, महामारी, िंगली िनािरहरुको आिंक िस्िा प्रकोपहरुबाट जपजडि रहदँ ै

आएको छ । जिपद ्संग पिूयिर्ारी िथा प्रिजकार्य सम्बजन्ि उपर्कु्त ज्ञान िथा प्रर्ाप्त श्रोि  नहुदँा र्स्िा प्रकारका जिपद ्बाट िषेनी 

ठूलो िनिनको क्षिी हनुे गरेको छ । मानि समदूार्लाई जिजिन्न जिपजिबाट िोगाउँनु, बचाउँनु राज्र्को दाजर्त्ि हो । िसथय 

जिपदक्ा समर्मा मानजिर् िथा िौजिक क्षजि सकेसम्म कम होस िन्ने उिेश्र्ल ेजिपदक्ा समर्म ैसचूना संकलन गरेर खोि िथा 

उद्दार गनुय पजहलो प्राथजमकिा जित्र पदयछ । र्स कार्यमा िाजलम प्राप्त िनशजक्तको व्र्िस्था गरी जिपद ्मा परेकाहरुको उद्दार गनुय र्स 

सजमजिको प्रमखु कार्य हो । 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकायुः जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् । 

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजिुः सम्भाजिि िानिीय िथा भौजिक असर । 

• साियिजनक पिूायिारहरू (सडक, ििन, पलु, जबद्यिु, आपजूिय, सञ्चार) आंजशक िथा पणूय रुपमा क्षजि ।  

• आिास िथा व्र्जक्तगि सम्पजि आंजशक िथा पणूय रूपमा क्षजि । बालबाजलका, मजहला, ििृ–ििृा, अपाङ्गिा िएका 

ब्र्जक्तहरु मखु्र् रूपमा प्रिाजिि हनुे गरी माजनसहरू जिस्थापन हुन े। प्रिनन स्िास्थर् लगाएिका अत्र्ािश्र्क स्िास््र् 

सेिाहरु अिरुि हुन सक्ने । 

• जिजिन्न जकसीमका लैंजगक जहसंाका घटनाहरुमा बजृि हनु सक्न े। 

• जिद्यालर्मा कक्षा कोठा, प्रहरी चौकी र स्िास््र् केन्र िस्िा उपलब्ि साियिजनक संस्थाहरू माजथ प्रिाजििहरुको चाप 

बढ्ने ।  

• सामदुाजर्क संस्थागि ठाउँहरूमा अस्थार्ी आिासमा बसेको समर्मा सामदुाजर्क स्िास््र् िथा सरसफाई सम्बन्िी 

समस्र्ाहरु आउन सक्ने ।  

जिस्थाजपि पररिारहरुलाई अस्थार्ी आिास सम्बन्िी सहर्ोग आिश्र्क हुन े।  

सिजिगि उदे्दश्य : 

• िर्ारी अिस्थाको अनगुमन गनयका लाजग अनगुमन सम्बन्िी बैठक/खोि िथा उद्दारसम्बन्िी टोलीको गठन, खाद्य 

सामग्री िथा गरै खाद्य सामग्रीको पजहल ेनै िण्डारण अन्र् क्षेत्रहरूको िर्ारी गरी सचूना एजककृि गने । 
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• प्रकोपको सचूना सही समर्मा उपलब्ि गराई समन्िर् गने । 

• िीन िटा क (कसल,े के, कजहल े ढाचँाको जिकास र जिल्ला जिपद ् ब्र्िस्थापन सजमजिमा सचूनाको व्र्िस्थापन र 

प्रजिकार्य प्रणालीलाई सहि बनाउनका लाजग कार्यिमको जनिायरण गनय ।  

• जिपदक्ो कारणल ेिीिन िोजखममा परेका व्र्जक्तहरु त्था िनसम्पिीको खोिी िथा उद्दार गने । 

िानिीय सहयोगका िापदण्ड (स्फेयर िापदण्ड)  

• जिपदक्ो लगिै उपकरण सजहि खोिी िथा उद्दार टोली खटाउन े।  

• सरोकारिाला सिैलाई समन्िर् बैठक र प्रजििेदनका बारेमा िानकारी गराउने ।  

• सबै सजुििाबाट एकदमै िजञ्चि समहु, िोजखममा रहकेा व्र्जक्तहरू लगार्ि सबैलाई न्र्ार्ोजचि रूपमा गररएको उद्दार 

सामग्रीको जििरण िथा सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजिको अनुगमन ।  

• पजहलो हप्तामा पररजस्थजिका बारेमा जदनजदन ैप्रजििेदन पेश गन ेर त्र्सपजछ हरेक दईु हप्तापजछ पेश गने ।  

• जशजिर समन्िर् िथा जशजिर व्र्िस्थापनको अनगुमन गने िथा प्रजििेदन पेश गने (फारम सजहिको संर्न्त्र ।  

• २४ घण्टाजित्र पे्रस जिज्ञजप्त िारी गने सचूना प्रकाशन प्रसारण गने सञ्चार माध्र्मका लाजग समाचार पठाउने र पजहलो 

हप्तामा हरेक जदन ।  

• जनर्न्त्रण िथा मानिीर् सहर्ोग सम्बन्िी मापदण्ड कार्म गन े। 

• घाईिे जबरामीहरुको प्राथजमक उपचार िथा मिृकहरुको व्र्िस्थापन गने । 

• जिपद ्मा परेकाहरुलाई समर्मै राहि सामग्री जििरण गने । 

• अन्र् जिषर्गि क्षते्रहरुसंग समन्िर् गरी उपलब्ि सचूनाहरुको जिशे्लषण गरर कार्ायन्िर्न गन े। 

 

जिषयगि के्षत्रका सद्स्य संस्थाहरुको सूची, क्षििा िथा स्रोिहरुको नक्सांकन 
 

ि

 

सं 

अगिुा र सहर्ोगी 

संस्थाहरु 

उपलब्ि सािन स्रोि 

सम्पकय  ब्र्जक्त सम्पकय  न.ं आजथयक 

श्रोि 
सामग्री श्रोि 

दक्ष मानजिर् 

श्रोि 

१ 
जिल्ला प्रशासन 

कार्ायलर् 
६ लाख राहाि कोष उद्दार सामग्रीहरु ५ िना 

प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी 
(*%&*^&&&& 

२ नेपाल प्रहरी  छैन उद्दार सामग्री र संचार सािन ३० िना 
प्रहरी नार्ि 

उपररक्षक 

९८५७८९०४८१ 

०८८४१३०५२ 

३ नेपाली सेना छैन उद्दार सामग्री र संचार सािन १ प्लाटुन सेनानी ०८८४१३१०३ 

 
 

४ सशस्त्र प्रहरी िल 

छैन 

उद्दार सामग्री र संचार सािन 
१ प्लाटुन 

(३५ िना) 

प्रहरी नार्ि 

उपररक्षक 

०८८४१३०९७ 

९८४५८३३९२८ 

९८५२१२५८९७१ 

५ 
राजष्ट्रर् अनुसन्िान 

जिल्ला कार्ायलर् 
छैन सचूना िथ समन्िर्  

सचूना 

संकलन 

जिल्ला अनुसन्िान 

अजिकृि 

०८८४१३०८८ 

९८५७८२४४८८ 

६ नेपाल रेडिस सोसाइटी छैन 
गैर खाद्य सामग्री अनुसचूीमा 

उल्लेख गररएको छ 

राहि 

जििरण 
संर्ोिक/सिापजि (*%!@#)$@( 

९८४३७६६३४५ 

७ र्ािार्ाि सजमजिहरु छैन र्ािार्ािका सािनहरु 
ढुिानी 

सजमजि 
प्रमखुहरु 

अनुसूचीमा उल्लेख 

गररएको छ ।  
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८ 
जिल्ला आपिकाजलन 

कार्य संचालन केन्र 
छैन 

संचार उपकरण समन्िर् 

उददार सामग्री 
४ िना     

 

आपिकालीन पररजस्थजिको पिूवियारी गजिजबजिुः संकटकाजलन पररजस्थजिभन्दा पजहले 

पूिवियारी सम्िजन्ि गजिजबजि  जिम्िेिार जनकाय कजहलेसम्ि 

व्र्िस्थापन िथा समन्िर् सम्बन्िी व्र्िस्थााः जिल्लाका क्षते्रगि 

साझेदारहरूका जबचमा सम्िाजिि जिपद ् बाट बच्नका लाजग गनय सजकने 

सम्झौिामा समझदारी गने । 

क. समन्िर् बैठक –DDMC 

आपत्कालीन पररजस्थजििन्दा पजहल े

आपत्काल अिजिमा  

आपिकालपजछ 

ख. पिूयिर्ारी िथा सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजिका लाजग सम्पकय  व्र्जक्तको 

नाम िथा सम्पकय  ठेगाना सजहि जिजिन्न जनकार्हरूको िजूमका िथा 

जिम्मेिारी पररिाजषि गने । 

DDMC को 

समन्िर्मा क्लष्टर िथा 

सदस्र्हरु 

क. जिल्ला 

प्रशासनकार्ायलर् 

 

ख. जडजडएमसी 

आगलागी िए 

फाल्गनुमा, बाढी पजहरो 

िए िेठ र िकुम्पका 

लाजग िनुसकैुबेला पजन 

क. जबपदक्ो िनुसकैु 

समर्मा 

ख.फाल्गणु मजहनामा 

जिम्मेिारीको 

बांडफाँड गन े

जसजकएका पाठुः 

क. प्रत्रे्क स्थानीर् िहले जिपद ्मा सहर्ोग गनय सक्ने सहर्ोगी जनकार्को 

पजहचान जिपदअ्जघ नै गनुयपने काममा दोहोरोपन आउन नजदन नपेाल 

सरकारले ल्र्ाएको जिपद ्लेखािोखा मागयदशयन २०७२ को आिारमा 

ि्र्ाङ्क संकलन गनुयपन े। 

ख. खोि िथा उद्दारका सामग्री िडा िहमा व्र्िस्थापन गरी स्िरं्सेिकहरु 

पजहचान गरी आिश्र्क िाजलम उपलब्ि गराउने । 

ग. राहि सहर्ोग जििरण गदाय एकद्वार प्रणाली माफय ि जििरण गनुय उपर्कु्त 

हुने र सबै सचूनाहरु जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्रलाई 

उपलब्ि गराउनपुन े। 

घ. कृजिम घटना अभ्र्ास गन े। 

 

DDMC,  

 

 

 

स्थाजनर् िह 

 

 

 

DDMC 

नेपाल रेडिस  

सोसाइजट/सशस्त्र प्रहरी 

िल 

 

सजमक्षा बैठक अिजिमा 

 

 

 

चैत्र मसान्िसम्मा 

 

 

 

िेठ मसान्िसम्ममा 
 

क. जिपद ्मा प्रर्ोग हनुे औिार िथा खाद्य सामाग्रीको अध्र्ािजिक गने 

ख. खोि िथा उद्घारका लाजग टोलीको नामािली िर्ार गने । 

ग. सबै स्थानीर् िहमा कुन जिपद ् कहाँ कहाँ िान सक्छ ? आिाररेखा 

सम्बन्िी िानकारी गने, ि्र्ाङ्क सङ्कलन गने र त्र्सलाई अद्यािजिक 

पान े। 

घ. सचूना सङ्कलन सम्बन्िी औिार प्रर्ोग गने बारेमा प्रजशक्षण उपलब्ि 

गराउन े

ङ. सङ्कलन गररएको िानकारीको जिशे्लषणका लाजग सम्पकय  व्र्जक्त 

िोक्न े

DDMC 

सिै स्थाजनर् िह 
बैशाख मसान्िसम्म 

जिपद ्पनयसक्न ेस्थानीर् िहसँग सम्बजन्िि क्षेत्रगि िानकारी/ि्र्ाङ्क DDMC चैत्रसम्म 

उद्दार िथा राहि सामग्री पजहल ेनै िण्डारण गरी राख्न े

क. सम्िाजिि आपत्कालीन पररजस्थजिमा प्रिाजिि हुनसक्न े

व्र्जक्तहरूको सङ्ख्र्ाका आिारमा आिश्र्क सामग्रीको 

न्र्नुिम मौज्दािराख्ने । 

DDMC 

स्थानीर् िह  

नेपाल रेडिस सोसाइजट 

िेठ मसान्िसम्म  

असारको पजहलो 

हप्तासम्म 
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ख. जिजिन्न जनकार्हरूसँग उपलब्ि मौज्दाि संकलन गन े

ग. अपगु सामग्री (Gaps) को पजहचान गन े

 

प्रिािकारी खोि िथा उद्दारका लाजग पिूय िर्ारीमा जिशषे ध्र्ान परु्ायउनुपछय । सचूना प्रणाली अन्िगयि स्थापना िएको संचारको 

च्र्ानल माफय ि प्रिािकारी समन्िर् गन े। समर्मै सरुक्षा जनकार्हरुलाई प्रकोपको अिजस्थजिको बारेमा िानकारी जदइ खोि िथा 

उद्दार कार्यमा िर्ारी गने । प्राप्त सचूनाका आिारमा सम्बजन्िि क्षेत्रमा रहकेा खोि िथा उद्दार सामग्रीहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाउने । जिपद ्

पनुय अगािै बषाय र नदीको अिस्थालाई ध्र्ानमा राखी खोि िथा उद्दार कार्यमा िर्ारी गन े । पिूय सचूना प्रणालीको जबस्िार र 

संस्थागि गनयका लाजग जिल्ला जस्थि जिल्ला जिपद ् व्र्िस्थापन सजमजि, स्थानीर् िहहरु, सरुक्षा जनकार्हरु, संचार माध्र्महरु 

जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्र, पत्रकार महासंघ एिं जिजिन्न सरकारी, गैर सरकारी जनकार्हरुको अहम िजूमका रहन्छ 

। जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि र सरुक्षा जनकार्हरुको समन्िर्मा जिल्ला जस्थि खोि उद्दारका िनशजक्तहरुको पजहचान गने । 

जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्रसंगको जनर्जमि समन्िर् र सम्पकय , मखु्र् सञ्चारका ठाउँहरु र सम्पकय  ठेगानाहरुको 

पजहचान गने । िल िथा मौसम पिुायनुमान सहि एिं सरल ढंगले आम नागररकहरुसंग परु्ायउन पिूय सचूना प्रणाली स्थापना िथा 

सिलीकरणका लाजग पहल गने । 
खोिी िथा उद्दारके्षत्रको प्रजिकायव योिनाुः आपिकाजलन पररजस्थजि को अिजििा  

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

सहर्ोग सम्िजन्ि गजिजबजि- ित्कालका लाजग ०-३० जदनसम्म 

क. जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्रलाई सकृर् पान े। 

जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको ित्काल बैठक बस्न े। 

ख.िानकारीको सङ्कलन िथा पररजस्थजिलाई अद्यािजिक 

गनयका लाजग मखु्र् जिपद ्(िकुम्प िा बाढी िा अन्र्) शरुू 

िएपजछ सम्बजन्िि क्षते्र (Cluster) का सब ैसदस्र्हरूसँग 

समन्िर् बैठक बसी क्षते्रगि जनकार्हरुलाई सजिर् बनाउने 

ग) प्रारजम्िक रुि लेखािोखा टोली पररचालन गन े। 

क. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

ख. जिल्ला प्रशासन 

ग. स्थानीर् िह, नरेेसो र 

नेपाल प्रहरी 

२४ घण्टाजित्र 

घ पररजस्थजि सम्िजन्ि पजहलो प्रजििेदन िर्ार पाने  घ नेपाल रेडजि सोसाइजट 

DDMC 

२४ घण्टाजित्र प्रजििेदन 

ङ. प्रारजम्िक लखेािोखाको प्रजििदेन िर्ार पानयका जनजमि 

आिार रेखाका ि्र्ाङ्कको समीक्षा गन े। 

प्रिाजिि स्थान, स्थानीर् िह/क्षेत्रसँग सम्बजन्िि उपलब्ि 

ि्र्ाङ्क/िानकारीको समीक्षा गन े

प्रिाजिि क्षते्रमा जिद्यमान साियिजनक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गन े

जिल्लामा उपलब्ि उिार सेिा/क्षमिा/उद्दार सामग्रीको समीक्षा 

गन े

ङ. स्थानीर् िह 

 जिल्ला प्रशासनकार्ायलर् 

नेरेसो  
 

२४ घण्टाजित्र पजहलो 

प्रजििेदन 

च. प्रारजम्िक िानकारीहरूका आिारमा प्रारजम्िक मानिीर् 

सहर्ोग 

ित्काल उपलब्ि गराइने मानिीर् गजिजिजिहरूको 

प्राथजमकिाको िम जनिायरण गने । जिपदप्जछ लगिै सामग्री िथा 

उपकरणसजहि खोिी िथा उिारटोली खटाउने । 

सरुक्षाकमीहरूद्वारा सहर्ोगमा संलग्न व्र्जक्तहहरूको सरुक्षा । 

घाइिेहरुलाई प्राथजमक उपचार प्रदान । 

च. DDMC 

DDMC 

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाली सेना, स्थानीर् िह 

नेरेसोको प्राथजमक उपचार 

टोली 

पजहलो र दोस्रो जदन 

छ. घाईिेहरुको ओसारपसारका लाजग एम्बुलेन्स सेिा पररचालन 
 

स्िास््र् कार्ायलर् २४ घण्टाजित्र प्रजििेदन 

ि. ित्काल जिपद ् प्रजिकार्य िाजलकालाई अनुशरण गरी DDMC पजहलो जदनिाट 
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कार्ायन्िर्न गन े

झ. स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग क्षेत्रगि आकजस्मक 

र्ोिना जनमायण/समीक्षा गन े मानिीर् सहर्ोगको अनुगमन गनय र 

सिुारका लाजग पषृ्ठपोषण उपलब्ि गराउनका लाजग टोली 

खटाउन े। 

DDMC दोस्रो जदनबाट जनरन्िर 

िोजखममा रहकेा िस्िीहरुलाई ित्काल सरुजक्षि स्थानमा 

स्थानान्िरण गने । 
स्थाजनर् िह रDDMC   

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि-अन्िररम अिजिका लाजग (३०–९०) जदन 

क्षेत्रगि (Cluster) समन्िर् बैठक 

क. DDMC बैठक, जबषर् क्षेत्रगि जनकार्हरुको बैठक बस्न े
DDMC हप्तामा एकपल्ट 

पररजस्थजि सम्बन्िी प्रजििेदनलाई अद्यािजिक पाने । DDMC हप्तामा एकपल्ट 

मानिीर् सहर्ोगका लाजग समन्िर् िथा क्षेत्रगि जिम्मेिारी जदने । DDMC पजहलो हप्ता 

मानिीर् सहर्ोगका लाजग अनुगमन DDMC हप्तामा एकपल्ट 

 

आिश्यक श्रोि िथा सािग्रीको जििरण 
नोटाः माजथको िाजलकामा खोि िथा उद्घारमा प्रर्ोग हुन ेसामग्रीको िियमान मौज्दाि अिस्था गि िषयको िलुनामा ठूलो स्केलमा 

जिपद ्आइपदाय थप उद्घार सामग्रीहरु आिश्र्क पने आँकलन गरे अनसुार स्थानीर् िहहरुले पजन सोका लाजग िर्ारी गरे पजन उक्त 

सामग्रीहरु थप आिश्र्किा रहकेो छ । सो सचूीमा थप आिश्र्क िनी उल्लेख गररएका सामग्री नपेाल रेडिस सोसाइटी, जिल्ला 

समन्िर् सजमजि, स्थानीर् िहहरु र सहर्ोगी गैसस िथा अन्िरायजष्ट्रर् गसैसहरु िो सकैुल ेपजन सहर्ोग गनय सजकने छ । 

स्टक खोि िथा उिार सामग्रीको जििरण 

क्र स सािग्रीको जििरण ईकाई 
नेपाली 

सेना 

शसस्त्र प्रहरी 

बल 
जि प्र का 

ई प्रका 

चुनिाङ 

जसस्ने गा 

पा 

भूिे गा 

पा 

पुथा उत्तरगंगा 

गा पा 

िम्िा 

पररिाण 
कैजफयि 

१ गमबुट िोडा ० ० ४ ३ १७ ११ २५ ६०   

२ स्रेचर सामान्र् िटा ० ० ० १ ५ ६ १५ २७   

३ फोकस लाईट/ हडे लाइट िटा ४ ० ५ ३ १२ २ ० २६   

४ हािे माईक िटा ० ० ० १ ३ ३ १ ८   

५ हले्मेट िटा ० ० ७ ३ ५   २५ ४०   

६ आल्मुजनर्म िर्ायङ िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

७ बेल्चा िटा ५ ५ १४ २ ९ ४ २५ ६४   

८ िोबार िटा १ १ ० १ ९ ४ २५ ४१   

९ क्र्ाराबाईनर सेट ० ० २ ० २ २ ० ६   

१० म्र्ारेस िटा ० ० ० ० ०   २५ २५   

११ बन्चरो िटा ० ० ३ ० ९ ४ ५ २१   

१२ स्रेचर फोजल्डङ िटा १ ० २ १ ०   ० ४   

१३ ह्यामर िटा २ २ ४ ० १४ ४ १५ ४१   

१४ जत्रपाल िटा ० ० ३ ० ०   २५ २८   

१५ डाईनाजमकडोरी रोल ० ० २ ० १   २ ५   

१६ डोरी जमटर १०० १०० ० ० ०   ० २००   

१७ फोकस टचय िटा ० ४ ० ० ०   ० ४   

१८ गैंटी िटा १० १० १९ १ ०   २५ ६५   

१९ प्राथजमकउपचार जकट बक्स िटा ० ० ० ० ५ ४ २५ ३४   

२० लाईफ ज्र्ाकेट िटा ० ० २३ ० ८   ० ३१   
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२१ मेगा फोन                         िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२२ ग्र्ास फाएर िटा ० ० ० ० ६   ० ६   

२३ आरी िटा ० ० २ ० १०   ० १२   

२४ Sefty Glass िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२५ Buket  िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२६ Rain Coat िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२७ Chain Saw िटा १ १ ० ० ०   ० २   

२८ सेफ्टी िेल्ट िटा ५ ५ ७ ० ०   ० १७   

२९ रिर ट्र्िु िटा ० ० २ ० ०   ० २   

३० सािेल िटा ० ० ६ ० ०   ० ६   

३१ हलेोजिर्न लाईट िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

३२ भ्र्ाक्सो हके्िािलेेड िटा १ १ २ ० ०   ० ४   

३३ पन्िा िोडा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३४ िुमर पुली िटा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३५ सटय जसजलङ िटा ४ ४ ४ ० ०   ० १२   

३६ जफगर ८ थान ३ ३ ० ० ०   ० ६   

३७ र्ायजप्लङ रोप जमटर ० ० ० ० १०० १०० ० ०   

  कुल िम्मा   १४९ १४८ १२३ १६ २४९ १४४ २३८ ८६७   

 

ख) के्षत्र (Cluster) : खाद्य, कृजष िथा आपुजिव व्यिस्थापन 

जिल्लाको अजिकांस िाग उिरी मोहडािफय  पने िएकाले र्स िषय लगािार परेको िषायिका कारण जहउँद ेबालीमा ४० प्रजिशिल े

जगरािट आएको अनमुान गररएको छ । प्रार्िसो मकै बालीमा रोग जकरा लाग्न,े हािाहरुीले क्षिी गने िएकाले उत्पादनमा बजृि हुन 

नसक्ने दजेखन्छ । अझ र्स बषय सलह जकराको प्रकोपका कारण अजिकांश ठाउँ बाजलहरु पणूय िथा आंजश रुपमा क्षजि िई उत्पादन 

घट्ने दजेखन्छ । र्स िषयको िषायिको अिस्थालाई हदेाय बषायमा व्र्ापक खेजिर्ोग्र् िजमनमा ि ूस्खलन िइ बाजलनाजल नष्ट हुन ेर 

उत्पादन घट्न ेदजेखन्छ िन ेCOVID-19 का कारण जिदशेबाट फजकय ने िनचापले हाल हुदँ ैआएको कुल उत्पादनमाकररब ३० 

प्रजिशि अपगु हनुे दजेखन्छ । 

यस के्षत्रिा नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय (Cluster Lead): कृजष िथा पशुपंजक्ष जिकास कायावलय, स्थानीय िह  

सह नेिृत्ि गने जनकाय (Cluster Co-Leads) :जिश्व खाद्य कार्यिम 

जिपद ्सम्बन्िी पररजस्थजि: जिपदक्ो सम्िाजिि मानिीर् असर 

➢ प्रिाजिि पररिारको खाद्य आपजूियमा कमी, खाद्यान्न प्रजिको घट्दो पहुचँ, जिस्थापन िथा जिद्यालर्मा खिुाउने कार्यिम 

िस्िा अन्र् खाद्यान्न सम्बन्िी कार्यिममा अिरोि िएको कारणले गदाय अस्थार्ी रूपमो खाद्य असरुक्षा हनुे ।  

➢ कृजष बालीमा ब्र्ापक क्षजि, िीजिकोपाियनमा क्षजि, बालीनालीको नोक्सान, पशिुनको क्षजि, सामना गने रणनीजि 

(Coping Strategy) मा बािाका कारणहरूल ेगदाय मध्र्म अिजिको खाद्य असरुक्षा । 

सिजिगि उदे्दश्युः 

➢ प्रिाजिि व्र्जक्तहरूका लाजग समर्मा नै खाद्यान्नको उपलब्ििा िथा खाद्यान्नमा पहुचँ सजुनजिि गराएर िीिन बचाउन े। 

जिजशि उदे्दश्य : 

➢ िीिनरक्षा सम्बन्िी रणनीजिहरू (Survival Strategies) का लाजग आिश्र्किाको पजूिय गनयका जनजमि िर्ारी खाना 

उपलब्ि गराउने र दीघयकालीन रुपमा पारीिाररक अजस्ित्ि, िीजिकोपाियनको सरुक्षा िथा दीघयकालीन रणनीजिहरूको 

फलस्िरूप मानि मर्ायदा, सकारात्मक प्रिाि जनमायण गने ।  

➢ पारीिाररक स्रोिहहरूलाई पनुलायि (Recovery) िथा दीघयकालीन जिकासमा लगानी गनय जदनका लाजग 

➢ खाद्य सरुक्षा बढाउँनका लाजग गह्रा सिुार जिजि अिलम्बन गनय पे्रररि गद ैआिश्र्क जिउजििन, प्रजिजि प्रदान गन े। 
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➢ उत्पादनजशल क्षते्र संरक्षण गने र िोजखम क्षेत्रमा बकृ्षारोपन गने, िटबन्ि जनमायण गने । 

➢ जदगो आर्मलूक पश ुचौपार्ा िथा पंक्षी व्र्िस्थापन गन े। 

➢ जिपद ्सम्बजन्ि बहन क्षमिा बढाउँन कार्यिम ििुयमा गने, कृजष िथा पश ुजिमा गनय पे्रररि गने । 

मानिीर् सहर्ोगको मापदण्ड: (स्फेर्र मापदण्ड)  

प्रिाजिि व्र्जक्तहरूको पहुचँ जनम्न िस्िुमा हुनछे- 

➢ प्रजिव्र्जक्त प्रजिजदन न्र्नुिम २१०० क्र्ालोरी प्राप्त हनुे गरी सामान्र् खाद्यान्नको रासन ।  

➢ प्रिाजिि माजनसहरूका लाजग हाल जिद्यमान िथा उपलब्ि िएका र पहुचँर्ोग्र् खाद्य पदाथयमा पररपरूकको रूपमा एक 

अथिा दईु खाद्य पदाथयहरु परुक रासनको रूपमा उपलब्ि गराउने । 

➢ जनजिि समहूका व्र्जक्तहरूका (िस्िैाः साना केटाकेटी, गियििी मजहला, एचआईिी िएका व्र्जक्त, कुपोजषि व्र्जक्तहरू 

आजद) आिश्र्किालाई परूा गनयका लाजग सामान्र् रासनका अजिररक्त पररपरूक खाद्यन्नको व्र्िस्था ।  

मापदण्ड बमोजिमको खाद्यान्न प्र्ाकेि जसफाररस गररएको छ  

चामल- प्रजिजदन प्रजिव्र्जक्त ४१० ग्राम,  

दाल- प्रजिजदन प्रजिव्र्जक्त ८० ग्राम  

िनस्पजि िले- प्रजिजदन प्रजिव्र्जक्त ३० ग्राम,  

नुन- प्रजिजदन प्रजिव्र्जक्त ५ ग्राम  

स्थानीर् िहले प्रिाजिि क्षेत्र र पररजस्थजि बमोजिम खाद्यान्न जििरणको आकार जनिायररि गररनु पदयछ िर पजन शरुुमा 

घरार्सीस्िरमा गररन ेजििरण र जबस्ििृ लेखािोखाबाट प्राप्त ि्र्ाङ्कको आिारमा व्र्जक्तका आिारमा जििरण गररनु पदयछ । 

आपत्कालीन पररजस्थजिको पिूयिर्ारी गजिजिजि : सङ्कटकालीन पररजस्थजििन्दा पजहल े

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

जिपदक्ो अिस्थामा खाद्य सहर्ोगका लाजग र्ोिना 

िर्ारीअिस्थामा राख्ने । 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

सेिा केन्र 

फागनु िथा असार 

खाद्य सरुक्षा अिस्था िथा आिश्र्किा लखेािोखा 

अध्र्र्नका लाजग खाका िर्ार गने कृजष िथा पशपुंजक्ष 

जिकास कार्ायलर् 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

असारसम्म 

स्थानीर् िहजस्थि जिपद ्प्रिाजिि हुने क्षते्रलाई लजक्षि गरी 

खाद्यान्न सहर्ोग िर्ारी अिस्थामा राख्ने । 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

असारसम्म 

प्रिाजििको माग संकलनका लाजग छलफल 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

असोि 

खाद्यान्न सहार्िाको लेखािोखा िथा प्रजििेदनको खाका 

प्रस्िुि गने । 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

बैशाख सम्म 

जिजिन्न िरकारी िथा खाद्यान्न बाजलका जकटहरु जििरण 

गन े

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

िार असोि बैशाख िेठ 

साना जसंचाई र्ोिनाहरु सहर्ोग गने 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा/िलस्रोि िथा  

जसचाइ ं जिकास सि जडजििन 

कार्ायलर् 

िेठ असार 
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क्षमिा अजििजृद िथा िण्डारण िाजलम 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

िेठ 

पहाडी ििूागका लाजग गह्रा सिुार कार्यिम लाग ुगन े 
 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको कृजष 

जिकास शाखा 

काजियकसम्म 

माटो िथा हािापानी अनुसारको खेिी प्रजिजि लाग ु गन े

(फलफुल खिेी, खाद्यान्न बाली, दलहन बाली, मसला 

बाली, िेलहन बाली, िडीबुटी खिेी, पशपुालन) 

जडजििन िन कार्ायलर्/स्थानीर् 

िहको कृजषिथा पश ु जिकास 

शाखा 

काजियक दजेख असार सम्म 

िईू ंिथा डाले घाँस प्रिियन कार्यिम संचालन गन े

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर्/स्थानीर् िहको 

कृजषिथा पश ुजिकास 

शाखा/जडजििन िन कार्ायलर् 

माघ दजेख असार सम्म 

प्रत्रे्क िडामा खाद्यान्न िकारीको स्थापनाको प्रर्ास स्थानीर् िह िथा िडा कार्ायलर् हरेक पटक बाजल जित्र्र्ाउने बलेा 

कृजष िथा खाद्य के्षत्रको प्रजिकायव योिनाुः आपत्कालीन पररजस्थजिको अिजििा  

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

सहर्ोग सम्िजन्ि गजिजबजि- ित्कालका लाजग ०-३० जदनसम्म 

ित्काल क्लष्टर सचूना संकलन िथा सहर्ोग डेस्क स्थापना । 

सदस्र्हरुका बीच समन्िर् बैठक गने । 

क्षजिको सचूना संकलन गने । 
 

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास कार्ायलर् 

स्थानीर् िहको कृजष पश ुजिकास शाखा 
पजहलो जदन 

ि्र्ाङ्क संकलन िथा जिशे्लषण गने । 

पशिुनको सरुक्षा िथा मिृ पशहुरुको उजचि व्र्िस्थापन गनय 

जि.प.से 

िा कार्ायलर्ले प्राजिजिक टोली र िनशजक्त पररचालन गन े

सहर्ोगको खाद्य सामाग्री संकलन र जििरणको जिम्मेिारी 

बाँडफाड गन े। 

  

कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास कार्ायलर् 

स्थानीर् िहको कृजष पश ुजिकास शाखा 
दोस्रो जदन 

पीजडिहरुको लेखािोखा राख्ने (पररचर्पत्र जििरण गन े । खाद्य 

सामाग्री जििरण । 

एकद्वार पिजिको जिकास गने । 

खाद्य गोदामलाई सरुजक्षि र पार्क पने ईलाकामा राख्न े। 

गोदाम सरुक्षाको प्रबन्ि गन े। 
 

स्थानीर् िह, DDMC, 

रेडिस सोसाइजटका उपशाखाहरु 

स्थानीर् उद्योग बाजणज्र् संघ 

पजहलो हप्ता 

स्थलगि छलफल िथा अिस्थाको समीक्षा 

जछटो उत्पादन हुने खाद्यान्न बालीको लाजग जिउजििन र पश ुिा 

पंक्षी जििरण गने । 
 

स्थानीर् िहको कृजष पश ुजिकास सेिा 

केन्र 
पजहलो मजहना 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि-ित्कालका लाजग (३०-९० जदनसम्म) 
 
जिजिकोपाियनमखुी जिर्ाकलाप संचालन । 

राहिको जिउ जििरण, िाजलम । 

पनुाः अजघल्लो मजहनाका कृर्ाकलापको अनुगमनलाई जनरन्िरिा । 
 

स्थानीर् िहको कृजष पश ुजिकास शाखा 
दोस्रो र िसे्रो 

मजहना  

सम्बजन्िि समदुार्संग छलफल गरी कार्यिम िर् गने । 

आपत्कालीन कोष स्थापनाको लाजग स्थानीर् िहसंग अनरुोि गरी 

पहल गने । 

स्थानीर् िहको कृजष पश ुजिकास शाखा 

 

उल्लेजखि िन्दा 

माजथ 
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ग) के्षत्र (Cluster) : आपिकाजलन जशजिर, आिास िथा गैर खाद्य व्यिस्थापन 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय (Cluster Lead): नपेाल रेडिस सोसाइजट/सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर्  

सह नेिृत्ि गने जनकाय (Cluster Co-Lead) : नेपाल रेडिस सोसाईटी रुकुम शाखा  

जिपद ्सम्बन्िी पररजस्थजिाः अनमुाजनि जिपदक्ो सम्िाजिि मानिीर् असर  

➢ जबपदक्ा बेला आजश्रि िथा बसोबास क्षेत्रमा क्षजि पगु्न गई मानिीर् िीिनमा कष्टपणूय रहकेो हुन्छ र प्रिाजििहरु खलु्ला 

आकाशमजुन बस्नु परेको अिस्था श्रिृना हुन्छ ।  

➢ जिल्लामा जिपद ्बाट प्रिाजिि हुन सक्ने अनमुाजनि घरिरुीका िम्मा िनसंख्र्ा, िसमा मजहला, परूुष,  िसमध्र् ेकेही 

समर्का लाजग जिस्थाजपि हनु सक्ने िनसंख्र्ा  हुनछे िसअन्िगयि  बालबाजलका,   जकशोरजकशोरी,   गियििी िथा दिु 

चसुाउँने आमाहरु,  बिृबिृा, अपागं िथा लैंजगक अल्पसंख्र्क हनुेछन । 

➢ साियिजनक पिूायिारको क्षजि हुन सक्ने – आिास गहृ, सडक, पलु, बाटो, जिद्यिु आपजुिय, संचार, खानेपानी, स्िास््र् 

ििन  

➢ जिद्यालर्का कक्षा कोठा, प्रहरी चौकी िथा स्िास््र् केन्रहरु िस्िा उपलब्ि साियिजनक स्रस्थाहरुमाथी दिाबको 

जसियना हनुे िथा िी संस्थाहरुनै क्षजि हनुाले अस्िव्र्स्ि अिस्थाको सिृना । 

➢ सामदूाजर्क संस्थागि स्थानहरुमा अस्थार्ी आिासको उपर्ोग गदाय सामदुाजर्क स्िस््र् सम्बजन्ि व्र्िहारमा दजेखन े

चनुौिीहरु । 

➢ बाँच्नकै लाजग आिश्र्क पने न्र्नुिम आश्रर् िथा बसोबास स्थलको अिाि हनु गई प्रिाजिि पररिारहरुले ज्र्ाद ै

कजठनाई िोग्न ुपरररहकेो हुन्छ ।  

➢ COVID-19 कारण िर्ािह स्थीिी सिृना हनुे । 

सिजिगि उदे्दश्य : 

➢ संिाजिि प्रिाजिि पररिारहरुलाई सरुजक्षि िथा आरामदार्ी बस्न े ठाउँको प्राजप्तका लाजग िौजिक एिं प्राथजमक 

सामाजिक आिश्र्किाहरूमा व्र्जक्त िथा पररिारहरूको पहुचँ सजुनजिि गरी र्थासम्िि र्स प्रजिर्ामा बढीिन्दा बढी 

आत्म–जनियरिा िथा आफैव्र्िस्थापनलाई समािेश गन े।  

➢ जिपदक्ा कारणल े घरिारजिहीन बनेका माजनसहहरूका जनजमि ित्काल अस्थार्ी समािानको खोिीका लाजग प्रर्त्न 

गनुयका साथै जिस्थाजपि व्र्जक्तहरूलाई मानि अजिकारको उपिोग गनय सक्षम पानयका जनजमि िीिनस्िरमा सिुार ल्र्ाउन े

।  

जिपद ्प्रिाजििहरुको जििन रक्षाका लाजग र्थाजशघ्र गरैखाद्य सामाग्रीहरु उपलब्ि गराउन े। 

 जिजशि उदे्दश्य: 

➢ प्रजिकूल मौषमका असरहरूबाट संरक्षण प्रदान गनयका लाजग प्रिाजिि माजनसहरूसँग छाना िएका पर्ायप्त ठाउँ हुन े।  

➢ संरक्षण प्रदान गनयका लाजग र जिनको मर्ायदा, सरुक्षा िथा कल्र्ाण सजुनजिि गनयका लाजग प्रिाजिि व्र्जक्तहरूसँग पर्ायप्त 

कम्बल एिं लगुाको व्र्िस्थापन हनुेछ ।  

➢ घरार्सी िाँडा/कँुडा िथा व्र्जक्तगि स्िास््र्का लाजग साबुन एिं जिनको मर्ायदा िथा कल्र्ाणका लाजग औिारहरूमा 

पररिारहरूको पहुचँ ।  

िानिीय सहयोग सम्बन्िी िापदण्ड (स्फेयर िापदण्ड)  

➢ औसिमा एक व्र्जक्तका लाजग ३.५  ४.५ िगय जमटरको छानो िएको क्षेत्र, औसिमा ५ सदस्र्हरूको एक पररिारका 

लाजग कम्िीमा पजन ४ x ५ जमटरको डोरीसजहिको प्लाजस्टक जसट र सहार्िा सामग्री 

➢ कम्बलमा माजनसहरूको पर्ायप्त पहुचँ ।  

➢ दईु िषयसम्मका केटाकेटीहरूका लाजग कम्िीमा पजन एक परूा सेट कपडा ।  

➢ मजहला, केटी, परुूष िथा केटाहरूको लाजग कम्िीमा पजन एक परूा सेट कपडा । र्सका अजिररक्त, मजहला िथा 

केटीहरूका लाजग जनर्जमि सरसफाइ सम्बन्िी सामग्रीको आपजूिय िएको । 

➢ माजनसहरूसँग उपर्कु्त घरार्सी सामग्रीहरु एक सेट िाँडा ।  
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➢ जशजिर बन्द गन ेर िजहगयमन रणनीजि ।  

➢ जशजिर खडा गनयका लाजग अजग्रम रूपमा िजमनको पजहचान गनुयपदयछ, िनु िजमन सरुजक्षि िथा स्फेर्र मापदण्ड अनुसार 

हुनुपछय ।  

➢ जिद्यालर् िथा साियिजनक स्थलहरूसँग अजग्रम रूपमा नै स्थानीर् िह िथा सम्बजन्िि जनकार्हरुसँग समझदारी पत्र 

(MoU) मा दस्िखि िएको हनुुपदयछ ।  

➢ जशजिरका लाजग र्ोिना ििुयमा गदाय नै साँस्कृजिक िथा सामाजिक मलू्र्हरू एिं पररजस्थजिलाई ध्र्ानमा राजखनपुदयछ ।  

➢ जशजिर खडा गनयका लाजग जिगिमा प्रर्ोग गररएका ठाउँहरूको रेकडय ।  

➢ नागररक समाि, सरकारी जनकार् िथा सान्दजियक समहूसँगको परामशयमा जशजिरको स्थापना । 

नेिृत्ि गने जनकाय: सघन शहरी जिकास िथा ििन जनमायण आर्ोिना/शहरी जिकास िथा ििन जडजििन िथा नपेाल रेडिस 

सोसाइटी 

क्षेत्रगि सदस्र्हरु (Cluster Members)को सचूी, क्षमिा िथा श्रोि आँकलन  

ि 

सं 

जिल्लाका क्षेत्रगि 

साझेदारहरुको नाम 
उपलब्ि स्रोि िथा रकम सम्पकय  ब्र्जक्त सम्पकय  न.ं/इमले 

१ 
सडक पिुायिार जिकास 

कार्ायलर् 
दक्ष प्राजबजिक िनशजक्त कार्ायलर् प्रमखु   

२ नेपाल रेडिस सोसाइजट 

गैर खाद्य सामग्री ५० सेट ५ लाख रुपैर्ाको 

आकजस्मक कोष उद्दार िनशजक्त प्राथजमक 

उपचार ब्र्िस्थापन 

संर्ोिक/सिापजि   

३ 
स्थानीर् िह  

अस्थार्ी आिासका लाजग स्थान छनौट र 

जनमायण  स्थानीर् िहका प्रमखुहरु  

अनुसजूच १ मा 

समाबेश 

४ जिल्ला उद्योग बाजणज्र् संघ खाद्यान्न संकलन र जबिरणमा सहजिकरण अध्र्क्ष   

५ सामदुार्जक िन महासंघ 
सामदुाजर्क िनबाट काठहरु उपलब्ि गराउन 

सहजिकरण 
अध्र्क्ष   

६ िन जडजििन कार्ायलर् जनर्मानुसार आिश्र्क काठ उपलब्ि गराउन े प्रमखु ९८५७८२००१८ 

८ रुकुमेली समाि जबकास केन्र 

अस्थार्ी आिासका लाजग अन्िरजनकार् 

समन्िर् र सहर्ोग गने । 
 

अध्र्क्ष ९८५११६२३१५ 

९ हुरेड कासय अध्र्क्ष ९८५७८३०६१२ 

१० जमक नेपाल  अध्र्क्ष ९८५७८७६७१७ 

 नेपाल िनिागरण मञ्च अध्र्क्ष ९८४७८५२२२३ 

११ UMN जटम जलडर ९८५११६३२४१ 

१२ UNFPA जिल्ला अजिकृि ९८४८३००५३४ 

 

आपिकाजलन पररजस्थजिको पूिवियारी गजिजबजि : आपिकाजलन पररजस्थजिभन्दा पजहले  

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

क्लस्टरको र्ोिना बनाएर िर्ारी अिस्थामा राख्ने  
 

सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर् र 

नेपाल रेडिस सोसाइटी 
चैत्र र बैशाख 

क्लस्टर अन्िगयिका संघ/संस्थाहरुमाझ राहि सहर्ोगकालाजग 

जिम्मेिारी बाँडफाँड गने । 

क्लष्टर बैठकबाट  
फागनु मजहनाजित्र 

जिपदक्ो अिस्थामा गररने आपत्कालीन आश्रर्, बसोिास िथा 

गैर-खाद्य सामाग्री क्षते्रमा गररने सहर्ोग िर्ारीअिस्थामा राख्ने । 

सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर् र 

नेपाल रेडिसले सोसाइटी र अन्र् 

सरोकारिाला  जनकार्को सहर्ोग जलएर 

जनर्जमि 
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स्रोि संकलन िथा संघ-संस्थाबाट हुने सहर्ोग (आजथयक 

िथा अन्र्) को र्ोिना िर्ारी अिस्थामा राख्न े। 

सडक पिूायिार जिकास कार्ायलर् र 

रेडिस 
िेठजित्र 

आिाश क्षेत्रको आकजस्मक प्रजिकार्य िर्ारी र्ोिना 

अध्र्ािजिक गन े

नेपाल रेडिस सोसाइजट र सरोकारिाला 

जनकार्हरु 
िेठजित्र 

अपिकाजलन आश्रय, आिास िथा गैरखाद्य के्षत्रको प्रजिकायव योिना: आपिकाजलन पररजस्थजिको अिजि 
सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

सहर्ोग सम्िजन्ि गजिजबजि ित्कालका लाजग (०-९० जदनसम्म) 

जिपद ्प्रिाहको सचूना स्थानीर् स्िरं्सेिकबाट संकलन 

गने  

जिल्ला जिपद ् ब्र्व्थापन सजमि,नपेाल 

रेडिस सोसाइजटका ईकाइहरु, स्थानीर् 

सरकार, नेपाल प्रहरी 

पजहलो जदन 

आिास क्षते्रको आकजस्मक बैठकको आर्ोिना  स्थानीर् सरकार, नेपाल रेडिस सोसाइटी र 

सरोकारिाला जनकार्हरु 

पजहलो जदन 

जिपद ्प्रजिकार्य समहूलाई संचार गने  स्थानीर् सरकार, जिल्ला आपिकाजलक 

िथा कार्य संचालन केन्र 

पजहलो जदन 

जिषर्गि क्षेत्रको बैठक गने  नेपाल रेडिस सोसाइटी, स्थानीर् सरकार दोस्रो जदन 

रुि लखेािोखाबाट आएका सचूनाहरुलाई जिष्ट्लेषण 

गरी 

नेपाल रेडिस सोसाइटी, स्थानीर् सरकार, 

जिल्ला आपिकाजलक िथा कार्य संचालन 

केन्र 

दोस्रो जदन 

आिास क्षेत्रको आकजस्मक प्रजिकार्य र्ोिना सजिर् 

बनाउन े

नेपाल रेडिस सोसाइटी, स्थानीर् सरकार पजहलो हप्ता 

रुि लेखािोखा टोली पररचालन िथा प्रारजम्िक सचूना 

संकलन  

स्थानीर् सरकार, जिल्ला आपिकाजलक 

िथा कार्य संचालन केन्र नेपाल रेडिस 

सोसाइटी  

पजहलो हप्ता 

प्रिाजिि स्थलको सचूना जिशे्लषण गरी सहार्िा 

पररचालन गन े

जिल्ला जिपद ् ब्र्व्थापन सजमि, जिल्ला 

आपिकाजलक िथा कार्य संचालन केन्र 

पजहलो हप्ता 

जिपद ्प्रिाजिि क्षेत्रमा अस्थार्ी आिास, जत्रपाल िथा स्थानीर् सरकार, नपेाल रेडिस सोसाइटी, 

अन्र् सरोकारिाला जनकार् 

दोस्रो हप्ता 

िाँडािियनको व्र्िस्थापन गने । स्थानीर् सरकार, नपेाल रेडिस सोसाइटी, 

अन्र् सरोकारिाला जनकार् 

पजहलो मजहना 

अस्थार्ी आिास िथा गरै खाद्य सामाग्रीको 

आिश्र्किा 

स्थानीर् सरकार, नपेाल रेडिस सोसाइटी, 

अन्र् सरोकारिाला जनकार् 

पजहलो मजहना 

पजहचान गनय सिेक्षण गन ेटोली खटाउने । जिल्ला जिपद ् ब्र्व्थापन सजमि, नेपाल 

रेडिस सोसाइटी 

दोस्रो मजहना 

कम खचयमा बनाउन सजकन ेनमनुा घर जनमायण स्थानीर् सरकार, जिल्ला जिपद ् ब्र्व्थापन 

सजमि, नपेाल रेडिस सोसाइटी 

िेस्रो हप्ता 

गैरखाद्य सामग्री जििरण कार्य  स्थानीर् सरकार, नपेाल रेडिस सोसाइटी, 

अन्र् सरोकारिाला जनकार् 

पजहलो हप्ता दजेख जनरन्िर 

घ) क्षेत्र (Cluster) : स्िास्थय िथा पोषण 

प्रजिकात्मक, प्रिियनात्मक र उपचारात्मक स्िास््र् सेिा जदनका लाजग स्िास््र् िथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर् अनिगयि जिल्ला 

स्िास््र् कार्ायलर्को स्थापना िएकाल े उपर्कु्त सेिा प्रदान गनयका लाजग जिललामा १ िटा प्राथजमक स्िास््र् केन्र १५ िटा 
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स्िास््र् चौकीहरु, २१ िटा सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाईहरु, १२५ िना मजहला स्िास््र् स्िर्मसेजिकाहरु पररचाजलि छन ् । 

उपचारात्मक सेिा जदने प्रमखु जनकार् जिल्ला अस्पिाल रुकुमकोटमा रहकेो छ । जिल्लामा स्िास््र् सेिा प्रदान गने स्िास््र् 

संस्था रुजक्मणी हस्पीटल प्रा ली रहकेो छ िने जनजि मेजडकल िथा जक्लजनक सेन्टरहरुले सेिा प्रदान गरररहकेा छन् । स्िास््र् 

संस्थाहरुले जनर्जमि िथा आपिकाजलन अिस्थामा जिपद ्व्र्िस्थापनमा स्थाजनर् स्िरमा सेिा प्रदान गद ैआईरहकेा छन ्। हाल 

सम्म िएका महामारी व्र्िस्थापन गनय सरकारी िथा गैर सरकारी जनकार्हरुको महत्िपणूय िजूमका रहकेो छ । 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय: स्िास््र् कार्ायलर्  

सह नेिृत्ि गने जनकाय: सम्िजन्िि स्थानीर् िहका स्िास््र् सेिा इकाईहरु 

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजि : प्रकोपका सम्िाजिि मानिीर् असर (स्िास््र् र पोषण) 

➢ चोटपटक, घाइिेहरू, हिैा, औलो, आउँ र दादरुा एिं पखाला सम्बन्िी रोग, गम्िीर श्वास -प्रश्वास सम्बन्िी संिमण, 

िजन्डस, टाइफाइड र िाईरल इन्फ्लएुन्िा, आखँा अथिा छालाका रोग, आँखा रोगिस्िा सङ्िामक रोगहरूको 

संिमणमा िजृि ।  

➢ एच.आई.िी./एड्स िथा क्षर्रोग फैलन ेिममा िजृि ।  

➢ जनर्जमि औषिी सेिनकिायहरुको औषिी छुट्ने (क्षर्रोग, कुष्ठरोग, एच.आई.िी.आजद) ।  

➢ स्िास््र् जक्लजनकहरू नष्टिा अथिा पहुचँमा कजठनाइ । 

➢ औषिी उपचारका उपकरण िथा औषिीको हाजन-नोक्सानी ।  

➢ प्रिनन् स्िास््र् िथा सरुजक्षि प्रसजुि सेिा प्रिाजिि ।  

➢ पररिार  जनर्ोिनका सािनको उपलब्ि नहुन े।  

➢ नििाि जशश ुिथा सतु्केरी र गियििीहरु स्िास््र् िाचँदजेख बजन्चि ।  

➢ र्ौन जहसंा प्रिाजििहरुलाई स्िास््र् प्रजि कार्यमा अिरोि ।  

➢ जनर्जमि सेिाहरु (गाउँघर जक्लजनक र खोपका कार्यिमहरु) मा अिरुििा ।  

➢ सञ्चार सेिा अिरुि हुदँा िुरुन्ि स्िास््र्कमीको सम्पकय मा आउन कजठनाइ ।  

➢ सरुजक्षि रक्त सञ्चार प्रणालीमा अिरोि ।  

➢ ित्कालै स्िास््र् संस्थासम्म पगु्नमा अिरोि (एम्बुलेन्स, स्रेचर, पैदल आजद) ।  

➢ खाद्य सामग्रीको अिािको कारणले गदाय गम्िीर कुपोषण, औलो, झाडा–पखालािस्िा रोगहरूको िोजखममा िजृि, 

स्िास््र् सेिाहरूमा घट्दो पहुचँ, उपचारात्मक िथा अजिररक्त पोषण कार्यिममा अिरोि ।  

➢ पोषण पनुस्र्थापन कार्यमा अिरोि ।  

➢ स्िस्छ र सरुजक्षि जपउन ेपानीको अिाि ।  

जिपदक्ो कारणल ेमानजसक स्िास््र् सम्बन्िी समस्र्ामा बजृि ।  

सिजिगि उदे्दश्य : 

िस्िोसकैु आपत्कालीन अिस्था परे िापजन मानि िीिन सरुक्षा िथा कल्र्ाण (Human Survival And Well-being), 
खास गरी एकदमै िोजखममा रहकेा समहूको स्िास््र् एिं पोषण सम्बन्िी आिश्र्किाहरू परुा िएका छन् िनी सजुनजिि गन े।  

जिजशि उदे्दश्य (स्िास्थय) : 

• झाडापखाला, हिैा, औलो िथा अन्र् पानीिन्र् रोगहरूको पर्ायप्त रोकथाम िथा उपचार क्षमिा सजुनजिि गनयका जनजमि 

जिल्ला िनस्िास््र् कार्ायलर्लाई सहर्ोग गन े।  

• रुि लेखािोखा (Initial Rapid Assessment) गरी स्िास््र् िथा पोषण सेिाहरूको अिस्थालाई सदुृढ पाने ।  

• रोग फैलन गएको खण्डमा सहर्ोग िथा लेखािोखाका लाजग क्षमिा अजििजृि गने ।  

• आिारििू स्िास््र् सेिाहरूमा जनरन्िर पहुचँ सजुनजिि गनय र स्िास््र् जशजिरको सञ्चालन गनय र अको जनकार्मा 

पठाउन ेसंर्न्त्र (Referal Mechanism) को जिकास गनय जिल्ला िनस्िास््र् कार्ायलर्लाई सहर्ोग परु्ायउने । 
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• पर्ायप्त आपत्कालीन आपजूिय र मानि श्रोि लगार्िका जिषर्मा जशघ्र क्षमिा अजििजृिका लाजग अस्पिाल (राप्ती 

स्िास््र् जिज्ञान प्रजिष्ठान, प्रादजेशक)/जिल्ला स्िास््र् कार्ायलर्लाई सहर्ोग गन े।  

• सरुजक्षि माितृ्ि िथा पररिार जनर्ोिनका सेिाहरु (सरुजक्षि प्रसजुि, गिायिस्था िथा सतु्केरी अिस्थाको सेिा, 

आकजस्मक पररिार जनर्ोिन सेिा), र्ौन जहसंा प्रिाजििहरुलाई स्िास््र् सेिा प्रदान गन े।  

• आपत्कालीन अिस्थामा प्रिनन ्स्िास््र् सेिालाई प्रिािकारी बनाउन Minimun Initial Service Package 

(MISP) को सञ्चालन गनय आिश्र्क क्षमिा अजिबजृि गन े। 

मानजसक स्िास््र् समस्र्ालाई समािान गनय मनोसामाजिक जिमशय सेिा प्रदान गने । 

जिजशि उदे्दश्य (पोषण) 

• जिस्थाजपि माजनसहरूका लाजग परुक खाना खिुाउने कार्यिम (Supplementary Feeding Programme - 

SFP)मा पहुचँको माध्र्मबाट गियििी िथा दिु खिुाउने मजहला एिं पाचँ िषय मजुनका केटाकेटीहरूमा गजम्िर 

कुपोषणको िजृिलाई रोकथाम गनय अस्पिाल राप्ती स्िास््र् जिज्ञान प्रजिष्ठान, प्रादजेशक) जिल्ला िनस्िास््र् 

कार्ायलर्लाई सहर्ोग गने ।  

• गम्िीर कुपोषण (Severe Acute Malnutrition-SAM)को उपचार िथा सेिामा जनरन्िर पहुचँ सजुनजिि गनय 

सहर्ोग गन े।  

• जनरन्िर स्िनपान सजुनजिि गनय र अिाजञ्छि स्िनपानका जिकल्पहरूको जििरणमा रोक लगाउन जिल्ला िनस्िास््र् 

कार्ायलर्लाई मद्दि गन े।  

• जिटाजमन ‘ए’ को जििरण, िकुा माने औषिी िथा प्रिाजिि केटाकेटीहरूका लाजग खोपसम्बन्िी गजिजिजिहरू 

सजुनजिि गनयका जनजमि जिल्ला िनस्िास््र् कार्ायलर्लाई सहर्ोग गने । 

नेितृ्ि प्रदान गन ेजनकार् : जिल्ला स्िास््र् कार्ायलर्/स्थानीर् िहका स्िास््र् सेिाका ईकाइ  

र्स क्षेत्रका सदस्र्हरुको सचूी, क्षमिा िथा श्रोि मापन 

ि 

सं 

जिल्लाका साझेदार 

जनकार्हरुको नाम 
उपलब्ि स्रोि िा सामजग्र  सम्पकय  टेजलफोन नं र इमेल 

१ स्िास््र् कार्ायलर्  औषिी/स्िास््र्कजमय कार्ायलर् प्रमखु   

२ स्थानीर् िहमा रहकेा स्िास््र् संस्था, एम्बुलेन्स सेिा र जनिी अस्पिालहरुको सम्पकय  सचूी अनुसजूच २ मा राजखएको छ । 

३ आंखाउपचार केन्र रुकुमकोट औषिी र िनशजक्त  प्रमखु   

४ नेपाल पत्रकार महासंघ  सचूना प्रिाह     

५ र्.ुएन.एफ.जप.ए.  
आपत्कालीन अिस्थामा प्रिनन ्

स्िास््र् सेिा 
ििून सेििुाल ९८४८३००५३४ 

६ नेपाल रेडिस सोसाइटी 
IRA ि्र्ाङ्क संकलन िथा 

प्राथजमक उपचार 
लोक बहादरु बुढाथोकी ९८५१२३०४२९ 

७ 
रुकुमेली समाि जिकास केन्र 

सआुहारा दोश्रो कार्यिम 

पोषण, िनशजक्त, िनचेिना 

अजििजृिका गजिजबजि, बच्चाका 

लाजग पौजष्टक सामग्री 

नर बहादरु नेपाली 

(अध्र्क्ष) 

िगजदश लोहार (कार्यिम 

सं) 

९८५११६२३१५ 

९८४१५१५४६४ 

८ हुरेडकासय रुकुम 

पोषण, िनशजक्त, िनचेिना 

अजििजृिका गजिजबजि, बच्चाका 

लाजग पौजष्टक सामग्री 

दामोदर गौिम (अध्र्क्ष) ९८५७८३४३५२ 

९ नेपाल िनिागरन मञ्च 

पोषण, िनशजक्त, िनचेिना 

अजििजृिका गजिजबजि, बच्चाका 

लाजग पौजष्टक सामग्री 

रमशे खड्का (अध्र्क्ष) ९८४७८५२२२३ 
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१० MCDS कृजष सरसफाइ िथा पोषण सिुािा राििन्डारी िमूे  

११ जमक नेपाल 

पोषण, िनशजक्त, िनचेिना 

अजििजृिका गजिजबजि, बच्चाका 

लाजग पौजष्टक सामग्री 

जिउमान घजिय ९८५७८७६७१७ 

 

यस के्षत्रको नेिृत्ि गने जनकाय : स्िास्थय कायावलय/स्थानीय िहिा रहेको स्िास्थय सेिा शाखा  
आपिकाजलन पररजस्थजिको पूिवियारी सम्िजन्ि गजिजबजि (जिपदभन्दा पजहले) 

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

व्र्िस्थापन िथा समन्िर् सम्बन्िी व्र्िस्था 

जिल्लाका क्षेत्रगि (Cluster) साझेदारहरूका बीचमा सम्झौिा गने 

क. समन्िर् बैठक (आपत्कालीन पररजस्थजििन्दा पजहले, 

पररजस्थजिको अिजिमा र त्र्सपजछ बैठक गने । 

ख. पिूयिर्ारी िथा सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजिका लाजग सम्पकय  

व्र्जक्तको नाम िथा सम्पकय जनकार्हरूको पजहचान । 

ग. लाग ूगनय सजकन ेसाझेदार सम्बन्िी व्र्िस्थाको जिकास । 

स्थानीर् सरकार, स्िास््र् 

कार्ायलर् 

िेष्ठ मसान्ि 

आिार रेखा िानकारी िथा ि्र्ाङ्क सङ्कलन गने : 

क. बाढी िान सक्ने गापा िा सम्बजन्िि क्षेत्रगि पजहचान 

ख. जिल्लाका स्िास््र् क्षेत्रका सरोकारिालाहरूसँगको स्रोिको 

नक्साङ्कन 

स्िास््र् सेिा इकाइ, स्िास््र् 

कार्ायलर् 

िेष्ठ मसान्ि 

क्षमिा जिकासाः महामारी जनगरानी, नििाि जशशलुाई जिपदक्ो 

बेलामा खिुाउन ेपौजष्टक आहार 

स्थानीर् सरकार, स्िास््र् 

कार्ायलर् 

िेष्ठ मसान्ि 

उिार सामाग्री पजहले नै िण्डारण गरी राख्ने 

• सम्िाजिि आपत्कालीन पररजस्थजिमा प्रिाजिि हुनसक्न े

व्र्जक्तहरूको संख्र्ाका आिारमा आिश्र्क स्िास््र् सामाग्रीको 

न्र्नुिम मौिदाि । 

• जिजिन्न सङ्गठनहरूसँग उपलब्ि मौिदािको नक्साङ्कन गने । 

• अपगु सामाग्री (GAPS) को पजहचान गने । 

• पजुस्िका, पोस्टर र सचूना, जशक्षा । 

स्थानीर् सरकार, नेपाल रेडिस 

सोसाइटी 

िेष्ठ मसान्ि 

पिूयिर्ारी र्ोिनाको समीक्षा गनयका लाजग समन्िर् बैठक (जिल्ला 

िथा स्थानीर् िह) 

स्थानीर् सरकार, स्िास््र् 

कार्ायलर् 

३ मजहनामा 

cfkt\sfnLg ;xof]u ;DaGwL ultljlwM cfkt\sfnLg kl/l:yltsf] cjlwdf 
सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

िानकारीको सङ्कलन िथा पररजस्थजिलाई अद्यािजिक गनयका 

लाजग जबपद ्अिजिमा सम्बजन्िि क्षेत्रका सबै सदस्र्हरूसँग 

आपत्कालीन बैठक बस्न े। 

जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्रमा प्रिाजिि क्षेत्रको 

अिस्थाको बारेमा िानकारी प्रदान गने र सचूना जलन े।  
CRRT/DRRT लाई पररचालन गने साथै आिश्र्क प्राथजमक 

उपचारका औषिी उपकरण र एम्बुलेन्स जलई घटनास्थलमा पगुी 

सेिा उपलब्ि गराउन े

स्थानीर्सरकार 

स्िास््र् कार्ायलर् र्एुनएफजपए 

, 

र्जुनसेफ, DEOC 

लगार्ि क्लष्टर सदस्र्हरु 

क) जबपद ्शरुू िएपजछ 

२४ घण्टाजित्र 

(ख) पजहलो साि 

जदनसम्म एकजदन 

जबराएर 

(ग) दोस्रो हप्तापजछ 

हप्तामा एकपटक 

पररजस्थजि सम्बन्िी प्रजििेदन िर्ार पाने : स्थानीर्सरकार ४८–७२ घण्टाजित्र 
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क. पजहलो प्रजििेदन । 

ख. अद्यािजिक प्रजििेदनहरूको अनुसरण गने । 

ग. २४ घण्टाजित्र र पजहलो हप्तामा हरेक जदन सञ्चार माध्र्मबाट 

स्िास््र् सचूना प्रशारण गने । 

घ) जिल्ला आपत्कालीन कार्य संचालन केन्रसँग समन्िर् गने । 

स्िास््र् कार्ायलर् र्एुनएफजपए 

 

र्जुनसेफ, DEOC 

लगार्ि क्लष्टर सदस्र्हरु 

पजहलो प्रजििेदन र 

पजहलो 

साि जदनमा हरेक २४ 

घण्टामा र दोस्रो हप्ता 

दजेख एक जदन जबराएर 

प्रारजम्िक लेखािोखाको प्रजििेदन िर्ार पानयका जनजमि आिार 

रेखा Baseline  Survey का ि्र्ाङ्कको समीक्षा गने : 

क. प्रारजम्िक सचूना संकलन गने । 

ख. प्रिाजिि पररिारको अनमुान गनयका लाजग प्रिाजिि गापासँग 

सम्बजन्िि उपलब्ि ि्र्ाङ्क िानकारीको समीक्षा गने । 

ग.प्रिाजिि क्षते्रमा जिद्यमान साियिजनक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गन े

घ. जिल्लामा उपलब्ि उद्दार सेिा÷क्षमिा÷उद्दार सामग्रीको समीक्षा 

गने । 

स्थानीर्सरकार 

स्िास््र् कार्ायलर् र्एुनएफजपए 

र्जुनसेफ, DEOC 

लगार्ि क्लष्टर सदस्र्हरु 

पजहलो जदनदजेख न ै

लगािार रुपमा (७२ 

घण्टाजित्र) 

जनर्जमि रुपमा 

क. ित्काल उपलब्ि गराइन ेमानिीर् गजिजिजिहरूको 

प्राथजमकिािम जनिायरण गने 

ख. उपर्कु्त कामका लाजग सम्बजन्िि क्षते्र (Cluster) लाई सल्लाह 

जदने । 

ग. प्रिाजिि स्थानमा अत्र्ािश्र्क औषिीको आपजूिय व्र्िस्था गने 

। 

घ. प्रिाजिि स्थानमा अस्थाइ स्िास््र् जशजिर खडा गरी स्िास््र् 

सेिा उपलब्ि गराउने । 

ङ. न्र्नुिम र्ौन िथा प्रिनन स्िास््र् सेिा -Minimum Initial 

Service Package (MISP) कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन,े 

च. आपत्कालीन प्रिनन् स्िास््र् सामग्री (Emergency RH 

kit) वििरण 

प्रसजुि सेिाको लाजग टेन्ट सजहि Maternity Unit स्थापना गरी 

सेिा संचालन गन े  

छ. मनोजिमशय सेिा िथा मनोसामाजिक प्राजथमक उपचार 

(Psychosocial First Aid-PFA)सेिा प्रदान गन े। 

ि. सम्िाजिि महामारी रोगको रोकथाम र जनर्न्त्रण गन े। 

झ. स्िास््र् जशक्षा सम्बन्िी सचूना प्रिाह गन ेिथा िनचेिनाका 

कार्यिमहरु सञ्चालन गने । 

स्थानीर्सरकार 

स्िास््र् कार्ायलर् र्एुनएफजपए, 

नेपाल रेडिस सोसाइटी, पत्रकार 

महासंघ 

र्जुनसेफ, DEOC 

लगार्ि क्लष्टर सदस्र्हरु 

३–४ जदन  जित्र एक 

हप्ता जित्र जशजिर 

कहाँ राख्न ेिन्न े

बारे ठाउँको पजहचान 

र दिाय गन ेकार्य ।  

(शनु्र्) घण्टादजेख न ै

प्राथजमकिासजहि 

िुरुन्ि ै

शरुू गनुयपदयछ । 

स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग क्षेत्रगि आकजस्मक र्ोिनाको 

समीक्षा गने । 

स्थानीर्सरकार 

स्िास््र् कार्ायलर् र्एुनएफजपए 

र्जुनसेफ, DEOC 

लगार्ि क्लष्टर सदस्र्हरु 

७ जदनजित्र 

मानिीर् सहर्ोगका लाजग (र्जद छन् िने प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सजकन े

िनी िर्ारी अिस्थामा राजखएका प्रजििििा िथा सम्झौिालाई 

सिीर् पाने । 

स्िास््र् कार्ायलर् 

७–१० जदन  
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मानिीर् सहर्ोगको अनगुमन गनय र सिुारका लाजग पषृ्ठपोषण 

उपलब्ि गराउनका लाजग टोली खटाउने । 

स्िास््र् कार्ायलर् एक हप्ता— जनरन्िर 

िारी 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि — अन्िररम अिजिका लाजग (३०–९०) जदन 

अन्िर क्षते्रगि समन्िर् बैठक (स्िास््र् िथा पोषण, खानपेानी, 

आिास, कृजष, संरक्षण) 

स्िास््र् कार्ायलर् 
हप्तामा एक पटक 

जिषर्क्षेत्रको जिस्ििृ लेखािोखा (CSDA) सञ्चालन गन े

(स्िास््र् िथा पोषण)  

स्िास््र् कार्ायलर् १५–४५ जदन 

स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग आिश्र्किाको जिशे्लषण 

(स्िास््र् िथा पोषण)  

स्िास््र् कार्ायलर् ३–४ हप्ता 

अन्िररम अिजिका लाजग मानिीर् सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजिहरू  स्िास््र् कार्ायलर् २–३ हप्ताजित्र 

पररजस्थजि सम्बन्िी सङ्कजलि र जनजमयि प्रजििेदनलाई अद्यािजिक 

पान े 

स्िास््र् कार्ायलर् हप्तामा एक पटक 

मानिीर् सहर्ोगको अनुगमन  स्िास््र् कार्ायलर् जनरन्िर िारी 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि-थप अिजि (९० जदनिन्दा बढी) का लाजग 

अनुगमन िथा प्रजििेदन  स्िास््र् कार्ायलर्, DDMC, 

स्थानीर् सरकार 
३ मजहनादजेख जनरन्िर 

 
जिपद् प्रभाजिि िनसंख्याको प्रिनन ् स्िास्थय आिश्यकिा अनुिानका लाजग अन्िरावजरिय िापदण्ड (Standard 

Population) 

जिपद ् प्रिाजिि समदुार्को प्रिनन ् स्िास््र् सेिाका लाजग आिश्र्क औषिी, सामग्री र स्िास््र्कमीहरु दहेार्को मापदण्डका 

आिारमा अनुमान गनय सजकन्छ । अन्िर जनकार् प्रिनन ्स्िास््र् सामग्रीहरु पजन सोही आिारमा िर्ार गररएका छन ्। 

िनसंख्याको सिूह 

प्रभाजिि िनसंख्याको आिार 

(प्रजिशििा) 

िर्स्क परुुषहरु  २० 

प्रिनन् उमरे समहूका मजहलाहरु (१५ दजेख ४९ िषय )  २५ 

कोरा िन्म दर  ४ 

िजटल गियपिन र गिायिस्था  २० 

र्ोनी च्र्ाजिने र बच्चा िन्मदा टाकँा लगाउन िरुरी  १५ 

िच्चा िन्मँदा गररने शल्र्जिर्ा (जसिररनन ्अपे्रशन)  ५ 

बलात्कृि हनुसक्ने प्रिनन् उमेरका मजहलाहरु  २ 

पररिार जनर्ोिनका सािन प्रर्ोग गने प्रिनन ्उमरेका मजहलाहरु  १५ 

• जपल्स (खाने चक्की) ३० 

• सईु  ६५ 

• आइ.र्.ूजस.डी. ५ 

 

ङ) के्षत्र (Cluster):  खानेपानी, सरसफाई िथा स्िच्छिा 

िौगोजलक जिकटिा, अजशक्षा, गररिी िस्िा कारणले र्स जिललामा िषेनी जिजिन्न प्रकारका प्रकोपका घटनाहरु घट्न ेगदयछन ्। 

र्स जिल्लामा जिशेष गरी पजहरो, जहमपाि, बाढी, आगलागी, िकूम्प, महामारी, बालीनालीमा रोग जकरा, िंगली िनािरको 

आिंक िस्िा जिपदह्रु हनुे गरेको छ । अव्र्िस्थीि रुपमा जनमायण िरैहकेा सडक बाटाघाटा, ििन जनमायण संरचना िौगोजलकिा 

आदील ेपजन बाढी पजहरो िकू्षर् िस्िा जिपदका घटनाहरु हुन सक्न ेसम्िािना दजेखन्छ । र्सबाट कररि १०७५ घरिरुी प्रिाजिि 

हुन सक्न े दजेखन्छ । र्सरी अव्र्िस्थीि रुपमा िरैहकेो िौजिक पिूायिार जिकासका गजिजिजिहरुल े खानेपानी सरसफाई िथा 
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स्िच्छिा िस्िा कुराहरुमा पजन बािा पगु्न सक्ने दजेखन्छ , िसथय आिारििू स्िरको खानेपानी िथा सरसफाईका सजुििाहरु जदगो 

रुपमा प्रिाि गनय आिश्र्क र्ोिना सजहि कार्ायन्िर्नमा िानुपने दजेखन्छ ।  

नेिृत्ि प्रदान गने जनकायुः खानपेानी िथा सरसफाई सम्पकय  कार्ायलर् 

सह नेिृत्ि गने जनकायुः िलस्रोि िथा जसंचाइय सि जडजििन कार्ायलर् 

जबपद् सम्बन्िी पररजस्थजिुः जबपद्का सम्भाजिि िानिीय असर  

• बाढीको कारणबाट सरुजक्षि खानेपानीको महुान अिरुि िई दजुषि हुन सक्छन ।  

• िािािरण प्रदजुषि हुने गरी शौचालर्हरू िररन सक्दछन् ।  

• सरुजक्षि पानीको अिािले गदाय झाडापखाला िथा हिैा फैलने िोजखम बढ्न सक्छ ।  

• प्रिाजििहरु समक्ष सरुजक्षि खानपेानी िथा सरसफाईका सजुििाहरूको पहुचँ नहुन ेहनु सक्दछ ।  

सिजिगि उदे्दश्य : 

• खानपेानी िथा सर–सफाइसँग सम्बजन्िि रोगहरू फैलन नजदने र जिनको रोकथाम गने ।  

जिजशि उदे्दश्य : 

१. जिस्थाजपि समदुार्का लाजग, (खास गरी जशजिरमा बस्ने माजनसहरूका लाजग) सरुजक्षि खानेपानी, स्िास््र् जशक्षा िथा 

अस्थार्ी रूपमा सरसफाइ एिं नहुाउने सजुििाहरूमा पहुचँ उपलब्ि छ िन्न ेकुरा सजुनजिि गन े।  

२. स्थाजपि माजनसहरूलाई आिारििू स्िास््र् सम्बन्िी सामग्री उपलब्ि गराइएको छ र खानपेानी, सरसफाइ िथा 

स्िास््र्सँग सम्बजन्िि व्र्िहाररक प्रचलनहरूका बारेमा उजचि रूपमा िानकारी उपलब्ि गराइएको छ िन्न े कुरा 

सजुनजिि गन े।  

३. सम्पणूय उपकरण िथा सजुििा उपलब्ि गराइएका छन् र जिस्थाजपि माजनसहरू बस्ने जशजिरहरूमा सफा (Cleaness) 

कार्म गनय जिनको सशक्तीकरण गररएको छ िन्ने कुरा सजुनजिि गने ।  

िानिीय सहयोगका न्युनिि िापदण्डुः स्फेयर िापदण्ड  

१. प्रजिजदन प्रजिव्र्जक्त न्र्नुिम ५ जलटर पानी उपलब्ि गराउने र पजहलो ४ हप्ताजित्र प्रजिव्र्जक्त प्रजिजदन उपलब्ि गराइन े

पानीको पररमाणलाई १५ जलटर परु्ायउने ।  

२. जशजिरमा बस्ने जिस्थाजपि माजनसहरू िथा घर िथा व्र्जक्तगि सम्पजि नष्ट िएका व्र्जक्तहरूका लाजग पानी सङ्कलन 

गनयका लाजग बाल्टीन र पानी शिु गनयका लाजग ३० जदनसम्म खानेपानी शिु गन ेचक्की (Tablets) अथिा िाटर गाडय 

(Water Guard) उपलब्ि गराउन े।  

३. जशजिरमा बसोबास गन े जिस्थाजपि माजनसहरूका लाजग उपर्कु्त सरसफाइ एिं मजहलाहरूका लाजग नुहाउने सजुििाका 

जनजमि अस्थार्ी चपी (हरेक २० व्र्जक्तका लाजग एक चपी र पजहलो हप्ताजित्र हरेक १० व्र्जक्तका लाजग एक चपीका 

दरल ेसोलाई बढाउन ेगरी) को जनमायण गन े। 

४. जशजिरमा बसोबास गने प्रिाजिि माजनसहरूलाई जिल्ला स्िास््र् िथा खानेपानी कार्ायलर्का कमयचारी, साझेदार गरै–

सरकारी सङ्गठन, मजहला सामदुाजर्क स्िास््र् स्िरं्सेिक एिं रेडिसका स्िरं्सेिकहरूसँग जमली स्िास््र् िथा 

सरसफाई सम्बन्िी सामाग्रीहरु (KITs) जििरण गने र स्िच्छिा प्रिर्िन सम्बन्िी गजिजिजिहरू (पानी शिु पाने उजचि 

िररका र साबुनद्वारा हाि िनुे सञ्चालन गने । 

 

खानेपानी, स्िच्छिा िथा सरसफाई के्षत्रका सदस्यहरुको सूची, क्षििा िथा श्रोि आाँकलन : 

ि सं 
जिल्लाका क्षेत्रगि 

साझेदारहरुको नाम 
उपलब्ि स्रोि रकम िा सामग्री  सम्पकय  ब्र्जक्त टेजलफोन नं िा इमेल 

१ 

खानेपानी िथा 

सरसफाई सम्पकय  

खानेपानी िथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुजिकरणका लाजग 

सामाग्रीहरु, केही पाइप, 

 प्रमखु   
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२ 

UNICEF जबपदक्ो समर्मा आिश्र्किा 

अनुसार उपलब्ि गराउन सजकने 

क्षेत्रीर् गोदामघर नेपालगञ्ि बाँकेमा 

रेहकेो 

 प्रमखु   

३ 
नेपाल रेडिस सोसाइटी स्िर्ंसेिक पररचालन िथा बाल्टीन र 

मग ५०/५० थान 
 संर्ोिक   

४ सामदुाजर्क िन महासंघ  समन्िर् स्िर्ंसेिक  अध्र्क्ष   

५ 

रुकुमेली समाि जिकास 

केन्र सआुहारा दोश्रो  

सरसफाईका सामग्रीहरु उपलब्ि 

गराउन सजकने, 

७ िना कमयचारी पररचालन गनय 

सजकने, आपि् 

कालीन अिस्थामा परामशय सेिा 

प्रदान गनय सजकने 

 अध्र्क्ष   

६ 

स्थाजनर् िहको 

खानेपानी िथा  

सरसफाइ हनेे इकाई 

खानेपानी िथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुजिकरणका लाजग 

सामाग्रीहरु, केही पाइप, 

 इन्चािय   

७ 

नेपाल िनिागरण मञ्च खानेपानी िथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुजिकरणका लाजग 

सामाग्रीहरु, िनचेिनामलुक 

कार्यिमहरु 

अध्र्क्ष  

८ 

स्िच्छिा कार्यिम सरसफाईका सामग्रीहरु त्था पानी 

शजुिकरणका लाजग सामाग्रीहरु 

उपलब्ि गराउन सजकने, 

िम बहादरु खड्का ९८५८०२७०२८ 

९ 

एजककृि जिकास समाि खानेपानी िथा सरसफाईका 

सामाग्रीहरु, पानी शुजिकरणका लाजग 

सामाग्रीहरु, िनचेिनामलूक 

कार्यिमहरु 

जमलन दिेकोटा ९८४९३६९०४८ 

 

आपत्कालीन पररजस्थजिको पिूयिर्ारी सम्बन्िी गजिजिजिाः (जिपद ्िन्दा पजहले) 

ि 

सं जिर्ाकलापहरु जिम्मेिार जनकार् 

कजहल े

सम्म 

१ 

जिल्लाका क्षेत्रगि साझेदारहरुका बीच क्लस्टर 

सदस्र्को बैठक गने, समन्िर् स्थाजपि गने 

संर्न्त्रका बारेमा सहमजि कार्म गने । 

खानेपानी सम्पकय  कार्ायलर् र  

स्थानीर् सरकार 

मंजसर, 

फागनु र 

िेठ 

२ 

प्रिाजिि क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने संकट 

आकलन िथा खानेपानी िथा सरसफाईका 

लाजग र्ोिना जनमायण 

खानेपानी सम्पकय  कार्ायलर् र  

स्थानीर् सरकार, नेपाल रेडिस सोसाइटी 

बैशाख 

सम्म 

३ 
सरुजक्षि खानेपानी सचुारु गनय आिश्र्क पन े

सामग्री िथा िनशजक्त िर्ारीअिस्थामा राख्ने 

स्थानीर् सरकार, खानेपानी सरसफाइ सम्पकय  

कार्ायलर् 

बैशाख 

सम्म 
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४ 
िानकारीको जिशे्लषणका लाजग सम्पकय  ब्र्जक्त 

िोक्ने ।  

खानेपानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, स्थानीर् 

सरकार 
चैत्र 

५ 

जिपद ्िानसक्ने सम्बजन्िि क्षेत्रको ि्र्ांक जलई 

त्र्स क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने खानेपानी 

समस्र्ाको आकलन गने 

खानेपानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

सरोकारिालाहरु 
फागनु 

६ 

आपत्कालीन पररजस्थजिमा प्रिाजिि हुनसक्न े

खानेपानी र्ोिनाहरु र प्रिाजिि 

हुनसक्ने घरपररिार संख्र्ाको आिारमा 

आिश्र्क सामग्रीको न्र्नूिम मौज्दाि 

जिजिन्न जनकार्हरुसंग उपलब्ि मौज्दाि 

जििरण जलन े 

खानेपानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

सरोकारिालाहरु 
असार 

७ 

अपगु सामग्रीको पजहचान गने पुजस्िका, पोस्टर, 

सचूना िथा संचार सम्बन्िी सामग्रीहरु 

पिूयिर्ारी अिस्थामा राख्ने । 

खानेपानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

सरोकारिालाहरु 
असार 

 

जिपद ्प्रकृजिमा आिाररि प्रजिकार्य र्ोिना (जिपदक्ो अिजिमा लाग ुहुने) 

सहयोग गजिजबजि के? जिम्िेिार जनकाय को ? कजहलेसम्ि ? 

सहर्ोगसम्बन्िी गजिजिजि —ित्कालका लाजग (०–९० 

जदनसम्म) 
    

क्षेत्रगि सदस्र्हरुको आकजस्मक बैठक संचालन । 

जिपद ्अिस्थाको जिशे्लषण । 

प्रजिकार्यको िर्ारी गन े। 

सचूना डेस्क स्थापना  

खानपेानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्,  

सरोकारिालाहरु 
पजहलो जदन 

स्थलगि िस्िजुस्थजिको िानकारी जलनको लाजग अन्र् क्षेत्रसँग र 

सम्बजन्िि क्षेत्रमा सम्पकय  गरी िानकारी जलन े। 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्,  

सरोकारिालाहरु 
दोस्रो जदन 

क्षेत्रगि सदस्र्हरुबीच जिपद ्जिशे्लषण गरी क्षजिको लेखािोखा 

गनयको लाजग एक टोली जिपद ्स्थलमा खटाउने। 
खानपेानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्,  

सरोकारिालाहरु, जिल्ला समन्िर् सजमजि 
पजहलो हप्ता 

प्रजिजिक टोलीद्वारा संकजलि जििरणको आिारमा प्रदजूषि 

खा.पा. िथा सरसफाई सम्बन्िी िनचेिना फैलाउन अको टोली 

पररचालन । 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

स्थानीर् सरकार, सरोकारिालाहरु 
दोस्रो हप्ता 

सरुजक्षि, स्िच्छ खा.पा. िथा सरसफाई कार्म गनयको लाजग 

उपर्कू्त, गणुस्िर पररमाणमा पानीमा प्रिाजिि पररिारमा पहुचँ 

परु्ायउनको लाजग पानीको जििरण िथा अस्थार्ी शौचालर् 

जनमायण गनय सचिेना कार्यिम संचालन गन े। 

खानपेानी सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

स्थानीर् सरकार, सरोकारिालाहरु 
पजहलो मजहना  

सरुजक्षि शौचालर् जनमायण, प्रिाजिि क्षते्रमा संचाजलि 

कार्यिमको अनुगमन, स्थार्ी खा.पा.र्ोिना संचालनका लाजग 

पाईप आजद सामग्री व्र्िस्था गनय सरोकारिाला जनकार् र 

िालकु जनकार्मा समन्िर् गने । 

जिल्ला समन्िर् सजमजि, खानेपानी 

सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

स्थानीर् सरकार, सरोकारिालाहरु 

दोस्रो मजहना  

सहर्ोगको अनुगमन िथा पषृ्ठपोषणका लाजग टोली खटाउन,े 

समग्र प्रजिकार्यको जिशे्लषण गरी प्रजििेदन िर्ार गने । 

सम्बजन्िि सबै सरोकारिाला जनकार्लाई प्रगजि प्रजििेदन 

जिल्ला समन्िर् सजमजि, खानेपानी 

सरसफाइ सम्पकय  कार्ायलर्, 

स्थानीर् सरकार, सरोकारिालाहरु 

िेस्रो मजहना 
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पठाउन े। 

िनचेिनामलूक कार्यिमलाई जनरन्िरिा जदन े। 

 

च) क्षेत्र (Cluster) सािाजिक सुरक्षा िथा आपत्कालीन संरक्षण 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय (Cluster Lead) : जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् र स्थानीर् िहका मजहला बालबाजलका िथा 

सामाजिक जिकास इकाइ  

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजि : प्रकोपबाट सम्िाजिि मानिीर् असर  

• मानिअजिकार िथा मौजलक अजिकार उलंघनका घटनामा बजृि ।  
• जिस्थाजपि व्र्जक्तहरुको आजिकाररक कागिािहरु िस्िैाः नागररक्ता, िग्गािनीपिुाय, शैजक्षक, कागिािहरु बैंजकङ 

कागिािहरु िथा अन्र् महत्िपणूय कागिािहरु हराएको कारण उिार िथा राहिमा समस्र्ा  

• िनको क्षजि, अनाथहरूको सङ्ख्र्ामा िजृि ।  

• माजनसहरुको आन्िररक जिस्थापन ।  

• घाइिे बालबाजलका ।  

• बढ्दो दरुुपर्ोग र शोषण, दबु्र्यिहार, िेदिाि ।  

• जिछोजडएका िथा एकल बालबाजलका ।  

• सम्िाजिि मानजसक आघाि (Psychosocial Trauma) िथा मनोिजै्ञाजनक जिपजि । 

• लैङ्जगकिामा आिाररि जहसंा (Gender Based Voilence-GBV) को बढ्दो िोजखम ।  

• सामना गने संर्न्त्र (Coping Mechanism) मा अिरोि । 

• मानि बेचजिखनको िोजखम । 

• प्रिाजिि व्र्जक्तहरुमा र्ौन शोषणको िोजखम ्।  

• अपाङ्ग, बिृ एकल मजहलाहरु र लैंजगक अल्पसंख्र्क को सरुक्षा िथा संरक्षणमा कमी । 

• शाजन्ि सरुक्षाको अिाि िथा सामान्र् असरुक्षाको िािािरण । 

• केही समदुार् अथिा समहूहरूका लाजग मानिीर् सहर्ोगमा पहुचँ नहनुु अथिा पहुचँ अपर्ायप्त हुन ु।  

सिजिगि उदे्दश्य : 

मजहला िथा बालबाजलका लगार्ि िोजखम्मा रहकेा समहुहरूल े आपत्कालीन पररजस्थजिको कारणबाट उत्पन्न जहसंा, शोषण, 

दवु्र्र्िहार िथा हलेाबाट संरक्षण गने ।  

जिजशि उदे्दश्य : 

१. नेपालका जिपद ्िथा अन्र् आपत्कालीन पररजस्थजिहरूमा उपलब्ि गराइने सहर्ोग कार्यिमहरूमा िोजखम्मा 

रहकेा समहुहरूका लाजग मानि अजिकारसम्बन्िी कानून, अन्िरायजष्ट्रर् मानिीर् कानून िथा राजष्ट्रर् कानूनले 

प्रत्र्ाििू गरेका मौजलक अजिकारहरूको संरक्षण गद ैिएका कुरा सजुनजिि गने ।  

२. िोजखम्मा रहकेा समहुहरूको संरक्षण सजुनजिि गरी आपत्कालीन सहर्ोगको न्र्ार्ोजचि जििरणमा सहर्ोग 

उपलब्ि गराउने ।  

३. आपत्कालीन पररजस्थजिबाट उत्पन्न जहसंा, शोषण, दवु्र्र्िहार िथा हलेाका िोजखम्हरूलाई सम्बोिन गरी 

प्रकोपबाट प्रिाजिि माजनसहरूको संरक्षण गने र त्र्स्िा दवु्र्र्िहारबाट प्रिाजिि िई िीजिि व्र्जक्तहरूका लाजग 

सेिा सम्बन्िी प्राििानहरूमा सहर्ोग उपलब्ि गराउने ।  

४. लैङ्जगक जहसंाको रोकथाम, प्रेषण प्रणाली स्थापना िथा सिलीकरण, मजहला िथा जकशोरीहरुका लाजग मर्ायदा 

कार्म गने प्रिािकारी संर्न्त्र बनाउने ।  
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५. र्ौन िथा लैङ्जगक जहसंाबाट प्रिाजिि िथा गियििी र सतु्केरी मजहलाहरुको लाजग मजहला मैत्री स्थान (Female 

Friendly Spaces) को स्थापना िथा लैजगक जहसंा प्रजिकार्यका लाजग अस्पिालमा आिाररि एकद्वार संकट 

व्र्िस्थापन केन्र (One Stop  Crisis Management Center-OSCMC) लाई प्रिािकारी गराउन े।  

६. बाल–मैत्री ठाउँ िथा मनो–सामाजिक परामशय सम्बन्िी सहर्ोगको स्थापना गरी सरुजक्षि िािािरणमा 

बालबाजलका िथा मजहला रमाउँदछन् िन्ने कुरा सजुनजिि गने ।  

७. जबछोड िएका बालबाजलका, खास गरी पाँच िषयको उमेरिन्दा मजुनका केटाकेटी िथा जकशोरीहरूको पजहचान, 

दिाय िथा स्िास््र् सम्बन्िी िाँचका बारेमा सहर्ोग र त्र्स्िो सहर्ोगपजछ उपर्कु्त सेिा िथा संरक्षणका सुजििा 

सजहि पररिारको खोिी गने कार्यमा सहर्ोग प्राप्त गदयछन् िन्ने कुरा सजुनजिि गने ।  

८. र्ौन दवु्र्र्िहार िथा जहसंाका जिरुि जिनको अनुगमन, प्रजििेदन िथा पैरिी गने प्रणालीको स्थापना गरी 

बालबाजलका र मजहलाहरूको र्ौन दवु्र्र्िहार िथा शोषणको रोकथाम गने ।  

९. लैंजगक जहसंा प्रिाजििहरुका लाजग सरुजक्षि आिास र पनुस्थापना केन्रको व्र्िस्था जमलाउने ।  

१०. प्रिाजिि व्र्क्तीहरुलाई मनोसामाजिक परामशय सेिा प्रदान गने र िजटल मानजसक स्िास््र् सेिा आिश्र्क 

िएकाहरुलाई सम्बजन्िि स्िास््र् प्रेशन गने ।  

११. िोजखममा रहकेा समहूलाई संरक्षण, राहि िथा उिार, अत्र्ािश्र् स्िास््र् सेिा िानकारीहरु जिजिन्न 

माध्र्मबाट उपलब्ि गराउने । 

१२. िोजखममा रहकेा व्र्जक्तहरुलाई सरुजक्षि आिासको व्र्िस्थाका लाजग जशजिर समन्िर् िथा जशजिर व्र्िस्थापन 

जिषर्गि क्षेत्रसंग समन्िर् गरी सजुनजिि गने ।  

संरक्षणिा िानिीय सहयोगको न्युनिि िापदण्डुः स्फेयर िापदण्ड : 

• प्रिाजिि िनसमदुार्को अजिकारको कुनै पजन उलङ्घन, दवु्र्र्िहार िथा शोषण अथिा िेदिािको अनुगमन 

गने र प्रजििेदन पेश गने, संर्न्त्रको स्थापना गने अथिा स्थाजपि संर्न्त्रलाई प्रर्ोगमा ल्र्ाउने । 

• जिजिन्न समदुार्का सदस्र्हरुबाट, जिशेषिाः अजि गररब िथा पछाडी पाररएका समहुबाट मानिीर् सहर्ोग िथा 

आिारििू सेिा सजुबिामा समान पहुचँ सहर्ोग पाए नपाएको अनुगमन गने ।  

• साझेदारहरूका बीचमा अजिलेख राख्ने िथा दिाय गने प्रणालीमा एकरूपिा सजुनजिि गने ।  

• बालमैत्री, मजहला मैत्री, अपांगिा मैत्री ठाउँ लगार्ि बालबाजलका िथा मजहलाहरूका लाजग सरुजक्षि 

िािािरणको जसियना गने ।  

• जशक्षा िथा संरक्षण सम्बन्िी सहर्ोग कार्यिममा मनो–सामाजिक सहर्ोगलाई एकीकरण गने । 

• हरेचाह गने व्र्जक्तहरूबाट बाल–बाजलकाहरू जबछोजडने कार्यको रोकथाममा सहर्ोग गने ।  

• जिछोजडएका िथा पररिारको साथ निएका बालबाजलकाहरू, खास गरी पाँच बषयको उमेरिन्दा मजुनका 

बालबाजलका िथा जकशोरीहरूको पजहचान, दिाय िथा स्िास््र् िाँचको सहिीकरण गने र खोिी िथा 

पनुजमयलनमा संलग्न साझेदारहरूलाई सहर्ोग उपलब्ि गराउने ।  

• पररिारबाट जबछजडएका िथा साथ निएका बाल–बाजलकाहरू र अन्र् िोजखम्मा परेका समहु िस्िैाः पररिार 

निएका, बदृ,् अपांग िथा दीघय रोगबाट पीजडि समहूका माजनसहरुलाई हरेचाह िथा संरक्षण प्रदान गने । (िास 

िथा अन्र् सेिाको व्र्िस्था) ।  

• मानिीर् सहर्ोग िथा स्थार्ी समािानका बारेमा आन्िररक रूपमा जिस्थाजपि माजनसहरूलाई जनर्जमि रूपमा 

सचूनाको प्रिाह िइरह ेको छ िन्ने कुरा सजुनजिि गने ।  

• जफिाय हुने कार्यिम िथा स्थार्ी समािानको ििुयमा गने कार्यमा आन्िररक रूपमा जिस्थाजपि व्र्जक्तहरूलाई 

संलग्न बनाउन प्रर्ास गने । 
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• जशजिर िथा पनुिायसका क्षेत्रहरूमा पर्ायप्त सरुक्षाका लाजग पैरिी गने । 

अगिुा जनकार् : मजहला िथा बालबाजलका कार्ायलर्÷स्थानीर् िहका शाखाहरु  

र्स क्षेत्रका क्षेत्रगि सदस्र्हरु (Cluster Members) को सचूी, क्षमिा िथा श्रोिको आकलन : 

ि सं अगिुा िा सहर्ोगी संस्थाहरु 

उपलब्ि स्रोि/सािन सम्पकय  

ब्र्जक्तको नाम 

िथा पद 

सम्प

कय  न.ं आजथयक सामग्रीगि स्रोि 
मानजिर् दक्ष 

स्रोि 

१ 
िेष्ठ नागरीक, मजहला बालबाजलकािथा 

सामाजिक जिकास शाखा 
केजह 

समदुार्मा रहकेा ३ मजहला सहकारी स्थानीर् िहमा रहकेा 

मजहला बालबाजलका िथा सामाजिक जिकास शाखाहरु 
  

२ 
संर्कु्त राष्ट्रसंजघर् िनसंख्र्ा कोष  

(UNFPA) 
  मर्ायदा सामग्री       

३ जिल्ला प्रहरी मजहला सेल    सरुजक्षि आिास    प्रहरी प्रमखु   

४ 
जशक्षा जिकास िथा जशक्षा कार्ायलर् 

स्थानीर् िहका जशक्षा जिकास शाखाहरु 
  

जिद्यालर् 

आपत्कालीन 
जशक्षक जिद्याथी  

कार्ायलर् 

प्रमखु 
  

५ स्िास््र् कार्ायलर्    आश्रर् 
स्िास््र् सेिा 

कार्ायलर्  
प्रमखु   

६ 
खानपेानी िथा सरसफाई सम्पकय  

कार्ायलर् 
  

पाईप, पानी 

शजुिकारणका 

सामग्रीहरु 

कमयचारी  
कार्ायलर् 

प्रमखु 
  

७ रुकुमेली समाि जिकास केन्र   सरसफाई सेिा, केजह कमयचारी  अध्र्क्ष   

८ हुरेड कासय रुकुम   आिश्र्किा अनुसार केजह  कमयचारी   अध्र्क्ष   

९ र्एुमएन रुकुम कलष्टर   
सरसफाईका 

सामाग्रीहरु 
  जटमजलडर   

१० नेपाल िनिागरन मञ्च  

 िनचिेनात्मक 

कार्यिम िथा केही 

मर्ायदा सामग्री 

केजह  कमयचारी अध्र्क्ष  

११ 
स्थानीर् िहमा रहकेो मजहला बालबाजलका िथा सामाजिक जिकास शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको जबिरण अनुसजूच मा 

राजखएको छ । सबै स्थानीर् िहले आ–आपm्नो क्षते्रगि अििारणा अनुसार सजिर् बनाई र्ोिनासमेि बनाउनु पनछे । 

जिपद प्रकृजििा आिारीि प्रजिकायव योिना(जिपदको अिजििा लागू हुने) 

सहर्ोग गजिजबजि जिम्मेिार जनकार् कजहलेसम्म 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि — ित्कालका लाजग (०–३० जदनसम्म)     

िानकारीको सङ्कलन िथा पररजस्थजिलाई अद्यािजिक गनयका लाजग 

सम्बजन्ििक्षते्रका सबै सदस्र्हरूसँग समन्िर् बैठक गने  ।  

जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्रमा प्रिाजिि क्षेत्रको 

अिस्थाको बारेमा िानकारी प्रदान गने र सचूना जलन े। 

स्थानीर् िह मजहलाबालबाजलका 

ईकाइ 
 

पजहलो जदन 

क. पररजस्थजि सम्बन्िी आफ्नो क्षेत्रको पजहलो प्रजििेदन िर्ारी गन े

िसमा प्रिाजिि बालबाजलका, बिृ बिृा, एकल मजहला, गियििी 

िथा सतु्केरी, अपाङ्गिा िएका व्र्जक्तहरु, जकशोरीहरु िथा अन्र् 

िोजखम्मा रहकेा व्र्जक्तहरुको संख्र्ा िथा अिस्था उल्लेख गने । 

ख. अद्यािजिक प्रजििेदनहरूको अनुसरण गने । 

ग. २४ घण्टाजित्र र पजहलो हप्तामा हरेक जदन सञ्चार माध्र्मका लाजग 

समाचार प्रकाशन गन े। 
 

मजहला, बालबाजलका िथा 

सामाजिक जिकास शाखा 
दोस्रो जदन 
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प्रारजम्िक प्रजििेदन िथा अन्र् संरक्षणसँग िोजडएका पररजस्थजिको 

लेखािोखा िथा समीक्षा गने । 

क. प्रिाजिि परीिारको अनमुान गनयका लाजग प्रिाजिि स्थानीर् िहसँग 

सम्बजन्िि उपलब्ि ि्र्ाङ्क / िानकारीको समीक्षा गने । 

ख. प्रिाजिि क्षेत्रमा जिद्यमान साियिजनक सेिा उपलब्ि गराउन े

संस्थाहरूको समीक्षा गने । 

क.क्लष्टर सदस्र्हरु 

ख. स्थानीर् िह मजहला, 

मजहला, बालबाजलका िथा 

सामाजिक जिकास शाखा 

दोस्रो 

जदनदजेख 

जनरन्िर 

प्रारजम्िक िानकारीहरूका आिारमा प्रारजम्िक मानिीर् सहर्ोग 

क. ित्काल उपलब्ि गराइएका मानिीर् सेिाहरुमा मजहला, 

िालिाजलका, गियििी िथा सतु्केरी मजहला, अपांगिा िएका 

व्र्जक्तहरु, ििृ ििृाहरुको पहुचँ िए निएको सजुनजिििा गने । 

ख. सतु्केरी, गियििी िथा िोजखममा रहकेा जकशोरीहरु िथा 

मजहलाहरुलाई मर्ायदा सामाग्री (Dignity Kit) जििरण गने । 

ग. मानिीर् सेिाको आिश्र्किा दजेखएको प्रिाजिि समदुार्मा सेिा 

उपलव्ििाको लाजग परैिी गन े। 

क. स्थानीर् िह मजहला, बालबाजलका 

िथा सामाजिक जिकास शाखा, 

UNFPA 

ख. जिषर्गि क्षते्र 

सदस्र्हरु 

प्रिाजिि क्षेत्रमा 

मानिीर् सेिा 

उपलव्ि गराउन 

शरुु गरेपजछ 

जनरन्िर 

रुपमा । 

स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग क्षेत्रगि आकजस्मक र्ोिना 

(Cluster CP) को समीक्षा गन े
DDMC ७ जदनजित्र 

पारीिाररक रुपमा जबछोजडएका बालबाजलकाहरुको खोिी गने र 

पनुजमयलन कार्य गराउने । 

स्थानीर् िह मजहला, बालबाजलका 

िथा सामाजिक जिकास शाखा, 

पजहलो 

हप्ता 

संरक्षणका जिजिन्न जिर्ाकलापका लाजग जिजिन्न जनकार्हरुबाट प्राप्त 
सहर्ोगको लाजग गररएको प्रजििििाको कार्ायन्िर्न गन े। 

स्थानीर् िह मजहला,  बालबाजलका 

िथा सामाजिक जिकास शाखा, 
७-१० जदन 

मानिीर् सहर्ोगको अनगुमन गनय र सिुारका लाजग पषृ्ठपोषण उपलब्ि 

गराउनका जनजमि टोली खटाउने 

स्थानीर् िह मजहला,  बालबाजलका 

िथा सामाजिक जिकास शाखा, 

दोस्रो 

हप्तादजेख 

जनरन्िर 
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िोजखममा रहकेा समहूहरूको पजहचान लगार्ि पजहलो ३० जदनजित्र 

ित्कालीन मानिीर् सहर्ोग÷सम्झौिा । 

क. ५ िषय मजुनका बालबाजलकाहरुको लाजग आिश्र्क पोषणर्कु्त खाना 

र लिा कपडा । 

ख.सतु्केरी र ६ मजहनासम्मका बच्चाका आमाहरुको लाजग आिश्र्क 

पोषणर्कु्त खाना र लिा कपडा । 

ग.पररिारबाट जिछोजडएका बालबाजलकाहरुलाई बाल पनुस्र्थापना गहृमा 

राख्न ेव्र्िस्था जमलाउन े। 

घ. लैंजगकिामा आिाररि जहसंामा परेका बालबाजलका िथा 

मजहलाहरुलाई पनुस्र्थापना गहृमा राख्ने व्र्िस्था जमलाउने । 

संरक्षणको आिश्र्किा िएका ििृििृा र अपागंिा िएका 

व्र्जक्तहरुलाई पनुस्र्थापना गहृमा राख्ने व्र्िस्था जमलाउन े। 

ङ. लैजगक जहसंामा परेका ब्र्क्तहरुका लाजग सरुजक्षि गनय पे्रषण प्रणाली 

स्थापना िथा सिलीकरण गने । 

च. मजहला िथा जकशोरीहरुका लाजग मर्ायदा कार्म गन े र मजहनािरी 

स्िास््र् सामग्री र जडजग्नटी जकट जििरण । 

छ. मजहलामतै्री स्थानहरुको पजहचान गने िथा सरुजक्षि स्थान जनमायण गने । 

स्थानीर् िह मजहला,  

बालबाजलका िथा  

सामाजिक जिकास शाखा, 

पजहलो 

जदनदजेख 

जनरन्िर 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि — अन्िररम अिजिका लाजग (३०–९०) 

जदनको अििीमा 
    

क्षेत्रगि समन्िर् बैठक गन े। 

• मनोसामाजिक असर दजेखएका व्र्जक्तहरुलाई मनोसामाजिक परामशय 

सेिा प्रदान गने  

• जिपदक्ो अिस्थामा मजहला िथा बालबाजलकामा पनयसक्ने थप 

िोजखमको बारेमा िनचिेनामलूक कार्यिमहरु गन े िस्िैाः लैंजगक 

जहसंा, मानि बचेजबखन, बाल संरक्षण, मनोजबमशय सेिा, र्ौन जहसंा 

िथा सहर्ोगबारे िानकारी आजद । 

• जिपद पजछ हुन े लैजगक जहसंा, र्ौन जहसंा िथा बाल जहसंाका 

घटनाहरुको जसफाररस प्रणालीमा काम गने । जशजिरजित्र संरक्षण 

आिश्र्क िएमा मजहला, बालबाजलका िथा िेष्ठनागररकका लाजग 

सरुजक्षि स्थान पजहचान गन े। 

• जिपदप्जछ हुनसक्ने मानि बेचजिखन िथा ओसारपसार रोक्नका 

लाजग गजिजबिी सञ्चालन गने । 

स्थानीर् िह मजहला,  

बालबाजलका िथा  

सामाजिक जिकास शाखा, 

दइु हप्तामा 

एक पटक 

मानिीर् सहर्ोगको अनगुमन गने । मानिीर् सहार्िाको प्रजििेदन िर्ारी 

िथा जिल्ला 

जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजिमा प्रस्िुि गन े। 

स्थानीर् िह मजहला,  

बालबाजलका िथा  

सामाजिक जिकास शाखा, 

जनरन्िर 

छ) के्षत्र (Cluster): आपत्कालीन जशक्षा 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय : जिल्ला जशक्षा िथा समन्िर् ईकाई कार्ायलर्  

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजि :प्रकोपका सम्िाजिि मानिीर् असर (जशक्षा) : 

रुकुम पिूय जिल्लामा संचालनमा रहकेा कुल १३९ जिद्यालर्, जिद्यालर् रहकेो स्थान िथा िौगोजलक अिस्था, समग्र 

जिल्लामा हुन सक्ने जिपदल्ाई जिशे्लषण गदाय ४१ जिद्यालर्हरु पजहरो, िकूमप, बाढी िथा हािाहुरीका कारण 
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प्रिाजिि हुन सक्ने दजेखन्छ िसका कारण कुल ३५०० जिद्याथीहरु प्रिाजिि हुन सक्ने छन् । हाल शंसारिर 

आिंजकि बनाईरहकेो महामारी COVID-19 का कारण िम्मै जिद्यालर् बन्द िैरहकेो हुदँा जनर्जमि पठनपाठन 

अिरुि हुनपगुेको छ । जिद्यालर्हरु राष्ट्रव्र्ापी अजनजिि कालका लाजग बन्द रहकेा छन्र्सको सामाजिक असर जदगो 

हुन सक्दछ । 

• जिद्यालर् ििनहरू र जशक्षण÷जसकाइका सामग्रीहरूको क्षजि ।  

• जशक्षक÷जिद्याथीहरू हिाहििनको क्षजि ।   

• जिद्याथीहरुको जिद्यालर्सम्म पहुचँ नहुनु ।  

• जिद्यालर्मा क्षजि हुनाले शैजक्षक जिर्ाकलापमा अिरोि ।  

• आन्िररक रूपमा जिस्थाजपिहरूका लाजग प्रिाजिि निएका जिद्यालर्हरू आिासको रूपमा प्रर्ोग हुन्छन् । 

आजि्र् प्रदान गने जिद्यालर् (Host Schools) को पढाइमा अिरोि ।  

• केटाकेटी िथा जशक्षकहरूमा जिपदक्ो मनोिैज्ञाजनक असरले गणुस्िरीर् जसकाइ एिं जसक्ने प्रजिर्ामाजथ प्रिाि 

पाछय ।  

सिजिगि उदे्दश्य : 

१. जिकास गनय, संरक्षण प्राप्त गनय र सामान्र् अिस्था एिं स्थाजर्त्िमा फकायउने कार्यको सहिीकरण गनयका जनजमि 

जिद्यालर् िाने उमेर का िथा प्रिाजिि सम्पणूय केटाकेटीहरूको गणुस्िरीर् जशक्षामा जनरन्िर िथा ित्काल पहुचँ 

सजुनजिि गने ।  

२. सरुजक्षि जसक्न ेिािािरण उपलब्ि गराएर जिपद्बाट परेको मनोिैज्ञाजनक असरको सामना गने कार्यमा केटाकेटीहरू र 

जशक्षकहरूलाई मद्दि गनय र्ोगदान परु्ायउने ।  

जिजशि उदे्दश्य : 

१. जिपद्बाट प्रिाजिि जिद्यालर् िाने उमेरका केटाकेटी िथा जशक्षकहरूलाई गणुस्िरीर् जशक्षाको जनरन्िरिा सजुनजिि 

गनयका लाजग र उनीहरूलाई सरुजक्षि रूपमा जसकाउने एिं जसक्ने िािािरण उपलब्ि गराउन नपेाल सरकार िथा 

स्थानीर् सरोकारिालाहरूलाई सहर्ोग उपलब्ि गराउने ।  

२. प्रिािकारी आपत्कालीन पिूयिर्ारी िथा सहर्ोगलाई सहिीकरण गनयका जनजमि क्षेत्रगि समहुका सदस्र्हरू 

(Cluster Members) का बीचमा प्रिािकारी समन्िर्, अनुगमन िथा सचूनाको आदान-प्रदान सजुनजिि गने ।  

३. आपत्कालीन पररजस्थजिमा पजहलो सहर्ोग उपलब्ि गराउने व्र्जक्तका रूपमा सरोकारिालाहरूको क्षमिा बढाउने ।  

४. रुि िथा चाल ु(Rapid and On-going) जशक्षाका लाजग लेखािोखा सञ्चालन गररन्छ िन्ने कुरा सुजनजिि गने र 

आपत्कालीन पररजस्थजिमा रहकेा केटाकेटीहरूको जशक्षाका जनजमि र्जुनसेफका प्रमखु प्रजििििाहरू (UNICEFs 

Core Commitments to Children in EMergencies for Education) का न्र्नुिम मापदण्डबाट जनदजेशि 

िएर उपर्कु्त सहर्ोग कार्यिम सञ्चालन गने ।  

५. आपत्कालीन पररजस्थजिमा सहर्ोग उपलब्ि गराउनका लाजग रणनीजिक साझेदारी िथा अन्र् साझेदार/क्षेत्रहरू 

(Cluster) सँग सम्बन्िको स्थापना िथा त्र्सलाई सदुृढ पाने ।  

६. बहृिर जबद्यालर् सरुक्षा नीजि लाई आिलम्िन गरी कार्य गने । 

जशक्षामा मानिीर् सहर्ोगसम्बन्िी न्र्नुिम मापदण्ड : (स्फेर्र मापदण्ड)  

• जिपद ् परेको पजहलो हप्ताजित्र जशक्षासम्बन्िी सुजििा र जशक्षामा संलग्न व्र्जक्तहरूका बारेमा रुि लेखािोखा 

(Rapid Assessment) सञ्चालन गने ।  

• जशक्षा समन्िर् इकाई र स्थानीर् क्षेत्रगि सदस्र्हरू सँगको समन्िर्मा िथा प्रिाजिि समुदार्हरूसँगको 

परामशयमा प्रिाजिि/आन्िररक रूपमा जिस्थाजपि बाल–बाजलकाहरूको जशक्षालाई िारी राख्नका लाजग जिनका 

जनजमि अस्थार्ी रूपमा जसक्ने ठाउँ पिा लगाउने ।  
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• सम्िि िएसम्म र्थासक्र् चाँडो अथायि् जसिान्ििाः पजहलो दईु हप्ताजित्र, न्र्नुिम मापदण्ड बमोजिम ६ दजेख ८ 

हप्ताजित्र न्र्नुिम पिुायिारसजहि जिद्यालर् िाने बाल–बाजलकाहरूका जनजमि अस्थार्ी रूपमा जसक्ने ठाउँ िथा 

स–साना बाल–बाजलकाहरूका लाजग सरुजक्षि ठाउँ खडा गने ।  

• जिद्यालर्हरू पनुाः खलुा गराएर र जशक्षण–जसकाइका सामग्री उपलब्ि गराएर र अिय-संरचनागि (Semi 

Structured) मनोरञ्िनका सामग्रीको व्र्िस्था जमलाएर पढाइ िारी राख्ने र जशक्षक िथा जिद्याथीहरूको पनुाः 

एकीकरण प्रारम्ि गने ।  

• जिद्यालर् बाजहर रहकेा बाल–बाजलकाहरू अस्थार्ी रूपमा खडा गररएका जसक्ने ठाउँमा िनाय गररएका छैन 

अथिा जिनको जशक्षाका लाजग िैकजल्पक व्र्िस्था गररएको छ छैन िानकारी जलने ।  

• पीजडि बाल–बाजलकाहरूका जनजमि जनर्जमि जशक्षा प्रणालीमा िमशाः जिनलाई जनर्जमि पाद ैलजगने ।  

• प्रिाजिि क्षेत्रका स्कूलहरुमा िएको परुाना जकिाब संकलन गरी सरुजक्षि ठाउँमा राख्ने । 

जशक्षा क्षेत्रका क्षेत्रगि सदस्र्हरु (Cluster Members) को सचूी, क्षमिा िथा श्रोि मापन 

ि 

स 
जिल्लाका क्षेत्रगि साझेदानहरुको नाम उपलब्ि स्रोि िथा समग्री  सम्पकय  ब्र्जक्त 

टेजलफोन र 

इमेल 

१ 

जिल्ला जशक्षा िथा समन्िर् ईकाई कार्ायलर् जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् 

इकाई, स्थानीर् िहमा रहकेा 

जशक्षा जिकास ईकाइ, 

जिद्यालर्हरु 

 
  

२ स्थानीर् िहमा रहकेा जशक्षा जिकास शाखा   अनुसजूच बमोजिम 

३ 
जमक नेपाल ECD kit box school 

kit box 
जिउमान घजिय   

४ 
रुकुमेली समाि जिकास केन्र 

आिश्र्क शैजक्षक सामग्री 
नर बहादरु 

नेपाली 
  

५ हुरेड कासय रुकुम आिश्र्क शैजक्षक सामग्री दामोदर गौिम   

६ र् ुएम एन रुकुम क्लष्टर आिश्र्क शैजक्षक सामग्री रमेश जथङ   

७ नेपाल िनिागरण मञ्च  आिश्र्क शैजक्षक सामग्री रमेश खड्का    

८ 
सामदुाजर्क िन उपिोक्ता महासंघ जिल्ला 

शाखा 
आिश्र्क काठ जबष्ट्ण ुदिेकोटा   

 
आइ जड एस नपेाल  शैजक्षक सामग्री, सरुजक्षि 

पानी 
जमलन दिेकोटा  

 नेपाल जबद्यिु प्राजिकरण    

९ 
जडजििन बन कार्ायलर् जनर्म बमोजिम काठपािको 

उपलब्ि 
बोजसन्ररि सिेुदी   

आपत्कालीन पररजस्थजिको पिूयिर्ारी: (आपत्कालीन पररजस्थजििन्दा पजहले) 

ि स जिर्ाकलापहरु मखु्र् जिम्मेिारी  कजहल ेगने  

१ 
स्थानीर् िहमा जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् इकाइ, स्थानीर् 

सरकार र सहर्ोगी जनकार्हरु 
मंजसरमा  

२ 
आपत्कालीन आश्रर् पजहचान िथा व्र्बस्थापन बैठक  जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् इकाइ, स्थानीर् 

सरकार र सहर्ोगी जनकार्हरु 
पषु 

३ 
िनशजक्त व्र्िस्थापन िथा पररचालन अन्िरजिर्ा जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् इकाइ, स्थानीर् 

सरकार र सहर्ोगी जनकार्हरु 
माघ 
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४ 
समन्िर्, सहकार्य बैठक छलफल जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् इकाइ, स्थानीर् 

सरकार र सहर्ोगी जनकार्हरु 

चौमाजसक 

रुपमा 

५ 
जिपद ्सहार्िा सामाग्री ब्र्िस्थापन  जशक्षा र्िुा िथा समन्िर् इकाइ, स्थानीर् 

सरकार र सहर्ोगी जनकार्हरु 
बैशाखमा  

६ जिद्यालर्हरुको आकजस्मक र्ोिना बनाउन े सम्िजन्िि जबद्यालर्हरु िेठ सम्ममा 

७ 

जिगिमा प्रिाजिि जिद्यालर्को अध्र्र्न, जिशे्लषण गरी 

बाढी, िकूम्प सम्बन्िमा प्र.अ., जशक्षक िथा 

जि.ब्र्.सजमजिलाई जिद्यालर् स्िरीर् चेिनामलुक 

कार्यिम गन,े गराउने, जशक्षकहरुलाई प्राथजमक उपचार 

िाजलम 

प्र अ, जशक्षक िथा जबद्यालर् 
माघ िथा 

फागणु 

८ 
िैकजल्पक जिद्यालर् स्थापना र संचालनका लाजग 

आिश्र्कसामाग्री िथा श्रोि व्र्जक्तहरुको पजहचान गने 
प्र अ, जशक्षक िथा जबद्यालर् 

चौमाजसक 

रुपमा 

९ 

उच्च िोजखम क्षते्रका जशक्षक, सामाजिक कार्यकिाय 

(मानिीर्श्रोि र अन्र् श्रोि समिेको को रोष्टर जनमायण 

गने र सचेि गराउन े

प्र अ जशक्षक िथा जबद्यालर् सहर्ोजग 

जनकार्, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 

चौमाजसक 

रुपमा 

१० 

उच्च िोजखम क्षते्रमा प्रचार प्रसारका लाजग सचूना 

सञ्चारका 

सामाग्रीहरु व्र्िस्थापन गने 

प्र अ जशक्षक िथा जबद्यालर् सहर्ोजग 

जनकार्, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 

चौमाजसक 

रुपमा 

११ 
स्थानीर् संचार माध्र्म माफय ि िनचेिनाका गजिजबजि 

संचालन गन े

प्र अ जशक्षक िथा जबद्यालर् सहर्ोजग 

जनकार्, सरोकारिालाहरु, संचार क्षेत्र 
जनरन्िर 

१२ 
जिद्यालर् जबपद ्सरुक्षा र्ोिना जनमायण गरी 

कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन े

जबद्यालर् सहर्ोजग जनकार्, 

सरोकारिालाहरु, संचार क्षते्र 
िेठसम्म 

 

जिपद् प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायव योिना (जिपद्को अिजििा लागु हुने) 

सहर्ोग गजिजबजि जिम्मेिार जनकार् कजहलेसम्म 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि — ित्कालका लाजग (०–३० जदनसम्म) 

िानकारी सङ्कलनका लाजग क्लष्टर समन्िर् बैठक 

• आजथयक िथा मानिीर् श्रोिको आपत्कालीन 

िोहो  

• सचूना केन्रको स्थापना ित्काल शजैक्षक क्षजिको 

सचूना संकलन गने  

• सरुजक्षि स्थानमा जसजिर स्थापना गने 

• ित्काल गाजिस िथा क्षेत्रमा िएका सचूना 

केन्दहरुसंग सम्पकय  स्थापना गरी िानकारी 

संकलन गन े

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई पजहलो जदन 

पररजस्थजि सम्बन्िी प्रजििेदन िर्ार पाने : 

क. पजहलो प्रजििेदन । 

ख. अद्यािजिक प्रजििेदनहरूको अनुसरण गने । 

ग. २४ घण्टाजित्र र पजहलो हप्तामा हरेक जदन 

सञ्चारमाध्र्मकालाजग समाचार प्रकाशन गन े। 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार दोस्रो जदन 

 प्रारजम्िक लखेािोखाको प्रजििेदन िर्ार पानयका जनजमि आिार रेखाका ि्र्ाङ्कको समीक्षा गन े: 
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क. प्रिाजिि जिद्यालर् िथा जिद्याथीको अनमुान 

गनयका लाजगप्रिाजिि जिद्यालर् सिेा क्षते्रबाट 

उपलब्ि ि्र्ाङ्क/िानकारीकोसमीक्षा गने । 

ख. प्रिाजिि क्षेत्रमा रोजकएको शैजक्षक सेिा अस्थाई 

रुपमा सचुारु 

गराउन जिम्मेिारी िोक्ने । 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार 
दोस्रो र िसे्रो 

जदन 

स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग क्षेत्रगि 

आकजस्मक र्ोिना (Cluster CP) को समीक्षा गन े
जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार ७ जदनजित्र 

जिपद्बाट बढी िोजखममा रहकेा समहुहरू 

क. अपांग बालबाजलकाको पजहचान । 

ख. पररिारबाट जबछोजडएका । 

ग. आमाबाबु गमुाएका । 

घ. मनोसामाजिक आघािमा परेका बालबाजलकालाई 

मानिीर् 

सहार्िाका लाजग श्रोि खोिेर सम्झौिा गने । 

ङ. जशजिरजित्रै बाल जसकाइ कक्षा सञ्चालन गन े। 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार 
पजहलो हप्तादजेख 

१ मजहना जित्र  

क्षेत्रगि जनकार्हरुको (Cluster) समन्िर् बैठकाः 

सचूना िथा िानकारीको आदानप्रदान, अिस्था 

जिशे्लषण, 

कार्यिमको पिूयिर्ारी िथा साझा सहमजि, श्रोिको 

खोिी िथा व्र्िस्थापन 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार 
हप्तामा एक 

पटक 

आिश्र्किाको जिस्ििृ लेखािोखा सञ्चालन गन े३०–९० जदनसम्म 

स्रोिहरूको पररचालन गनयका लाजग आिश्र्किाको 

जिशे्लषण 

क.प्रस्िािना िर्ार पान े। 

ख.दाि ृजनकार्हरुसंग प्रस्िािना सजहि श्रोिको माग 

गने । 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

क्लष्टर सदस्र्हरु 
३-४ हप्ता 

पररजस्थजि सम्बन्िी अद्यािजिक प्रजििेदनलाई जनरन्िर 

अद्यािजिक गन े 
जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार 

हप्तामा एक 

पटक 

मानिीर् सहार्िाका साथै क्षजिग्रस्ि शैजक्षक संस्थाको 

पनुजनमायण गन े

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
दोस्रो र िसे्रो 

मजहनामा 

मानिीर् शैजक्षक सहर्ोगको जनरन्िरिाका साथै 

जनर्जमि अनगुमन 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
जनरन्िर  

जिद्यालर्लाई अस्थाई आिास बनाएका जिपद ्

प्रिाजििहरुलाई 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
दोस्रो हप्ता 

िमशाः घर पठाउन े। जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
आिश्र्किाअनु

सार  

आिश्र्किानसाुर अस्थार्ी जसकाइ केन्र जनमायण गरी 

जशक्षण कार्य 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
पाचंौ हप्ता 

जिल्ला जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजिको जसफाररसको 

आािारमा िौजिक क्षजि िएका जिद्यालर्हरुको 

पनुाःजनमायण, पाठ्र्पसु्िक क्षजि िएका जिद्याथीहरुको 

जशक्षा जिकास िथा समन्िर् इकाई, स्थानीर् सरकार, 

सहर्ोगी जनकार् 
पाचँौ हप्तासम्म 
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पाठ्र्पसु्िक खररद आजदका लाजग रकम र्जकन गरी 

सम्िजन्िि जनकार्संग माग गन े। 

 

ि) के्षत्र : राहाि पुनुः जनिावण पुनुःस्थापना 

र्स क्षेत्रमा नेितृ्ि प्रदान गन े जनकार् (Cluster Lead) जिल्ला समन्िर् सजमजि/स्थानीर् िह सबै क्षेत्रगि सदस्र्हरुको सजूच, 

क्षमिा िथा श्रोि आँकलन:- 

ि 

सं 
क्षेत्रगि साझदेार जनकार्को नाम  उपलब्ि स्रोि सम्पकय  ब्र्जक्त 

टेजलफोन 

िा इमले 

१ 

जिल्ला समन्िर् सजमजि रुकुम 
स्थानीर् सरकारको समन्िर्मा 

सरोकारिालाहरु सिै 

जि. स. स. 

प्रमखु/जि. 

स.अिकारी 

  

२ 
जसस्ने गाउँपाजलका 

राहि, पनुस्थापना िथा पनु जनमायण 

कुमारी बराल 

जचन्िामजण दाहाल 
  

३ 
िमूे गाउँपाजलका रामसरु बुढा चन्रजसं 

श्रेष्ठ 
  

४ 
पथूा उिरगगंा गाउँपाजलका ओम प्रकाश घजिय 

रजबन्र बुढाक्षेत्री 
  

५ 

िलस्रोि िथा  जसचाइ ं जिकास सि 

जडजििन कार्ायलर् 

जिपद ् पिाि ् जसंचाइ संरचना पनुाःजनमायण र 

ग्र्ाजिन प्रोटेक्सन गने र बार्ो इजन्िजनर्ररङ 

लगाएिका कार्य गने । 

 प्रमखु 
  

६ 
खानपेानी िथा सरसफाइ सम्पकय  

कार्ायलर् 

जिपद ्पिाि ्खानेपानी संरचना पनुाःजनमायण र 

प्रजिजिक सल्लाह 
 इन्चाचय 

  

७ सामदुाजर्क िन महासंघ ………….कोष/काठ सहर्ोग अध्र्क्ष 
  

९ 
रुकुम उद्योग िाजणज्र् संघ राहि, खाद्य िथा गरैखाद्य सामग्री, िर्ारी 

खाना 
र्ज्ञ बहादरु मल्ल 

  

१० 
नेपाल चेम्बर अफ कमशय रुकुम 

शाखा 

राहि, खाद्य िथा गरैखाद्य सामग्री, िर्ारी 

खाना 
जदजलप थापा  

  

११ जनमायण व्र्िसार्ी संघ जनमायणिन्र् सामाग्री ढुिानी िथा सहर्ोग  अध्र्क्ष 
  

 

आपत्कालीन पररजस्थजिको पिूवियारी सम्बन्िी गजिजिजि : (जिपद् भन्दा पजहले) 

ि सं जिर्ाकलापहरु जिम्मेिार जनकार् कजहलेसम्म 

१ 

जिल्लाका क्षेत्रगि साझेदारहरुका बीच 

क्लस्टर सदस्र्को बैठक गने, समन्िर् 

स्थाजपि गने संर्न्त्रका बारेमा सहमजि कार्म 

गने ।  

जिल्ला समन्िर् सजमजि, क्लष्टर सदस्र्हरु मंजसर, फागणु र असार 

२ 
प्रिाजिि क्षेत्रमा उत्पन्न हनुसक्ने संकट 

आँकलन गरी क्षेत्रगि जिम्मेिारी बाडफाँड । 
जिल्ला समन्िर् सजमजि, क्लष्टर सदस्र्हरु बैशाखसम्म 

३ 

स्थानीर् िहमा उद्घार िथा राहिमा प्रर्ोग 

हुनसक्ने औिार उपकरणको िर्ारी र क्षेत्रगि 

िण्डारण गनय समन्िर् गन े 

जिल्ला समन्िर् सजमजि, क्लष्टर सदस्र्हरु िेठ 
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४ 

बषायर्ाममा अिरोि प¥ुर्ाउन े िएकाल े

खोला छेउमा पोल गाडी डोरी टागरे 

आपत्कालीन खोला िनय िर्ारी अिस्थामा 

राख्न े

जिल्ला समन्िर् सजमजि, क्लष्टर सदस्र्हरु असार मसान्िसम्म 

५ कृजिम िर्ारी अभ्र्ास नेपाल रेडिस सोसाइटी, जि. स. स, DDMC असारमा 

६ 

स्थानीर् िहमा लेखािोखा टोलीका िर्ार 

गनयका लाजग समन्िर् गरी क्षमिा 

अजिबजृिका गन े।  

स्थानीर् सरकार/जि. स. स िेठ 

७ 
स्थानीर् िहमा जबपद ्िथा राहि ब्र्िस्थापन 

कोषको स्थापना गनय लगाउने  
स्थानीर् सरकार/जि. स. स िेठ 

जनकायगि पजहचान (को, कहााँ, के ) 

जनकार् जबषर्गि क्षते्र कार्यरि क्षते्र सम्पकय  ब्र्जक्त 
सम्पकय  

नं 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्  समन्िर्, सरुक्षा जिल्लािर  प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी 
  

नपेाल प्रहरी  खोि उिार शाजन्ि सरुक्षा, राहि 

जििरण 

जिल्लािर 
प्रहरी नार्ि उपररक्षक   

नेपाली सेना  खोि उिार शाजन्ि सरुक्षा, राहि 

जििरण 

जिल्लािर  
सेनानी   

सशस्त्र प्रहरी िल  खोि उिार शाजन्ि सरुक्षा, राहि 

जििरण 

जिल्लािर 
प्रहरी नार्ि उपररक्षक   

जिल्ला आपत्कालीन कार्य 

सञ्चालन केन्र 
जिपद सचूना िथा समन्िर् 

जिल्लािर 
सचूना अजिकारी   

जिसंसको कार्ायलर्, सबै स्थानीर् 

िह 
समन्िर्, राहि  िथा पनुस्थपाना 

जिल्लािर  जिल्ला समन्िर् 

अजिकारी  
  

नेपाल रेडिस सोसाइटी  राहि जिल्लािर संर्ोिक/सिापजि   

स्िास््र् कार्ायलर्, स्थानीर् िहका 

ईकाइहरु 
स्िास््र् सेिा 

जिल्लािर  
प्रमखु   

एजककृि कृजष िथा पशपुंजक्ष जिकास 

कार्ायलर् स्थानीर् िहका ईकाईहरु 
खाद्यान्न िथा जबउ 

जिल्लािर  
प्रमखु   

स्थानीर् िहका मजहला 

बालबाजलकािथा सामाजिक जिकास 

शाखा 

संरक्षण 

जिल्लािर  
स्थानीर् िहका शाखा 

प्रमखु 
  

खानपेानी िथा सरसफाई सम्पकय  

कार्ायलर् 
खानपेानी िथा सरसफाइ सामग्री 

जिल्लािर  
कार्ायलर् प्रमखु   

जिद्यिु प्राजिकरण कार्ायलर्  
जबद्यजुिकरण 

जिल्लािर  
अध्र्क्ष   

दरुसंचार कार्ायलर् सचूना िथा संचार जिल्लािर  प्रमखु   

उद्योग िाजणज्र् संघ खाद्य िथा गैरखाद्य सामग्री, 

जनमायण सामग्री 

जिल्लािर  
अध्र्क्ष   

गैर सरकारी संस्था महासंघ  पनुस्थापना, पनुजनमायण, 

लेखािोखा, 

क्षजिको ि्र्ांक संकलन 

सबै स्थानीर् 
अध्र्क्ष  
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पत्रकार महासंघ  मनसनु पिूायनुमान, पबूय चिेािनी 

सम्प्रेषण, सचूना प्रिाह 

सबै स्थानीर् 
 अध्र्क्ष   

जिपद् प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायव योिना 

सहर्ोग गजिजबजि जिम्मेिार जनकार् कजहलेसम्म 

सहर्ोग सम्बन्िी गजिजिजि-ित्कालका लाजग (०–३० जदनसम्म)     

जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्र DEOC मा अिस्थाको 

बारेमा िानकारी प्रदान गन ेिथा सचूना जलन े। लिा कपडा, पाल, 

कम्बल, िाँडा, खाद्यान्न िथा राहि जििरण र प्राथजमक उपचार कार्य 

समन्िर् । 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, नपेाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, जि स स, स्िास््र् 

कार्ायलर्, नेपाल रेडिस 

पजहलो जदन 

जिपद ् व्र्िस्थापनको अनुगमन गरी नपगु सामग्रीहरुको उजचि 

व्र्िस्थापन गन े। 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्,जि स स, 

स्िास््र् कार्ायलर्, नेपाल रेडिस 
दोस्रो जदन 

सरुिा रोगहरु फैजलन नजदन चेिनामलूक कार्यिम संचालन गने  स्िास््र् कार्ायलर् सआुहारा दोश्रो  पजहलो हप्ता 

अस्थार्ी बासस्थानका लाजग आिश्र्क कार्य सरुु गन े जिसंस, शहरी जिकास िथा ििन, 

नेरेसो, नपा, गापा, जिद्यालर्हरु 
पजहलो मजहना 

मानिीर् सहर्ोगलाई जनरन्िरिा जिसंस, नपेाल रेडिस सोसाइटी, 

स्थानीर् सरकार अन्र् सहर्ोगी 

जनकार्हरु  

दोस्रो मजहना 

क्षजिग्रस्ि ििन िथा संस्थाहरुको पनुाःजनमायण (अस्थार्ी)  जिसंस, स्थानीर् सरकार अन्र् 

सहर्ोगी जनकार्हरु  
िेस्रो मजहना  

क्षजिग्रस्ि ििन िथा संस्थाहरुको स्थार्ी पनुाःजनमायण  स्थानीर् िह  जनरन्िर 

 

झ) के्षत्रुः सूचना जिशे्लषण िथा सिन्ियुः 

नेिृत्ि प्रदान गने जनकाय: नेपाल टेलीकम र स्थानीर् संचार गहृहरु  

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजि  

नेपाल उसैपजन जिपद ् िोजखमको जहसािल े संकटासन्न मलूकु जित्रमा पदयछ । िलिार् ु पररिियनका जहसािल े चौथो, िकूम्पीर् 

िोजखमका जहसािल ेएघारौं स्थानमा रहकेो जिजिन्न ि्र्ांकहरुले दशेायएका छन ्। र्स अिस्थामा आम सियसािारण नागरीकहरुका 

जिच सत्र् ि्र् सचूना समर्मै सम्पे्रशन गने र सजह सचूना सम्पे्रशन गरी सचिे िथा सिग बनाउँनु सम्बजन्िि जनकार्को िजूमका हो 

। रुकुम पजूिय जिल्ला कान्छो जहमाली जिल्लाको रुपमा नेपाल सरकारल ेघोषणा गरेको छ । िसथय िागोजलक रुपमा जिकट, सि ै

ठाउँहरुमा सहि सचुना, संचारको पहुचँ निएको र जिपदक्ा जहसािले उच्च िोजखममा रहकेो जिल्ला हुनाले र्स क्षेत्र संग 

संबजन्िि जनकार्हरुल ेसचूना व्र्िस्थापनमा महत्िपणूय िजूमका खेल्न आिश्र्क छ । 

• जिपदक्ो समर्मा सचूना संचारका माध्र्महरु जिच्छेद ि ैसचूना प्रिाहमा अिरोि हुने । 

• संचार माध्र्म संचालनका लाजग चाजहन ेउिाय श्रोि जिच्छेद िै संचालनमा अिरोि हुन े। 

• आम सियसािारण नागररकहरु िथा सम्बजन्िि सरोकारिालाहरु सचूना जिमखु हनुे । 

• सचूना सम्पे्रशन गनय कठीनाई हनुे । 

• सडक पलुपलुेसा िथा बाटोघाटो अिरुि हुने । 

उदे्धश्यहरु: 

समजष्टगि उिेश्र् 

१. जिपदक्ो समर्मा हुन सक्न े सचूनाको पहुचँमाथीको कमी िथा एक आपसमा परस्पर समन्िर् गरर संिाजिि थप 

िोजखमको अिस्थालाई न्र्जनकरण गने र िनिनको हनु सक्न ेथप क्षजिलाई न्र्जनकारण गने गराउँने । 

जिजशि उदे्धश्य: 
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१. जिल्ला जस्थि सरकारी िथा गरैसरकारी संघ संस्थाहरुका जिचमा प्रिािकारी समन्िर्का माध्र्र्मबाट जिपदक्ो समर्मा 

हुन सक्न ेथप क्षजि न्र्नुीकरण गनय प्रर्ास गन े। 

 

के्षत्रगि सदस्यहरु (Cluster Member) को सूची, क्षििा िथा श्रोि आाँकलन : 

ि सं क्षेत्रगि साझदेारको नाम उपलब्ि स्रोि सम्पकय  ब्र्जक्त टेजलफोन िा इमले 

१ नेपाल टेजलकम समन्िर् िथा सचूना प्रिाह     

२ स्थानीर् सरकार  सचूना अजिकारी  

३ नेपाल प्रहरी सचूना उपलब्ििा जदनेश गरुुङ   

४ 
जिल्ला स्िास््र् कार्ायलर् समन्िर् िथा सचूना 

उपलब्ििा 
र्ादि प्रसाद शमाय   

५ 
नेपाल रेडिस सोसाईटी जिल्ला शाखा समन्िर् िथा सचूना 

उपलब्ििा 
लोक बहादरु बुढाथोकी   

६ नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा समन्िर् िथा सचूना प्रिाह सियना काकी  
७ रेजडर्ो पजूिय रुकुम समन्िर् िथा सचूना प्रिाह सियना काकी ८८४१३१२८ 

८ रेजडर्ो रुजक्मणी समन्िर् िथा सचूना प्रिाह  मदन जब सी ८८४१३१२९ 
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पररच्छेद-५ 

५.१ जिपद् पूिवियारी िथा जिकायव योिना जक्रयाजशल हुने 

र्ो पूिातयारी तथा प्रजिकार्य र्ोिना जिल्लामा मखु्र् गरी िकूम्प, पजहरो, बाढी, आगलागी, जहमपाि, महामारी िस्िै हालको 

कोजिड - १९, चट्र्ाङ िस्िा प्रकोप बाट सजृिि जिपदमा जिर्ाजशल हुनछे । िर र्सजित्र रहकेा क्षेत्रगि र्ोिनाहरु कुनपैजन 

जिपदक्ो सन्दियमा अजनिार्य रुपमा जिर्ाजशल हनुेछ । 

 

५.२ जिपद् पूिवियारी िथा प्रजिकायव योिनाको कायावन्ियन योिना 

यसको कार्ायन्िर्न हरेक जिषर्गि क्षेत्रले िर् गरेका पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना बमोजिम हनुेछ । 

 

५.३ जिपद् पूिवियारी प्रजिकायव योिनाको जनयजिि सजिक्षा िथा पुनरािलोकन रणनीजि 

र्ो र्ोिना जनमायण िएदजेख नै कार्यन्िर्नमा ल्र्ाउँने प्रर्ास िइरहकेो छ । र्सपटक पजन दोश्रोपटक अध्र्ािजिक गने िममा 

स्थानीर् िह, क्षेत्रगि अगिुा जनकार्ल े आफ्नो जिम्मेिारी िथा दाजर्त्ि बोि गरेको पाईर्ो । र्स र्ोिनालाई अद्यािजिक गन े

िममा हरेक क्लष्टर र स्थानीर् िह सजहिको बैठक, जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको अगिुाईमा स्थानीर् िहले र्स र्ोिना 

अनुसार आ–आफ्नो स्थानीर् िहमा पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना जनमायण गरी कार्ायन्िर्नमा आउने छ िन्ने आशा गनय सजकन्छ 

। साथै जिल्ला जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजि रुकुम पिूयले आिश्र्किा अनुसार सम्बजन्िि जिषर्गि क्षते्रका अगिुा संस्था, स्थानीर् 

िह िथा अन्र् सरोकारिाला जनकार्हरुसंग समन्िर् गरेर र्सको प्रिािकारी कार्ायन्िर्नका लाजग प्रर्ास गनछे ।  

• जिपदक्ो समर्मा र्स र्ोिनालाई ित्काल प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ ।  

• र्ो र्ोिना जिपदक्ो पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना िएकाले आिश्र्किा अनुसार कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाईने छ ।  

• २०७५ मा पजहलो पटक मस्र्ौदाको रुपमा बनेका र्स र्ोिनालाई २०७७ आषाढ मजहनामा आएर पटक पटक 

अध्र्ािजिक गररएको छ । र्सलाई जिल्ला जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजि र स्थानीर् िह माफय ि नीजिगि रुपम ैपाररि गरेर 

स्थानीर् िहहरुलाई समेि जिर्ाशील बनाइन ेछ ।  

• जिल्ला जबपद ् ब्र्िस्थापन सजमजि रुकुम पिूयको बैठकले र्स जिल्ला जबपद ् िथा प्रजिकार्य र्ोिनालाई पाररि गरी 

ित्काल कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउने छ ।  

५.४ प्रजििेदन िथा अजभलेखन : 

जिल्ला जिपद ्पिूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना २०७५ लाई पजहलो अद्यािजिक गरी २०७७ बनाउन ेिममा जमजि २०७७ आषाढ 

९ गि ेिएको जिल्ला जिपद ्ब्र्िस्थापन सजमजिका अध्र्क्ष एिं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री मोहन प्रसाद अर्ायलको अध्र्क्षिामा 

िसेको  जिल्ला स्िरीर् कार्यशाला गोष्ठी, बैठकल ेगरेका जनणयर्हरु, प्रजिकार्य र्ोिनालाई अद्यािजिक गन ेिममा िएका क्षते्रगि 

रुपमा बसेको बैठक, स्थानीर् िहसँग िएको छलफल लगार्िका सम्पणूय प्रकृर्ाहरुलाई प्रजििेदनमा समेजटएको छ ।  

र्स जबपदप्िूय िर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिनालाई अद्यािजिक गने सन्दियमा स्थानीर् िहको सकृर्िा बढेको छ र नपेाल सरकारको 

नीजि अनुसार र्स आ.ि.२०७५/०७६ दजेख सबै जबषर्गि कार्ायलर्हरु स्थानीर् िह गाजिएको हुदँा सोही बमोजिम ै क्षेत्रगि 

अििारण स्थानीर् िहल ेपजन अबलम्िन गनुयपने छ र सबै स्थानीर् िहले र्ोिना जनमायण गरी जिल्ला जबपद ्ब्र्िस्थापन सजमजिमा 

अनुमोदनका लाजग पेश गनुयपन ेछ िने र्ोिनालाई जनर्जमि अद्यािजिक गद ैिानुपछय िन्न ेिािनाको जिकास पजन िएको छ । साथै 

र्सले जिल्लाको जिपदह्रुको िोजखमको जिशे्लषण गनुयपन े िर त्र्सका लाजग पिूयिर्ारी, श्रोि सािनको मापन गनुयपने, अपगु 

श्रोिको खाडल पजहचान हुने जिपद ् व्र्िस्थापनमा क्षेत्रगि जहसाबल े ठूलो समहू पररचाजलि हुने अिस्थालाई सजुनजिििा पजन 

बढाएको छ । 

५.५ संस्थागि व्यव्स्था : 

नेपालमा जिपद ्सम्बजन्ि सम्पणूय कार्यहरुको प्रिािकारी समन्िर् गरी प्राकय जिक र गरैप्राकृजिक जिपद्बाट िनिनको क्षजि न्र्जुनकरण 

गने सन्दियमा जिपद ्िोजखम न्र्जुनकरण िथा व्र्िस्थापन ऐन २०७४ र जनर्मािली २०७६ जिर्ाजशर रहकेो अिस्था छ । र्ो ऐनल े

सरकारलाई जिपदक्ो सामना गनय िर्ार हुन,े जिपदक्ो समर्मा प्रजिकार्य गने जिम्मेिारी प्रदान गरेको छ । अिाः र्सको संस्थागि 

व्र्िस्था काननुमा उललखे िए बमोजिम न ैजिल्लाको जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको मािहिमा रहनेछ । 
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५.६ अनुिोदन प्रजक्रया : 

जमजि २०७७ आषाढ गिेको जिल्ला जिपद ् व्र्िस्थापन सजमजिको बैठक बाट र्स जिल्लाको  जिल्ला जिपद ् पिूय िर्ारी िथा 

प्रजिकार्य र्ोिनालाई िास्िजिक ि्र् र ि्र्ांकको आिारमा पनुरािलोकन गरी जमजि २०७७ िार मसान्ि सम्म र्ोिना जनमायण 

सम्बजन्िका सम्पणूय कार्यहरु सक्ने कार्ायदशे बमोजिम र त्र्स लगिै िस्ने जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिको बैठक माफय ि र्ो 

DPRP अनुमोदन िई जिर्ाजशल हुनेछ । 

 

दैजनक, साप्ताजहक प्रजििेदन फारि 

१. िर्ार गन ेिल्लााः अिस्था प्रजििेदन नाः दस्िखि 

२. प्रजििदेन िर्ार गरेको जमजिाः 

३. लाई (प्रजिअ, जि जि व्र् स, गहृ मन्त्रालर् आदी) 

४. िाटाः (प्रजिअ, जि जि व्र् स, DEOC, नेरेसो) 

५ . बोिाथयाः (प्रजिअ, जि जि व्र् स, गहृ मन्त्रालर् अदी) 

६. प्रजििेदन अिजिाः (दजेख …… सम्म) 

७. प्रजििेदनले समट्ेने क्षेत्राः(जिल्ला, स्थाजनर् िह) 

८. सामान्र् अिस्थााः (प्रिाजिि स्थाजनर् िह, लािान्िीि िनसख्र्ा, क्षजि िएको जििरण आदी) 

९. राहि उिारको जििरणाः (सरकारी, गरैसरकारी, रेडिस, राष्ट्रसंजघर् जनकार्हरुबाट िएको राहि उिार) 

१०. राहि उिारको र्ोिनााः (सरकारी, गैरसरकारी, रेडिस, राष्ट्रसंजघर् जनकार्हरुबाट प्रदान गररने राहि उिारको र्ोिना) 

११. राहि उिारमा हनुसक्ने कमी िा कठीनाई 

१२.  समस्र्ा समािानका उपार् िा आिश्र्क सहर्ोगको अपके्षा । 
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अनुसूची १ 

र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ामा सजमजिहरूको प्रथम बैठकको कार्यसचूी  

गाउ/ नगरपालीका .............., जिल्ला .................., प्रदशे ..................,  

स्थानाः      जमजि/समर्ाः  

छलफलका जिषर्हरू  

१. गि बषयका प्रकोप घटनाहरू र व्र्िस्थापन सम्बजन्ि सजमक्षा  

२. र्स बषयको पिूायनुमान (बषाय, बाढी सम्बजन्ि पिूायनुमानहरू िल िथा मौसम जिज्ञान जबिाग बाट उपलब्ि हुन्छ, अन्र् 

प्रकोपहरूको सम्बजन्िि जनकार्बाट उपलब्ि हुन्छ)  

३. सङ्कटासन्निा र िोजखमको बस्िुजस्थजि (सम्बजन्िि सजमजिको िौगोजलक कार्यक्षेत्र – जिल्ला, गाउ िा नगरपालीका, 

प्रदशे)  

४. जबषर्गि क्षेत्रहरू (जिल्लामा रहने, गाउँपालीका, नगरपालीकामा रहने क्लष्टरहरू) र जिनको र्ोिना  

५. र्ोिना ििुयमा िा अद्यािजिक गने प्रजिर्ा  

❑ गाउँ/नगर पालीकाको सन्दियमा िडाहरूमा गररने र स्थानीर् जिपद ् व्र्िस्थापनमा एजककृि गररने प्रजिर्ा र 

कार्यर्ोिनाको छलफल गने,  

❑ जिल्लाको सन्दियमा जिल्लाका गाउँपालीका र नगरपालीकाहरूमा गररने िा िैरहकेा प्रजिर्ा र कार्यर्ोिनाको 

छलफल गने । (आिश्र्क िएमा) सम्बजन्िि पाजलकाहरूलाई आिश्र्क सहर्ोग गने सम्बन्िमा छलफल गने  

❑  जिल्ला जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजि र गाउँपालीका, नगरपालीकाहरूमा रहने जबषर्गि कार्यक्षेत्र, साथै जिल्ला 

जस्थि कार्ायलर्, संघसंस्थाहरूको र्ोिना प्रजिर्ा र कार्यर्ोिनाको छलफल गने  

६. जिपद ्पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्य र्ोिना ििुयमामा प्राजिजिक सहर्ोग गनयका लाजग (आिश्र्क िएमा) अनुिि प्राप्त जिज्ञ 

सजम्मजलि) कार्यटोली (Working Group) को गठन गने र कार्यशियहरू छलफल गरी स्िीकृि गने  

७. पिूयिर्ारी र्ोिना ििुयमा प्रजिर्ामा सहर्ोग र समन्िर् (अन्र् गा.पा., न.पा. सँग, जिल्ला सँग, प्रदशे र संघीर् 

जनकार्जिच)  

८. अन्र् (िस्िैाः सजमजिको आगामी बैठक सम्बन्िमा) ।  

नोटाः (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम राजष्ट्रर् पररषदक्ो बैठक बषयको कजम्िमा दईुपटक बस्ने व्र्िस्था छ । 

कार्यकारी सजमजिको बैठकका सम्बन्िमा र्स्िो जकटानी व्र्िस्था िएको छैन । कार्यकारी सजमजिको पजहलो बैठकले 

संघीर् िहका जनकार्हरूले र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ा साथै अन्र् जिपद ् व्र्िस्थापन सजमजिहरूलाई जिपद ् पिूयिर्ारी िथा 

प्रजिकार्य र्ोिना िर्ार गनय (अद्यािजिक गनय) र आिश्र्क समन्िर् गनय जनदेश गने र दोश्रो (र अन्र्) बठैकले प्रकोप 

पिूयिर्ारी (र्ोिनाहरू)को राजष्ट्रर् अिस्था िथा अन्र् जबषर्हरूलाई सजमक्षा गरी पररषदक्ो बैठकमा िानकारीका लाजग 

पेश गने अभ्र्ास गररनेछ ।  

(२) प्रदशे जिपद ्व्र्िस्थापन पररषद ्िथा कार्यकारी सजमजि, जिल्ला िथा स्थानीर् जिपद ्व्र्िस्थापन सजमजिका अन्र् 

बैठक र जिनका कार्यसचूी पजहलो बैठकका जनणयर्हरू, जिनको कार्ायन्िर्न अिस्था र अन्र् आन्िररक सिालहरूमा जनियर 

हुने िएकोले संख्र्ा र कार्यसचूी र्स मागयदशयनमा उल्लेख गररएको छैन ।  
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अनुसूची २. जिषयगि के्षत्रको प्रथि बैठकको िुख्य कायवसूची 

गाउँ/नगरपालीका .............., जिल्ला .................., प्रदशे .................., जिषर्गि क्षेत्र ............ 

स्थानाः            जमजि/ समर्ाः 

छलफलका जिषर्हरू 

१. जिषर्गि क्षेत्रको पररचर् 

२. जबषर्गि क्षेत्रको अगिुा िथा सदस्र् संस्थाको नामािली 

३. प्रमखु जिपद ्र प्रिाजिि क्षेत्रको छनौट 

४. पजहचान िएको जिपद्मा सम्बजन्िि जिषर्गि क्षेत्रको जिपद ्पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यमा िजूमका, 

५. जिपदक्ो घटना हुनु अगाजड गररने पिूयिर्ारी र जिपद ्पिाि् गररने प्रजिकार्यको समर्सीमा जनिायरण, 

६. जिद्यमान कमीकमिोरीहरू (Gaps) को पजहचान, 

७. प्राथजमकिा प्राप्त पिूयिर्ारी िथा आपत्कालीन प्रजिकार्य जिर्ाकलापहरूको पजहचान, 

८. प्राथजमकिा प्राप्त पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यका लाजग जिषर्गि क्षेत्रको कार्यर्ोिना ििुयमा, 

९. जिपदक्ो घटना अगािै गररने पिूय िर्ारी िथा जिपदक्ो समर्मा गररने आपत्कालीन कार्यका लाजग  

१०. मखु्र् जिम्मेिार जनकार्को पजहचान, 

११. जबषर्गि क्षेत्रको अनुगमन, मलू्र्ाङ्कन िथा जसकाई र्ोिना ििुयमा, 

१२. प्रत्र्ेक पिूयिर्ारी िथा प्रजिकार्यका लाजग लागि अनुमान (सम्िि िए सम्म) 

१३. अन्र् (िस्िैाः आगामी बैठक सम्बन्िमा) । 

नोटाः प्रत्र्ेक जिषर्गि क्षेत्रका अन्र् बठैक र जिनका कार्यसचूी पजहलो बैठकका जनणयर्हरू, जिनको कार्ायन्िर्न अिस्था र 

अन्र् आन्िररक सिालहरूमा जनियर हुने िएकोले संख्र्ा र कार्यसचूी र्स मागयदशयनमा उल्लेख गररएको छैन । 

अनुसूची ३ 

प्रिनन स्िास्थय संयोिक िा सम्पकव  व्यजिको भूजिका र दाजयत्ि 

१. प्रिनन स्िास््र् सेिाहरुका लाजग आफू सम्पकय  व्र्जक्त हनुे र जिस्थाजपि समदुार् िथा आिश्र्किा अनुरुप स्िास््र् र 

अन्र् क्षेत्रमा कार्यरि सम्पणूय संस्थाहरुलाई प्रिनन स्िास््र् सम्बन्िी प्राजिजिक सल्लाह र सहर्ोग उपलब्ि गराउने, 

२. जशजिर, आिास िथा आसपासका माजनसहरुका लाजग प्रिनन स्िास््र् गजिजिजिको र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्िर्न गदाय 

स्थानीर्, क्षेत्रीर् र राजष्ट्रर् जनकार्हरुसंग मध्र्स्थिाको िजूमका जनिायह गने, 

३. प्रिनन स्िास््र् सेिाका लाजग बहु–क्षेत्रगि पिजिलाई अन्र् क्षते्र (संरक्षण,खाद्यान,जशजिर व्र्िस्थापन, 

जशक्षा,सामदुाजर्क सेिा इत्र्ाजद) संग समन्िर् गन,े 

४. स्िास््र् क्षेत्र (ज्िबजिि ऋजगकििच) को समन्िर् बैठकको एिेण्डामा प्रिनन स्िास््र्लाई प्रमखु बँुदाको रुपमा राख्न 

िजूमका खेल्ने, 

५. MISP लाई सहर्ोग गन ेगरी राजष्ट्रर् र अन्र् स्िरीर् नीजिहरु प्रस्ििु गन े। उदाहरणका लाजग, प्राथजमक स्िास््र् सेिा, 

आपिकालीन प्रसिुी सेिा, जलगंमा–आिाररि जहसंालाई सम्बजन्िि नीजिसंग एकीकृि िएको सजुनजिि गने, 

६. MISP सम्बन्िी अजिमखुीकरण सत्रहरु सञ्चालन र समन्िर् गने (िस्िै, स्िास््र्कमी, मजहला स्िास््र् स्िरं्सेजिका, 

स्िास््र् संस्था व्र्स्थापन एिं संचालन सजमजिका सदस्र्हरु, सामदुाजर्क सेिाकमी, प्रिाजिि समदुार्, सरुक्षाकमी, 

इत्र्ाजद), 

७. जबजिन्न सेिाका लाजग स्िरीर् प्रोटोकलहरु कार्ायन्िर्न गरेको सजुनजिि गन,े िस्ि,ै र्ौन जहसंा पीजडिलाई जचजकत्सा 

सेिा र आपिकाजलन प्रसिुी सेिाको लाजग पे्रषण िथा जिस्ििृ प्रिनन स्िास््र् सेिाको र्ोिना िर्ार गदाय र्ौनिन्र् 

संिमण (एसजटआई) र पररिार जनर्ोिन सम्बन्िी व्र्िस्थापन आजद, 

८. जिपदका अिस्थामा प्रिनन स्िास््र् कार्यिम अनुगमनका जनजम्ि सािारण िथा सजिलो फारम जिकजसि गन े

९.  MISP का पररणामलाई अनगुमन गनय स्िरीर् सचूकको प्रर्ोग गने, 

१०. प्रर्ोग गररने ि्र्ाङ्क, संकलन, जिशे्लषण र प्रसार गन,े 

११. स्िास््र् क्षेत्र (Health Cluster) र जिल्ला स्िास््र् कार्ायलर्लाई जनर्जमिरुपमा प्रजििेदन बुझाउने, 
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अनुसूची ४ 

जिपद् प्रभाजिि िनसंख्याको प्रिनन ्स्िास्थय आिश्यकिा अनुिानका लाजग  

अन्िराजष्ट्रर् मापदण्ड (Standard Population) 

जिपद प्रिाजिि समदुार्को प्रिनन ् स्िास््र् सेिाका लाजग आिश्र्क औषिी,सामग्री र स्िास््र्कमीहरु दहेार्को मापदण्डका 

आिारमा अनुमान गनय सजकन्छ । अन्िर जनकार् प्रिनन ्स्िास््र् सामग्रीहरु पजन सोही आिारमा िर्ार गररएका छन ्। 

hg;+Vofsf] ;d"x hg;+Vofsf] cfwf/ -k|ltztdf _ 

jo:s k'?ifx?  @)Ü 

k|hgg pd]/ ;d"xsf dlxnfx? -!% b]lv $( jif{ _  @%Ü 

sf]/f hGd b/ $Ü 

➢ ue{jtL dlxnf 

➢ k|;'tL jf jRrf hGdg] 

 

hl6n ue{ktg / ue{j:yf @)Ü 

of]gL Rofltg]/ jRrf hGdFbf 6f+sf nufpg h?/L !%Ü 

jRrf hGdFbf ul/g] zNols|of -l;hl/gg ck|]zg_ %Ü 

anfTs[t x'g ;Sg] k|hgg pd]/sf dlxnfx? @Ü 

kl/jf/ lgofhgsf ;fwg k|of]u ug]{ k|hgg pd]/sf dlxnfx? !%Ü 

➢ lkN; - vfg] rSsL_ #)Ü 

➢ ;'O ^%Ü 

➢ cfO=o"=8L= %Ü 

 

 

अनुसूची ५ 

जिपद् प्रभाजिि िनसंख्याको अनुिानका लाजग  

अन्िराष््टजर् मापदण्ड (Standard Population) 

जिपद प्रिाजिि समदुार्को उमरेको जबिािन अनुसार िनसमदुार्को जबश्वब्र्ापी औषि संरचना ।  दहेार्को मापदण्डका आिारमा 

अनुमान गनय सजकन्छ । अन्िर जनकार्जबच सोही आिारमा िर्ारी र सहर्ोग गनय सजकन्छ । 

hg;+Vofsf] ;d"x hg;+Vofsf] cfwf/ -k|ltztdf _ 

) b]lv ^dlxgf !=#@Ü 

& b]lv !! dlxgf )=(%Ü 

!aif{ b]lv # aif{  ^=%*Ü 

$aif{ b]lv ^ aif{ ^=$!Ü 

!aif{ b]lv # aif{ ^=%*Ü 

!)aif{ b]lv !* aif{ dlxnf (=)!Ü 

!)aif{ b]lv !* aif{ k'?if (=%@Ü 

!(aif{ b]lv %) aif{ dlxnf !&=$@Ü 

%!aif{ b]lv ^% aif{ dlxnf $=&@Ü 

!(aif{ b]lv ^% aif{ k'?if  @&=()Ü 

^%aif{ dfly dlxnf @=^@Ü 

^%aif{ dfly k'?if @=!*Ü 

ue{jlt  @=$)Ü 

:tgkfg u/fpg] @=^)Ü 
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अनुसूची ६ 

िानिीय कायवकिावहरुका लाजग आचार संजहिा  

लािाजन्िि समहूको रेखदखे गन,े लािाजन्िि व्र्जक्तहरुलाई सम्मानको दृजष्टले हरेरएको छ िन्ने कुराको सजुनजिििा गनुयपने दाजर्त्ि 

मानजिर् सेिाको उद्देश्र् बोकेका जनकार्हरुको हो । र्ो आचार संजहिा पालन गनय मानिीर् कार्यमा संलग्न कार्यकिायहरु र सरकारी 

कमयचारीहरु सबैले सही गनुय पछय । स्िाथयपणूय र्ौन जिर्ाकलाप र र्ौन दवु्र्र्िहारको रोकथामको लाजग जनम्न जसिान्िहरुलाई 

जनकार्हरुको आचार संजहिामा समाजहि गनुयपछयाः 

१) मानजिर् सेिाको उद्देश्र् िएका कार्यकिायल े स्िाथयपणूय र्ौन सम्बन्ि राखेको र र्ौन दवु्र्र्िहार गरेको पाइएमा र्सलाई ठूलो 

दिुररत्रिा माजननेछ र र्सैको आिारमा रोिगारबाट जनष्ट्काजसि गररनछे ।  

२) बालबाजलकासंग र्ौनिन्र् जिर्ाकलाप गनय जनषेजिि छ (र्हाँ बालबाजलका िन्नाल े १८ िषयमजुनका व्र्जक्त हनु्)। उमेर 

पजहचानमा गलिीलाई प्रजििादको रुपमा प्रस्िुि ्गनय पाइन ेछैन । 

३) र्ौन जिर्ाकलापको लाजग रकम, रोिगारी, िस्िु िा सेिा आदानप्रदान िा अरु कुनै प्रकारको उपहासपणूय, अनादरपणूय िा 

स्िाथयपणूय व्र्िहार जनषेजिि गररएको छ । र्स अन्िगयि् लािको लोिल ेगदाय गररने सहर्ोग आदानप्रदान पजन पछय ।  

४) मानजिर् सेिामा समजपयि कार्यकिाय र लािाजन्िि व्र्जक्त बीचको र्ौन सम्बन्िलाई ज्र्ाद ैजनरुत्साजहि गररन्छ जकनिने उनीहरु 

स्ििाजिक रुपमा असमान शजक्तमा आिाररि हुन्छन ् । र्स्िो सम्बन्िले मानिीर् सहर्ोग कार्यिममा जिश्वास र इमान्दाररिाको 

कमी ल्र्ाउँछ ।  

५) र्जद मानििाको क्षेत्रमा काम गने कुनै पजन कार्यकिायले आफ्न ैिा अको जनकार्को कार्यकिायल ेर्ौन दरुुपर्ोग िा स्िाथयपणूय र्ौन 

जिर्ाकलाप गरेको शंका लागमेा स्थाजपि जनकार् प्रजििेदन प्रजिर्ाहरु (Agency reporting mechanisms)  को माध्र्मबाट 

र्ो कुराको िानकारी जदनपुछय । 

६) मानििाको क्षते्रमा काम गन े कार्यकिायहरुल े र्स्िो प्रकारको िािािरण जनमायण र व्र्िस्था गनुयपछय िसले स्िाथयपणूय र्ौन 

जिर्ाकलाप र र्ौन दवु्र्र्िहार रोकथाम गछय र आचार संजहिालाई कार्ायन्िर्न गनय प्रेररि गछय । सब ै िहका प्रबन्िकहरुको र्ो 

िाििरणलाई कार्म राख्ने प्रजिर्ा बनाउनमा सहर्ोग गने जिशेष दाजर्त्ि हुन्छ ।  

नोट:  Task Force on Inter-Agency Standing Committee को मानिीर् संकटको बेला स्िाथयपणूय र्ौन जिर्ाकलाप र 

र्ौन दवु्र्र्िहारबाट संरक्षणसुम्बन्िी प्रजििेदनबाट सािार गररएको ।  

अनुसूजच ७ 

/fli6«o :t/sf dxTjk'0f{ sfof{nosf 6]lnkmf]g gDj/x? 

qm=;= sfof{nosf] gfd 6]lnkmf]g g+= 

1 
u[x dGqfno-zf=;'=zfvf_ 

u[x dGqfno-ljkb hf]lvd Go'lgs/0f tyf k'gf{jnf]sg 

01 4211257 

01 4211219 

2 /li6«o cfktsflng sfo{ ;~rfng s]Gb| sf7df8f}+ 
01 4200105 

01 4200203 

3 k|x/L k|wfg sfof{no, gS;fn sf7df8f}+ 01 4277544 -1114_ 

4 ;=k|=jn=k|=sf= xnrf]s sf7df8f}+ 01 4277544 -1114_ 

5 x]lnsK^/af^ påf/sf nfuL 
088 g]kfnL ;]gf 

    k|x/L 

अनुसूजच ८ 

मूख्य जनप्रतततनधिहरुको वििरण 

जस.नं.  स्थानीय िहको नाि  नाि थर पद  सम्पकय  न.ं 

१ जिल्ला समन्िर् सजमजिको कार्ायलर् गिेन्र बहादरु िली प्रमखु  ९८२२८३८३८५ 

२ जिल्ला समन्िर् सजमजिको कार्ायलर्  िीम कुमारी पनु  उप प्रमखु  ९८४४९८८१०९ 

३ जसस्ने गाउँपाजलका  कुमारी बराल गौिम  अध्र्क्ष  ९८६८७७८५२३ 

४ जसस्ने गाउँपाजलका  गोबियन बुढा  उपाध्र्क्ष  ९७४८५२४०८० 
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५ िमूे गाउँपाजलका  रामसरु बुढा मगर  अध्र्क्ष  ९८०९८१८७७७ 

६ िमूे गाउँपाजलका  मनकुमारी बुढा जिष्ट  उपाध्र्क्ष  ९७४८१४४५७८ 

७ पथुा उिर गंगा गाउँपाजलका  ओमप्रकाश घजिय  अध्र्क्ष  ९७४१३३८८०६ 

८ पथुा उिर गंगा गाउँपाजलका  ओमकुमारी शाही मल्ल  उपाध्र्क्ष    

 

अनुसूजच ९ 

गाउँपाजलका िनप्रजिजनजिहरुको जििरण 

जस.नं. कायावलयको नाि िन प्रजिजिको नाि पद सम्पकव  नं. 

१ जसस्ने गाउँपाजलका कुमारी बराल गौिम अध्र्क्ष ९८६८७७८५२३ 

२ जसस्ने गाउँपाजलका गोबियन बुढा उपाध्र्क्ष ९७४८५२४०८० 

३ जसस्ने गा.पा. १ न.ं िडा कार्ायलर् मान बहादरु बुढा िडाध्र्क्ष ९७४८५१५९९४ 

४ ,, २ नं. िडा कार्ायलर् जििन के.सी. ,, ९७५६००१७७१ 

५ ,, ३ नं. िडा कार्ायलर् पशपुिी खड्का ,, ९७४८५२२८०९ 

६ ,, ४ नं. िडा कार्ायलर् दल राि घजिय ,, ९८१०९३६७३७ 

७ ,, ५ नं. िडा कार्ायलर् शान्ि ेबहादरु जि.क. ,, ९८४४९६५३५९ 

८ ,, ६ नं. िडा कार्ायलर् सिुन रेग्मी ,, ९८६८०३४०१८ 

९ ,, ७ नं. िडा कार्ायलर् अमिृे बुढाथोकी ,, ९८२२९४५१५३ 

१० ,, ८ नं. िडा कार्ायलर् खकय  जसंह थापा ,, ९८१०८६९१६७ 

१ िमूे गाउँपाजलका रामसरु बुढा मगर अध्र्क्ष ९८४४९१४४७९ 

२ िमूे गाउँपाजलका मनकुमारी बुढा जिष्ट उपाध्र्क्ष ९७४८१४४५७८ 

३ िमूे गा.पा. १ न.ं िडा कार्ायलर् राम चन्र पनु िडाध्र्क्ष ९८०६२७८५९९ 

४ ,, २ नं. िडा कार्ायलर् नर बहादरु बुढा ,, ९८०९८९०६७५ 

५ ,, ३ नं. िडा कार्ायलर् जदल मान रोका ,, ९८०९५८१९१० 

६ ,, ४ नं. िडा कार्ायलर् चंख बहादरु बुढा ,, ९७४८५२९६१७ 

७ ,, ५ नं. िडा कार्ायलर् टेक प्रसाद बुढा ,, ९७४८५४४०८० 

८ ,, ६ नं. िडा कार्ायलर् दिे बहादरु बुढा ,, ९७४८५०९४८५ 

९ ,, ७ नं. िडा कार्ायलर् िनमान रोका ,, ९७४८५३५५९४ 

१० ,, ८ नं. िडा कार्ायलर् पञ्च बहादरु रोका ,, ९८१०९३३९५२ 

११ ,, ९ नं. िडा कार्ायलर् प्रििेश पनु ,, ९८४४९४२१३४ 

१ पथुा उिर गंगा गाउँपाजलका ओमप्रकाश घजिय अध्र्क्ष ९७४१३३८८०६ 

२ पथुा उिर गंगा गाउँपाजलका ओमकुमारी शाही मल्ल उपाध्र्क्ष   

३ 
पथुाउिरगंगा गा.पा. १ नं. िडा 

कार्ायलर् 
मकर बहादरु गरुुङ िडा अध्र्क्ष ९७४१४२५४४३ 

४ ,,२ न.ं कार्ायलर् सिजसंह बुढा ,, ९७४८५९०४३४ 

५ ,, ३ नं. कार्ायलर् डेिा बुढा ,, ९७४८३०१७८० 
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६ ,, ४ नं. कार्ायलर् बल बहादरु पनु ,, ९७४८५५७८९५ 

७ ,, ५ नं. कार्ायलर् काजल प्रसाद रोका मगर ,, ९७४८१५४४२० 

८ ,, ६ नं. कार्ायलर् टोप ेसेन ,, ९७४८१५४१५६ 

९ ,, ७ नं. कार्ायलर् दिे िंग घिी ,, ९७४८५२४०९२ 

८ ,, ८ नं. कार्ायलर् जिम बहादरु मल्ल ,, ९८६८३६६४३७ 

९ ,, ९ नं. कार्ायलर् सरु बहादरु रोका ,, ९७४८५२३४३४ 

१० ,, १० नं. कार्ायलर् ज्र्ोजिमान गरुुङ ,, ९७४८६१९५०० 

११ ,,११ न.ं कार्ायलर् िर् कुमार बुढा ,, ९७४८१५४४३५ 

१२ ,, १२ नं. कार्ायलर् गंगा पनु ,, ९७४६७२७०१५ 

१३ ,, १३ नं. कार्ायलर् जदनेश गरुुङ ,, ९७४१२८६०८४ 

१४ ,, १४ नं. कार्ायलर् हकय मान बुढा ,, ९७४२२९९८७८ 

 

अनुसूजच १० 

रुकुम पूिव जिल्लाका सरकारी कार्ावलर्हरुको सम्पकव  नम्बर सहहतको वििरण 

क्र 
स 

कायाालयको नाम  
कायाालय 

प्रमुखको नाम 
पद 

कायाालयको 
फो न ं

का प्र मो न ं

कायारत 
स्थायी 
कमाचारी 
संख्या 

करार 
कमाचारी 
संख्या  

जम्मा 
स्स्िकृत 

दरबन्दी 

१ जिल्ला अदालत सनतचन्द्र लिट 
जिल्ला 
न्द्र्ार्ाधिस 

८८४१३०८२ ९८४८०३७५१५ २१ ११ ३७ 

२ 
जिल्ला प्रशासन 
कार्वलर् 

मोहन प्रसाद 
अर्ावल 

प्र.जि.अ. ८८४१३०८३ ९८५७८६७७७७       

३ 
जिल्ला समन्द्िर् 
सममतत 

विमला रोका 
शे्रष्ठ 

तन.जि.स. अ. ८८४१३०८६ ९८४४९१४७९४ ३ ६ ७ 

४ 
नेपाली सेना 
खड्गदल गुल्म 

आजविन मल्ल सह सेनानी  ८८४१३१०३ ९८४९९७६४३७       

५ 
जिल्ला प्रहरी 
कार्ावलर्  

गिुमसद्हद 
बज्राचार्व  

प्र.ना.उ. ८८४१३०५२ ९८५७८६५५५५       

६ 
सशस्त्र प्रहरी बल 
गुल्म रुकुमकोट 

सुिन आचार्व स.प्र.ना.उ. ८८४१३०९७ ९८५१०६३३४८       

७ 
राजष्िर् अनुसन्द्िान 
जिल्ला कार्ावलर् 

प्रविण पनेरु प्र.अ.अ.  ८८४१३०८८ ९८५७८२४४८८       

८ 
डिमििन िन 
कार्ावलर् 

बेमसन्द्र राि 
सुिेदी 

डि. िन अधिकृत ८८४१३१११५ ९८५७८२००१८ १० ४ ३४ 

९ 

िलस्रोत तथा 
मसिंचार्व सि डिमििन 
कार्ावलर् 

र्ोगेन्द्र महतो कार्ावलर् प्रमखु ८८४१३११७ ९८५७८५६०८४ ५ १ ७ 

१० 
कोष तथा लेखा 
तनर्न्द्रक कार्ावलर् 

र्ुिराि 
सापकोटा  

कोष तनर्न्द्रक ८८४१३०९० ९८४७८२१६०६ ५ ३ ९ 

११ 
जिल्ला सरकारी 
िककल कार्ावलर्  

र्ोगेन्द्रप्रसाद 
ढुिंगेल 

न्द्र्ार्ाधििक्ता ८८४१३०९३ ९८४३६८५८०२ ७ ५ ९ 
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१२ मालपोत कार्ावलर् चोिा मल्ल कार्ावलर् प्रमखु ८८४१३०५६ ९८४१९३९९९२ ९ ४ १४ 

१३ नापी कार्ावलर् प्रकाश उपाध्र्ार्   ८८४१३०५८ ९८५११९६८४७ ८ ४ १४ 

१४ 
जिल्ला तनिावचन 
कार्ावलर्  

सरोि कोर्राला तनिावचन अधिकृत ८८४१३०८० ९८५११९६८४७ ४ ३ ७ 

१५ 
मशक्षा विकास तथा 
समन्द्िर् र्वकार् 

ततलक गौतम र्वकार् प्रमखु  ८८४१३१११६ ९८४९१५२४०० १ २ ६ 

१६ 

घरेलु तथा साना 
उद्िोग विकास 
सममतत कार्ावलर् 

ताराप्रसाद शमाव उद्र्ोग अधिकृत  ८८४१३११३ ९८४७८५०६२५ १ २ ६ 

१७ 
जिल्ला स्त्िास्त््र् 
कार्ावलर् 

र्ादि शमाव  तन.का.प्र. ८८४१३०३४ ९८४८३०४४४१ ६ २ १२ 

१८ 
सिक पुिाविार 
विकास कार्ावलर् 

विरेन्द्र किं िेल  कार्ावलर् प्रमुख ८८४१३१४४ ९८५११८६०४७ ५ २ १३ 

१९ 

खानेपानी तथा 
सरसफाई सम्पकव  
कार्ावलर् 

कवपल प्रसाद 
मोची 

कार्ावलर् प्रमखु   ९८६६९१०५२४ ३ १ ३ 

२० 
ओखरिोन प्रम कृवष 
आिुतनकरण  

कवपल अहमद कार्ावलर् प्रमखु ८८४१३११४ ९८४७२९३९९९ ३ ४ ९ 

२१ 

नेपाल विद्र्ुत 
प्राधिकरण वितरण 
केन्द्र 

र्ुिराि राित र्वजन्द्ितनर्र ८८४१३१४३ ९८५७८५४६२९ ४ २ ३३ 

२२ मसस्त्ने गा पा 
धचन्द्तामणी 
दाहाल 

तन.प्र.प्र.अ. ८८४१३०६४ 
९८५७८२४२३५, 

९८५७८२१८९० 
२७   ३५ 

२३ िुमे गा पा  चन्द्रमसिंह शे्रष्ठ प्र प्र अ   ९८५७८३१२०० २६ १३ ३९ 

२४ पुथा उत्तरगिंगा गा पा रबबन्द्र बुढा प्र प्र अ   ९८४३९३२१०३ २   ४७ 

२५ 

एकककृत कृवष तथा 
पशु विकास 
कार्ावलर् 

अरविन्द्दमणी 
बरपाठी 

कार्ावलर् प्रमखु ८८४१३१७१ ९८५८४२२६५४ ३ १ ७ 

२६ नेपाल टेमलकम  
चन्द्दन कुमार 
र्ादि 

सहार्क  ८८४१३००० ९८५७८४७०१५ 
१ १ २ 

श्रोिाः जिल्ला समन्िर् सजमजि रुकुम (पिूय) 

अनुसूजच ११ 

जिल्लाजस्थि सरुक्षा कार्ायलर्हरुको जििरण 

जस.नं. 
कायावलयको 

नाि 
िािहि इकाई 

कायावलय 

प्रिुखको 

दिाव÷पद 

कायावलय 

प्रिुखको नाि 
सम्पकव  नं 

दरबन्दी 

संख्या 
कैजफयि 

१ नेपाली सेना 

जिल्लामा 

रुकुमकोट रुकुम 

पूिय 

सह से.ना.जन. आजश्वन मल्ल 

०८८४१३१०३ 

९८४९९७६४३७ 

(Personal) 

१ 

कम्पनी 
१ प्लाटुन 

२ नेपाल प्रहरी 

जि.प्र.का.रुकुम 

(पुिय) 
प्र.ना.उ. 

गज्िुजशजि 

बज्राचार्य 

९८५७८९०४८१ 

०८८४१३०५२ 

९८०९८०९५५० 

९८५७८६५५५५ 

१३३ 

जिपद ्सम्बजन्ि दक्ष 

िनशक्ती ३० 

िनाकन्रोल नं 

१०० 

ई.प्र.का.रन्मामैकोट प्र ना नी जिनोद के सी ९८५७९९०४८६ २९   
ई.प्र.का.काँिी प्र ना नी जिर बहादरु ९५७८९०४८३ २९ ९८२३३९११६४ 
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काकी 

ई.प्र.का.चनुबाङ ,, मकु्त प्रसाद पुन ९८५७८९०४८५ २९   

ई.प्र.का.िकसेरा प्र.ना.जन. सजिन िण्डारी ९८५७८९०४८४ २३   

ई.प्र.का.प्िाङ ,, 
ठग बहादरु 

िस्नेि 
९८५७८९०४८२ २३  

ई.प्र.का.रुकुमकोट प्र ना उ   ९८५७८६५५५५ २९   

२.१ 

नेपालप्रहरी 

अन्िगविका 

प्रहरी 

चौकीहरु 

प्र.चौ.हुकाम प्र.स.जन. 
िरम बहादरु 

रािि 
९८५७८९०४८७ १३   

प्र.चौ.िाङ ,, कासीराम थारु ९८५७८९०४८८ १०   

प्र.चौ.लुकुम ,, 
जखम बहादरु 

राणा 
९७४७१३५८०९ १५   

प्र.चौ. िपे ,, जबर बहादरु बुढा ९८६४६६४९१२ १५ 
जिल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी जबट महि ,, 
जडल बहादरु 

जगरी 
९८६४६६४९९८ १२ 

जिल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी जबट िाउँने ,, ओमरास घजिय ९८६४६६४९९१ १२ 
जिल्लाबाट 

खटाउँन े

प्रहरी जबट कोल ,, गणेश जि क ९८६४६६४९९४ १२   

प्र.जि.अ.जन.गाडय प्र.ह. साईटु चौिरी ९८४७८८८०५७ ५ 
जिल्लाबाट 

खटाउँन े

जिल्ला अदालि ,, िन बहादरु खत्री ९८४४९२५०८३ ५ 
जिल्लाबाट 

खटाउँन े

३ 

सशस्त्र प्रहरी 

बल आश्रीि 

गुल्म रुकुम पूिय 

जिल्ला 

सदरमकुाममा प्र ना उ सुदन आर्ार्य 

०८८४१३०९७ 

९८४५८३३९२८ 

९८५२१२५८९७१ 

१६० 
जिपद ्सम्बजन्ि दक्ष 

िनशक्ती ५िना 

४ 
राजष्ट्रर् 

अनुसन्िान 

जिल्ला 

सदरमकुाममा 
जि.अ.स. प्रजिण पनेरु 

०८८४१३०८८ 

९८५७८२४४८८ 
-   सूचना संकलन 

श्रोिाः सम्बजन्िि कार्ायलर् बाट संकलन गरीएको 

अनुसूजच १२ 

स्टक गैरखाद्य सािग्रीको जििरण 

क्र स सािग्रीकोजििरण ईकाई रेडक्रस पुथा जसस्ने भूिे िम्िा कैजफयि 

१ बेड/खाट िथा िेड जसटजसरानी गोटा ० ० ४६ ० ४६ 
क्िारेजन्टनप्रर्ोिनका 

लाजग 

२ जत्रपाल िटा १४ २५ ४ ० ४३   

३ नाईलन डोरी जमटर ० २०० ० ० २००   

४ प्लाजष्टक डोरी जमटर ७० ३०० ० ० ३७०   

५ 
िाँडा िियनसेट (३ थाली २जगलास २ 

कचौरा १ डाडु १ पन्र्ो ३ डेक्ची) 
सेट १४ ० ० ० १४   

६ कम्बल िटा १४ १२० ६२ ० १९६   

७ प्लाजष्टकगनु्री िटा ० २५ ० ० २५   

८ डेक्ची िटा ० २५ ० ० २५   

९ डाडु पन्र् ु िटा ० २५ ० ० २५   

१० थाली िटा ० २५ ३० ० ५५   

११ जगलास िथा चम्चा िटा ० ० ५० ० ५०   
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१२ कचौरा िटा ० २५ ० ० २५   

१३ ग्र्ाजलन िटा ० २५ ० ० २५   

१४ प्लाजष्टक मग िटा ० ५ ० ० ५   

१५ िोिी कपडा मजहलाका लाजग िटा १४ ० ० ० १४   

१६ मजहलाका लाजग पपजलन कपडा िटा १४ ० ० ० १४   

१७ परूुषका लाजग कपडा िटा १४ ० ० ० १४   

१९ जपफम जमटर ० २०० ० ० २००   

२० मदयना िोट्टी मलमल िटा १४ ० ० ० १४   

२१ बाल्टी िटा १४ ० ० ० १४   

२२ सरेचर िटा २ ० ० ० २   

  िम्िा   १८४ १००० १९२ ०  १३३०   

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका िथा रेडिस 

अनुसूची-१३ 

स्टक खोि िथा उिार सामग्रीको जििरण 

क्र स सािग्रीकोजििरण ईकाई नेपालीसेना 
शसस्त्रप्रहरी 

बल 
जिप्र का 

ईप्रका 

चुनिाङ 

जसस्ने गा 

पा 
भूिे गा पा 

पुथाउत्तरगगा 

गा पा 
िम्िा पररिाण कैजफयि 

१ गमबुट िोडा ० ० ४ ३ १७ ११ २५ ६०   

२ स्रेचर सामान्र् िटा ० ० ० १ ५ ६ १५ २७   

३ फोकस लाईट/ हडे लाइट िटा ४ ० ५ ३ १२ २ ० २६   

४ हािे माईक िटा ० ० ० १ ३ ३ १ ८   

५ हले्मेट िटा ० ० ७ ३ ५   २५ ४०   

६ आल्मजुनर्म िर्ायङ िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

७ बेल्चा िटा ५ ५ १४ २ ९ ४ २५ ६४   

८ िोबार िटा १ १ ० १ ९ ४ २५ ४१   

९ क्र्ाराबाईनर सेट ० ० २ ० २ २ ० ६   

१० म्र्ारेस िटा ० ० ० ० ०   २५ २५   

११ बन्चरो िटा ० ० ३ ० ९ ४ ५ २१   

१२ स्रेचर फोजल्डङ िटा १ ० २ १ ०   ० ४   

१३ ह्यामर िटा २ २ ४ ० १४ ४ १५ ४१   

१४ जत्रपाल िटा ० ० ३ ० ०   २५ २८   

१५ डाईनाजमकडोरी रोल ० ० २ ० १   २ ५   

१६ डोरी जमटर १०० १०० ० ० ०   ० २००   

१७ फोकस टचय िटा ० ४ ० ० ०   ० ४   

१८ गैंटी िटा १० १० १९ १ ०   २५ ६५   

१९ प्राथजमकउपचार जकटबक्स िटा ० ० ० ० ५ ४ २५ ३४   

२० लाईफ ज्र्ाकेट िटा ० ० २३ ० ८   ० ३१   

२१ मेगा फोन िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२२ ग्र्ास फाएर िटा ० ० ० ० ६   ० ६   

२३ आरी िटा ० ० २ ० १०   ० १२   

२४ Sefty Glass िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२५ Buket  िटा ० ० ० ० १२   ० १२   

२६ Rain Coat िटा ० ० ० ० ५   ० ५   

२७ Chain Saw िटा १ १ ० ० ०   ० २   
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२८ सेफ्टी िेल्ट िटा ५ ५ ७ ० ०   ० १७   

२९ रिर ट्रु्ि िटा ० ० २ ० ०   ० २   

३० सािेल िटा ० ० ६ ० ०   ० ६   

३१ हलेोजिर्न लाईट िटा १ १ १ ० ०   ० ३   

३२ भ्र्ाक्सो हके्िािेलेड िटा १ १ २ ० ०   ० ४   

३३ पन्िा िोडा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३४ िुमर पुली िटा ५ ५ ५ ० ०   ० १५   

३५ सटय जसजलङ िटा ४ ४ ४ ० ०   ० १२   

३६ जफगर ८ थान ३ ३ ० ० ०   ० ६   

३७ र्ायजप्लङ रोप जमटर ० ० ० ० १०० १०० ० ०   

  कुल िम्मा   १४९ १४८ १२३ १६ २४९ १४४ २३८ ८६७   

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका, सम्बजन्िि कार्ायलर्हरुबाट 

अनुसूची-१४ 

रुकुि पूिविा भएका िलजिद्युिकोजििरण 

जस.नं. योिनाको नाि प्रिुखको नाि रहेको स्थान क्षििा सम्पकव  नं. 

१ िुबाङ खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना हररलाल बोहरा जसस्ने गा.पा. २ िुबाङ खोला ३५ km. ९८६६८७३५५७ 

२ जछपखोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना ,, ,, जछपखोला ३ km. ९७४८५२४०८१ 

३ िल्लो जचउरी खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना िनक के.सी. ,, ४ १४ km. ९७४७९३४६६३ 

४ नौिरी खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना शजशिर बुढा ,, ७ १६ km. ९८१२८१३९७१ 

५ िामा खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना जबषय बुढा ,, ८ १२२ km. ९८२२९०२८४९ 

६ जछपखोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना नरहरी पुन जसस्ने गा.पा. २ जछखोला ४०KW   

७ पाखाओराली लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना         
८ जत्रिेणी लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना नर बहादरु बुढा िमेु गा.पा. – २ ४५ K.W. ९८०९८९०६७५ 

९ केन्सी खोलालघ ुिलजिद्युि आर्ोिना मेण प्रसाद रोका िमेु गा.पा. – ३ ९१ K.W.   

१० ग्राजमण लघ ुिल जिद्युिआर्ोिना फकय  बहादरु पुन िमेु गा.पा. – ३ जसमा १६ K.W.   

११ लुकुम खोला लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना रुणी िन घिी िमेु गा.पा. १ लुकुम ८५ K.W.   

१२ खमुा खोला लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना टेकमान बुढा िमेु गा.पा. – ७ लािाङ १७ K.W. ९७४८५६३४८० 

१३ 
िमयशाला जसखारुम खोलालघिुल जिद्युि 

आर्ोिना 
िसन्ि रोका िमेु गा.पा. – ७ िमयशाला ८ K.W. ९८१०९४८९४७ 

१४ मेरुगा खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना कमल बुढा िमेु गा.पा. – ६ जििखोला १३५ kw.   

१५ छिरा खोला लघु िलजिद्युि आर्ोिना मान बहादरु रोका िमेु गा.पा. – ८ १५ kw.   

१६ कुजचबाङ खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना मनराखी कामी ,, पाछाबाङ २० kw.   

१७ लाखर खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना कणय बहादरु बुढा िमेु गा.पा. – ९ १२ kw. ९७४८५३१७७३ 

१८ बन्चरे लघ ुि जिद्युि आर्ोिना िने प्रसाद बुढा िमेु गा.पा. – ९ ३ kw. ९८६६८१८६७१ 

१९ रुकुम खोला सानो लघु िलजिद्युि आर्ोिना कमल बुढा िमेु ६ १३५ km.   

२० झारलुङकारी खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना दिुजसँह बुढा पुथा गा.पा. – २ २३ K.W. ९८५१२०२३६६ 

२१ 
मैकोट अियल खोला लघ ुिल जिद्युि 

आर्ोिना 
मेण प्रसाद रोका पुथा गा.पा. – १ ९१ K.W.   

२२ घनु्माखोला लघ ुिल जिद्युिआर्ोिना फकय  बहादरु पुन पुथा गा.पा. – ४ १६ K.W.   

२३ गुम्रीगाड खोला लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना सरस्ििी ओली पुथा गा.पा. – ९ ३२ K.W.   

२४ कािरिंग खोला लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना टेकमान बुढा पुथा गा.पा. – ५ ३२ K.W.   
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२५ िामागार खोलालघ ुिलजिद्युि आर्ोिना कमयटेक बुढा पुथा गा.पा. – ५ ६९ K.W.   

२६ ओख्माखोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना जदपेन्र छन्िेल पुथा गा.पा. – १३ ६९ kw. ९८६६९२३६०९ 

२७ नरजसँहखोला लघु िलजिद्युि आर्ोिना दर्ािन घिी पुथा गा.पा. – १० २१ kw. ९७४८५५८०३५ 

२८ घजुम्लबाङलघिुलजिद्युिआर्ोिना   पुथा उिरगंगा -१० ११ KW   

२९ गस्कुरखोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना मोहनिक्त बुढा पुथा गा.पा. – २३ kw. ९७४८५१०९३९ 

३० दोमइखोला खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – ११ १२ kw. ९७४८५३१७७३ 

३१ कुचैखोला लघ ुि जिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – १२ ३ kw. ९८६६८१८६७१ 

३२ दमचन लघ ुिलजिद्युि   पुथा गा.पा. – १३ २ kw. ९७४१२८७९०७ 

३३ िुपा खोला लघ ुिल जिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – १४ ५ kw. ९८६६९५७३७१ 

३४ कुङरी लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – १५ ५ kw. ९७४८५९८७७४ 

३५ िैसी खोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – १६ ११.५ k.w. ९७४८५५६१२२ 

३६ दोख्लाबाङ लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना   पुथा गा.पा. – १७ २१      ,,   

३७ सुनपानी लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना जहरािन पुन पुथा गा.पा. – १८ ८५      ,, ९७४६७२७१११ 

३८ जिलाखोला लघ ुिलजिद्युि आर्ोिना डम्मर पुन पुथा गा.पा. – १९ ३०      ,,   

 

अनुसूजच १५ 

सरकारी संयन्त्रको जििरण 

क्र स संयन्त्र िथा सजिजि 

जिल्ला 

स्िरीय 

सजिजि 

जसस्ने गा 

पा 

भूिे 

गा 

पा 

पुथा 

उत्तरगंगा 

गा पा 

िम्िा कैजफयि 

क  जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन १ १ ० ० २   

ख स्थानीय जिपद् व्यिस्थापन सजिजि ० १ १ १ ३   

ख स्िास्थय व्यिस्थापन सजिजि १ ५ ५ ६ १७   

ग सािुदाजयक बन उपभोिा िहासंघ १ १ १ १ ४   

घ उध्योग बाजणज्य संघ १ १ ० ० २   

ङ खानेपानी सरसफाई िथा स्िच्छिा सिन्िय सजिजि १ ० १ १ ३   

च कृजष बन िथा िािािरण सिन्िय सजिजि ० १ ० ० १   

छ गाउाँ जशक्षा सजिजि ० १ १ १ ३   

ि गाउाँ उद्यि जिकास सजिजि ० ० १ १ २   

झ जिल्ला/गाउाँ सुरक्षा सजिजि १ १ ० १ ३   

ञ बाल संरक्षण सजिजि १ १ ० १ ३   

ट िेष्ठ नागरीक सहायिा सजिजि ० १ ० ० १   

ठ 
िानि अजिकारका लाजग िजहला एकल िजहला जिल्ला 

सिन्िय सजिजि 
१ ० ० ० १   

     ८ १४ १० १३ ४५   

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका 

अनुसूजच १६ 

सरकारी शजैक्षक संस्थाहरुको जििरण 

जस.नं जशक्षण संस्थानको नाि प्रिुखको नाि 

जशक्षक 

किवचारी 

संख्या 

जिद्याथी 

संख्या 

सञ्चाजलि 

कक्षा 
सम्पकव  नं. 

जसस्ने गाउपाजलका 
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१ 
जसस्ने जशक्षा क्र्ाम्पसजसस्ने 

गा.पा.५ रुकुमकोट 
जिि गौिम १४ ४५० जि एड ९८४९९८३४२२ 

२ 
रुकजमणी मा.जि.रुकुमकोट  

,, 
कृष्ट्ण गौिम १९ ८३१ मा जि ९८१०९८६६६४ 

३ 
जत्रििुन िनिा 

मा.जिं.जछजप्रदह 
मोहन बहादरु के.सी. १६ ६४६ मा जि ९८१०९८६६६४ 

४ श्रीकोट मा.जि. रुमालबारा जनमयल कुमार रेग्मी १५ २६० मा जि ९८६८६००४७५ 

५ सिृना आ.जि. जसस्ने – ६ जललध्िि पौडेल ७ ८४ आ जि ९८६८२३९४७० 

६ श्री िनिा आ जि खोजपचार जडल बहादरु नेपाली ५ ११८ आ जि ९८६४७१०८७७ 

७ 
श्री निजिहानी आजि 

ढकालबारा 
कमला मल्ल २ ३२ आ जि ९८०९८८५७१७ 

८ श्री जशिसजक्त आजि ह्याप्ला बदम बुढाथोकी ३ ४९ आ जि ९८६६९११०२९ 

९ 
श्री िीिन ज्र्ोजि आजि 

टाकुरा 
बसन्िी डाँगी २ १५ आ जि ९८६८२७९५५३ 

१० 
श्री सजहदस्मजृि आजि 

दजुदल्लागरैा 
गंगा थापा १ २६ आ जि ९७४८५८३०७० 

११ श्री आ जि लामपाखा िर्राम िोहरा ३ ९७ मा जि ९७४८५३८७०४ 

१२ श्रीआ जि जसस्नेपोखरी रािकुमार ररिाल ५ १३७ आ जि ९८०९५५९४८३ 

१३ 
श्रीजहमालर् मा जि 

पाखापानी 
उमेश खडका ७ २९१ मा जि ९७४१४९७५२९ 

१४ 
श्रीनिज्र्ोजि मा जि 

बल्लेचौर 
िनजसंह खडका ६ २४७ मा जि ९७४१३८९४२१ 

१५ श्रीजहमालर् आ जि ओख्रेना बसन्िा पोख्रेल ५ १०५ आ जि ९७४८५७३७८१ 

१६ श्रीआ जि रिुिामारे चेिन बुढा १   आ जि ९८६३६४१५६४ 

१७ 
श्रीबालजिकास आ जि 

जछपखोला 
नन्दलाल घजिय ४ ५८ आ जि ९८६२७८९६२९ 

१८ श्रीजहमालर् आ जि जकंदा टेकबहादरु खडका ४ ६३ आ जि ९८६४७१०५१३ 

१९ श्रीनिज्र्ोजि आ जिखररबोट िेिबहादरु बुढा ५ १७८ आ जि ९८४४९०३४४८ 

२० श्रीबालचिेना आ जि दत्कुना मोहन बहादरु खडका ५ ५८ आ जि ९८६६९०४२२६ 

२१ 
श्रीजहमालर् आ जि 

ओखरबोट 
पृ् िी बहादरु ररिाल ४ ४८ आ जि ९७४८५२२२३७ 

२२ श्रीजहमालर् मा जि नार्गाड मोहन रोका ११ २७५ मा जि ९७४८५२६७९५ 

२३ श्रीआ जि सरुी राि ुजि सी ४ ११४ आ जि ९८६८९०७६९४ 

२४ 
श्रीिनसहर्ोग आ जि 

चतु्राबोट 
रजमिा के सी २ ४५ आ जि ९८६६९६६५०५ 

२५ श्रीसौिन्र् आ जि पाङगा जिउसन खडका ५ ३४८ आ जि ९८६६९०९५५८ 

२६ श्रीिनिा मा जि पोखरा कल ुखडका १७ ९०४ मा जि ९८४४८७४०९० 

२७ श्रीमा जि दाजदङ मेघलाल घजिय ७ २९९ मा जि ९८६७५३६३३६ 

२८ श्रीआ जि नर्ाढँाका बलबहादरु खडका ५ १३७ आ जि ९८६६८७३८१४ 

२९ 
श्रीिनसहर्ोग आ जि 

अमलाचौर 
जहरालाल के सी ५ १०२ आ जि ९८४४८७८६२३ 
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३० श्रीप्रगजि आ जि काँडा जहमलाल खडका ४ १२९ आ जि ९८०९८२६९९८ 

३१ श्रीआ जि झाँिीपोल े िक्तराि शमाय ४ ९० आ जि ९८६८४०३१५२ 

३२ श्रीआ जि रािामाटा पषु्ट्पा खडका २ ३८ आ जि ९८६८२८२२२७ 

३३ श्रीिनसेिा आ जि सान्चौर खडकप्रसाद बुढा ४ १८२ आ जि ९८०९७००६६१ 

३४ श्रीआ जि नाजथगाड मोजिराम रेउल े ४ ३८ आ जि ९८६३११८६२८ 

३५ 
श्रीिनचिेना आ जि 

जचसापानी 
इशारा चन्द २ ६० आ जि ९८६८३१६८७७ 

३६ श्रीआ जि स्र्ालापाखा लनुा पनु ४ ११९ आ जि ९८६७८०६५२३ 

३७ श्रीआ जि िरुुङगा नन्दराम के सी ४ ९९ आ जि ९८६६९१९२५२ 

३८ श्रीमा जि लम्पाकोट कृष्ट्ण बहादरु नाथ ८ २२६ मा जि ९७४८५१६३७१ 

३९ 
श्रीबालकल्र्ाण आ जि 

जझमखोला 
मनमिी पनु ४ १०४ आ जि ९८४४९८९४७४ 

४० बालजिकासकेन्र लपैा अजनिा ररिाल १ १६ बालजिकास ९८६८०३४५५२ 

४१ बालजिकासकेन्र पाखागाउँ मालजि बुढाथोकी १ १७ बालजिकास ९८४३०५२०४३ 

िमूे गाउँपाजलका 

१ बराहा आजि स्र्ाला िमू े१ दजेि प्रसाद पनु   १६३ १-८ ९८१०९१९४०५ 

२ जसिचौर मा जि लकुुम िमूे १ राम बहादरु पनु   ५२९ १-१२ ९८०६२४८९३५ 

३ िमूी आ जि रुिीखोला िमू े१ जसर कुमारी बुढा   १२४ १- ५ ९८१०९२६२७८ 

४ जत्रिेणी मा जि काँिी िमू े२ मदन शमाय   २७१ १-१० ९८२२८६६४१२ 

५ 
िाल ज्र्ोिी आ जि दहिाङ 

िमूे २ 
जदपा शाहा   ५९ १- ६ ९८६८६३१२४६ 

६ 
बालजिकास आ जि 

िङगाडाँडा िमू े२ 
रामलाल िढुा   ५० १- ५ ९८०९५७५६१५ 

७ जहमालर् आ जि गाबाङ िमू े२ गोबियन बुढा   ७६ १- ५ ९८०९५४६६८८ 

८ जत्रििुन आ जि खाबाङ िमु े२ कृष्ट्ण थारु   २०९ १-८ ९८०४५२१२३९ 

९ शजहद शिु मा जि जसमा, िमुे ३ झलु प्रसाद गरूुङ   ३१२ १-१२ ९७४८५५४४०३ 

१० 
टकसार आ जि झमु्लाबाङ िमू 

३ 
कमला िढुा मगर   १६८ १ - ८ ९८०९५७३८२० 

११ 
शजहद िास ुस्मिृी आ जि 

क्र्ाङसी,३ 
डम्मर कुमार नेपाली   १५३ १- ८ ९८२२८७४७५२ 

१२ नमनुा आ जि मोराबाङ िमूे ३ टेक बहादरु श्रेष्ठ   १३६ १- ८ ९८६३६३४८०६ 

१३ िनशक्ती मा जि काँडा िमू े४ प्रेमबहादरु सनुार   २३७ १- १० 9868097278 

१४ 
िनजिकास आ जि िल्लो 

साजकम िमू े४ 
जिष्ट्ण ुप्रसाद शमाय   ८२ १ - ५ ९८१०९१४२९२ 

१५ आ जि डालीबाङ िमूे ५ गंगाराम शमाय   ८८ १- ५ 9803221036 

१६ िन्िा आ जि सेराबाङ िमूे ५ 
जिलक प्रसाद 

आचार्य 
  १६६ १- ५ ९७४८५५७०११ 

१७ िनिागिृी माजि महि िमूे ६ चन्र बहादरु बुढा   ३११ १- १२ ९७४६०६८३१० 

१८ 
बाल िनिागरण आ जि 

ररसालचौर िमुे ६ 
सरेुन्र रोका   ९९ १- ८ ९८६८२४७९९२ 

१९ िनचेिना आ जि खाम्द ैिमू े६ मेनका गौिम   ८५ १ - ५ ९८२२८६६३४९ 
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२० छेलो फाल्ने आजि गनुामिमूे ७ ओम प्रकाश थापा   ८३ १- ५ ९८६६९१९३१९ 

२१ 
िन ज्र्ोिी आ जि िमयशाला 

महि िमुे ७ 
नारार्ण बुढा   १४६ १- ८ ९७४८५३८४१६ 

२२ आ जि लाबाङ िमूे ७ प्रकाश िढुामगर   ८१ १- ५ ९७४८५१५५८५ 

२३ 
सरस्ििी माजि जसमखोलािमूे 

८ 
जकरण शमाय   २६३ १ - ९ ९८४७९०७८४५ 

२४ 
नेपाल राजष्ट्रर् आ जि कोिाय 

िमूे ८ 
लक्ष्मी शमाय   १९० १ - ८ ९८४४९२५८०३ 

२५ 
िन शजक्त आ जि जझम्का 

कुजचबाङ िमू े८ 
गोमा बुढा रोका   ५८ १ - ९८६८७५१२१४ 

२६ मा जि कुजचबाङ िमू े८ कृष्ट्णा थापा   २७६ १ - १० ९८१२८१९१३२ 

२७ 
नेपाल राजष्ट्रर् मा जि चनु्बाङ 

िमुे ९ 
मान जसंह डाँगी   ५१७ १ - १२ ९८६६८२७७३४ 

२८ 
आ जि पेदी िरमशाला चनु्बाङ 

िमूे ९ 
स्िािी डाँगी   ४७ १-५ ९८६८६००४८ 

२९ 
सन्नी आ जि गलामजछन्ने 

चनु्बाङ िमू े९ 
गणेश कुमार पनु   ४० १ - ५ ९७४८०९७७१८ 

३० आ जि दिुाचौर चनु्बाङ िमू े९ मान बहादरु जिष्ट   १२३ १ - ५ ९८६८२९८९४५ 

३१ आ जि जसमचौर चनु्बाङ िमू े९ िेि बहादरु खड्का   १६५ १- ८ ९८६६९०७५४५ 

३२ 
मदन स्मिृी आ जि डाँडागाँउ 

िमूे ९ 
अमर िहादरु रोका   ४९ १ - ३ ९८६८६५४५१२ 

३३ 
बाल जिकास आ जि गोजठबाङ 

िमूे९ 
पषु्ट्पा रोका   ३६ १- ३ ९८६८१९१०८३ 

पथुा उिरगगंा गाउँपाजलका 

१ 
महने्रमा.जिपथुा उ १० 

िकसेरा 

जखम बहादरु बुढा 

क्षेत्री 
    मा जि   

२ 
पियिमा.जि. पथुा उ १२ 

कोल 
रुर बहादरु खत्री     मा जि   

३ 
िनसहर्ोगमा.जि. पथुा उ ८ 

ररिाङ्चौर िाङ 
गोकेन्र िंग मल्ल     मा जि   

४ 
दउेरालीमा.जि. पथुा उ ५ 

हुकाम 
िुलाराम खड्का     मा जि   

५ जन.मा.जि.प ुउ ४ अियल राजिका शमाय     आ जि   

६ 
आदशय मा.जि. पथुा उ ९ 

खारािाङ 
सिेन्र खड्का     मा जि   

७ 
पथुा जहमालर् मा.जि. पथुा 

उ १ मैकोट 
हजस्िमान पनु     मा जि   

८ 
आिारििु जिद्यालर्पथुा उ 

१४ नाखा 
िमानसरी बुढा     आ जि   

९ 
िनिागिृी प्रा.जि मर्ाङ 

पथुा उ ६ हुकाम 
चेिकुमार सेन     आ जि   

१० िनजप्रर् प्रा.जि. पथुा उ १० दशरथ बुढा     आ जि   
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घजुम्लिाङ 

११ 
िनज्र्ोिी जन.मा.जि.पथुा 

उ७ िाङ 
कुमार िंग मल्ल     आ जि   

१२ 
जसिमण्डली मा.जि. पथुा उ 

१४ राङ्सी 
जचिाराम के सी     मा जि   

१३ 
आिारििु जिद्यालर् पथुा 

उ १३ पद्मी 
सन्िोष बुढा     आ जि   

१४ 
आिारििु जिद्यालर् पथुा 

उ २ पेल्मा 
कमयिोग पनु     आ जि   

१५ 
जन.मा.जि. पथुा उ ३ 

रन्मामैकोट 
जदपक शाह     आ जि   

१६ 
उिरगगंाजन.प्रा.जि पथुा उ 

११ सेरािालिुा 
जदल ुकुमारी बुढा     आ जि   

१७ 
िनसेिाप्रा.जि. पथुा उ १२ 

गोलखाँडा 
िीिन कुमारी बुढा     आ जि   

१८ 
जहमालर्आ. जिद्यालर् पथुा 

उ १३ ओख्मा 
छल बहादरु िलुाचन     आ जि   

१९ 
ज्र्ोजिआ जिद्यालर् पथुा उ 

१२ फल्न ै
गणेश बहादरु पनु     आ जि   

२० 
सानीिरेीप्रा.जि. पथुा उ ७ 

खारखोला 
शेर बहादरु के सी     आ जि   

२१ 
नेपालराजष्ट्रर् प्रा.जि. पथुा उ 

५ कािरिंग 
रामनाथ रार् र्ादि     आ जि   

२२ 
आिारििुजिद्यालर् पथुा उ 

५ गर 
राम बहादरु अजिकारी     आ जि   

२३ 
िनिाप्रा.जि. पथुा उ १ 

पषुरगाउँ 
र्ज्ञ बहादरु पनु     आ जि   

२४ 
आिारििुजिद्यालर् पथुा उ 

२ हाजदयिाङ 
चन्रनारार्ण चौिरी     आ जि   

२५ 
जहमालर्िनिागजृि आजि 

पथुा उ १० िाजच्छगाउँ 
ििारलाल पनु     आ जि   

२६ 
दगुायप्रा.जि. पथुा उ १२ 

गरखानी 
जिपल पनु     आ जि   

२७ 
िनज्र्ोिीप्रा.जि. पथुा उ ४ 

घनु्माखोला 
इन्र बहादरु खड्का     आ जि   

२८ 
िालजिकासप्रा.जि. पथुा उ 

९ पनुमचौिारा 
िर्न्िी के सी     बालजिकास   

२९ 
दशरथआिारििु जिद्यालर् 

पथुा उ ११ िपुा 
जििा दलायमी     आ जि   

३० 
आदशयप्रा.जि. पथुा उ ६ 

जडम्मरुगैरा 
िसन्िी के सी     आ जि   

३१ पहाडीआिारििु जिद्यालर् इन्र बहादरुश्रेष्ट् ठ     आ जि   
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पथुा उ १२ छमारी 

३२ 
नेपालराजष्ट्रर् आ.जि. पथुा 

उ ७ घिुायङ 
पणूय बहादरुजिश् िकमाय     आ जि   

३३ 
िािोपानीआ.जि. पथुा उ २ 

गईुिाङ 
इन्र बहादरु के सी     आ जि   

३४ 
िालकल्र्ाणआ.जि.पथुा उ 

८ घरेलीटाकुरा 
अिुयन बुढा क्षेत्री     आ जि   

३५ 
िनिाआ.जि. पथुा उ ११ 

िल्लोसेरा 
सिुािा बुढा     आ जि   

३६ 
िालकल्र्ाणआ.जि. पथुा 

२ जिज्र्ाङ 
दउेमा खड्का     आ जि   

३७ 
आिारििुजिद्यालर् पथुा उ 

५ फुल्िाङ 
रश्मी पनु     आ जि   

३८ 
प्रारजम्िकिालजिकास केन्र 

पथुा उ १३ खैरेखोला 
राम कुमारी घिी     बालजिकास   

३९ 
लालपाटनआिारििु 

जिद्यालर् पथुा उ ८ चमुा 
चेि कुमार सेन     आ जि   

४० 
िालकल्र्ाणआ.जि पथुा उ 

५ उज्र्ायङ 
जिजनराि घिी     आ जि   

४१ 
सनु्दरआ.जि. पथुा उ १३ 

जिरगमु 
फुिाय गरुुङ     आ जि   

४२ 
िनिागजृिआ जि पथुा उ 

१३ जपपलटुङ 
जिद्यालक्ष्मी रोकाबुढा     आ जि   

४३ 
जडगे्रआिारििु जिद्यालर् 

पथुा उ १४ पानीचौर 
रािदिेी बुढा     आ जि   

४४ 
िनिागजृिआ जि पथुा उ 

११ दमचन 
गम बहादरु जगरी     आ जि   

४५ 
बालकल्र्ाणआ जि पथुा उ 

४ अियल काँडा 
खालरािी गौचन ९८४७९३६२३४   आ जि   

४६ 
बालजिकासकेन्र पथुा उ २ 

रल 
पे्रम कुमारी पनु     बालजिकास   

४७ 
बालजिकासकेन्र पथुा उ २ 

जहम 
      बालजिकास   

४८ 
बाजलजिकासकेन्रपथुा १ 

िनुाङ 
      बालजिकास   

४९ 
बालजिकासकेन्र पथुा २ 

झारलङु 
पे्रममार्ा पनु     बालजिकास   

५० 
बालजिकासकेन्र पथुा ९ 

चक्टेचौर 
      बालजिकास   

५१ 
बालजिकासकेन्र पथुा ९ 

र्मखार 
      बालजिकास   

५२ बालजिकासकेन्र पथुा १३ उजमयला गरुुङ     बालजिकास   
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मगृिाल्न े

५३ 
सरुजक्षिबालजिकास केन्र 

पथुा ८ गराली 
सजुमत्रा सेन     बालजिकास   

५४ 
बालजिकासकन्र पथुा ८ 

खराङ 
बालकुमारी रोका     बालजिकास   

५५ 
बालजिकासकेन्र पथुा १२ 

िािरबाङ 
बालकुमारी मल्ल     बालजिकास   

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका 

अनुसूची-१७ 

जनजि जिद्यालयहरुको जिििरण 

जस.नं जशक्षण संस्थानको नाि प्रिुखकोनाि रहेकोस्थान सम्पकव नं. 

जसस्ने गाउाँपाजलका 

१ श्री जहमजसखा बोजडयङ स्कुल जिसाल सुनार जसस्ने गा.पा. ६ जछजप्रदह ९८४७८७४३९९ 

२ श्री कमलदह बोजडयङ स्कुल देि बहादरु हमाल जसस्ने गा.पा. ५ बाहुनठाना   

३ श्री सानोिेरी बोजडयङ स्कुल हरर बहादरु घजिय जसस्ने गा.पपा. ५टाकुरा   

४ न्रु् ज्र्ोिी ल्र्ाण्ड बोजडयङ स्कुल िजुमका खड्का के.सी. जसस्ने गा.पा. ३ पोखरा ९८६८६३१८९४ 

५ श्री ईजंलस बोजडयङ स्कुलपाँगा जिम सेन खड्का जसस्ने गा.पा. ३ पाँगा ९८६६९४०७५९ 

६ श्री जहल्से ई.जलस बोजडयङ स्कुल मदन पुन जसस्ने गा.पपा. ४ दाजदङ ९८६१२८२३१५ 

७ श्री अल टाईम बोजडयङ स्कुल गणेश बुढा जसस्ने गा.पा.८ लम्पाकोट ९८१८५४०१६४ 

भूिे गाउाँपाजलका 

१ जबलगेट्स ई जम बो इस्कुल चनुिाङ जबशाल बस्नेि िमेू ९ चनुबाङ ९८४७८२४४०८ 

२ न्रू् मोडनय इङ्गजलस बोजडयङ स्कुल िमेू २ इन्र िहादरु सुब्बा िमेू २ काँिी   

३ इङ्गजलस बोजडयङ स्कुल दोमै िमेू ३   िमेू ३ दोमी   

पुथा उिरगाउँपाजलकामा छैन । 

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका 

अनुसूची-१८ 

जिल्ला जस्थि जिर्ाजशलपत्रकारहरुको जबिरण 

क्र स सम्पकव व्यजिको नाि थर जनकाय सम्पकव  नम्बर 

१ अजमि पनु मगर रेजडर्ो पिुी रुकुम ९८६६९६३६४७ 

२ िर्मान बुढा रेजडर्ो पिुी रुकुम र ईन्सेक ९८६६८६४७२६ 

३ सियना काकी रेजडर्ो पिुी रुकुम र रा स स ९८६८२८६८२८ 

४ सन्िर् नाथ गणिन्त्र राजष्ट्रर् र रेजडर्ो पिुी रुकुम ९८४७९९९९४२ 

५ जििम पररर्ार लजुम्बनी भ्िाइस अनलाइन ९८६९९८३२२८ 

६ जििेन्र बुढाथोकी रेजडर्ो पिूी रुकम ु ९८६९२८२२०६ 

७ उजमयला गौिम रेजडर्ो पिूी रुकम ु ९८६८६५९३८२ 

८ जिकास खड्का न्र्िु नेपाल अन्लाइन ९८४४४८२६३० 

९ जटकाराम खड्का लजुम्बनी भ्िाइस अनलाइन ९८५१२१२४२६ 

१० मैत्र्ा घजिय नेपाल टेजलजििन   

११ चेि कुमार जिसी रुजक्मनी एफ एम ९८४२३१८०५७ 
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१२ महशे के सी काजन्िपरु टेजलजििन ९८४७८२४२८० 

१३ मदन जि सी रेजडर्ो रुजक्मनी एफ एम ९८४११०३४७८ 

१४ िरि चन्द   ९८४५७४२९५० 

१५ सोहले श्रेष्ठ रुजक्मनी अनलाईन पजत्रका ९८४५७४१००० 

१६ चेि कुमार जिसी रेडीर्ो रुजक्मणी ८८४१३१२९ 

१७ सियनाकाकी रेडीर्ोपजूिय रुकुम 
०८८४१३१७८ 

०८८४१३१७९ 

१८ जहक्मिबुढा रेजडर्ो पिूी रुकम ुमैकोट संबाददािा   

श्रोिाः सम्बजन्िि कार्ायलर्बाट संकजलि 

अनुसूची-१९ 

नागररक सिूहको जििरण 

क्र स नागरीक सिाि सिूह जसस्ने गा पा भूिे गा पा 
पुथा उत्तरगंगा 

गा पा 
िम्िा कैजफयि 

१ खानपेानी उपिोक्ता समहु ४६ ४७ ५१ १४४   

२ कृषक समहू ६२ ३३ ६४ १५९   

३ पशपुछंी पालन समहू १४ ३० २९ ७३   

४ समदुाजर्क बन उपिोक्ता समहु ६१ २९ ५१ १४१   

५ सहकारी जलजमटेड ११ १० ५ २६   

६ र्िुा क्लि २ २३ १ २६   

७ बाल क्लि १८ १० ७ ३५   

८ आमा समहू ४१ ३० ५४ १२५   

९ किजुलर्िी बन समहू ६ ७ २ १५   

१० मठ मन्दीर प्रकृजिक सम्पदा संरक्षण सजमजि ४ ४१ ३ ४८   

११ बिार र्ोिना सजमजि २ १ 0 ३   

१२ समहू संिाल ४ ३ 0 ७   

१३ टोल जबकास संस्था 0 ३ 0 ३   

  िम्िा संख्या २७१ २६७ २६७ ८०५   

श्रोिाः ३ िटै गाउपाजलका बाट 

अनुसूची-१९ 

जिल्लािा कायवरि जिजभन्न संघ संस्थाहरुको जबिरण 

ि स संस्था िाकार्ायलर् सम्पकय व्र्जक्त पद 
कार्ायलर्कोटेजलफोन

/मोबाईल न ं
ईमेल ठेगाना 

१ रुकुमपिूय उद्योग बाजणज्र् संघ र्ज्ञबहादरु मल्ल अध्र्क्ष 
88413053 

9866927345 
 

२ 
नेपालचेम्बर अफ कमशय 

रुकुम शाखा 

जदजलप थापा 

जिलक खड्का 

अध्र्क्ष 

महासजचि 

९८५११५२९३० 

९८५११९७१५८ 
 

३ 
संर्कु्तराष्ट्रसंघीर् िनसंख्र्ा 

कोष, (UNFPA) 
ििून सेििुाल जिल्ला अजिकृि ९८४८३००५३४ sejuwal@unfpa.org 

४ 
र्नुाईटेडजमसन टु नपेाल 

रुकुम क्लष्टर 
रमेश जथङ जटम जलडर ९८५११६३२४१  

५ स्िच्छिा पररर्ोिना बम जिल्ला अजिकृि ९८५८०२७०२८  
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बहादरुखड्का 

६ जिश्वखाद्य कार्यिम रुकुम 
चिबहादरु जि 

सी 

एसोजसर्टव्र्ि

स्थापक 
9848162439  

७ 
रुकुमेली समाि जिकास 

केन्र रुकुम 
नर बहादरुनपेाली अध्र्क्ष 

88530064,  

9851162315 

rukumelisamaj@gm

ail.com 

८ हुरेडकासय रुकुम दामोदरगौिम अध्र्क्ष 9857820612 
huredcarcrukum@g

mail.com 

९ जमक नेपाल रुकुम भ्र्मुानघजिय अध्र्क्ष 9741058159 mic60@gmail.com  

१० 
नेपाल िनिागरण मञ्च 

रुकुम 
रमेश खडका अध्र्क्ष ९८४७८५२२२३  

११ 
नेपाल रेडिस सोसाईटी 

जिल्ला शाखा 

लोक 

बहादरुबुढाथोकी 

संर्ोिक/सिाप

िी 
9851230429 

lbbudhathoki76@g

mail.com  

१२ 
जसिाथयसामाजिक 

जिकासकेन्र कजपलिस्ि ु
पोम पौडेल अध्र्क्ष ९८४७०४०२२२ 

pompaudel@gmail.

com  

१३ 
बहुउिेजश्र्र् समाि जिकास 

केन्र 
       

१४ जकसानपररर्ोिना २ ज्ञानने्रशाही   9868563642  

१५ समिृसमाि नपेाल 
सबुोिरािशपेाय

ली 
अध्र्क्ष ९८५१०००२००  

१६ 
निजििन िलजबध्र्िु 

सहकारी संस्था जल 

जदपेन्र मल्ल 

जिष्ट्ण ुमल्ल 

अध्र्क्ष 

अपरेटर 

9857824880 

९८६८०७९४१९ 
 

१७ सामदुाजर्क बन महासंघ जिष्ट्णदुिेकोटा   9866923213  

१८ 
पजूियपजिम रुकुम र्ािार्ाि 

प्रा जल 
मसु्कानशाही ईन्चािय 9866806861  

१९ 
जसस्ने जहमाल र्ािार्ाि 

सजमजि 
बजब कुमार जब क सहार्कईन्चािय ९८६४६६५०९५  

२० पजुिय रुकुम र्ािार्ाि प्रा ली सनम गौिम ईन्चािय ९८६४८१८९०६  

२१ रेडीर्ो रुजक्मणी चेि कुमार जि सी प्रजिजिक 88413129  

२२ रेडीर्ो पजूिय रुकुम सियनाकाकी 
समाचार 

सम्पादक 

०८८४१३१७८ 

०८८४१३१७९ 

radioprkm@gmail.c

om 

२३ जनमायण व्र्िसार्ी संघ दिबहादरु बस्नेि अध्र्क्ष    

श्रोिाः सम्बजन्िि कार्ायलर्बाट संकजलि 

अनुसूची-२० 

जिल्लािा जक्रयाजशल रािजनजि दलहरुको जििरण 

क्र स रािजनजिदलको नाि सम्पकव व्यिी पद सम्पकव नम्बर 

१ नेपाल कम्र्जुनष्ट पाटी रुकुम पिुय गोपाल रेउल े कार्ायलर् सजचि ९८५७८२४४२४ 

२ नेपालीकाङ्गे्रस रुकुम पिूय जिम बहादरु खड्का सजचि ९८४८४७७८९९ 

३ िनिा समाििादी पाटी रुकुम पिूय सिमान पनु उपाध्र्क्ष ९८६८६०४४८७ 

४ राजष्ट्रर् प्रिािन्त्र पाजटय अमर बहादरु शाही सजचि ९८४९१२६४८६ 
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अनुसूची २१  

जस.नं. कायावलयको नाि  
बेड 

संख्या 
प्रिुखको नाि रहेको स्थान सम्पकव  नं. 

१ जिल्ला िनस्िास््र् कार्ायलर्  र्ादि प्रसाद शमाय जसस्ने ५ रुकुमकोट ९८६६९०४८२५ 

२ जिल्ला अस्पल २० बरी बैििार जसस्ने ५ रुकुमकोट   

१ स्िास््र्  चौकी १ ओम प्रकास जि क जसस्ने १ िट्टेचौर ९८६६९२३६९२ 

२ स्िास््र्  चौकी १ काशी राम खड्का जसस्ने २ नार्गाड ९८४९१४५३४१ 

2.1 
सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई 

जछपखोला 
० कल्पना िैसी 

जसस्ने २ 

जछपखोला 
  

३ स्िास््र्  चौकी १ ज्ञानी ओली जसस्ने ३ पोखरा ९८६८२४७९३५ 

४ 
सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई 

अमलाचौर 
० उजमयला शमाय 

जसस्ने ४ 

अमलाचौर 
९८६४३३६४०८५ 

५ स्िास््र्  चौकी १ नमनुा पनु जसस्ने ६ ९८४७०५०८०८ 

  सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई ० कल्पना थापा जसस्ने ६ खोपीचार ९८४७८९५१५० 

  सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई ० जहरा खड्का जसस्ने ७ नाथीगाड   

३ स्िास््र्  चौकी १ हरर ब के सी जसस्ने ८ ९८४८०५०६४२ 

४ सामदुाजर्क स्िास््र् ईकाई ० मन बहादरु घजिय जसस्ने ८ िरूुङगा   

१ स्िास््र्  चौकी चनुबाङ १ जचत्र बहादरु जिष्ट िमुे ९ चनुबाङ ९८४७९१४७३९ 

२ स्िास््र् चौकी काँडा १ जचत्र बहादरु चन्द िमूे ४ काँडा ९८४८७३७६३६ 

३ स्िास््र् चौकी मोराबाङ १ जििेक के.सी. िमूे ३ जसमा ९८४५६३६२५२ 

४ स्िास््र् चौकी काँिी १ जिलक बहादरु रोका िमूे २ काँिी ९८२२९३६३९९ 

५ स्िास््र् चौकी महि १ झक्कु पनु िमूे ६ महि ९८१०९१४६४७ 

६ सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई लकुुम ० अरुणा रोका  िमूे १ लकुुम ९८०८२३३०७७ 

७ सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई िमयशाला ० सजुमत्रा िढुा  िमूे ७ िमयशाला ९८४१२१५५५० 

८ सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई कोिाय ० पाियिी पनु  िमूे ८ कोिाय ९८१२८०३५३४ 

९ 
सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई 

कुजचबाङ 
० मदन बुढा िमूे ८ कुजचबाङ 

९८२२९१९७६६ 

१० 
सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई 

झमु्लाबाङ 
० जशि बहादरु बुढा िमूे ३ झमु्लाबाङ 

९८२२८२२३२२ 

११ सामदुाजर्क स्िास््र् इकाई सेराबाङ  ० प्रकास जि. क.  िमूे ३ डाजलबाङ ९८६३३१४९७७ 

श्रोिाः ३ िटै गाउँपाजलका बाट संकजलि । 

 

 


