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खण्ड-१ 
प�रचय 

१.प�ृभूिम 
भौगोिलक िहसाबले नेपालको सबै भन्दा ठुलो िजल्लाको �पमा रहकेो यस िजल्लाको अिधकांश भभूाग िहमाल, अग्ला थमु्का र 
पहाडह�ले ओगटेको छ । प्राकृितक सौन्दयर्ता र जिडबटुीले धनी यस िजल्ला पयर्टक�य स्थलको �पमा पिन िचिनन्छ ।सािवक जमु्ला 
िजल्लाको ितब्रीकोट दराको �पगाडर्, सलुीगाडर् खोला दिेख पवुर् तफर् का २२ गाउँको �ेत्र, सािवक बाग्लङुको ८ हजार पवर्तका ९ गाउँको 
�ेत्र र २९ गाउँको छाकार् भोट �ेत्र गरी बनेको डोल्पा िजल्लाको सम्पणुर् �ेत्रफलको ७५% छाकार् भोटले ओगटेको छ । यस �ेत्रलाई १२ 
डाली ल्हाग ुपिन भिनन्छ । यसैको आधारमा िब.स.२०१८ सालमा िजल्ला कायम ह�दँा यस िजल्लाको नाम डोल्पो रहकेो िथयो । त्यसै नाम 
प�रवतर्न ह�न गई हाल यस िजल्लाको नाम डोल्पा रहन गयो । नेपालको सबै भन्दा गिहरो र मनमोहक शे-फोक्सणु्डो ताल, िवश् वकै सबै 
भन्दा पिछ जानकारीमा आएको बस्ती िभजेर गा.िव.स.को "कु" गाँउ  िव�कै सबै भन्दा अग्लो स्थानमा रहकेो धो तराप बस्ती यसै 
िजल्लामा पदर्छन ्। यस िजल्लामा ६ वटा गाँउपािलका र २ वटा नगरपािलका गरी ८ वटा स्थानीय तहह� रहकेा छन ्। 

१.१ भौगोिलक िस्थित 
 प्रदशे  :- कणार्ली  

 िजल्ला   :- डोल्पा  

 सदरमकुाम  :- दनैु  

 गाँउपािलका :- ६ 

 नगरपािलका  :- २ 

 िनवार्चन �ेत्र  :- १ 

 �ेत्रफल   :- ७,८८९ बगर् िक.िम. नेपालको कुल �ेत्रफलको ५.३६% 

 अ�ांश   :- २०० २४" उ�रदिेख २९०  ४३"  

 दशेान्तर   :- ८०० २४" पवुर्दिेख ८३० ३८"  

 जनसंख्या  :- ३६,७०० (२०६८ को जनगणना अनसुार) 

 प�ुष   :- १८,२३८ जना  

 मिहला   :- १८,४६२ जना 
 

१.२ भौगोिलक िसमाना 

• पवूर्    :- मसु्ताङ, चीनको ितब्बत  

• पिश् चम   :- जमु्ला र मगु ु 

• उ�र    :- चीनको ितब्बत  

• दि�ण   :- जाजरकोट र �कुम । 
१.३ िजल्लामा प्रवेश गनेर् नाकाह� 

– �कुम िजल्लाको ित्रवेणी र ठाँगे लेक, 
– जमु्ला िजल्लाको मौरे लेक, 
– मसु्ताङ िजल्लाको साङ्ता लेक, 
– म�रम नाका चीनको ितब्बत ( आविधक व्यापा�रक नाका), 
– क्याटो नाका चीनको ितब्बत ( आविधक व्यापा�रक नाका)। 



 

 
२. भौगोिलक िवभाजन 
यस िजल्लालाई िनम्न िलिखत चार भौगिलक �ेत्र(Ge-ographic regions) मा वाँड्न सिकन्छ । 
भोट �ेत्र:  
िजल्लाको सम्पणूर् जसो उ�री भाग यस �ेत्रमा पदर्छ । यस भ-ू भागको उचाई समदु्री सतहदिेख ३६६० दिेख ४८७८ िमटर सम्म 
रहकेो छ । ितब्बती सीमा र िहमाली �ेत्रको बीचमा रहकेो यो उच्च पठार (High plateau) नेपालको सबै भन्दा सखु्खा �ेत्रको 
�पमा रहकेो छ । यस �ेत्रमा रहकेा बस्तीह� संसारका सबैभन्दा उचाइमा रहकेा बस्तीह� मािनन्छन ्।  
 
िहमाली �ेत्र : 
समनु्द्री सतहबाट ५००० िमटरभन्दा मािथ बाहै्र मिहना िहउँले ढािकने �ेत्र यस प्रदशेमा पदर्छ ।यस िजल्लाको दईु महापवर्तीय 
िहमश्रङ्ृखलाह� (धौलािगरी र कािञ्जरोवा िहमश्रङ्ृखला) पवूर् पि�म फैिलएर रहकेा छन । पवर्तारोहण र टे्रिकङको लािग महत्वपणूर् मािनने 
यस �ेत्रमा बषैर्भ�र तापक्रम ऋणात्मक ह�नेगछर् । यस�ेत्रमा धौलािगरी िहमाल (७७५४िम.),चरेुन िहमाल(७३७१ िम.), पुँठा 
िहमचलुी(७२४९ िम.), माउन्ट पथुा िहमचलुी(७२४६ िम.), मकुोट िहमाल (६६३८ िम.), कािञ्जरोवा िहमाल(६२२१ िम.),डाँफे 
शैल(६१०३ िम.) र अरिनको चलुी(६०३४िम.) रनमुला बगला पास लगायतका ५,००० िमटर भन्दा अग्ला भाग तथा सधै िहउँले ढािकरहने 
पवर्त श्रखृलाह� पदर्छन ्। 
 
अल्पाइन �ेत्र :  
िहमाली भ-ूभागको एक मखु्य शाखाको �पमा यो �ेत्र रहकेो छ । यस �ेत्रमा उच्च पठार तथा श्रङ्ृखला (High altitude plateau and 
ranges) रहकेो छ । यस �ेत्र िहउँदमा िहउँले ढािकएको ह�न्छ  भने ग्रीष्ममा िहउँ पिग्लई घाँसे �ेत्रको �पमा रहन्छ । यस �ते्र चरण �ेत्रको 
�पमा अित महत्वपणूर् रहकेो छ । यस भगेका मािनसह� मौसम अनसुार बसोबास गनेर् र गोठ तल मािथ सानेर् गदर्छन ्। यहाँका मािनसह� 
न्यानोको लािग बख्ख ुर ऊनीका बाक्लो लगुा लगाउने गदर्छन ्भने भडेाबाख्रा, चौरी आिद पालन गनेर् गदर्छन ् ।तलुनात्मक �पमा यहाँको 
जनजीवन किठन रहकेो छ ।िवशेषत: यस �ेत्रमा प्रिसद्ध जिडबटुी यासार्गमु्बा पिन पाइन्छ । िवशेषगरी धो उपत्यका, ितन्जे उपत्यका, शे-
गमु्बा, फोक्सणु्डो ताल, सलुीगाडर् झरना,दधुकुण्डली, जगदलु्ला ताल आिद यस �ेत्रमा पदर्छन  
पहाडी �ेत्र : 
यस �ेत्र अन्तरगत ठूला नदीह�का िकनारा एवं बेसीदिेख िलएर समनु्द्री सतहबाट १५२५ िमटरदिेख ३६६० िमटरसम्मको उचाईमा यस भ-ू
भाग पदर्छ । यस िजल्लाको दि�ण पि�म रहकेा ठुलीभरेी र सानी भेरी नदीका िकनार एवं साना पहाडी �ेत्रमा अिधकांश बस्तीह� रहकेा छन 
। यस �ेत्रमा घना बनजंगल एवं खतेी योग्य उवर्र जिमन रहकेो पाइन्छ । दनैु, जफुाल, माझफाल, ित्रपरुाकोट, पाहाडा, िलकु, सुँ, ल्हाँ, 
कािलका, नकुर् , समीर्, �रमी, काईगाउँ आिद यस�ेत्रका प्रमखु स्थानह� ह�न । यहाँको जनजीवन अन्यत्र भन्दा सामान्य भएतापिन उत्पादनको 
न्यनूता र उद्योग व्यापारको कमीले गदार् जनताह�को जीवनस्तर मािथ उठ्न सकेको छैन । अझैपिन खतेीपाती रपशपुालन यस िजल्लाका 
बािसन्दाह�को मखु्य पेशा रही आएको छ । 
३.हावापानी, तापक्रम र वषार्  

– हावापानी  :- लेकाली र िशतोष्ण  
– सदर तापक्रम  :- अिधकतम २०० , न्यनूतम -१०० 
– वषार्  :- वािषर्क सरदर ४९९ िम.ली.  

४.नदीनाला, ताल तथा पोखरी  
यस िजल्लाबाट बािहर बगेर िनस्कने नदीह�मा ठुलीभरेी र सानीभेरी मखु्य छन ्। ठुलीभरेीको  उद्गमस्थल पथुा िहमाल हो भनेसानीभेरीको 
उद्गमस्थल जगदलु्ला ताल हो । यस्तै अन्य खोलाह�मा फोक्सणु्डो खोला, �रग्मो खोला �पगाडर् खोला, छलगाडर् खोला, चगुाडर् खोला र 
अन्य स–साना खोलाह� पिन असंख्य मात्रामा रहकेा छन ् । साथै यस िजल्लामा फोक्सणु्डो ताल, जगदलु्ला ताल, दधुकुण्डली ताल, 
छमकुनी तालका साथै स-साना दह तथा पोखरी  रहकेा छन।्  
 
 



 

५.जैिवक िविवधता 
टुन्ड्रा, िशतोष्ण, लेकाली हावापानी र थोरै दरूीमा उचाईको धेरै फरकपनले गदार् यस िजल्लामाउष्णदिेख िहमाली भगेमा पाईनेिविभन्न 
िकिसमका जीव तथा वनस्पितह� पाईन्छन ्। हावापानी र भबूनोटको िविवधताको कारण १००० भन्दा बढीप्रजाितको वनस्पितह� मध्ये २१ 
प्रजाितका रैथाने ८००भन्दा बढी प्रजाितका झ्याउ, ४६ भन्दा बढी प्रजाितका स्तनधारी जनावर, २५० भन्दा बढी प्रजाितकाचरा, स�रसपृ 
तथा उभयचर शे-फोक्सणु्डो रािष्ट्रय िनकुञ्ज र यस िजल्ला व�रपरीपाईन्छ । खोटे सल्ला, िचलाउने, लालीगरुाँस, उ�ीस, िनलो सल्ला 
िजल्लाको पहाडी तथा बेंसीह�मा पाईन्छभने खस्र,ु भोजपत्र, गोब्र े सल्ला, िठङ्ग्रे सल्ला, धपुी सल्ला, िचमालगरुाँसका अन्य िविभन्न 
प्रजाितह�, सनुाखरीका प्रजाितह� लेकाली तथा िहमाली �ेत्रह�मा पाईन्छ ।फूल नफुल्ने िब�वामा पनेर् पतझड कोणधारी वनस्पितह� पिन 
यस �ेत्रमा पाइन्छ । लौठ सल्ला, अितष, कपासी फुल, पदमचाल, िबख, िनरमसी, जटामसी, िझँगामारो िवष, कुटक�, डालेचकु, पाँचऔले, 
सतवुा, बनलसनु, गन्धरानी, सगुन्धवाल, यासार्गमु्बा, गछु्छीच्याउ जस्ता औषधीजन्य एवं संकटापन्न वनस्पितह� यस िजल्लाको सम्पि� 
ह�न ्। जैिवक िविवधताको धनी यस िजल्लाको अकोर् िचनारी रेडपाण्डा (हाब्र)े, िहउँिचतवुा, िहमालयन थार,कस्तरुी मगृ,खरैो ब्वाँसो,जङ्गली 
कुकुर,जङ्गली िबरालो, फ्याउरो, ितब्बती खरायो ह�न । ४,५०० िमटरसम्मकोउचाईमा पाईने िय जनावरह� नेपाल सरकारद्वारा संरि�त 
जनावर ह�न ।रािष्ट्रय िनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु ऐन, २०२९ ले संरि�त जनावरको सचूीमा राखकेो खैरो ब्वाँसो, िहउँ िचतवुा, कस्तरुी मगृ, 
ितब्बती खरायो, िनलो भडेा (नाउर) त्यस्तै डाँफे, मनुाल, कािलज, च्याँखरुा जस्ता संरि�त पं�ीह� यसिजल्लाका अन्य आकषर्ण ह�न । यस 
�ेत्रमा िगद्ध, चील, िडकुरे भ्याकुर लगायत िव�मै संकटापन्न तथा लोपोन्मखुअवस्थामा रहकेा १२ प्रजाितका चराह� पिन पाईन्छ । 
हाडखोर, िहमाली िगद्ध, कोङमा िहउँकुखरुा, िहमाली िपउराजस्ता चराका प्रजाितका कारण यस िजल्ला चरा अध्ययन अनसुन्धान तथाचरा 
पयर्टनको लािग पिन उि�कै मह�वपणूर् रहकेो छ । 
६. धािमर्क, सांस्कृितक एवम ्ऐितहािसक स्थलह� 
      िविभन्न जातजाित, भाषाभाषी, सम्प्रदाय र धमार्वलम्बीह�को बसोबास रहकेो यस िजल्लामािविभन्न धािमर्क एवम्साँस्कृितक �पले 
महत्वपणूर् मािनने तालतलैया, मठमिन्दर, गमु्बाह�रहकेा छन । ित्रपरुासनु्दरी नगरपािलकाको वडा नं. १ िस्थत ित्रपपरुासनु्दरी मिन्दर, शे-
फोक्सणु्डो गाउँपिलकाको साल्दाङ्गमा रहकेो शे-गमु्बा, धािमर्क, सांस्कृितक एवम ्ऐितहािसकस्थलह�को धरोहत यसिजल्लामा रहकेा छन 

।4 
७. भू-उपयोग 
टोपोग्रािफक नक्साका अनसुार यस िजल्लाको कुल �ेत्रफल ७,८७९ वगर् िक.िम.रहकेो छ । जसमध्ये घाँसले ढाकेको �ेत्र३१.४७%, चट्टान, 
िभर,पहरा, िहम�ेत्र आदीले ५९.२६%, बनले ढाकेको �ेत्रफल ७.५९% रहकेो छ भने बनले ढाकेको क�रव ३०% भाग शे-फोक्सणु्डो 
रािष्ट्रय िनकुञ्ज िभत्र पदर्छ । यस िजल्लाको कुन �ेत्रफलको ०.७५ % जग्मा मात्र खतेीयोग्यजिमन रहकेो छ । कुल �ेत्रफलको ०.४६% 
झाडी, बट्ुयानले ओगटेको छ । ६८% भ-ूभाग ४०िडिग्र भन्दा बढी िभरालोपनारहकेो छ । 
८.जात जाती र धमर्  
यस िजल्लामा मखु्य �पमा व्राम्हण, �ेत्री, ग�ुङ, मगर,थकाली,डोल्पो, दमाई, कामी र नेवार जाितका मािनसह� बसोबास गदर्छन । मखु्य 
बोिलने भाषाह�नेपाली, ितब्बती खाम र काइके ह�न । यस िजल्लामा बह�संख्यक जाित �ेत्री,ब्राम्हण दमाइ, कामी, नेवारले िहन्द ु धमर् 
मान्दछन भने अल्पसङ्ख्यक जाित ग�ुङ र मगर समदुायले बौद्ध धमर् मान्दछन र केही समदुायले िक्रि�यन धमर् मान्दछन ्। 
९.जलिवदु्यत आयोजना 
यस िजल्लामा लघ ुजलिवद्यतु आयोजनाह� दहेायका स्थानह�मा संचालन भएका छन :  

१. जैरीगाडर् जलिवद्यतु आयोजना, दनैु    :- २०० िकलोवाट  
२. ित्रपरुाकोट लघजुलिवद्यतु आयोजना, ित्रपरुाकोट   :- २१ िकलोवाट 
३. िहराघट्ट लघजुलिवद्यतु आयोजना, पाहाडा   :- २१ िकलोवाट 
४. ल्हाँ लघजुलिवद्यतु आयोजना, पालङ्ग   :- २१ िकलोवाट 
५. कािलका लघजुलिवद्यतु आयोजना, कािलका   :- २१ िकलोवाट 
६. ईल लघजुलिवद्यतु आयोजना, ईल    :- २१ िकलोवाट 
७. नकुर्  लघजुलिवद्यतु आयोजना, नकुर्     :-  २१ िकलोवाट 
८. समीर् लघजुलिवद्यतु आयोजना,समीर्    :- २१ िकलोवाट 
९. कुच्चेखोला लघजुलिवद्यतु आयोजना, �रमी   :- २१ िकलोवाट 
१०. फोइगाडर् लघजुलिवद्यतु आयोजना, काइगाउँ  :- ५५ िकलोवाट  



 

११. आखँखेोला लघजुलिवद्यतु आयोजना,रह   :- २१ िकलोवाट 
१२. पगु्मोखोला लघजुलिवद्यतु आयोजना,फोक्सणु्डो  :- २१ िकलोवाट 
१३. जगदलु्ला हाडईड्रोपावर कम्पनी िलिमटेड (काईगाउ)    :- १०२ मेगावाट 

९.संचार गृह तथा पत्रपित्रका 
यस िजल्लामा २ वटा एफ.एम. रेिडयो, १ वटा सा�ािहक पित्रका , १ वटािजल्ला ह�लाक कायार्लय तथा इलाका ह�लाक ७ र अित�र� 
ह�लाक १५ वटा रहकेा छन ्: 

१. रेिडयो डोल्पा एफ.एम :- १०१.४ MHZ 
२. रेिडयो ित्रपरुा एफ.एम :- ८९.६   MHZ 
३. िहमाली ससु्केरा सा�ािहक  

खण्ड-२ 
योजनाको उदे्दश्य र आवश्यकता 

२.१ योजनाको उदे्दश्य  
डोल्पा िजल्ला िवपद ्जोिखमका �ि�कोणमा अत्यन्तै संवेदनशील िजल्लाको�पमा रहकेो छ । िवपद ्जोिखमको नक्सांकनमा डोल्पा िजल्ला 
बह�प्रकोप/जोिखमय�ुरहकेो छ । मखु्यतः पिहरो, बाढी, आगलागी, िहमपात, भकुम्प, िहम पिहरो जस्ता िवपद ्जोिखमह� यस िजल्लामा 
रहकेा छन ् । िभरालो जिमन, बलौटे माटो, वनजंगलको िवनास, खो�रया फडानी, अवै�ािनक भ-ूउपयोग, कमजोर भौगोिलक 
वनावट,अवै�ािनक सडक सञ्जालीकरण लगायतका प्राकृितक तथा मानवीय कारण िवपद ्जोिखम वढ्द ैगएको पाइन्छ ।यस िजल्लाको 
कमजोर भ-ुबनोट, िभरालोजिमन र भौगोिलक एवं वातावरणीय िविवधताले गदार्उत्पन्न ह�न सक्ने िवपदक्ा प�रणामलाई पवूर्तयारी गरी 
जोिखम न्यनूीकरणका उपायह�अपनाउनपुनेर् ह�न्छ । सम्भािवत िवपद ् जोिखमलाई प्रभावकारी �पमा व्यवस्थापन गनर्िवपदक्ो 

संकटासन्नताको अवस्था पिहचान गरी पवूर्तयारी (Preparedness)प्रितकायर्(Response) तथा पनुर्लाभ (Recovery) का 
िविभन्न गितिविधह� व्यविस्थत �पमासञ्चालन गनुर् िवपद ्प्रितकायर् तथा पनुलार्भ योजनाको उद्वशे्य रहकेो ह�न्छ । 
२.१.१ समि�गत उदे्दश्य 

िवपद ् जोिखमबाट ह�नसक्ने मानवीय असरह� न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापनगनर् जोिखमय�ु �ेत्रह�को पिहचान गरी प्रितकायर् 

�मता अिभविृद्ध गदैर् पवूर्तयारी(Preparedness) प्रितकायर् (Response) तथा पनुर्लाभ (Recovery) का 
िक्रयाकलापह�प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक �पमा सञ्चालन गनुर् यस योजनाको उदे्धश्य रहकेो छ । 
२.१.२ िनिदर्� उदे्दश्य  
      क. िजल्लाको िवपद ् जोिखम नक्सांकन गरी संकटासन्नताको(Vulnerability) अवस्था पिहचान,स्तरीकरण माफर् त 

जोिखमय�ु �ेत्रका व्यि�, प�रवार र समदुायको जीउ, धन तथा प्राकृितकसम्पदाह�को संर�ण गनुर्, 
ख. िवपद ्जोिखमबाट ह�नसक्ने सम्भािवत �ित न्यनूीकरणका लािग जनचेतना अिभविृद्व गनुर्, 
ग.  िवपद ् व्यवस्थापनमा सरोकारवाला िनकाय तथा संघसंस्थाह�बाट मानवीय सहायता तथाआिथर्क स्रोत नक्सांकन गरी 

प�रचालनमा समन्वय गनुर्, 
घ. उपलब्ध न्यनूतम साधन स्रोतको अिधकतम उपयोग गदैर् िवपत पवूर् तयारी,प्रितकायर् र पनुलार्भकागितिविधह� सञ्चालन गनुर् । 

२.२ योजनाको अपेि�त नितजा  
       यस योजनाले अपे�ा गरेको नितजाह� िनम्नानसुार छन:्  

क) िवपद ्जोिखम र संकटासन्नताको अवस्थाको आधारमा जोिखम िव�ेषण ह�नेछ । 
ख) िवपद ्जोिखम न्यनूीकरणका लािग स्थानीय समदुायह� सचेत ह�नेछन ्। 
ग) िवपद ् जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापनका लािग संलग्न सरोकारवाला िनकाय तथा संघसंस्थाह�सँग प्रभावकारी सहयोग, 

समन्वय र सहकायर् ह�नेछ । 
घ) िवपदक्ो समयमा स्थानीय िनकाय तथा िजल्ला िवपद ् व्यवस्थापन सिमित, स्थानीय िवपदव््यवस्थापन सिमितको समन्वय र 

सहकायर्मा प्रभावकारी प्रितकायर्का गितिविधलाई अिघबढाइनेछ । 



 

ङ) िवपद ्व्यवस्थापनका लािग डोल्पा िजल्लाका िक्रयाशील स्थानीय तह र कायर्रत सबै गैरसरकारी संस्थालगायत िनजी �ेत्रह�बाट 
समेत िवपद ्व्यवस्थापनका लािग िनि�त रकम िविनयोजन ह�नेछ । 

च) िवपद ्प्रितकायर्का सन्दभर्मा खोज तथा उद्धार लगायतका लािग आवश्यक द� जनशि� तयार ह�नेछन ्। 
छ) िवपद ्पवूर्तयारी, प्रितकायर् तथा पनुलार्भका लािग िविभन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी �ेत्रको संलग्नतामा गिठत िविभन्न 

िवषयगत �ेत्रह�बाट िविश� तथा प्रभावकारी कायर्सम्पादनह�नेछ । 
ज) िवपद ् जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापनका लािग पवुर्तयारी, प्रितकायर् तथा पनुलार्भकािक्रयाकलापह� समयमानै तथा 

व्यविस्थत एवम ्प्रभावकारी �पमा सम्पन्न ह�नेछन ्। 
 

२.३ योजनाको सीिमतता  
यस योजनाका िनम्नानसुार आधारभतु सीिमतता रहकेा छन: 

क. संकटासन्नताको अवस्थालाई वै�ािनक सवेर्�णका आधारमा नभई िवपदक्ो प्रविृ� (Trend),गाँउपािलकास्तरमा स्थानीय 
जनप्रितिनिधह� तथा िवपदव््यवस्थापनको �ेत्रमा कायर्रत गैससह�सँगको छलफल अन्तरिक्रयाका साथै िवगतका योजना, 
तथ्याङकह�का आधारमा अवस्था पिहचान ग�रएको । 

ख. सबै स्थानीय तहबाट स्थानीय िवपद ्पवूर्तयारी तथा प्रितकायर् योजना तजुर्मा भइ नसकेकोलेस्थानीयस्तरको योजनाको आधारमा 
िजल्ला िवपद ्पवूर्तयारी तथा प्रितकायर् योजनाको िनमार्णगनर् नसिकएको । 

ग. जोिखम तथा प्रकोपह�को स्तरीकरण, जलवाय ुप�रवतर्न तथा िवपद ्जोिखम व्यवस्थापन योजना,यस अिघका िवपदप्वूर् तयारी 
तथा प्रितकायर् योजना, मनसनू आपतकालीन कायर्योजनाह�कोअध्ययन एवं िविभन्न सरोकारवालाह�संगको छलफल तथा 
प्रितवेदनलाई आधार मानी तजुर्माग�रएको । 

घ. योजना मतुािवक कायर्क्रमह� सञ्चालन गनर् पयार्� आिथर्क तथा मानवीय स्रोतको कमी भएमायोजनाको प्रभावकारी 
कायार्न्वयनमा प्रभाव पनर् सक्नेछ । 

२.४  िवपद् व्यवस्थापनका लागी रणिनित  
क. एकद्धार नीित (One Door policy)  

िजल्ला प्रशासन कायार्लय तथा िजल्ला िवपद ्व्यवस्थापन सिमित माफर् त एकद्धार नीितअन�ुप समग्र समन्वय र व्यवस्थापनको 
काम ह�नेछ । प्रमखु िजल्ला अिधकारी वा िजल्लािवपद ् व्यवस्थापन सिमितले कुनै सरकारी िनकायलाई समन्वयका लािग 
िजम्मेबारी िदनसिकनेछ । 

ख. िबषयगत समन्वय (Thematic Cluster) 
िविभन्न कारणबाट ह�न सक्ने िवपदव््यवस्थापनका लािग सरकारी,गैरसरकारी तथा िनजी�ेत्रको सहभािगतामा िविभन्न ९(नौ) वटा 
िविशि�कृत िवषयगत �ेत्र तोिकने छ । तीिवषयगत �ेत्रह�सँगको समन्वयमा िवपद ्व्यवस्थापनका कायर्ह� सञ्चालन ग�रनेछ । 

ग. मानव श्रोत बैंक (Human Resource Bank)  
िवपद ्व्यवस्थापनको �ेत्रमा कायर् गनेर् सबै सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था तथा िनजी�ेत्रह�ले िवपद ्पवूर् (Pre Disaster), 

िवपतको समय (During Disaster), तथा िवपदप्�ात (Post Disaster), को समयमा कायर् गनर् सक्ने जनशि� तयार 
गरी जनुसकैुसमयमा प�रचालन ह�नसक्ने गरी व्यवस्था िमलाउने । जनशि� तयार गदार् िजल्ला िवपदव््यवस्थापन सिमितसँगको 

समन्वयमा सकेसम्म िवपद ् व्यवस्थापनका सबै �ेत्र समेट्नेSTF, ERT, DDRT, Fire Fighting स्वयमसेवक 
लगायत �मता िवकास गनुर्पनेर्छ। 

 घ. िवपद् व्यवस्थापन गनेर् मुख्य िजम्मेवारी (Major Responsibility) 
िवपद ् व्यवस्थापन गनर् मखु्य िजम्मेवार ह�नकुा साथै अन्य स्थानीय तहह�ले सहयोगीकोभिूमका िनवार्ह गनेर्छन ् । िवपद ्
व्यवस्थापनका लािग स्थानीय तहह� तथा संघीय र प्रदशेसरकारका िविभन्न िनकायह�वीच समन्वय गनेर् िजम्मेवारी िजल्ला 
िवपदव््यवस्थापनसिमित एवं िजल्ला समन्वय सिमितको ह�नेछ । 
 
 



 

ङ. DLSA  को भूिमकामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, डोल्पा िजल्ला शाखाले डोल्पा िजल्लाको िवपद ्व्यवस्थापनतथा िवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना 
तजुर्मा तथा अद्याविधक गनेर् कायर्मा िजल्लािवपद ्व्यवस्थापन सिमितको मखु्य सहयोगीको District Lead Support Agency 
DLSA) को भिुमका िनवार्ह गनेर्छ । िवपद ्व्यवस्थापन कायर्मा प्रमखु िजल्ला अिधकारीसंगको समन्वयमा िविभन्न गैरसरकारी 
संस्थाह�संग समन्वय गरी स्रोत व्यवस्थापन, िवपदव््यवस्थापन सामाग्री व्यवस्थापन,िवपदज्न्य घटना र त्यसको व्यवस्थापनसँग 
सम्बिन्धततथ्याङ्कह�को िनयिमत अद्याविधक गनेर् िवषयगत क्ल�रह�सँग समेत समन्वय सहकायर्गरी िजल्ला िवपद ्व्यवस्थापन 
सिमितलाई आवश्यक सहयोग गनुर् नेपाल रेडक्रससोसाइटी डोल्पाको प्रमखु िजम्मेवारी ह�नेछ । 

च. अन्य 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, डोल्पा िजल्ला शाखाले डोल्पा िजल्लाको िवपद ्व्यवस्थापनतथा िवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना 
तजुर्मा तथा अद्याविधक गनेर् कायर्मा िजल्लातथा स्थानीय िवपदव््यवस्थापन सिमितले सबै क्लस्टरह�सँग आवश्यक 
समन्वय,सहयोग, समझदारी, सहकायर्, िनदेर्शन र िनयन्त्रण कायम गनेर्छ । िवपद ्व्यवस्थापनमािजल्ला िवपद ्व्यवस्थापन सिमित र 
स्थानीय िवपद ्व्यवस्थापन सिमितको सहकायर् ह�नेछ । साथै िवपद ्व्यवस्थापनमा सबै सरकारी, गैरसरकारी, िनजी �ेत्रले सहयोग 
गनुर् कतर्व्यह�नेछ । 

 
२.५ िवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संबैधािनक कानून तथा नीितगत व्यवस्था : 
२.५.१ नेपालको संिबधान  
प्राकृितक प्रकोपबाट ह�ने जोिखम न्यनूीकरण गनर् पवूर् सचूना, तयारी,उद्दार राहात एवम ्पनुस्र्थापना गनेर्कायर्लाई प्राकृितक साधन स्रोतको 
संर�ण संवद्धन र उपयोग सम्बन्धी नीितमा समावेश गनुर्का साथैप्राकृितक तथा गैर प्राकृितक िवपदप्वूर् तयारी उद्वार तथा राहत र पनुलार्भ 
संघ र प्रदशेको साझाअिधकारको �पमा प�रभािषत गरी िवपद ्व्यवस्थापन संघ,प्रदशे र स्थानीय तहको साझाअिधकार तथा स्थानीय तहको 
अिधकार सचुीमा समेत समावेश गरी िवपद ्व्यवस्थापन कायर्लाईसंवैधािनक �पमा नै सिुनि�त गरेको छ । 
 
२.५.२ स्थानीय सरकार सचंालन ऐन,२०७४ 
यस ऐन अनसुार स्थानीय तहलाई िवपदव््यवस्थापन सम्बन्धीदहेाय बमोिजमको िविभन्न िजम्मेबारीिनधार्रण गरेको छः 

क. िवपदव््यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय, नीित , काननु, मापदण्ड र योजनाको कायार्न्वयन अनगुमन रिनयमन गनेर्, 
ख. स्थानीयस्तरमा िवपदप्वूर् तयारी तथा प्रितकायर् योजना पवूर् सचूना प्रणाली खोज तथा उद्वारराहत सामाग्रीको पवूर् भण्डारण िवतरण 

र समन्वय गनेर्, 
ग. स्थानीय तटवन्ध नदी र पिहरोको िनयन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र िनयमन गनेर्, 
घ. िवपदज्ोिखम �ेत्रको नक्सांकन तथा वस्तीह�को पिहचान र स्थानान्तरण गनेर्, 
ङ. िवपद ्व्यवस्थापनमा संघ प्रदशे र स्थानीय समदुाय सङघ संस्था तथा िनजी �ेत्रसंगको सहयोगसमन्वय र सहकायर् गनेर्, 
च. िवपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको प�रचालन गनेर्, 
छ.  िवपदज्ोिखम न्यनूीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तजुर्मा कायार्न्वयन अनगुमन र मलू्याङ्कन गनेर्, 
ज.  िवपद ्प�ात स्थानीयस्तरको पनुस्थार्पना र पनुिनमार्ण, 
झ. स्थानीयस्तरको िवपद ्सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान गनेर्, 
ञ. स्थानीय आपतकालीन कायर् सञ्चालन, 
ट. समदुायमा आधा�रत िवपदव््यवस्थापन सम्बन्धी कायर्क्रमको सञ्चालन लगायत िवपदव््यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् गनेर् । 

 
२.५.३ िवपद् जोिखम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

िजल्ला िवपदव््यवस्थापन सिमित तथा स्थानीय िवपदव््यवस्थापन सिमितको व्यवस्था गरीिवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा 
तयारी,प्रितकायर् तथा पनुलार्भका िविभन्न िजम्मेवारी तोिकएको छ । 

 
 



 

२.५.४ १४ औ ँआविद्यक योजना (०७३/०७४-०७५/०६)  
क. िवपद्बाट ह�ने मानवीय, भौितक, आिथर्क, सामािजक, सांस्कृितक र पयार्वरणीय �ितमा कमील्याउनिविभन्न िनकायह�बाट ह�ने 

िवपदव््यवस्थापनको कायर्लाई समन्वय गरी एक�कृत �पमा सञ्चालन गनेर्, 
ख. एक�कृत सचूना केन्द्र स्थापना गनेर्, 
ग.आपतकालीन कायर् सञ्चालन केन्द्र(DEOC)मा अत्याधिुनक यन्त्र उपकरणह�को उपयोग बढाउने, 
घ.संघसंस्थाह�को समन्वय र सहकायर्मा िवपदज्ोिखम न्यनूीकरण र अल्पीकरणका कायर्क्रमह� सञ्चालन गनेर्, 
ङ.बस्ती/समदुायस्तरसम्म िवपदप्वूर्तयारी तथा प्रितकायर् �मता िवकासका लािगगाउँपािलका/नगरपािलकाको वडा तहसम्म 

जनचेतनामलूक कायर्क्रम सञ्चालन गनेर्, 
च.जलवाय ूप�रवतर्नको नकारात्मक असरह� न्यनूीकरण गनर् िवशेष कायर्क्रमह� सञ्चालन गनेर् । 
 

२.५.५. िवपद् जोिखम न्युिनकरण रािष्ट्रय नीित, २०७४ 
क. पनुस्र्थापना र पनुिनर्मार्णमा अझँै राम्रो र अझँै बिलयो बनाऔ ं(Build Back Better) भन्ने अवधारणा अबलम्बन गनेर्, 
ख. संघ, प्रदशे, स्थानीय र समदुायस्तरमा िवपदव््यवस्थापन कोषको व्यवस्था गनेर्, 
ग. संघदिेख स्थानीय तहसम्म उद्धार टोली स्थापना गनेर्, 
घ.िवकाससँग सम्बिन्धत प्रत्येक सावर्जिनक संस्थाह�ले किम्तमा पाँच प्रितशत वािषर्क बजेट स्थानीय िवपद ्जोिखम न्यनूीकरणका 

लािग छुट्याउन ुपनेर्, 
ङ.  बैंक तथा िवतीय संस्थाह�बाट िवपदप््रभािवत समदुायलाई सह�िलयत कजार्को व्यवस्था गनेर्, 
च. िवपदक्ा कारण पनर् सक्ने �ितलाई सम्बोधन गनर् जीवन र गैर जीवन वीमामा योजनाह� प्रवद््रधनगनेर्, 
छ.स्थानीय तह, समदुाय, सामदुाियक संस्था, िवद्यालय तथा अस्पतालह�मा समावेशी िवपदज्ोिखमव्यवस्थापन सिमितह� गठन गनेर्, 
ज.असरुि�त स्थानह�मा बस्ती िवस्तार िनयन्त्रण गनेर् तथा असरुि�त वस्तीह�लाई सरुि�त स्थानमास्थानान्तरणका लािग प्रोत्साहन 

गनेर् लगायतका नीितह� समावेश गरेको । 
 

२.५.६. रािष्ट्रय िवपद् प्रितकायर्को कायर्ढाँचा, २०७० 
रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय सहायता तथा समन्वयको ढाँचा उल्लेख गनुर्का साथै िवपद ् प्रितकायर्कालािग तोिकएका िजम्मेवार नेततृ्वदायी 
िनकायह�ले तोिकएको समयाबिधिभत्र सञ्चालन गनुर्पनेर्गितिविधह� समेत उल्लेख गरेको छ । 
 
२.५.७ िदगो िवकास ल�यह� (२०१५-२०३०)  

सरुि�त पवूार्धार िनमार्ण गनेर्, जलबाय ुप�रवतर्न र यसका प्रभावको न्यनूीकरण गनेर्, समावेशीसरुि�त दीगो सहरीकरण र बस्ती 
िवकास गनेर् जस्ता ल�यह� समावेश गरेको छ । 

 
२.५.८ िवपद् जोिखम न्यूिनकरण रािष्ट्रय रणनीितक कायर्योजना (२०१७-२०३०) 

प्राकृितक तथा गैर प्राकृितक िवपद्बाट जीवन तथा सम्पि�, स्वास्थ्य, जीिवकोपाजर्न तथा उत्पादनकासाधनह�, भौितक एवं 
सामािजक पवूार्धार, सांस्कृितक एवं वातावरणीय सम्पदामा ह�ने �ितको उल्लेख्य�पमा न्यनूीकरण गनर् िविभन्न रणनीितक 
िक्रयाकलापह�को पिहचान गरी आविधक तथा वािषर्कयोजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गदैर् िवपदज्ोिखम रोकथाम, पवूर्तयारी, प्रितकायर् एवं 
पनुस्र्थापनातथा पनु िनमार्णको स�ुढीकरण र उत्थानशीलता अिभबिृद्ध गरी िवद्यमान िवपदज्ोिखम तथा �ितकोन्यनूीकरण र नयाँ जोिखमको 
रोकथाम गनुर् यो रणनीितक कायर्योजनाको उद्दशे्य रहकेो छ । 

 

 
 



 

खण्ड-३ 
मनसनु आपतकािलन कायर्योजना 

 
३.१ योजना िनमार्णको प्रकृया  

िजल्लामा िवद्यमान र सम्भािवत जोिखमह�को िवस्ततृ िव�ेषण गरीस्थानीयतह,सरकारी तथा गैरसरकारी िनकाय एवम ् िनजी 
�ेत्रह�बाट िवपद ् पवूर्तयारीतथा प्रितकायर् योजनाका सम्बन्धमा प�ृपोषण संकलन गरी मनसनु आपतकािलन कायर्योजना, २०७८ 
तयार ग�रएको छ । यस योजनामा समावेश ग�रएकासचूना तथा तथ्याङ्कह�लाई समयानकूुल प�रमाजर्न गरी प्रकाशन गनेर् प्रयास 
ग�रनेछ ।यस योजना तयारीमा िनम्नानसुारका प्रिक्रया अवलम्बन ग�रएकोछः 

क) सबै स्थानीय तह (८ वटै नगरपािलका र गाँउपािलकाह�) का जनप्रितिनिधह� तथा िवपदव््यवस्थापनसँग सम्बिन्धत 
सरकारी,गैरसरकारी तथा िनजी �ेत्रका पदािधकारीह�सँगछलफल गरी प�ृपोषण संकलन, 

ख) मनसनुबाट आईपनेर् िवपद ्पवूर् तयारी तथा प्रितकायर् योजना तयारीका लािग कायर्दल गठन,िवपदज्ोिखम, संकटासन्नताको 
अवस्था िवष्लेषणका लािग गाउँपािलका र नगरपािलकास्तरीय छलफल अन्तरिक्रया ग�रनकुा साथै जोिखमय�ु स्थानह�को 
नमनुािनरी�ण/अवलोकन, 

ग) िविभन्न नौ(९) वटा िवषयगत �ेत्रका संयोजक ,िनकाय तथासदस्यह�सँग छलफल गरी आ–आफनो �ेत्रको �मता पिहचान 
तथा िवपदप्वूर्तयारी तथा प्रितकायर् योजना तयार, 

घ) िजल्लामा कायार्न्वयनमा रहकेो मनसनु आपतकालीन कायर्योजना २०७८, िविभन्न कायार्लयकासरकारी तथा गैह्रसरकारी 
संस्थाह�द्वारा प्रकािशत प्रितवेदन, िजल्ला प्रशासन कायार्लयमारहकेो सचूना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िजल्ला शाखा 
डोल्पाको प्रकाशनह�, अन्य िविभन्नअध्ययन प्रितवेदनह� तथा तथ्याङ्कको आधारमा जोिखमको प्रविृ� एवं प�रणाम 
पिहचान, 

ङ) मनसनु आपतकािलन कायर्योजनाको मस्यौदा तयारी,क्ल�र प्रमखु, एवं िजल्लाका सरोकारवालाह�को बैठकमा छलफल 
गरी प�ृपोषण संकलन, 

च) िजल्ला िवपद ्व्यवस्थापन सिमितबाट मनसनु आपतकािलन कायर्योजना,२०७८ स्वीकृित। 
 

३.२ पूवर् तयारी योजना (Preparedness Plan)  
३.२.१मानवीय सहायतामा संलग्न ह�न सक्ने साझेदार िनकायह�को पिहचान 

िवपद ्जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ बमोिजमडोल्पा िजल्लामा िजल्लािवपद ्व्यवस्थापन सिमित िक्रयाशील 
रहकेोछ। िवपद ् जोिखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापनका लािगिजल्ला िवपद ् व्यवस्थापन सिमितलाई आवश्यक सहयोग,समन्वय तथा 
सहकायर्का लािग िनम्नानसुार स्थानीय तह, सरकारी तथा ग.ैस.स एवम िनजी �ेत्र, नाग�रकसमाज िक्रयाशील रहनेछन ् । िवपदज्ोिखमका 
आधारमा अन्य अन्तरािष्ट्रय तथा रािष्ट्रय गै.स.स. तथाअन्य संस्थाह�को समेत सहभािगता ह�न सक्नेछ। 

क. २ वटा नगरपािलका र ६ वटा गाँउपािलकाह� 
ख. िजल्लामा रहकेा सबै सरकारी कायार्लयह� (संघीय र प्रदशे सरकार मातहतका कायार्लयह�) 
ग. डोल्पा िजल्लामा कायर्रत सामािजक संस्थाह� 

घ. डोल्पा िजल्लामा कायर्रत अन्तरािष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाह�(INGOs) 

ङ. डोल्पा िजल्लामा कायर्रत रािष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाह�(NGOs) 
च. व्यावसाियक हकिहतका लािग िक्रयाशील संस्थाह� 
छ. वैक तथा िव�ीय संस्थाह� 
ज. होटल, रे��रा, खदु्रा पसल तथा अन्य व्यावसायीह� 

 
 



 

३.२.२ िवपद्को �ेत्र अनुसार खोज तथा उद्धार सामाग्री व्यवस्थापन 
यस िजल्लामा सम्भािवत िवपद ्जोिखमको सबै �ेत्र अनसुार िवपद ्व्यवस्थापन सामाग्रीह�प्रत्येक स्थानीय तहको आ-आफ्नो भण्डारण गहृ 
तथा सदरमकुाम दनैुिस्थत िजल्ला िवपदव््यवस्थापनसिमितको भण्डारण गहृमा व्यवस्थापन ग�रने छ । िजल्लाका सबै स्थानीय तह, सरकारी, 
गैरसरकारीतथा िनजी �ेत्रको सहयोगमा िजल्ला िवपदव््यवस्थापन सिमितको भण्डारण गहृमा अनसुचुी–६बमोिजमका सामाग्रीह� 
व्यवस्थापन ग�रनेछ । 
 
३.२.३. जनचेतना अिभवृिद्ध 
सबै स्थानीय तह, िजल्लामा िक्रयाशील राजनीितक दलह�, गैरसरकारी संघसंस्थाह�, सञ्चार माध्यमतथा बाल क्लबका सञ्जालह�माफर् त 
समदुाय तथा िवद्यालयस्तरमा िवपद ्पवूर्तयारी तथा प्रितकायर्सम्बन्धमा समय समयमा जनचेतना अिभविृद्ध गनेर् कायर् सञ्चालन ग�रनेछ । 
 
३.२.४. स्रोत व्यवस्थापनमा साझेदारी 

   क. प्रत्येक स्थानीय तहले िवपद ्व्यवस्थापन कोष संचालन गरी हरेक आिथर्क वषर्को वािषर्किविनयोजन माफर् त िनि�त रकम 
उ� कोषमा जम्मा गनेर् र सो को जानकारी िजल्ला िवपदव््यवस्थापन सिमितलाई गराउनपुनेर्छ । श्रोत व्यवस्थापनमा 
िजल्ला िवपद ् व्यवस्थापन सिमित रस्थानीय िवपद ्व्यवस्थापन सिमित वीच समन्वय ह�ने व्यवस्था िमलाईनेछ । 

ख. िजल्लामा िक्रयाशील प्रत्येक गैर सरकारी संस्था,िनजी �ेत्रह�लाई िवपदव््यवस्थापन कायर्मामात्र खचर् गनेर् गरी हरेकवषर् 
आफ्नो कायर्क्रममा िनि�त रकम अिनवायर् �पमा िविनयोजनगनुर्पनेर्छ । उ� िविनयोिजत रकम सम्बन्धी जानकारी 
अिनवायर् �पमा िजल्ला िवपदव््यवस्थापनसिमित तथा स्थानीय िवपद ् व्यवस्थापन सिमितलाई गराउनपुनेर्छ । उ� रकम 
खचर् गदार् प्रमखुिजल्ला अिधकारी लाई पवूर् जानकारी गराएर मात्र खचर् गनुर्पनेर् र िजल्ला िवपदव््यवस्थापनसिमितबाट खचर् 
अनमुोदन गराउनपुनेर् व्यवस्था गनेर् । 

घ. िजल्ला तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चािलत सावर्जिनक िनकायह�, संस्थागत िवद्यालय तथाक्याम्पसह�ले समेत हरेक आिथर्क 
वषर् िनि�त रकम िवपदव््यवस्थापन कायर्मा मात्र खचर् गनेर्गरी िविनयोजन गनेर् र सोको जानकारी िजल्ला िवपद ्व्यवस्थापन 
सिमितलाई गराउनपुनेर्छ । 

ङ. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोल्पा शाखा तथा नेपाल उद्योग बािणज्य संघ डोल्पाले आफूसंग भएकोिवपदव््यवस्थापन कायर्मा 
खचर् गनर् सिकने िव�ीय स्रोतको िनयिमत जानकारी िजल्ला िवपदव््यवस्थापन सिमितलाई गराउनपुनेर्छ । 

च. िवपदव््यवस्थापन कायर्मा स�रक ह�ने सबै िनकायह�ले आफ्नो स्रोत प�रचालन गनुर्पवूर् अिनवायर्�पमा प्रमखु िजल्ला 
अिधकारी लाई जानकारी गराउन ुपनेर्छ । प्रमखु िजल्ला अिधकारीलेखचर्को दोहोरोपना नह�ने गरी आवश्यकतानसुार स्रोत 
प�रचालन गनर् सहजीकरण गनुर्पनेर्छ । सोको समि�गत जानकारी प्रमखु िजल्ला अिधकारी माफर् त िजल्ला 
िवपदव््यवस्थापन सिमितलाईह�नेछ । 

 
३.२.५.प्रकोप जोिखम िव�ेषण  
डोल्पा िजल्ला मनसनुबाट ह�ने िवपदज्ोिखमको अवस्था िव�ेषण गरी संकटासन्नताकोअवस्था िनम्नानसुार पिहचान ग�रएको छ : 
संकटासन्नताको अवस्थालाई िव�ेषण गदार् यस िजल्लाको मनसनु िवपद ् जोिखमलाई िनम्नानसुारप्राथिमकता अनसुार प्रस्ततु गनर् 
सिकन्छः– 
१)  पिहरो  
 २) बाढी तथा डुबान  
३) चट्याङ्ग  
 
 
 
 



 

३.२.६. िजल्लामा िवपदको आपतकालीन अवस्थामा पिहचान ग�रएका आश्रय स्थलह�को 
िववरण  
तपिसल  

िस.नं
. 

ठेगाना आश्रयस्थल
को 

�मता 
(अनमुािनत) 

आश्रयस्थलको 
सम्बन्धी 

अन्य िववरण 

संचालन/व्यवस्थापन 
ग�ररहकेो 

िनकाय/संस्थाको 
नाम 

नदी 
बेिसन 

कैिफयत 

गा.पा./न.पा. वाडा नं. टोल 
१ मड्ुकेचलुा 

गा.पा. 
७,८,९ समीर् २१०० जना   अन्नपणूर्उ.मा.िब., समीर् बडीगाड   

४,५,६ नकुर्  २४०० जना   मािलकामा.िब. "  "    

१,२,३ कािलका ५००० जना   नालाचौर "  "    

४ ईल १५०० जना   दमुचौरको "  "    
२ जगदलु्ला 

गा.पा. ४ चौरीकोट  २०० जना   
सनु्दरीआधारभतु 
िबद्यालय "  "    

३,५,७ काईगाउँ ५००० जना   ित्रपरुाउ.मा.िब "  "    

१ ह�रीकोट  ३०० जना   जगदलु्लाआ.िब. "  "    
३ ित्रपरुासनु्दरी 

न.पा 
७,८ पाहाडा ३५०० जना    मिसनेचौरएयरपोटर् ठुलीभरेी   
५ ल्हाँ १३०० जना   पालाङ्गको िबद्यतुगहृको 

चौर 
"  "    

५ खदाङ्ग  २०० जना   फोक्सणु्डोप्रा.िब. "  "    

६ फुिल्चङ्ग  २०० जना   मकुुटे�रमा.िब. "  "    
४ शे-फोक्सणु्डो 

गा.पा. 
४ िकरायाङलमु्म  २०० जना   सेलीिढ�ाप्रा.िब    

५ चांखाटोल  २०० जना   थाङबोचेचौर    

२ काराङ  ४०० जना   छुल्ज्याकचौर     
५ डोल्पोबदु्ध 

गा.पा. 
१,२,३   ३३०० जना   दाराङचौर    

४,५,६   १५०० जना   रागारकाङ    
 ६ काईकेगा.पा. २ शहरतारा २५०० जना   शहरताराबगर (नाम्दो) ठुलीभरेी   
७ ठुलीभरेी न.पा. ३ दनैु २५०० जना   अगवुास्रोत केन्द्र "  "    

१०,११ रह  ७०० जना   फुनल्दवुा "  "    

७,८,९ जफुाल १८०० जना   आदशर्मा.िब "  "    

५,६ माझफाल २२०० जना   िबद्यामिन्दरमा.िब. "  "    

८ जफुाल ११०० जना   
डाँगीवाडा पाराङ्ग स्याउ 
प्रशोधन केन्द्र "  "    



 

३.२.५.१ जोिखमको �ेत्रह�  
 
१. बाढी पिहरो: ठुलीभरेी नगरपािलकाको वडा नं. ७ (जफुाल), ऐ नगरपािलका वडा नं. ८ (डाँगीवाडा) र ित्रपरुासनु्दरी नगरपािलकाको वडा नं.  ७  पाहाडा पिहरोको िहसावले 

जोिखमपणूर् दिेखएको छ ।  
 

क्र
.स

. 
 न.पा. 

वडा नं.  

स्थान निजकैको खुला 
�ेत्र/स्थान 

निजकैको आश्रस्थल हेिलप्याड भएको 
स्थान 

निजकको सुर�ा 
इकाइ 

सुर�ा इकाइ सम्म पुग्न 
लाग्ने समय 

 
 
 
 
 

१ ठुल
ीभरेी 

१ थाला  क्वाकँ�  क्वाकँ�चौर  क्वाकँ�चौर दनुै  ३ घण्टा  
२ लोचा महादवे आ.िव. महादवे आ.िव   दनुै  २.३० िम. 
३ दनुै सरस्वती मा.िव. र िजल्ला 

समन्वय सिमित  
सरस्वती मा.िव. र िजल्ला 
समन्वय सिमित  

िशवा मिन्दर  दनुै १० िम. 

४ ितप्ला लािलगुरँास आ.िव. लािलगुरँास आ.िव.  लािलगुरँास आ.िव.  दनुै २ घण्टा  
५ माझफाल माझफाल िवद्यालय माझफाल िवद्यालय माझफाल िवद्यालय माझफाल चौक�  १० िम. 
६ दरुगाउँ दरुगाउँ िवद्यालय  दरुगाउँ िवद्यालय  दरुगाउँ िवद्यालय  माझफाल चौक�  १.३० मी. 
७ जफुाल आदशर् मा.िव., एयरपोटर् आदशर् मा.िव., एयरपोटर् जफुाल एयरपोटर् िवमानस्थल सरु�ा गाडर् २० मी.  
८ डागँीवाडा  गौरी आ.िव. गौरी आ.िव. जफुाल एयरपोटर् िवमानस्थल सरु�ा गाडर् ४० मी.  
९ मोतीपरु वािवरो आ.िव. वािवरो आ.िव. वािवरो आ.िव. िवमानस्थल सरु�ा गाडर् १ घण्टा  
१० प�रला  कणार्ली आ.वी. कणार्ली आ.वी. कणार्ली आ.वी. निजक  दनुै  २ घण्टा  
११ रह  शभुकामना िन.मा.िव. शभुकामना िन.मा.िव. शभुकामना िन.मा.िव. दनुै  ३ घण्टा  

 
 
 
 
 
२ 

ित्रपरुासन्दीरी 

१ ित्रपरुाकोट ित्रपरुा मा.िव. कािटयाचौर ित्रपरुा मा.िव. कािटयाचौर ित्रपरुा मा.िव. कािटयाचौर ित्रपरुाकोट चौक�  १० िम. 
२ मदु्द,�म,रसी ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट चौक�  २ घण्टा  
३ सुँ र ज्य ू महादवे आ.िव. महादवे आ.िव. महादवे आ.िव. िव.स.ु गाडर् जफुाल  १.३० िम. 
४ रंग प्रकाश िन.मा.िव. प्रकाश िन.मा.िव. प्रकाश िन.मा.िव. िव.स.ु गाडर् जफुाल  २.३० मी 
५ ल्हा ँ म�ा िन.मा.िव. म�ा िन.मा.िव. म�ा िन.मा.िव. प्रहरीचौक� खदाङ २.३० मी 
६ फुिल्चङ, मकुुटे�र मा.िव. मकुुटे�र मा.िव. मकुुटे�र मा.िव. प्रहरीचौक� खदाङ २ घण्टा  
७ पाहाडा औतारी आ.िव. औतारी आ.िव. औतारी आ.िव. अ. िब.स.ु गाडर् पाहाडा १ घण्टा 
८ पाहाडा भगवित प्रा.िव. भगवित प्रा.िव. भगवित प्रा.िव. अ. िब.स.ु गाडर् पाहाडा २ घण्टा  
९ चु ँ जनिप्रय आ.िव. जनिप्रय आ.िव. जनिप्रय आ.िव. प्रहरीचौक� िलकु ३० िम. 
१० िलकु र दाप ु जनप्रभा मा.िव. जनप्रभा मा.िव. जनप्रभा मा.िव. प्रहरीचौक� िलकु १० िम. 
११ म,ु ह�म र बन्तडी अमरिसहं आ.िव. अमरिसहं आ.िव. अमरिसहं आ.िव. प्रहरीचौक� िलकु २.३० मी.  

 मुड्केच
 १ कािलका कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. निजक प्रहरीचौक� कािलका  १० िम. 



 

 
 
 
३ 

२ कािलका कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. निजक प्रहरीचौक� कािलका  १० िम. 
३ कािलका नवज्योती आ.िव.  नवज्योती आ.िव.  नवज्योती आ.िव.  प्रहरीचौक� कािलका  १ घण्टा  
४ इल भान ुिन.मा.िव.  भान ुिन.मा.िव.  भान ुिन.मा.िव.  प्रहरीचौक� ईल  १० िम.  
५ सरु डाफेँ आ.िव.  डाफेँ आ.िव.  डाफेँ आ.िव.  प्रहरीचौक� ईल  २ घण्टा  
६ नकुर्  मािलका मा.िव. मािलका मा.िव. मािलका मा.िव. प्रहरीचौक� समीर् १० मी.  
७ समीर् अणर्पणुर् मा.िव.  अणर्पणुर् मा.िव.  अणर्पणुर् मा.िव.  प्रहरीचौक� समीर् १० िम.  
८ ओक्ट रारा िन.मा.िव. रारा िन.मा.िव. रारा िन.मा.िव. प्रहरीचौक� समीर् २.३० मी.  
९ होतर्  चन्दनाथ िन.मा.िव.  चन्दनाथ िन.मा.िव.  चन्दनाथ िन.मा.िव.  प्रहरीचौक� समीर् २ घण्टा  

 
 
 
४ श

-ेफ
ोक्सण्डो 

१ िनजाल,कोमास, 
लरुी 

याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा पो� १.५ मी. 

२ काराङ, ितिलङ काराङ स्कुल काराङ स्कुल काराङ स्कुल साल्दाङ  पो� १.३० मी. 
३ साल्दाङ साल्दाङ फु�ाङ फु�ाङ साल्दाङ पो� ३० िमनेट 
४ नाम्दो नाम्दो पोङरा गाउँ नाम्दो स्कुल साल्दाङ पो�  १.३० मी 
५ िभजेर िभजेर गाउँ मकु्पोरङ स्कुल मकु्पोरङ िभजेर पो� ३० मी. 
६ फोत फोत गाउँ िबद्यालय फोतगाउँ  िभजेर  १ िदन  
७ कु गाउँ कु गाउँ कँु गाउँ  खोलाको िकनार  िभजेर १ िदन  
८ �रग्मो ताल छेउ क्यािम्पङ साईट तालको छेउ �रग्मो २ घण्टा 
९ पगु्मो पगु्मो गौतमबदु्ध आ.िब गोतमबदु्ध समु्दो पो� २ घण्टा  

 
 
५ जगदल्ल

ा 

१ ह�रीकोट जगदलु्ला आ.िव.  जगदलु्ला आ.िव.  काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  ३० िम.  
२ काइगाउँ ित्रपरुा मा.िव. ित्रपरुा मा.िव. काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  ५ िम.  
३ थापागाउँ महादवे िन.मा.िव. महादवे िन.मा.िव. काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  १ घण्टा  
४ छाचँ,ुचौरीकोट मनुामदन आ.िव. छाचँ ु मनुामदन आ.िव. छाचँ ु मनुामदन आ.िव. छाचँ ु ई.प्र.का. काइगाउँ  ३ घण्टा 
५ लोहारवाडा, 

माझगाउँ 
�ानोदय आ.िव. ल्वारवाडा �ानोदय आ.िव. ल्वारवाडा �ानोदय आ.िव. ल्वारवाडा ई.प्र.का. काइगाउँ  १.१५ मी.  

६ लोहारवाडा, 
झ्याकँोट 

भगवती मा.िव. भगवती मा.िव. भगवती मा.िव. ई.प्र.का. काइगाउँ  १.३० मी   

 
६ 

क
ाइके

 

१ शहरतारा  ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  १ घण्टा  
२ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
३ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
४ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
५ लावन  ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  १ घण्टा  
६ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  



 

७ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
 
 
७ 

डोल्पोबद्ध
 

१ धो क्याम्प साइट क्याम्पसाइट क्याम्पसाइट धो पो� १५ िमनेट 
२ कलाङ कलाङ स्कुल कलाङ स्कुल कलाङ स्कुल धो पो� ३ घण्टा 
३ ताक्सी  उरीचौर उरीचौर उरीचौर धो पो� ३० िमनेट 
४ ितन्ज े िनलङु िनलङु िनलङु धो पो� १ िदन  
५ पोल्दगेाउँ  पोल्दचेौर पोल्दचेौर पोल्दचेौर धो पो� १ िदन  
६ िसमेन इन्द्रधनषु आ.िव इन्द्रधनषु आ.िव इन्द्रधनषु आ.िव धो पो� २ िदन  

 
 
८ छाक

ार्ताङसोङ 

१ छाकार्  िवद्यालय िवद्यालय    
२ पगुा,िठगर  ढाडँगाउँ  िवद्यालय ढाडगाउँ  लासिलक्याप  ३ िदन  
३ ढाडगाउँ, ढुकोट ढाडँगाउँ  िवद्यालय ढाडगाउँ  लासिलक्याप  ३ िदन  
४ कागकोट तिेन्जननोगेर् आ.िव  तिेन्जननोगेर् आ.िव  कागसेरा   लासिलक्याप  २० मी. 
५ िपिम्र, घरेाङ, 

तरेाङ 
घराङ चौर घराङ िवद्यालय घराङं चौर लासिलक्याप  २ िदन  

६ मकुोट, सेरी  सेरी िवद्यालय सेरी िवद्यालय/ मकुोट 
िवद्यालय 

मकुोट िवद्यालय लािसक्याप  २ िदन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. चट्याङ 



 

क्र
.स. 

 न.पा. 

वडा नं .  

स्थान  निजकैको खलुा �ते्र/स्थान  निजकैको आश्रस्थल  हिेलप्याड भएको स्थान निजकको सरु�ा इकाइ सरु�ा इकाइ सम्म पगु्न लाग्न े
समय  

 
 
 
 
 

१ ठुल
ीभरेी 

१ थाला  क्वाकँ�  क्वाकँ�चौर  क्वाकँ�चौर दनुै  ३ घण्टा  
२ लोचा महादवे आ.िव. महादवे आ.िव   दनुै  २.३० मी. 
३ दनुै सरस्वती मा.िव. र िजल्ला समन्वय 

सिमित  
सरस्वती मा.िव. र िजल्ला समन्वय सिमित  िशवा मिन्दर  दनुै १० िम. 

४ ितप्ला लािलगुरँास आ.िव. लािलगुरँास आ.िव.  लािलगुरँास आ.िव.  दनुै २ घण्टा  
५ माझफाल माझफाल िवद्यालय माझफाल िवद्यालय माझफाल िवद्यालय माझफाल चौक�  १० िम. 
६ दरुगाउँ दरुगाउँ िवद्यालय  दरुगाउँ िवद्यालय  दरुगाउँ िवद्यालय  माझफाल चौक�  १.३० मी.  
७ जफुाल आदशर् मा.िव., एयरपोटर् आदशर् मा.िव., एयरपोटर् जफुाल एयरपोटर् िवमानस्थल सरु�ा गाडर् २० मी. 
८ डागँीवाडा  गौरी आ.िव. गौरी आ.िव. जफुाल एयरपोटर् िवमानस्थल सरु�ा गाडर् ४० मी.  
९ मोतीपरु वािवरो आ.िव. वािवरो आ.िव. वािवरो आ.िव. िवमानस्थल सरु�ा गाडर् १ घण्टा  
१० प�रला  कणार्ली आ.वी. कणार्ली आ.वी. कणार्ली आ.वी. निजक  दनुै  २ घण्टा  
११ रह  शभुकामना िन.मा.िव. शभुकामना िन.मा.िव. शभुकामना िन.मा.िव. दनुै  ३ घण्टा  

 
 
 
 
 
२ ित्रपरुासन्दीरी 

१ ित्रपरुाकोट ित्रपरुा मा.िव. कािटयाचौर ित्रपरुा मा.िव. कािटयाचौर ित्रपरुा मा.िव. 
कािटयाचौर 

ित्रपरुाकोट चौक�  १० िम. 

२ मदु्द,�म,र
सी 

ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट मा.िव. मदु्द ित्रपरुाकोट चौक�  २ घण्टा  

३ सुँ र ज्य ू महादवे आ.िव. महादवे आ.िव. महादवे आ.िव. िव.स.ु गाडर् जफुाल  १.३० िम. 
४ रंग प्रकाश िन.मा.िव. प्रकाश िन.मा.िव. प्रकाश िन.मा.िव. िव.स.ु गाडर् जफुाल  २.३० मी.   
५ ल्हा ँ म�ा िन.मा.िव. म�ा िन.मा.िव. म�ा िन.मा.िव. प्रहरीचौक� खदाङ २.३० मी.   
६ फुिल्चङ, मकुुटे�र मा.िव. मकुुटे�र मा.िव. मकुुटे�र मा.िव. प्रहरीचौक� खदाङ १ घण्टा  
७ पाहाडा औतारी आ.िव. औतारी आ.िव. औतारी आ.िव. अ. िब.स.ु गाडर् पाहाडा १ घण्टा 
८ पाहाडा भगवित प्रा.िव. भगवित प्रा.िव. भगवित प्रा.िव. अ. िब.स.ु गाडर् पाहाडा २ घण्टा  
९ चु ँ जनिप्रय आ.िव. जनिप्रय आ.िव. जनिप्रय आ.िव. प्रहरीचौक� िलकु ३० िम. 
१० िलकु र दाप ु जनप्रभा मा.िव. जनप्रभा मा.िव. जनप्रभा मा.िव. प्रहरीचौक� िलकु १० िम. 
११ म,ु ह�म र 

बन्तडी 
अमरिसहं आ.िव. अमरिसहं आ.िव. अमरिसहं आ.िव. प्रहरीचौक� िलकु २.३० मी.  

         
 
 
 

मडु्के
चु

ल
ा 

१ कािलका कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. 
निजक 

प्रहरीचौक� कािलका  १० िम. 

२ कािलका कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. कािलका मा.िव. प्रहरीचौक� कािलका  १० िम. 



 

 
३ 

निजक 
३ कािलका नवज्योती आ.िव.  नवज्योती आ.िव.  नवज्योती आ.िव.  प्रहरीचौक� कािलका  १ घण्टा  
४ इल भान ुिन.मा.िव.  भान ुिन.मा.िव.  भान ुिन.मा.िव.  प्रहरीचौक� ईल  १० िम.  
५ सरु डाफेँ आ.िव.  डाफेँ आ.िव.  डाफेँ आ.िव.  प्रहरीचौक� ईल  २ घण्टा  
६ नकुर्  मािलका मा.िव. मािलका मा.िव. मािलका मा.िव. प्रहरीचौक� समीर्, िनलदह १० मी.  
७ समीर् अणर्पणुर् मा.िव.  अणर्पणुर् मा.िव.  अणर्पणुर् मा.िव.  प्रहरीचौक� समीर् १० िम.  
८ ओक्ट रारा िन.मा.िव. रारा िन.मा.िव. रारा िन.मा.िव. प्रहरीचौक� समीर् २.३० मी. 
९ होतर्  चन्दनाथ िन.मा.िव.  चन्दनाथ िन.मा.िव.  चन्दनाथ िन.मा.िव.  प्रहरीचौक� समीर् २ घण्टा  

 
 
 
४ 

श
-ेफ

ोक्सण्डो 

१ िनजाल,को
मास, लरुी 

याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा याङजेर गमु्बा पो� १.५ घण्टा  

२ काराङ, 
ितिलङ 

काराङ स्कुल काराङ स्कुल काराङ स्कुल साल्दाङ  पो� १.५ घण्टा 

३ साल्दाङ साल्दाङ फु�ाङ फु�ाङ साल्दाङ पो� ३० िमनेट 
४ नाम्दो नाम्दो पोङरा गाउँ नाम्दो स्कुल साल्दाङ पो�  १ घण्टा  
५ िभजेर िभजेर गाउँ मकु्पोरङ स्कुल मकु्पोरङ िभजेर पो� ५ िमनेट  
६ फोत फोत गाउँ िबद्यालय फोतगाउँ  िभजेर  १.५ िदन 
७ कु गाउँ कु गाउँ कँु गाउँ  खोलाको िकनार  िभजेर २ िदन  
८ �रग्मो ताल छेउ क्यािम्पङ साईट तालको छेउ �रग्मो २ घण्टा  
९ पगु्मो पगु्मो गौतमबदु्ध आ.िब गोतमबदु्ध समु्दो पो� २ घण्टा  

 
 
५ 

जगदल्ल
ा 

१ ह�रीकोट जगदलु्ला आ.िव.  जगदलु्ला आ.िव.  काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  ३० िम.  
२ काइगाउँ ित्रपरुा मा.िव. ित्रपरुा मा.िव. काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  ५ िम.   
३ थापागाउँ महादवे िन.मा.िव. महादवे िन.मा.िव. काइगाउँ  ई.प्र.का. काइगाउँ  १ घण्टा   
४ छाचँ,ुचौरी

कोट 
मनुामदन आ.िव. छाचँ ु मनुामदन आ.िव. छाचँ ु मनुामदन आ.िव. छाचँ ु ई.प्र.का. काइगाउँ  ३ घण्टा 

५ लोहारवाडा
, माझगाउँ 

�ानोदय आ.िव. ल्वारवाडा �ानोदय आ.िव. ल्वारवाडा �ानोदय आ.िव. 
ल्वारवाडा 

ई.प्र.का. काइगाउँ  १.१५ मी. 

६ लोहारवाडा
, झ्याकँोट 

भगवती मा.िव. भगवती मा.िव. भगवती मा.िव. ई.प्र.का. काइगाउँ  १.३० मी.  

 
६ क

ाइके
 

१ शहरतारा  ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  १ घण्टा  
२ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
३ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
४ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  



 

५ लावन  ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  १ घण्टा  
६ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  
७ ताराकोट  ताराकोट  ताराकोट  प्र.चौ. शहरतारा  

 
 
७ 

डोल्पोबद्ध
 

१ धो क्याम्प साइट क्याम्पसाइट क्याम्पसाइट धो पो� १५ िमनेट 
२ कलाङ कलाङ स्कुल कलाङ स्कुल कलाङ स्कुल धो पो� ३ घण्टा 
३ ताक्सी  उरीचौर उरीचौर उरीचौर धो पो� ३० िमनेट 
४ ितन्जे िनलङु िनलङु िनलङु धो पो� १ िदन  
५ पोल्दगेाउँ  पोल्दचेौर पोल्दचेौर पोल्दचेौर धो पो� १ िदन  
६ िसमेन इन्द्रधनषु आ.िव इन्द्रधनषु आ.िव इन्द्रधनषु आ.िव धो पो� २ िदन  

 
 
८ 

छाक
ार्ताङसोङ 

१ छाकार्  िवद्यालय िवद्यालय    
२ पगुा,िठगर  ढाडँगाउँ  िवद्यालय ढाडगाउँ  लासिलक्याप  ३ िदन  
३ ढाडगाउँ, 

ढुकोट 
ढाडँगाउँ  िवद्यालय ढाडगाउँ  लासिलक्याप  ३ िदन  

४ कागकोट तिेन्जननोगेर् आ.िव  तिेन्जननोगेर् आ.िव  कागसेरा   लासिलक्याप  २० मी 
५ िपिम्र, 

घरेाङ, 
तरेाङ 

घराङ चौर घराङ िवद्यालय घराङं चौर लासिलक्याप  २ िदन  

६ मकुोट, सेरी  सेरी िवद्यालय सेरी िवद्यालय/ मकुोट िवद्यालय मकुोट िवद्यालय लािसक्याप  २ िदन  

 

 

 



 

३.३ िबषयगत िजम्मेवारी र सहयोगी सघं ससं्थाह�  
पिहचान ग�रएका तथा सम्भािवत िवपद ् जोिखमह� न्यनूीकरणका लािग सम्बिन्धत प�ह� वीचको समन्वय, सहकायर् माफर् त उपलब्ध 
साधनस्रोतको अिधकतम प�रचालन गरी पवूर्तयारी, प्रितकायर् तथा पनुलार्भ कायर्लाई व्यविस्थत प्रभावकारी र जवाफदहेी बनाउन िनम्नानसुार 
९(नौ) वटा िबषय �ेत्र िनधार्रण ग�रएको छ :-  

िस.नं. िबषय �ेत्र  मखु्य- मखु्य िजम्मेवारी मखु्य िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी िनकायह�  

१ समन्वय, खोजी तथा उद्धार  समन्वय सहजीकरण गनेर् । प्रचार 
प्रसार, अिभमखुीकरण सचेतीकरण 
गनेर् । जोिखम रोकथाम तथा 
पवूर्तयारीका लािग समन्वय गनेर् ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय  

िज.स.स. सबै सरु�ा िनकायह�, 
नगरपािलकाह�, गाउँपािलकाह�, सबै 
सरकारी तथा गै.स.स.ह�, राजनैितक 
दल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लगायत 
िनजी �ेत्र एवम ् िवपद ् व्यवस्थापन 
सम्बद्ध सबै िनकाय, सन्चार �ेत्र र  
रािष्ट्रय सेवा दलका छात्र छात्राह�  

२ खाद्य तथा कृिष  िवपदका समयमा आवश्यक पनेर् 
खाद्य सामाग्रीको सरुि�त भण्डारण  
िवतरण गनेर् ।  

नेपाल खाद्य सस्थान  िजल्लािवपद व्यवस्थापन 
सिमित/स्थानीय तह, कृिष �ान केन्द्र, 
नेपला रेडक्रस सोसाइटी, उद्योग 
वािणज्य संघ  

३ आपतकािलन आश्रयस्थल 
तथा गैर खाद्य सामाग्री  

िवपदमा परेका व्यि�ह�लाई 
सरुि�त स्थानमा स्थानन्तरण गरी 
आवासको अस्थायी व्यवस्था गनेर् ।  

शहरी िवकास तथा 
भवन िडिभजन सम्पकर्  
कायार्लय  

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्थानीय तह, 
िनमार्ण व्यावसायी संघ, उद्योग वािणज्य 
संघ, गै.स.स. र िविभन्न िवद्यालयह�  

४ आपतकािलन स्वास्थ्य तथा 
पोषण 

िवपदका समयमा घाइते 
भएकाह�को लािग तत्कािलन 
उपचार व्यवस्था गनेर् । साथै 
अस्थायी आवासमा रोग महामारी 
ह�न निदने । 

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय. कृिष �ान 
केन्द्र वा सम्पकर्  
कायार्लय 

िजल्ला अस्पताल, स्थानीय तह, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी गै.स.स. । 

५ आपतकािलन िश�ा िवपदका समयमा मनोसामािजक 
परामशर् तथा मनोरञ्जनात्मक 
िक्रयाकलाप सिहतको िवद्यालय 
गितिविधलाई िनरन्तरता िदने  

िश�ा िवकास तथा 
समन्वय ईकाई  

स्थानीय तह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
गै.स.स. िश.अ.सं.घ. बाल 
क्लब,ज.ुरे.स. का प्रितिनिधह�, िश�क 
िवद्यािथर्ह� रािष्ट्रय सेवा दलका छात्र 
छात्राह�   

६ खानेपानी तथा  सरसफाई  अस्थायी आवासलाई स्वच्छ, 
सरसफाइय�ु बनाउने । शदु्ध 
खानेपानीङ व्यविस्थत शौचालयको 
व्यवस्था गनेर् ।  

खानेपानी तथा 
सरसफाई सब-
िडिभजन कायार्लय 

स्थानीय तह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 
िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लय, खानेपानी 
उपभो�ा समहूह� तथा अन्य गै.स.स. ।  

७ आपतकािलन संर�ण  बालबािलका, बदृ्ध, सतु्केरी 
लगायत िबशेष आवश्य�ा भएका 
व्यि�ह�लाई स्वास्थ्य, िहसंा, 
बेचिबखन, द�ुपयोगबाट जोगाउने ।  

िजल्ला बाल कल्याण 
सिमित  

स्थानीय तह, सरु�ा िनकायह�  नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटी, बाल क्लब र अन्य 
गै.स.स 

८ बन्दोबस्ती  तयारी, खोज, उद्धार तथा पनुलार्भ 
कायर्मा आवश्यक पनेर् साधन श्रोत 
मानवीय �मता, आिथर्क श्रोत 

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय  

 सरु�ा िनकायह�, स्थानीय तह, उद्योग 
वािणज्य संघ, िनमार्ण व्यावसायी संघ, 
िनजी�ेत्र र गै.स.स.  



 

लगायत व्यवस्था गनेर् ।  
९ तत्कािलन पनुलार्भ  िवपदमा परेकाह�को लािग 

पनुस्थापना गनर् आवश्यक 
गितिविध सञ्चालन गनेर् ।  

स्थानीय तह स्थानीय तह, कृिष �ान केन्द्र वा सम्पकर्  
कायार्लय, घरेल ु तथा सान उद्योग 
िवकास सिमित तथा अन्य गै.स.स.  

 
३.३.१ िवपद् जोिखम रोकथाम तथा पूवर्तयारीला लािग समग्र कायर्योजना  
क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत  
१ िवपद ्पवूर्तयारी तथा प्रितकायर् योजना २०७८ 

को अिभमिुखकरण तथा जनचेतना  अिभविृद्ध 
गनेर् ।  

DDMC स्थानीय तह, 
गै.स.स.ह� 
राजनैितक दलह�  

२०७८भाद्र मसान्त    

२ वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन (EIA)  का 
आधारमा मात्र स्थानीय स्तरमा िवकासात्मक 
गितिविधह� सञ्चालन गनेर् ।  

DDMC 
LDMC 

स्थानीय तह  
राजनैितक दल 

िनरन्तर  

३ िवपद ् जोिखमको नक्सांकनका आधारमा 
संकटासन्न स्थानह�मा जोिखमको सम्भािवत 
प्रकृित अनसुार जोिखम न्यिूनकरण गनेर् 
पवूर्तयारीका  लािग सरोकारवाला 
िनकायह�सँग समन्वय गनेर् । ( जस्तै पिहरो 
जोिखम रहकेा सम्भािवत स्थानह�मा 
व�ृारोपण गनेर्, बाढी जोिखम रहकेा स्थानह�मा 
तटबन्धन गनेर्, सडक दघुर्टना ह�ने स्थानह�मा 
सडक स्तरोन्नती गनेर्, िवपद जोिखम प्रितरोिध 
संरचना िनमार्णमा आचारसंिहता तजुर्मा गनेर्) 

DDMC LDMC, राजनैितक 
दल,िडिभजन बन 
कायार्लय, िनकुञ्ज, 
मध्यवतीर् �ेत्र 
िवकास सिमित 

िनरन्तर   

४ सबै िवषय�ेत्रह�को (Cluster) िवपद ्
पवूर्तयारी प्रितकायर् तथा पनुलार्भ योजना तयार 
गराउने ।  

DDMC सम्बिन्धत िवषयगत 
कायार्लयह�  

२०७८भाद्र मसान्त    

५ िवपद व्यवस्थापनका लािग मानवीय �मता 
अिभविृद्ध गनेर् ।  

DDMC स्थनीय तह, 
गै.स.स.ह� 

िनरन्तर  

६ िवपद ् व्यवस्थापनका लािग आिथर्क श्रोत 
नक्सांकन गनेर् र श्रोत व्यवस्थापनमा साझेदारी 
गनेर् ।  

DDMC स्थानीय तह, 
राजनैितक 
दल,गै.स.स.ह�, 
िनिज�ेत्र, उद्योग 
वािणज्यसंघ र 
िनमार्ण व्यावसायी 
संघ   

२०७८भाद्र मसान्त    

७ DEOC दनैुको भण्डारणमा आवश्यक िवपद ्
व्यवस्थापन सामाग्री व्यवस्थापन गनेर् ।  

DDMC स्थानीय तहह�, 
गै.स.स.ह� उद्योग 
वािणज्य संघ र 
नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी  

िनरन्तर   

८ सबै संयन्त्रको उिचत प�रचालन गनेर् ।  DDMC िज.स.स. आवश्यकता अनसुार  



 

गाउँपािलका तथा 
िवषयगत क्लस्टरह�  

िनरन्तर  

९ िवपद ् जोिखम न्यिूनकरणका लािग सञ्चार 
माध्यमह�सँग सहकायर् गरी जनचेतना 
अिभविृद्ध गनेर् ।  

DDMC स्थानीय तह, 
राजनैितक दल, 
स्थानीय एफ.एम, 
स्थानीय पित्रका र 
गै.स.स.  

२०७८ भाद्र  मसान्त    

 
४. कायर्�ेत्रगत �पमा पूवर्तयारी,प्रितकायर् तथा पुनलार्भ सम्बन्धी कायर्योजना   

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत  

१ स्थानीय िवपद ्व्यवस्थापन सिमित गठन गनर् सहजीकरण 
गनेर् ।  

DDMC LEOC, राजनैितक 
दल  

त�ुन्तै   

२ स्थानीयस्तरमा राहत िवतरण मापदण्ड तजुर्मा गनर् 
स्थानीय तहलाई अनरुोध तथा सहिजकरण गनेर् ।  

DDMC 
 

LDMC २०७८भाद्र 
मसान्त   

 

३ स्थानीय आपतकालीन कायर् संचालन केन्द्र (LEOC) 
सञ्चालनका लािग समन्वय गनेर् ।  

DDMC 
LDMC 

स्थानीय तह त�ुन्तै   

४ िवपदक्ो �ेत्रानसुार खोज तता उद्धार, प्राथिमक उपचार, 
मनोसामािजक परामशर् लगायतको �त्रमा सहयोग गनर् 
सक्ने गरी �मता िवकास गरी सबै स्थानीय तह, 
सामािजक संस्था, गै.स.स., िवद्यालय,क्याम्पसह�, 
अस्पतालह�मा समावेशी�पमा RRT/STF गठन गरी 
िवपदको जनुसकैु समयमा प�रचालन ह�नसक्नेगरी तयारी 
अवस्थामा राख्ने ।  

DDMC LEOC, गै.स.स २०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

५ िवपद पवूर् िनयिमत �पमा तथा आवश्य�ाअनसुार 
जनुसकैु समयमा सबै िवषय�ेत्रह�को (Cluster) बैठक 
सञ्चालन गनेर् । सबै सदस्यह�को िजम्मेवारी तोक्ने । 
प्रितकायर्का लािग तयारी अवस्थामा रहने ।  

DDMC सम्बिन्धत िवषयगत 
कायार्लयह�, नीिज 
�ेत्र, उद्योग वािणज्य 
संघ, गै.स.स.  

िनयिमत  

६ िजल्ला तथा स्थानीय िवपद ् व्यवस्थापन कोषलाई 
अद्याविधक राख्ने । साथै सबै गै.स.स., िनिज �ेत्रलाई 
बािषर्क कायर्क्रममा िवपद व्यवस्थापन िशषर्कमा िनि�त 
रकम िविनयोजन गनर् र प्र.िज.अ. लाई पवूर् जानकारी 
गराउन ुपनेर् व्यवस्था जानकारी गराउने ।  

DDMC िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

२०७८ भाद्र 
मसान्त   

 

७ उच्च जोिखमय�ु सम्भािवत �ेत्रका जनप्रितिनिद तथा 
नाग�रकह�सँगको सम्पकर्  सतु्र अद्याविधक गनेर् ।  

DDMC राजनैिनक दल 
स्थानीय िवपद ्
व्यस्थापन सिमित, 
सम्बिन्धत िबषयगत 
कायार्लयह� LEOC  

त�ुन्तै   

८ साझेदार िनकायह�को िववरण अद्याविधक गनेर् तथा 
सहयोगको नक्सांकन गनेर् ।  

DDMC िज.स.स. 
गाउँपािलका तथा 
िवषयगत क्लस्टरह�  

आवश्यकता 
अनसुार िनरन्तर  

 



 

९ जोिखमस्थानमा पवूर् चेतावनी (Early warning) का 
लािग प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक तहका लािग १/१ 
माइक तथा साइरन ख�रद गरी तयारी अवस्थामा राख्ने ।  

DDMC स्थानीय तह, 
राजनैितक दल, 
स्थानीय एफ.एम, 
स्थानीय पित्रका र 
गै.स.स.  

२०७७ भाद्र  
मसान्त   

 

१० जोिखम स्थानमा िवपद ्सम्बिन्ध जनचेतनामलूक छापा 
सामाग्री िवतरण गनेर् साथै सञ्चार माध्यमबाट िवपद 
सचेतना सम्बन्धी प्रचार प्रसार गनेर्, गराउने । जस्तै बाढी 
पिहरोको जोिखम न्यनूीकरण गनर् सडकको दवैुितर पानी 
जाने Drainage िनमार्ण गनेर् प्रािविधक परामशर् िवना 
पवूार्धार िनमार्णमा रोक लगाउने जथाभावी जंगल 
फडानी िनयन्त्रण गनेर् खाली जिमनमा व�ृारोपण 
कायर्क्रम गनेर् पानीको बहावलाई िनयन्त्रण गरी बस्ती 
तथा समदुायमा असर पानर्बाट रोक्ने आदी । 

DDMC 
LDMC 

राजनैितक दल, 
िवपद ् �ेत्रमा काम 
गनेर् गै.स.स. स्थानीय 
सञ्चार माध्यम, 
सडक िडिभजन 
कायार्लय, िडिभजन 
बन कायार्लय, कृिष 
�ान केन्द्र वा सम्पकर्  
कायार्लय, स्थानीय 
समदुाय आिद 

त�ुन्तै   

११ िवपद व्यवस्थापन कायर्सँग सम्बिन्धत िवषयगत 
क्लस्टरले िवपद व्यवस्थापन योजना बनाउने ।  

िजल्ला 
प्रशासन 
कायार्लय 

क्ल�र प्रमखु  २०७८भाद्र   

१२ सबै कायार्लय/िनकायमा िवपद सम्पकर्  व्यि� तोक्ने ।  सम्बिन्धत 
कायार्लय 
प्रमखु  

सम्बिन्धत िनकाय 
प्रमखु  

त�ुन्तै   

१३ एदद्धार प्रणालीबाट मात्र क्ल�रको सचूना आदान प्रदान 
गनेर् ।  

क्ल�र िलड क्लस्टर सदस्यह�  िनरन्तर  

१४ भकुम्प, बाढी, पिहरो, िहमपात, हावाह�री,आगलागी, 
चट्याङ्ग,माहामारी, जंगली जनावरको आक्रमणका 
कारण ह�न सक्ने िवपद ्जोिखम न्यिूनकरणका सम्बन्धमा 
समय समयमा सम्भािवत �ेत्रका समदुायमा सचेतीकरण 
गनेर् सचेतीकरण गनेर् कायर्मा बालक्लवलाई प�रचालन 
गनेर् ।  

DDMC मध्यवतीर् �ेत्र 
िवकास सिमित र 
गै.स.स. 

िनरन्तर   

१५ िवपत प्रितकायर्का लािग गाउँपािलकास्तरमा िवपदक्ा 
सबै �ेत्रह� समेट्नेगरी Drill र Simulation  गराउने ।  

DEOC LEOC आवश्यकतानसुा
र  

 

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ िवपदक्ो जानकारी प�ात िजल्ला 

िवपद ्व्यवस्थापन सिमितको अध्य�ले 
त�ुन्तै उद्धार तथा राहत कायर्का लािग 
िनदेर्शन िदने ।  

DDMC Cluster Head, 
सरु�ा िनकाय, 
गै.स.स.  

त�ुन्तै  

२ िवपद ् व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत 
Cluster Head/Member राजनैितक 
दल, जनप्रितिनिध, पत्रकार, सरु�ाकमीर् 
लगायत Group SMS माफर् त 
जानकारी गराउने ।  

िजल्ला प्रशासन कायार्लय Cluster Team  घटना घटेको 
जानकारी पाएको 
५ िमनेट िभत्र 
जितसक्दो िछटो  

 



 

३ उद्धार तथा राहत कायर्का लािग सबै 
Cluster ह�लाई प�रचालन गनेर् । 
संकिलत खाद्यान्न तथा अन्य उद्धार 
तथा राहतका सामाग्रीह� िवतरण गनेर्  

DDMC गै.स.स., रेडक्रस, 
उद्योग वािणज्य संघ, 
बैंक तथा िवि�य 
संस्थाह�, कृिष �ान 
केन्द्र,स्वास्थ्य 
केन्द्रह� आदी  

तत्काल   

४ दु्रत लेखाजोखा (Initial Rapid 
Assessment) सम्बिन्ध फारम प्रयोग 
गरी तत्कालीन मानवीय सहयोगका 
लािग सचूना संकलन गनेर् ।  

DDMC सरु�ा िनकाय, 
रेडक्रस, गै.स.स. 

तत्काल   

५ प्रभावकारी �पमा राहत तथा उद्धारका 
लािग स्थानीय िवपद व्यवस्थापन 
सिमित, नीिज �ेत्र, सामािजक संस्था, 
गै.स.स. लगायत सम्बद्ध सबै 
िनकायह�लाई िक्रयािशल बनाउने ।  

DDMC िजल्ला समन्वय 
सिमित  

िनरन्तर  

६ जोिखम प्रभािवतह�लाई सरुि�त 
स्थानह� स्थानान्तरण गराउने ।  

LDMC स्थानीय तह, सरु�ा 
िनकाय 

त�ुन्तै  

७ िनयिमत सचूना प्रवाहका लािग 
LDMC सँग सम्पकर् मा रहने । 
LDMC बाट सम्बद्ध सरोकारवालाह� 
सम� सचूना आदान प्रदान गनेर्  

DEOC 
LEOC 

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय  

िनरन्तर   

८ अत्यावश्यक सेवा (सञ्चार, िवद्यतु 
लगायत) प्रवाहलाई यथासक्य चाँडो 
संचालनमा ल्याउने व्यवस्था िमलाउने 
।  

DDMC नेपाल टेिलकम, 
सडक िडिभजन 
कायार्लय, नेपाल 
िवद्यतु प्रािधकरण  

त�ुन्तै/यथासक्य 
चाँडो  

 

९ िवपद अवस्था िव�ेषण गरी प्रदशे 
तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गनेर्।  

DDMC स्थानीय तह िनरन्तर   

 
 
४.२ खाद्य तथा कृिष  

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ खाद्य तथा कृिष Cluster  बैठक सञ्चालन 

गनेर् । खाद्य तथा कृिष सहयोगको नक्सांकन गनेर् 
।  

कृिष �ान केन्द्र वा 
सम्पकर्  कायार्लय 

रेडक्रस, उद्योग 
वािणज्यसंघ, गै.स.स.  

२०७८ 
फाल्गणु 
मसान्त   

 

२ खाद्यान्न तथा बीउ िवजन िवतरण कयर्दल गठन 
गनेर् । 

कृिष �ान केन्द्र वा 
सम्पकर्  कायार्लय 

स्थानीय तह, कृिष �ेत्रमा 
काम गनेर् गै.स.स. रेडक्रस, 
उद्योग वािणज्य संघ  

२०७८ 
फाल्गणु 
मसान्त   

 

३ खाद्यान्न भण्डारण तथा आपतकालीन 
आपिूतर्को व्यवस्थाका लािग स्रोतको नक्सांकन 
गनेर् ।  

DDMC 
LDMC 

िज.स.स., स्थानीय तहह�, 
कृिष �ान केन्द्र वा सम्पकर्  
कायार्लय 

२०७८ 
फाल्गणु 
मसान्त   

 

४ तयारी खाद्यान्नको बजार उपलब्धता पिहचान कृिष �ान केन्द्र वा स्थानीय तह, उद्योग २०७८  



 

गनेर् ।  सम्पकर्  कायार्लय वािणज्य संघ  फाल्गणु 
मसान्त   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना  
१ समन्वय, खोज तथा उद्धार Cluster 

सँग समन्वय गरी प्रभािवत �ेत्रको 
िववरण िलइ आवश्यक खाद्य 
सामाग्रीको िवतरणको व्यवस्था 
िमलाउने ।  

कृिष �ान केन्द्र वा 
सम्पकर्  कायार्लय 

स्थानीय तह, गै.स.स. 
गै.स.स.,स्वयमसेवकह�  

त�ुन्तै   

२ प्रभािवत/िवस्थािपत व्यि�ह�लाईन 
१५ अनसुचूी   बमोिजमको िवपद 
सहायता काडर् उपलब्ध गराउने ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

स्थानीय तह  घटना घटेको १ िदन िभत्र   

३ िवतरण ह�ने खाद्य सामाग्रीको 
गणुस्तरय�ु रहकेो सिुनि�त गनेर् ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

स्थानीय तह, संचार 
माध्यम, गै.स.स. बजार 
अनगुमन संयन्त्र  

िनरन्तर   

४ िवतरण केन्द्र िनधार्रण गरी सबै 
सरोकारवालालाई जानकारी गराउने  

DDMC 
LDMC 

उद्योग वािणज्य संघ आवश्यकतानसुार  

५ व्यि� तथा िनकायबाट प्रा� नगद, 
खाद्य तथा गैरखाद्य सामाग्रीको 
सहयोगलाई एकद्धार प्रणालीबाट 
िवतरण गनेर् ।  

DDMC 
LDMC 

कृिष �ान केन्द्र वा सम्पकर्  
कायार्लय 

िनरन्तर   

 
४.३ आवास तथा गैर खाद्य �ेत्र  

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ आपतकािलन आश्रय व्यवस्थापन 

Cluster को बैठक सञ्चालन गनेर् ।  
शहरी िवकास तथा भवन 
िडिभजन सम्पकर्  कायार्लय 

गै.स.स. २०७८भाद्र  
मसान्त   

 

२ सम्भािवत िवपद जोिखम अनसुार 
आपतकािलन आश्रयस्थलह� (िवद्यालय, 
सामदुाियक भवन, सरुि�त अन्य स्थान) 
को पिहचान गनेर् ।  

शहरी िवकास तथा भवन 
िडिभजन सम्पकर्  कायार्लय 

स्थानीय तह, स्थानीय 
प्रहरीचौक�ह�  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

३ िवस्थािपतह�को लािग आवश्यक गैरखाद्य 
सामाग्रीह� ित्रपाल, टेन्ट, भाडाकुडा, ल�ा 
कपडा लगायत सामाग्रीह� तथा स्रोतको 
नक्सांकन गनेर् ।  

शहरी िवकास तथा भवन 
िडिभजन सम्पकर्  कायार्लय 

स्थानीय तह, स्थानीय 
प्रहरीचौक�ह� र रेडक्रस 
सोसाइटी  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
 आपतकािलन आश्रय व्यवस्थापन 

Cluster को आपतकािलन बैठक 
संचालन गनेर् ।  

शहरी िवकास 
तथा भवन 
िडिभजन सम्पकर्  
कायार्लय 

िजल्ला िवपद 
व्यवस्थापन सिमित  

घटनाको जानकारी 
पाउने िवि�कै  

 

 आश्रयस्थालका लागी टेन्ट, 
ित्रपाल, डोरी, वास लगायतका 
सामाग्रीह� भण्डारण स्थलबाट 

शहरी िवकास 
तथा भवन 
िडिभजन सम्पकर्  

स्थानीय तह, रेडक्रस 
सोसाइटी, उद्योग 
वािणज्य संघ, गै.स.स 

त�ुन्तै   



 

सम्बिन्धत स्थानमा पठाउने ।  कायार्लय 
 भाडाँकुडाँ तथा ल�ा कपडा 

व्यवस्थापन गनेर् सहायता काडर्को 
आधारमा  

DDMC 
LDMC 

नेपाल रेडक्रस, स्थानीय 
तह 

त�ुन्तै   

 
४.४ आपतकािलन स्वास्थ्य तथा पोषण   

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ आपतकािलन स्वास्थ् य पोषण  Cluster  बैठक 

सञ्चालन गरी आपतकािलन स्वास्थ्य प�र�ण 
कायर्दल गठन गनेर् वा निवकरण गनेर्   

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

स्थानीय तह, 
स्वास्थ्य चौक�ह�, 
गै.स.स. 

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

२ सरकारी/गैरसरकारी, सामदुाियक तथा नीिज 
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था तथा �मता नक्सांकन 
गनेर् ।  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

स्थानीय तह, गै.स.स. २०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

३ आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक पनेर् 
औषधीह�को Buffer Stock  सबै स्थानीय तहमा 
राख्ने, मातहतका स्वास्थ्यचौक�मा राख्ने व्यवस्था 
िमलाउने  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

स्थानीय तह, गै.स.स. त�ुन्तै   

४ िवपद ् को समयमा ह�ने महामारीको  सम्बन्धमा 
जनचेतना मलूक कायर्क्रमह� संचालन गनेर् साथै 
उ� समयमा प�रचािलत ह�न  RRT ह�लाई तयारी 
अवस्थामा राख्ने  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

स्वास्थ्य चौक� त�ुन्तै 
आवश्यकतानु
सार 

 

५ प्रभािवत �ेत्रमा स्वास्थ्य िशिवर सञ्चालन गनेर् 
कायर्टोली गठन गनेर्  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

गै.स.स. सरु�ा 
िनकाय 

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

६ थप उपचारको लािग सम्भािवत स्वास्थ्य संस्था 
तथा �मता नक्सांकन गनेर् ।  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

 २०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

७ िजल्लमा उपलब्ध गाडीह� चाल ु हालतमा राख्न 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गाउँपािलकाह�लाई 
अनरुोध गनेर् तथा हिेलकप्टर सेवाप्रदायक 
िनकायह�को िववरण समेत अद्याविधक गनेर् ।  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

रेडक्रस, गा.पा./न.पा.  जितसक्दो िछटो   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ आपतकािलन बैठक सञ्चालन गरी कायर् 

िजम्मेवारी िनधार्रण गनेर्  
िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

गै.स.स. २०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

२ घाइतेह�को उपचारका लािग तत्काल RRT टोली 
प�रचालन गनेर् । थप उपचारकाल लागी िजल्ला 
अस्पताल तथा नेपालगंज/काठमाण्डौ िस्थत 
अस्पतालमा पठाउने ।  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

सरु�ा िनकाय, 
रेडक्रस, गै.स.स. 

त�ुन्तै   

३ गभर्वती, सतु्केरी, िशशहु�को लागी पोषणय�ु 
खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउने खाद्य �ेत्रलाई 
िसफा�रस गनेर् ।  

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

गै.स.स. त�ुन्तै   

४ आश्रयस्थलमा ह�नसक्ने झाडापखाला,हजैा, 
टाईफाइट, हपेाटाइिटस A-E रोगह� फैलन निदन 

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

गै.स.स. त�ुन्तै   



 

रोकथामका उपायह� अवलम्बन गनेर् ।  
५ स्वास्थ्य तथा पोषण िशिवर सञ्चालन गनेर्  िजल्ला स्वास्थ्य 

कायार्लय 
गै.स.स. सरु�ा 
िनकाय 

त�ुन्तै   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ �तीग्रस्त भग्नावशेष पन्छाउने, पाठ्यसामाग्री एवं 

खलेकुदका सामाग्रीको उिचत व्यवस्थापन गनेर्, 
शौचालय तथा खानेपानी, खलेमैदान चमेनागहृ, 
आउने जाने बाटो सरुि�त भएको सिुनि�त गनेर् ।  

िश�क, िवद्याथीर्, 
SMC,PTA 

अिभभावक, स्थानीय 
समदुाय 

घटना लग�ै   

२ िश�ण िसकाई सामाग्रीह�, खलेकुदका सामाग्रीह� 
आपतूीर् गनेर्, बालबािलकालाई आवश्यक पोशाक 
झोला र स्टेशनरी सामाग्री िवतरणको व्यवस्था 
िमलाउने  

िश�क, िव.व्य.स.  स्थानीय तह, 
स्रोतकेन्द्र,गै.स.स. 

सरुि�त 
वातावरण तयार 
ह�नासाथ  

 

३ अस्थायी िसकाई केन्द्र स्थापना गरी शैि�क 
गितिविध सञ्चालन गनेर् ।  

सम्बिन्धत स्थािनय 
तह, िश�ा िवकास 
तथा समन्वय इकाई  

गै.स.स., िश�क, 
अिभभावकह� 

त�ुन्तै   

४ मनोसामािजम परामशर् तािलम िलएका 
िश�कह�को प�रचालन तथा िविभन्न 
मनोरञ्जनात्मक गितिविध सञ्चालन गनेर् ।  

सम्बिन्धत स्थािनय 
तह, िश�ा िवकास 
तथा समन्वय इकाई  

गै.स.स., िश�क, 
अिभभावकह� 
बालक्लबह�  

त�ुन्तै   

५ स्थायी संरचना िनमार्ण कायर् सञ्चालन  सम्बिन्धत स्थािनय 
तह, DLPIU 

संघ, प्रदशे र स्थानीय 
सरकार , गै.स.स.  

त�ुन्तै   

 
४.६खानेपानी तथा सरसफाई     

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ WASH Cluster  बैठक सञ्चालन गनेर्  । खानेपानी तथा 

सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

गै.स.स. २०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

२ प्रभािवत ह�न सक्ने �त्र, आपतकािलन 
आश्रयस्थलह�मा स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, 
सरसफाइका लािग आवश्यक सामाग्री तथा स्रोत 
नक्सांकन गनेर् । तत्काल िवतरण गनर् सिकने 
अवस्थामा शदु्ध खानेपानी वा सरुि�त िपउनेपानी 
व्यवस्था गनेर् ।   

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

स्थानीय तह, 
गै.स.स., स्थानीय 
खानेपानी 
उपभो�ाह�  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

३ खानेपानी,सरसफाई तथा स्वास्थ्य प्रवदर्न सम्बन्धी 
तािलम प्रा� व्यि�को सचूी तयार गरी 
आवश्य�ानसुार प�रचालनका लािग तयारी 
अवस्थामा राख्ने  

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

स्थानीय तह त�ुन्तै   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ Cluster  बैठक सञ्चालन गरी तोिकएको खानेपानी तथा गै.स.स. घटना लग�ै   



 

कायर्िववरण अनसुार त�ुन्ते प�रचालन गनेर्  सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

२ प्रभािवत �ेत्र/आश्रयस्थलमा रहकेो खानेपानीको 
महुान सफा राख्ने (िपउस, वाटरगाडर्) तथा 
िनि�तस्थलमा मात्र िदशा िपसाव गनर् सचेतीकरण 
गनेर्  

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

गै.स.स. सरुि�त 
वातावरण तयार 
ह�नासाथ  

 

३ अस्थायी िसकाई केन्द्र स्थापना माफर् त सरसफाई  
सम्बन्धी सचेतना पवर्द्धन गनेर् ।  

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

गै.स.स., सञ्चार 
माध्यम  

त�ुन्तै   

४ आश्रयस्थलमा न्यनूतम ५/५ वटा सरसफाइ kit 
(हािपर्क, िफनेल, ब्रस लगायत) सफा िपउने पानी 
उपलब्ध गराउने ।  

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

गै.स.स. त�ुन्तै   

५ आपतकालीन आश्रयस्थलको अिन्तम 
िनमर्लीकरण र सरसफाई सम्बन्धी संरचनाको 
सरुि�त िवस्थापन गनेर् । 

खानेपानी तथा 
सरसफाफ सब-
िडिभजन कायार्लय 
वा सम्पकर्  
कायार्लय 

गै.स.स. त�ुन्तै   

४.७ संर�ण      
क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ संर�ण Cluster  बैठक सञ्चालन गनेर्  ।कायर् 

िजम्मेवारी तोक्ने ।  
िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

स्थानीय तह, सरु�ा 
िनकाय गै.स.स. 

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

२ मनोसामािजक परामशर्कतार्ह�को िववरण 
अद्याविधक गनेर् ।  

िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

स्थानीय तह, सरु�ा 
िनकाय गै.स.स. 

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

३ स्वास्थ्य उपचार, काननूी उपचार, पनुस्थापना केन्द्र 
लगायतको पवूर् तयारी गनेर् ।  

िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

स्थानीय तह, सरु�ा 
िनकाय गै.स.स. 

त�ुन्तै   

४ िवपदक्ो समयमा ह�नसक्ने संर�ण जोिखमह�का 
बारेमा अिभमिुखकरण गनेर् र सबैलाई सचेतीकरण 
गनेर् ।  

िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

िजल्ला प्रहरी 
कायार्लय, गै.स.स.  

िनरन्तर   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ घाइते, अपाङ्ग, जे� नाग�रक तथा िबशेष 

आवश्यकता भएका व्यि�ह�को स्वस्थ्य तथा 
सरुि�त बसाईका लािग समन्वय गनेर् ।  

िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

िजल्ला प्रहरी 
कायार्लय, गै.स.स., 
िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 

घटना लग�ै   

२ वेप�ा भएका सम्पकर्  िविहन प�रवारको खोजी र िजल्ला बाल िजल्ला प्रहरी सरुि�त  



 

पा�रवा�रक पनुिमर्लन, संर�ण कायर्का लािग 
स्वयमसेवक प�रचालन गनेर् ।  

कल्याण सिमित कायार्लय, गै.स.स.  वातावरण तयार 
ह�नासाथ  

३ मनोसामािजक परामशर् सञ्चालन गनेर् ।  िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

िजल्ला प्रहरी 
कायार्लय, गै.स.स. 
स्थानीय तह   

त�ुन्तै   

४ बाल संर�ण, मानव ओसारपसार तथा चेलीबेटी 
बेचिबखन सम्बन्धमा बहस तथा पैरवी गनेर् ।  

िजल्ला बाल 
कल्याण सिमित 

लैङ्िगक सञ्जाल 
अन्तरपाटीर् मिहला 
संजाल  
सरु�ा िनकाय, 
मिहला सेल  

त�ुन्तै   

 
४.८ बन्दोवस्ती �ेत्र      

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार िनकाय सहयोगी िनकाय समय िसमा  कैिफयत 
१ प्रितकायर्को लािग प्रयोग ह�नसक्ने िजल्ला िभत्रका 

सवारी साधन तथा अन्य उपकरणह�को िववरण 
अद्याविधक गनेर् । साथै जोल्ला बािहरबाट उपलब्ध 
ह�नसक्ने हिेलकप्टर सेवा प्रदायकह�को समेत 
िववरण अद्याविधक गनेर् ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

िजल्लािस्थत 
कायार्लयह�  

िनरन्तर   

२ DEOC दनैुमा रहकेो िवपदक्ो सबै �ेत्रको 
व्यवस्थापन गनेर् सिकने गरी अनसुचूी ६ अनसुारका 
सामाग्रीह� व्यवुस्थापन गनेर् । हाल भण्डारणमा 
नभएका सामाग्रीह� व्यवस्थापनका लािग गहृ 
मन्त्रालय, स्थानीय तह, गै.स.स. मा माग गनेर् । 

DDMC स्थानीय तह, 
गै.स.स., उद्योग 
वािणज्यसंघ, रेडक्रस  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

३ सबै सरकारी कायार्लय तथा गाउँपािलका 
कायार्लय,वडा कायार्लयह�, स्वास्थ्य चौक�, 
िवद्यालय, होटल। बैंक तथा िवि�य संस्था 
व्यापा�रक भवनह�मा आवश्यकतानसुार Fire 
Extinguisher व्यवस्था गनेर् ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

स्थानीय तह, 
गै.स.स., नीिज �ेत्र  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

४ अस्थायी�पमा संचालन िजप व्यवसायीसँग 
आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग ह�ने इन्धन िजप 
संचालकह�सँग व्यवस्थापन गनेर्  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

िजप व्यवसायीह�  िनरन्तर   

५ खोज तथा उद्धार एवम ् समन्वयमा खिटने 
व्यि�ह�को लािग खाना खाजाको व्यवस्थापन गनेर्  

DDMC स्थानीय तह, रेडक्रस  िनरन्तर   

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ िजल्ला प्रशासन कायार्लयको िनदेर्शन अनसुार मात्र 

आवश्यकतानसुार िजल्लाका व्यि�गत वा नीिज 
प्रयोजनका सवारी साधन प�रचालन गनेर् ।  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

िजल्ला िस्थत 
नीिज�ेत्र  

त�ुन्त    

२ DEOC मा रहकेा सामाग्रीह� प�रचालन गनेर् ।  िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

DEOC 
LEOC 

त�ुन्त    

३ खोज तथा उद्धार एवम ्  समन्वयमा खिटने 
व्यि�ह�को लािग खाना, खाजाको उपलब्ध 

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

स्थानीय तह, 
गै.स.स., रेडक्रस  

त�ुन्त    



 

गराउने ।  
४.८ तत्कािलन पुनर्लाभ       

क्र.स. िक्रयाकलाप िजम्मेवार 
िनकाय 

सहयोगी 
िनकाय 

समय िसमा  कैिफयत 

१ सम्भािवत िवपद प�ात पनुलार्भ संलग्न  सरकारी 
तथा गैरसरकारी  संस्थाह�को िववरण 
अद्याविधक  गनेर् । स्रोतको नक्सांकन गनेर् ।  

DDMC िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय गै.स.स.  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

२ सबै Cluster ह�को िनयिमत बैठक सञ्चाल गनेर् 
।  

DDMC िबषयगत 
कायार्लय तथा 
िनकायह�  

२०७८ भाद्र  
मसान्त   

 

प्रितकायर् तथा पुनलार्भ कायर्योजना 
१ स्थानीय तह, प्रदशे सरकार र केन्द्र सरकारसँग सहकायर् 

गरी पनुलार्भका कायर् गनेर् ।  
िज.स.स., 
DDMC 

स्थानीय तह, 
LDMC,  शह�र 
िवकास तथा तथा 
भवन िडिभजन 
सम्पकर्  कायार्लय, 
गै.स.स. 

त�ुन्त    

 
४. �ेत्रगत अनुवा तथा सिमित संरचना  
क्र.स. �ेत्र  �ेत्रगत अगवुा सम्पकर्  

व्यि� 
सम्पकर्  नं. E-mailaddress 
मोवाइल नं. कायार्लय 

१ समन्वय, खोजी 
तथा उद्धार  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 
नेपाली सेना  
नेपाल प्रहरी  
सश� प्रहरी बल  
रािष्ट्रय अनसुन्धान  

प्र.िज.अ. 
 
सेनानी 
प्र.ना.उ. 
स.प्र.ना.उ. 
अ.अ. 
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२ खाद्य तथा कृिष  नेपाल खाद्य र कृिष 
�ान केन्द्र  

शा.प्र 
केन्द्र प्र. 
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३ आपतकािलन 
आश्रयस्थल तथा 
गैर खाद्य सामाग्री  

सम्बिन्धत स्थानका 
िवद्यालयह� 

प्र.अ.    

४ आपतकािलन 
स्वास्थ्य तथा 
पोषण 

िजल्ला स्वास्थ्य 
कायार्लय 
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५ आपतकािलन 
िश�ा 
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६ खानेपानी स्वास्थ्य 
सरसफाई  

खानेपानी तथा 
स.स. िड.कायार्लय 

ईिन्जिनयर ९८५८३६६२६५   

७ आपतकािलन िजल्ला प्रशासन प्र.िज.अ. ९८५८३०७७७७  daodolpa2076@gmail.com 



 

संर�ण  कायार्लय 
नेपाली सेना  
नेपाल प्रहरी  
सश� प्रहरी बल  
रािष्ट्रय अनसुन्धान  
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८ बन्दोबस्ती  िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

प्र.िज.अ ९८५८३०७७७७ 
 

 daodolpa2076@gmail.com 

९ तत्कािलन 
पनुलार्भ  

िजल्ला प्रशासन 
कायार्लय 

प्र.िज.अ. ९८५८३०७७७७ 
 

 daodolpa2076@gmail.com 

 
५. स्थानीय तहका िवपद् सम्पकर्  व्यि�ह�को िववरण  
िस.नं. स्थानीय तह नाम थर पद सम्पकर्  नं. E-mailaddress 
१ ठुलीभरेी नगरपािलका  िडल प्रसाद रोकाया  िन.प्र.प्र. अ. ९८५८३९००७४ ito.thulibherimun@gmai

l.com 
 

२ ित्रपरुासनु्दरी नगरपािलका  िपत्रीभ� िगरी  िन.प्र.प्र. अ. ९७४८६६३८२९ ito.tripurasundarimund
olpa@mgail.com 
 

३ श-ेफोक्सणु्डो गाउँपािलका  िवष्णपु्रसाद न्यौपाने  प्र.प्र. अ. ९८५८३९०११६ ito.sheyphoksundomun
dolpa@gmail.com 
 

४ छाकार्ताङसोङ गाउँपािलका  मोहन प्रकाश िगरी  प्र.प्र. अ. ९८६८२४४७११ chharkatansongrm9138
@gmail.com 
 

५ डोल्पोबदु्ध गाउँपािलका  गौतम पं�ेनी  प्र.प्र. अ. ९८५११६४९१७ ito.dolpobuddhamundol
pa@gmail.com 
 

६ काइके गाउँपािलका  सम्झना अिधकारी  प्र.प्र. अ. ९८४१९३८१६४ ito.kaikemun@gmail.co
m 
 

७ मड्ुकेचलुा गाउँपािलका  िजत बहादरु श्रे�   प्र.प्र. अ. ९८५११५१५२७ ito.mudkechulamun@g
mail.com 
 

८ जगदलु्ला गाउँपािलका  केशवराज जैसी िन.प्र.प्र. अ. ९८५८३२०६२० ito.jagadullamun@gmail
.com 
 

 
अनुसूची-१ 

सुर�ा िनकायको सम्पकर्  िववरण 

नेपाल प्रहरी तफर्  

िस.नं. यिुनटको नाम  दजार् कमाण्डरको नाम थर सम्पकर्  नं. कायार्लयको नं. 

१ िजल्ला प्रहरी कायार्लय  प्र.ना.उ. राज ुपाण्डे   ९८५८३०५५५५ ०८७-५५००५६ 

२ ईलाका प्रहरी कायार्लय काईगाँउ प्र.िन.   - 

३ ईलाका प्रहरी कायार्लय 
करबगाडर् 

प्र.ना.िन.   - 

४ ईलाका प्रहरी कायार्लय प्र.ना.िन.   - 
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mailto:ito.thulibherimun@gmail.com
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mailto:ito.kaikemun@gmail.com
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कािलका 

५ ईलाका प्रहरी कायार्लय छाकार् प्र.स.िन.   - 

६ िवमानस्थल सरु�ा गाडर् जफुाल  प्र.ना.िन.   - 

७ कारागार सरु�ा गाडर्  प्र.ना.िन.    

८ प्रहरी चौक� समीर्  प्र.स.िन.    

९ प्रहरी चौक� िलकु  प्र.स.िन.    

१० प्रहरी चौक� ित्रपरुाकोट  प्र.ना.िन    

११ प्रहरी चौक� शहरतारा  प्र.ना.िन    

१२ प्रहरी चौक� माझफाल प्र.स.िन.    

१३ प्रहरी चौक� ईल डोल्पा प्र.ना.िन    

१४ प्रहरी चौक� कालागौंडा  प्र.स.िन.    

१५ प्रहरी चौक� शहरतारा मािथल्लो 
डोल्पा 

प्र.ह.    

१६ अस्थायी िवमानस्थल सरु�ा 
गाडर् पहाडा  

प्र.स.िन.    

१७ िजल्ला अदालत समन्वय  तथा 
सरु�ा प्रहरी इकाई कायार्लय  

प्र.ह.    

१८ प्रमखु िजल्ला अिधकारी गाडर् 
डोल्पा 

प्र.ह.    

सश� प्रहरी बल 

िस.नं. यिुनटको नाम  दजार् कमाण्डरको नाम 
थर 

सम्पकर्  नं. कायार्लयको नं. 

१ सश� प्रहरी बल ४६ न. गलु्म 
दनैु 

स.प्र.ना.उ सन्तोष वीर िसंह ९८५१२५९६३७  

नेपाली सेना 

िस.नं. यिुनटको नाम  दजार् कमाण्डरको नाम थर सम्पकर्  नं. कायार्लयको नं. 

१ रामवाण गलु्म सिुलगाडर्  सनानी अशोक कुमार �ेत्री ९७५८९०१२२१  

२ नन्दावक्स गलु्म  सेनानी िवनोद शाक्य  ९८४१७६७६१७ ५५००३२ 

३ समु्दवुा पो� उप-सेनानी    

४ तोईजम पो�      

५ नेपली सेना सडक कायर्दल      

रािष्ट्रय अनुसन्धान 

िस.नं. यिुनटको नाम  दजार् कमाण्डरको नाम थर सम्पकर्  नं. कायार्लयको नं. 

१ रािष्ट्रय अनसुन्धान िजल्ला 
कायार्लय, दनैु, डोल्ला  

प्र.अ.अ. होमराज रेग्मी   ९८५८३९०१३६ ५५००३६ 



 

 
अनुसूची-२ 

स्थानीय पत्रकारह�को िववरण 
क्र.स. पत्रकारको नाम  कायर्रत संस्था  सम्पकर्  नं. E-mail address 
१ िबष्णलुाल बढुा  कािन्तपरु दिैनक  ९८४८३०३२१४ bishnukantipur@gmail.com 
२ िबष्ण ुदवेकोटा  नाग�रक न्यजु ९८४८३०३३३१  
३ कमल बहादरु बढुा  रेिडयो ित्रपरुा एफ.एम    
४ टेक बहादरु शाही  अन्नपणुर् िमिडया नेटवकर्  ९८५८०२८१३३ tekshahi22@gmail.com 
५ राम प्रसाद न्यौपाने  नेपाल टिलिभजन  ९८४८३६६६३२  
६ बालकृष्ण डाँगी  ित्रपरुा संचार  ९८५१०१६७२६ dangibalkrishna9@gmail.com 
७ सरोज थापा  राजधानी जनता टिलिभजन  ९८५८३९०९०१  
८ मेनकुा बढुा   रेिडयो डोल्पा एफ.एम  ९८६६६४८४७५  
९ िहमालय शाही  माउण्टेन टेिलिभजन ९८४८३१६६९६ shahihimalayadolpa@gmail.com 

 

 
 
 
 



 

अनुसूची-३ 
िजल्ला िस्थत िविभन्न िनकायह�सगँ रहेका िवपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीह�को िववरण 

क्र.स. सामाग्री िववरण  इकाइ DEOC नेपाली सेना सश� प्रहरी बल नेपाल प्रहरी  शे-फोक्सणु्डो रा.िन नेपाल रेडक्रस  जम्मा  

१ वाटरप्रफु ज्याकेट थान  ८ १५  १०    
२ नाईलन डोरी िमटर     १०००    
३ ट्यबु  थान  ५ १  २    
४ बेल्चा थान  १६   ५ ६ २  
५ गैती थान     ४ ८ २  
६ अिक्सजन िसिलण्डर थान   ४  ९    
७ मेघा फोन (माइक) थान     १  २  
८ सेिफ्ट बोल्ट थान     ३    
९ स्टेचर थान  २ २  २    
१० First Aid Box थान  २ ३  १  २  
११ साईरन थान  २ १      
१२ गल थान   १      
१३ साबेल थान   १८    २  
१४ िपक थान   १७      
१५ बािल्टन फलाम थान  ३ ८   ७ आल्मोिनयम  १२  
१६ ग्यािलन  थान   ७      
१७ घन थान   ३      
१८ HF radio set  थान १       
१९ Computer  थान १       
२० िछनो  थान २       
२१ Axe थान ४ २      
२२ Sledge hammer  थान ४     १  



 

२३ Wistle  थान १०     ८  
२४ Filter mask थान ९       
२५ Repplling/Climing 

Rope  
बण्डल २ ३    २  

२६ Repplling/Climing 
niddle (काँटी) 

वटा २       

२७ Pick Axe वटा ५       
२८ Spade वटा ४       
२९ CroBar (big/small) वटा २/२     ४  
३० Simple helmete वटा १७    ५ ३६  
३१ Fire proof gloves जोडी ३       
३२ Earth quake alram वटा २       
३३ Plastick bucket वटा १     १५  
३४ भाडाँ  सेट      ५०  
३५ ित्रपाल  थान      २  
३६ घरेल ुधोती िपस      १२  
३७ धोती िपस      १२  
३८ काँचो कपडा िपस      ४०  
३९ कम्मल  िपस      ५  
४० रेिडमेट कपडा  िपस      १५  
४१ टेण्ट ठुलो िपस      १  
४२ टेण्ट सानो िपस      १  
४३ हडेलाइट िपस  २    ८  
४४ झोला िपस      ८  
४५ हके्साब्लेड सेट      २  



 

४६ गमबटु जोडी     ५ ८  
४७ माक्स जोडी      ८  
४८ सिजर्कल पन्जा  प्याकेट      १  
४९ पन्जा       २०   
५० Fire proofing cloth जोडा      ५   
५१ स्वाटर       ५   
५२ फायर स्क्वाटर      ५   
५३ फायत रेक       ५   
५४ टु मेन पाल  सेट  २५      
५५ स्नो गगल्ल गोटा  ५०      
५६ फायर फाईिटङ्ग 

(कम्प्लीट सेट)            
सेट  १२      

५७ फायर एिक्सङ्ग गईुसर  गोटा  ३      
५८ टुल  गोटा   १५      
५९ हिँसया गोटा  १५      
६० आरा गोटा  २      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
अनुसूची-४ 

िवपद् व्यवस्थापनको लािग आवश्यक पनेर् उद्धार सामाग्रीह� 
 

िस.नं. उपकरण िजल्ला 
अस्पताल  

गा.पा/न.पा रेडक्रस नेपाली सेना 
सडक 
कायर्दल 

िसँचाई 
िवकास तथा 
जलउत्पन्न  

व्यि�गत  अन्य सहकारी  जम्मा  

१ डोजर - ८ - - - ९ - १७ 
२ स्काभेटर - - - - - - - - 
३ ट्रक/िट्रपर - - - - - - - - 
४ ट्रयाक्टर - - - - - १५ - १५ 
५ एम्बलेुन्स १ - - - - - - - 
६ िजप - - - - - १५ - १५ 
७ डुङ्गा (यार्िफ्टङ्ग) - - - - - २ - २ 



 

अनुसूची-५ 
िवपद् व्यवस्थापन उपकरण सम्बन्धी िववरण 

क्र.स. सेवा प्रदायक संस्था/िनकाय सम्पकर्  व्यि� सम्पकर्  नं. 
हेिलकप्टर  
१ िसिम्रक रमेशमान बज्राचायर् ९८४१४८०५५६ 
२ एिल्टच्यटू िशला गौचन ९८०१२४९९२३ 
३ सिमट िवनोद थापा  ९८५१०६२०८७ 
४ एयर डाइनेिस्टक बालकृष्ण पिण्डत  ०१-४४९७४१८ 

०१-४४७७५६० 
५ एभरे� हलेी  राजेश गभुाज ु ९८०१२२८३३१ 
६ कैलाश ब�ण �ावली  ९८५११२९२५४ 
७ सबै हिेलकप्टर कम्पनीका स्थानीय सम्पकर्  व्यि�  िजवन पौडेल ९८४८०२९९६९ 
डोजर/स्काभेटर 
१ जगदलु्ला हाइड्रोपावर    
२ ठुलीभेरी नगरपािलका गणेश बहादरु शाही  ९८५८०४३५७६ 
३ ित्रपरुासनु्दरी नगरपािलका चन्द्र कुमारी बढुा   
४ शे-फोक्सणु्डो गाउँपािलका  टसी तणु्डुप लामा  ९८५१०६११६६ 
५ छाकार्ताङसोङ गाउँपािलका  सेनाङ ग�ुङ  
६ डोल्पोबदु्ध गाउँपािलका  तेम्बा ग�ुङ ९८५८३९०७८५ 
७ काइके गाउँपािलका  अंगत कुमार राना  ९८४९३६४०७७ 
८ मड्ुकेचलुा गाउँपािलका  द� बहादरु शाही ९८५८३९०१०१ 
९ जगदलु्ला गाउँपािलका  नारािसंह रोकाया  ९८५८३९०६५१ 
१०  धन बहादरु बढुा  ९८५१०७४२५८ 
११  गणेश बहादरु शाही  ९८५८०४३५७६ 
१२  लंक बहादरु रोकाया  ९८५८३९०५५२ 
१३  िवर बहादरु शाही ९८५५०२३४५७ 
१४  जनक िव.सी. ९८५८०२३९१२ 
१५  पणुर् बहादरु शाही  ९८४३२२८८१७ 
१६  जय बहादरु रोकाया  ९८५११९२२६० 
१७  िबमल पहाडी  ९७४४०८३३७१ 

 
 
 



 

अनुसूची-६ 

DEOC को भण्डारण गृहमा रहने न्यूनतम िवपद् व्यवस्थापन ( उद्धार तथा राहत) सामाग्रीह� 

क्र.स. सामाग्री इकाइ संख्या मौज्दात रहकेो ख�रद गनुर्पनेर्  कैिफयत  
पिहरो 

१ नाईलन डोरी  िम. १००० १००० -  
२ बेल्चा थान ३३ ३३ -  
३ गैती थान १४ १४ -  
४ गल थान १ १ ५  
५ सावेल थान २० २० -  
६ घन थान ३ ३ ५  
७ िछनो थान २ २ ५  
८ बन्चरो थान ६ ६ -  
९ हिसया गोटा १५ १५ -  
१० आरा गोटा २ २ ५  
११ िपक एक्स गोटा ५ ५ -  

बाढी/डुवान 
१ Tube थान ८ ८ २५  
२ Life jacket थान ३३ ३३ ५०  
३ Boat - - - १०  
४ P-boat  - - - १०  
५ अिक्सजन िस्लण्टर थान १३ १३ -  
६ साइरन थान ३ ३ १०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 



 

आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगह�नसक्ने आश्रयस्थल (िवद्यालयको िववरण) 

१. सामुदाियक िवद्यालयह�  
क्र.स. िवद्यालयको नाम  ठेगाना  प्रमुखको नाम  सम्पकर्  नं. 

१ शभुकामना िन.मा.िव. रह शेर बहादरु राउत  ०८७-६७०२१८ 

२ कणार्ली आ.िव. परीला  अिन�द्र मण्डल  ९८४८३२३६३१ 

३ भवानी आ.िव फुनाल्दवुा राज कुमार िब.क. ९६३८७०७६२० 

४ ित्रवेणी आ.िव. कागनी अनपु श्र�े ९८४८३२३०५५ 

५ भानभु� आ.िव थाला आनन्द बहादरु रोकाया  ९७४८९१७०९९ 

६ मन्मा आ.िव. कुम्ली िबस ुरोकाया  ९८४८०४४०९२ 

७ लालीगरुाँस आ.िव. ितप्ला सरेुन्द्र बहादरु बढुाथोक�  ९८६८१५४३०६ 

८ बालमिन्दर आ.िव  दनैु अिम्बका हमाल  ९८६०८१९५५३ 

९ सनु्दह आ.िव कपर् धन बहादरु बुढा  ९८४८३१५८२१ 

१० ध्रवुतारा आ.िव उपल्लो दनैु िबष्णलुाल बढुा ९८५८३९००७६ 
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अनुसूची-८ 

िवपत  सहायता काडर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

िजल्ला िवपद् व्यवस्थापन सिमित, डोल्पा 
 

 

सहायता पाउनेको नाम थर:-                                                                      ठेगाना:-  

�ितको िववरण:  

मानवीय:मतृ्य(ु.............)............... जना वेप�ा (............)............ जना  र घाइते(............) ............... जना  

भौितक: घर(..............) ............ खाद्यान्न (..............) ................ 
क्र.स. सहायताका िकिसम सहायता प्रदान गनेर् 

िनकाय वा संस्था  
सहायता प्रा� िमित  दस्तखत  

नगद  खाद्य  गैरखाद्य 
१       

२       
 

................................... 

   (आिधका�रक दस्तखत ) 

नोट: यो काडर्को अविध िजल्ला िवपद् व्यवस्थापन सिमितले तोकेको समय अविध सम्म रहनेछ । 

 

 

 

 

 

िवपत सहायता काडर् 



 

 

 

 

 


