परिच्छे द –१
सर्लाही जिल्र्लको संक्षिप्त परिचय
१.१ भूगोर्ः
नेपाल राष्ट्रको

प्रदे श नं २ का ८ जिल्लाहरु मध्ये मध्य भागमा रहे को सलााही

जिल्ला पूर्म
ा ा महोत्तरी, उत्तरमा ससन्धल
ु ी, पजचिममा

रौतहट जिल्ला तथा दक्षिणमा भारतको

वर्हार प्रान्तको ससतामढीसँग िोडिएको छ । कुल िेत्रफल १२५९ र्गा कक.सम. रहे को छ।
जिल्लाको औसत लम्बाई (उत्तर-दक्षिण) ३२ कक.सम. र औसत िौिाई (पर्
ा पजचिम) ४०
ू कक.सम. रहे को छ। भारतसंग िोडिएको सीमाको लम्बाई ४६ कक.सम. रहे को छ।

वर्सभन्न

प्रकार र अर्स्थाका ३१५ र्टा सीमा स्तम्भहरु रहे का छन ्।
यस जिल्लाको पजचिममा र्ाग्मती नदी, उत्तरी भागमा महाभारत पर्ातको श्ख
ं र ला, िरु े
पहाि, र्निंगल तथा दक्षिणी भागमा तराईको समथर भसू म रहे को छ । पर्
ू ा पजचिम
रािमागाको पर्
ा ा बाँके नदीदे खख पजचिममा र्ाग्मती नदी सम्मको ३७ ककलोसमटर दरु ी यसै
ू म
जिल्लामा पदा छ। जिल्लाको सबै भन्दा होिो भू-भाग समुन्री सतहबाट ६० समटर उिाईमा
रहे को छ भने सबै भन्दा अग्लो भू भाग समुन्री सतहबाट ६५९ समटरको उिाईमा अर्जस्थत
छ। जिल्लामा करवियोग्य िसमन ८४६.७८ (६७.२६%) रहे को छ। ३०५.८४ र्गा कक.सम.
िेत्रफल (२४.२९%) र्निंगलले ढाकेको छ। शहरी िेत्र १६ र्गा कक.सम. (१.२८%) रहे को
छ। जिल्लामा र्ाग्मती, लखनदे ही, खिम खोला, बाँके खोला िस्ता नदी/खोलाहरु रहे का
छन ्।
जिल्लाका मख्
ु य नदीहरु बागमती, लखनदे ही, खिम खोला, मनष्ट्ु मारा

र बांके खोला

हुन ्।जिल्लामा मुर्ताया, रािदे र्ी मजन्दर, िमेली माई, रािघाट, सरलामाई, श्ीपुर र मंगलबाबा
िस्ता धासमाक र ऐर्तहाससक स्थलहरु रहे का छन ्।
१.२ िनसंखयलः
२०६८

सालको

िनगणना

अनस
ु ार

परु
ु ि

३,७९,९७३

महहला३,८९,७५६

गरी

कुल

िनसंख्या ७,६९,७२९ िना रहे को छ । जिल्लाको िनघनत्र् ६११.३८ प्रर्त र्गा कक.सम. रहे को
छ। जिल्लामा यादर् (१५.५१%), कोइरी (७.९३%), मुसलमान (७.८९%), तेली (५.३७%),
तामाङ

(५.१७%),

(३.६२%) पहािी

िेत्री

(३.७२%),

मूलका ब्रम्हाण

दस
ु ाद/पासर्ान/पासी

(३.६७%),

(३.५८%), थारु (२.८३%),

मलाह

िमार/हररिन/राम

(२.६८%), कलर्ार

(२.६०%), कथर्नीया (२.२२%), कुसमा (२.२१%), मगर (१.९९%), तराई मल
ू का ब्रम्हाण
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(१.८८%), मुसहर (१.८४%), लोहार (१.७२%), धानुक (१.६३%), आहद िस्ता बबसभन्न
िार्तका मार्नसहरुको बसोबास रहे को छ।

१.३ अर्ातन्त्रः
जिल्लाका ९५% मार्नसहरु करविमा र्नभार छन ् । धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरो, बेसार र उखु
आहद जिल्लाका मुख्य बाली हुन ्। उखु उत्पादनको दृजष्ट्टकोणले यो जिल्ला नेपालमै अग्रणी
स्थानमा रहे को छ। यहाँ ईन्दश
ु ंकर चिनी समल्स, अन्नपूणा चिनी समल्स र महालक्ष्मी चिनी
समल्स िस्ता ठूला चिनी उद्योगहरु रहे का छन ्। जिल्लामा १६ र्टा प्लाईउि कारखानाहरु िालु
अर्स्थामा

छन ्।

जिल्लाको

लालबन्दी

इलाका

गोलभें िा

उत्पादनको

दृजष्ट्टकोणले

अत्यन्त

महत्र्पूणा मार्नन्छ। यहाँको अचधकांश िसमन उब्िाउ माटोबाट बनेको छ। जिल्लामा मलंगर्ा,
बरहथर्ा, लालर्न्दी, हररर्न, इचर्रपुर िस्ता व्यापाररक केन्रहरु रहे का छन ्। ती केन्रहरुमा
व्यापार मुख्य पेशाको रुपमा रहे को छ। र्ैदेसशक रोिगारीमा िानेहरुको संख्या पर्न धेरै छ।
यहाँका धेरै िसो युर्ाहरु मलेसशया, कतार, कुर्ेत, साउदी अरे वर्या, संयुक्त अरर् इसमरे ट्स
िस्ता दे शहरुमा रोिगारीको लाचग िाने गरे का छन ्। जिल्लामा हाल ६९ र्टा वर्त्तीय संस्थाहरु
कियाशील छन ्।
१.४ िलिनीततः
यस जिल्लामा ११ नगरपासलका र ९ गाउपासलका रहे का छन ् । िम्मा र्िा संख्या
२०० र्टा छन ्। जिल्लामा प्रर्तर्नचध सभा र्नर्ाािन िेत्र ४ र प्रदे श सभा र्नर्ाािन िेत्र ८ र्टा
रहे का छन ्। यस जिल्लामा नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी (ने.क.पा.), नेपाली काङग्रेस, राजष्ट्रय
िनता पाटी नेपाल, संघीय समािबादी पाटी नेपाल, राजष्ट्रय प्रिातन्त्र पाटी, मुस्कान सेना
नेपाल, िनता दल आहद रािनीर्तक दलहरु सकिय रहे का छन ्। प्रर्तर्नचध सभाका ४
र्नर्ाािन िेत्र मध्ये राजष्ट्रय िनता पाटी नेपाल २, नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी २ र नेपाली
कांग्रेसले १ स्थानमा तथा प्रदे श सभाका ८ स्थान मध्ये नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी ३, राजष्ट्रय
िनता पाटी नेपाल २, नेपाली कांग्रेस २ र संघीय समािर्ादी फोरम नेपालले १ स्थानमा
वर्िय हाससल गरे को अर्स्था छ। त्यस्तै २० र्टा पासलकाहरु मध्ये नेपाल कम्युर्नष्ट्ट पाटी
७, राजष्ट्रय िनता पाटी नेपाल ६, नेपाली कांग्रेस ४ र संघीय समािर्ादी फोरम नेपालले ३
पासलकाहरुको मेयर/अध्यि पदमा वर्िय हाससल गरे को छ।
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१.५ विविधः
जिल्लामा सरकारी र र्निी गरी िम्मा ६ र्टा क्याम्पस, ३९ र्टा माध्यासमक
वर्द्यालय, ७६ र्टा र्नम्न माध्यासमक वर्द्यालय र ३७८ र्टा प्राथसमक वर्द्यालय गरी
िम्मा ५७५ र्टा शैक्षिक संस्थाहरु रहे का छन ्। मदरसाको संख्या ४४ छ। यहाँ १५२ र्टा मठ
मजन्दर, २ र्टा गुम्बा, ३२ र्ट मजस्िद, ३५ र्टा ििाहरु रहे का छन ्।

परिच्छे द-२
सर्लाही जिल्र्लमल प्रकोप, त्यसको असि ि प्रिवृ ि
२.१ मख
ु य प्रकोपहरः
प्राकरर्तक प्रकोपबाट िोखखममा रहे का नेपालका वर्सभन्न जिल्लाहरू मध्ये सलााही

जिल्ला पर्न एक हो। वर्गत ३० बिामा यस जिल्लामा भएका घटे का प्रकोप तथा त्यसको
कारण भएको मानर्ीय एर्ं धनको िर्तको आधारमा यस िेत्रमा प्रमुख रुपमा बाढी,कटान
सशतलहर, आगलागी, महामारी, भक
ू म्प, अससना, िट्याङ्ग, हुरी र्तास, र्न िढे लो आहद प्रमख
ु
प्रकोप हुन ् ।

COVID-19 :
हाल कोरोनाको वर्चर्व्यापी रूपमा रहे को प्रभार्बाट नेपाल पर्न अछुतो रहन सकेको छै न
। हालसम्म लाखौ संिसमत भई समद
ु ायस्तरमा यो रोग फैसलसकेको अर्स्था छ । वर्चर्स्तरमा

यसबाट संिसमत भई अत्याचधत मत्र यु भईसकेकोले WHO le महामारीको रूपमा घोिणा
गररसकेकोले नेपालमा पर्न यसबाट सिगता अपनाउनु पने दे खखन्छ ।
२.२ बलढीः
जिल्लाको

अचधकांश

भू-भाग

समथर

रहे को

छ।

खास

गरी

मनसुनको

समयमा

बाग्मती, लखनदे ही िस्ता नदीहरुमा पानीको स्तर बढ्न गई र्स्तीमा नदी पस्ने र त्यसको
कारणले गदाा र्िेनी ठूलो िनधनको िर्त हुने गरे को छ। यी नदी ककनारामा बस्ने व्यजक्तहरु
वर्पन्न, दसलत र्गाका हुने गरे को पाईन्छ। यी समद
ु ायका घरहरुको संरिना कमिोर र कच्िी
भएका कारण बाढीको आउँ दा सहिै बग्ने र्ा ढल्ने गरे का छन ्। बाढीको कारण प्रत्येक र्िा

र्ासस्थानहरुमा िर्त पुग्नुको साथै पशु िौपाय, बालीनाली र भण्िारण गरर राखखएका
अन्नपात आहदमा समेत व्यापक िर्त हुने गरे को छ। बाढीको कारण जिल्लाका बलरा
नगरपासलका, वर्ष्ट्णु गाउँ पासलका, बसर्ररया गाउँ पासलका, गोिैता नगरपासलका, धनकौल
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गाउँ पासलका र कौिेना गाउँ पासलकाका अचधकांश बस्तीहरु र खेर्तयोग्य िसमनहरु िोखखममा
रहे का छन ्। अन्य पासलकाहरु पर्न बाढीको िोखखमबाट मुक्त छै नन ्। बाग्मती र लखनदे ही

िस्ता नदीहरुमा आउने बाढीबाट हुन सक्ने िोखखम न्यूनीकरणका लाचग गररएका प्रयासहरु
पयााप्त दे खखएका छै नन ्। यी नदीहरुमा उचित तटबन्धको व्यर्स्था हुन नसकेको अर्स्था छ।

बरहथर्ा नगरपासलकाको हिररया िेत्रमा तत्काल स्थायी तटबन्ध नगने हो भने सो िेत्रको
र्स्तीमा बाढी पस्न गई ५-६ सय घर पररर्ारहरु प्रभावर्त हुन सक्ने अर्स्था दे खखन्छ। िरु े
िेत्रमा भईरहे को र्ातार्रणीय वर्नाशका कारण समेत जिल्लामा र्िेनी बाढीको समस्या बढ्दै
गएको अर्स्था छ। िरु े िेत्रमा हुने मानर्ीय गर्तवर्चधका कारण त्यस िेत्रको माटो बगेर
जिल्लाको समथर भू-भागमा आउँ दा नदीको सतह बढ्दै िाँदा नदीहरुले आफ्नो धार पररर्तान
गने र बाढीको समयमा पानी र्स्ती र्ा खेतीयोग्य िसमनसभत्र पस्ने गरे को छ।

२.३ शीतर्हिः
मनसुनको समय अथाात ् र्िाा याममा बाढी र हहउँ दमा शीतलहर जिल्लाको र्नयर्त नै

बनेको छ। िािोको समयमा पयााप्त न्यानो लग
ु ाको कमी समेतको कारणले र्िेनी मानर्ीय
िर्त हुने गरे को इर्तहाँस रहे को छ। जिल्लामा गररर्ी र वर्पन्नता व्याप्त भएका कारणले
यस समस्याको समाधानका लाचग गररएका प्रयासहरु पयााप्त हुन सकेका छै नन ्।
२.४ आगर्लगीः
जिल्लाको अको प्रमुख प्रकोप आगलागी हो । जिल्लामा फुसका घरको व्यापकता रहे को

र र्स्तीहरु साँगुरो र अव्यर्जस्थत भएका कारण समेतले गदाा कुनै एक घरमा आगलागी हुँदा
त्यसको असर व्यापक हुने गरे को पाइन्छ। बिार िेत्रमा अव्यर्जस्थत बस्ती वर्कास भैरहे को
तथा आगलागी र्नयन्त्रण गना श्ोत साधनको पयााप्त उपलव्धता नभएको कारणले यसबाट

हुनसक्ने िर्तको न्यूनीकरणलाई प्रभार्कारी रुपमा व्यर्स्था गना सककएको छै न । गाउँ िेत्रमा
सलाई लाईटरिस्ता ज्र्लनशील र्स्तु केटाकेटीलाई खेल्न हदएर, खाना पकाउने कोठाको
सभत्ताहरू माटोले नपोत्न,ु हार्ाहुरी िलेको बेला खाना पकाउनु, मैनबत्ती बाल्नु र िल्
ु होमा आगो
राख्नु तथा र्नमा लाग्ने आगो फैसलदै गएर समेत आगलागी हुने गरे को छ ।
२.५ विपद्कल दृजटिकोणर्े िोखिमयुक्त स्र्लनहरः
१) बलढीः

(क) उच्ि

िोखखमयुक्त

पासलकाहरुुः

बलरा,

रामनगर, बसबररया, बरहथर्ा, ििघट्टा।
(ख) मध्यम

िोखखमयुक्त

पासलकाहरुुः

कवर्लासी, ब्रम्हपरु ी, पसाा।
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वर्ष्ट्णु,

हररपूर्ाा,

कौिेना,

गf]ित
ै ा,

धनकौल,

िन्रनगर,

हररपुर,

मलंगर्ा,

(ग) न्यून िोखखमयुक्त पासलकाहरुुः बाग्मती, लालबन्दी, इचर्रपुर, हररर्न।
२) महलमलिीः

(क) उच्ि िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र।

(ख) मध्यम िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र।
(ग) न्यून िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र।
३) शीतर्हिः

(क) उच्ि िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र।

(ख) मध्यम िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र।
(ग) न्यून िोखखमयुक्त स्थानहरुुः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र।
४) आगर्लगीः

(क) उच्ि िोखखमयक्
ु त स्थानहरुुः जिल्लाको तल्लो भौगोसलक िेत्र।

(ख) मध्यम िोखखमयक्
ु त स्थानहरुुः जिल्लाको मध्य भौगोसलक िेत्र।
(ग) न्यन
ू िोखखमयक्
ु त स्थानहरुुः जिल्लाको उपल्लो भौगोसलक िेत्र।

५) भूकम्पः भूकम्पका दृजष्ट्टकोणले जिल्लाका ईचर्रपुर, लालबन्दी, बाग्मती, बरहथर्ा
नगरपासलकाहरु िोखखमयुक्त छन ् भने अन्य स्थानहरु न्यून िोखखमयुक्त रहे का छन ्।

२.६ सर्लाही जिल्र्लमल विगत ५ िर्ामल विपदबलि भएको िततको प्रिवृ ि विश्र्ेर्णः






बाढीबाट प्रर्त र्िा औसतमा ३८६६ पररर्ार प्रभावर्त हुने गरे को।
प्रर्त र्िा औसतमा बाढीबाट ४ िना र महामारीबाट ८ िनाको मत्र यु हुने गरे को।
बाढीबाट र्ासस्थान बाहे क पशु िौपाय, बालीनाली, भण्िारण गररएको अन्न लगायत
गरी प्रर्त र्िा औसतमा रु. १ करोि ३० लाख बराबरको सम्पवत्त िर्त हुने गरे को।
बाढीबाट प्रर्त र्िा सावर्कका प्रर्त गा.वर्.स. औसतमा १२ घर पूणा रुपमा िर्त हुने
गरे को, २८ घरहरु आंसशक रुपमा िर्त हुने गरे को।

बाढी आए पर्छ िसमन औसत ७ हदनसम्म पानीले िुब्ने गरे को, सिक तथा पुलहरु
आंसशक रुपले िर्त हुने गरे को र सम्बजन्धत र्नकायहरुबाट औसत १५ हदन सभत्रमा
ममात सम्भार गरी संिालन हुने गरे को।





औसत २% िर्त पानीका कल र ईनारहरु पूणा रुपमा र १०% िर्त आंसशक रुपमा
िर्त भई लगभग १ हप्ता िर्त प्रभावर्त हुने गरे को।
बाढी पचिात व्यजक्तगत तथा सामद
ु ार्यक ४% िपीहरु

िर्तग्रस्त

हुनाको

साथै

सरसफाई सामाग्रीहरुको अभार् हुने गरे को।
बाढीका कारण स्र्ास््य केन्रहरु िुबानमा परी ३-४ हदनसम्म बन्द गनुा पने अर्स्था
आउने गरे को।
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बाढी पचिात जिल्लाको दक्षिणी भेगमा िािा पखालाको महामारी फैसलने गरे को।



स्र्ास््य संस्थाहरुमा औिचध तथा िनशजक्तको अभार् हुने गरे को।
वर्द्यालयका फर्नािर तथा पठनपाठनका सामाग्रीहरु आंसशक रुपमा िर्त हुने गरे को।
पठनपाठन काया औसत ७ हदनसम्म अर्रुद्ध हुने गरे को।



बाढीको समयमा बालबासलका, महहला, ज्येष्ट्ठ नागररक, अशक्त तथा अपांगता
भएका व्यजक्तहरुको संरिणको सर्ाल िन
ु ौतीको रुपमा रहने गरे को।



बाढीको समयमा स्थानीय बिारहरुमा मार्नसहरुको पहुँि आंसशक रुपमा मात्र हुने
गरे को।

२.७ जिल्र्लमल विपद् िोखिम न्त्यन
ू ीकिण तर्ल व्यिस्र्लपनको अिस्र्लः
जिल्लामा

वर्पद्

िोखखम

न्यूनीकरण

तथा

व्यर्स्थापनका

लाचग

जिल्ला

वर्पद्

व्यर्स्थापन ससमर्त, जिल्ला प्रशासन कायाालय, सुरिा र्नकायहरु, नेपाल रे ििस सोसाइटी
लगायतका वर्सभन्न गैर-सरकारी संस्थाहरु, स्थानीय तहहरु, रािनीर्तक दलहरु, सरकारी
कायाालयहरु, संिारकमीहरु र नागररक समाि समेतको समन्र्यमा अथक प्रयास गदाा पर्न
यस कायामा अपेक्षित सफलता समल्न नसकेको अर्स्था छ। वर्पद् पर्छ खोिी तथा उद्धार
कायामा उल्लेख्य सफलता समल्ने गरे को भए तापर्न वर्पद् नै हुन नहदनको लाचग गररनु पने
यथोचित व्यर्स्थामा कमी दे खखने गरे को छ। जिल्लामा भरपदो पूर्ा सूिना प्रणालीको अभार्
रहे को छ। पीडितहरुको त्यांक संकलन कायामा समस्या आउने गरे को छ। पीडितहरुलाई

उचित समयमा उचित राहत पुयााउने कायामा कमिोरीहरु दे खखने गरे का छन ्। राहत वर्तरण

एकद्र्ार प्रणालीबाट गने कायाको शुरुर्ात गररएको भए तापर्न यसलाई संस्थागत गना बाँकी
नै छ। वर्पद् पर्छ राहत वर्तरणको लाचग पयााप्त खाद्य तथा गैर-खाद्य समाग्रीहरुको

भण्िारण गना सककएको छै न। वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनको लाचग स्थानीय
तहहरुको िमता असभर्द्
र चध भई सकेको पाईदै न।
२.८ विपद् प्रततकलया योिनलको आिश्यकतलः
यस्तो अर्स्थामा सलााही जिल्लामा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापन कायालाई

थप प्रभार्कारी बनाउनु पने आर्चयकता महसस
ु भएको छ। त्यसै प्रयोिनका लाचग यो वर्पद्

प्रर्तकाया योिना र्नमााण गररएको छ। यस कायायोिनाका उद्धेचयहरु दे हायबमोजिम रहे का
छन ्:





र्हुप्रकोप िोखखम आकलन र वर्चलेिण तथा नक्सांकन
जिल्लाजस्थत सरोकारर्ालाहरुलाई जिल्लामा हुने वर्पद् तथा त्यसको िर्तको बारे मा
सिेत गराउन।ु
जिल्लामा वर्पद् बाट हुने िर्तलाई कम गना कायाान्र्यन हुन सक्ने योिना बनाउनु।
वर्पद् िोखखम व्यर्स्थापनका िेत्रमा कियाशील रहनेहरुको भूसमका तथा उत्तरदार्यत्र्को
बोध गराउनु।
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जिल्लमा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनका लाचग एक समन्र्यात्मक
प्रयास सुर्नजचित गन।ुा



वर्पद् पूर्,
ा वर्पद् परररहे को समयमा र वर्पद् पर्छ गनुा पने कायाहरूको पूर्ा तयारी
गनुा ।




वर्पद् वपडितहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहत सेर्ा पुरय
्ा ाउने कायालाई सरल पानुा ।

काया योिनामा जिम्मेर्ारी बोकेका वर्सभन्न सघं सस्थाहरूको काया प्रगर्तको समीिा
गनुा ।



वर्सभन्न र्नकाय तथा संघ सस्थाहरू बीि समन्र्य गरी कायािमलाई एकीकरत रूपमा
अगाडि लैिानु ।



कायायोिना प्रकाशन गरी सम्बजन्धत र्नकायहरूलाई वर्तरण गनुा ।

परिच्छे द-३
नेपलर्मल विपद् िोखिम न्त्यन
ू ीकिण तर्ल व्यिस्र्लपन
३.१ विपद् तर्ल िलतलििण ( Disaster and Environment):
र्ातार्रण, िैवर्क वर्वर्धता तथा प्राकरर्तक वर्पद र्ीि घर्नष्ट्ट सम्बन्ध रहे को हुन्छ ।
प्राकरर्तक वर्पद्हरु सामान्तया र्ातार्रणको अर्स्थामा आएका आकजस्मक तथा िमबद्ध
पररर्ताहरुबाट उत्पन्न हुन्छन । यस्ता पररर्तानहरु धेरैिसो भौगसभाक तथा हार्ापानी सम्बन्धी
वर्वर्ध प्रकियाहरु माफात प्राकरर्तक घटनाहरुको रुपमा सरु
ु हुन्छन । प्राकरर्तक घटनाहरुको

अर्तररक्त मानर्ीय कियाकलापहरुका माध्यमबाट पर्न र्ातार्रणीय पररर्तान हुन्छन ् र यस्ता
र्ातार्रणीय पररर्तान आकजस्मक प्रकरर्तका समेत हुन्छन । िस्तै प्राकरर्तक स्रोत साधनहरुको
अवर्र्ेकपण
ू ा उपयोग अथर्ा इन्धनको अत्याचधक प्रज्र्लनको कारणले गदाा हररत गहर ग्यासको
र्नष्ट्कासन, पन
ु ुः नर्ीकरणीय िमताको उपेिा तथा अन्धाधन्
ु ध तर्रको शहरीकरण िस्ता
वर्कासका संकेतहरु आफैंले वर्नाशतफा िो¥याइरहेको दुःु खद अर्स्था वर्द्यमान छ । फलस्र्रुप
भौगासलक

सीमामा

मात्र

सीसमत

नभई

वर्चर्भर

समस्याको

रुपमा

फैसलरहे को

िलर्ायू

पररर्तानका कारण तापमानको र्द्
र चध भइरहको र हार्ापानी तथा मौसममा पररर्तान आइरहे को

जस्थर्त छ । यी पररर्तानहरुले गदाा अल्पर्ष्ट्र टी, अर्तर्जर ष्ट्ट बाढी, पहहरो खिेरी आगलागीिस्ता

समस्याहरुमा र्द्
र चध भइरहे को अर्स्था छलाङ्ग दे खखन्छ । यसरी नै िनसंख्या र्द्
र चध तथा
िंगल वर्नासका कारण उर्ार भूमीको वर्नाशले गदाा िंगल िेत्रमा करविको थप प्रसार गने
कायार्तर प्रर्त्त
र गराउँ दछ । यस्तो करवि प्रसारबाट आर्ास िेत्रसँग रहे को सम्बन्ध नष्ट्ट हुने
तथा िैवर्क वर्वर्धता माचथ प्रत्यि खतरा पुग्दछ।रोग तथा ककराबाट उत्पन्न हुने महामारी,

पशु तथा र्नस्पर्तको सुरिा तथा स्र्ास््यका साथ–साथै प्राकरर्तक स्रोत तथा पयाार्रण
सम्बन्धी

प्रकियाहरुको

हदगोपनामा

गजम्भर

िन
ु ौती
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खिा

हुन्छ

।यसरी

र्ातार्रण

तथा

पयाार्रण सम्बन्धी कियाकलापमा अल्पकालीन तथा हदघाकालीन दर्
ु ै थरी असरहरु उत्पन्न हुन
पुग्दछन ।
३.२ विपद् तर्ल विकलस ( Disaster and Development):
वर्कास र्नमााण समयको माग हो । यो एउट र्नजचित िममा अर्घ बहढरहकै हुन्छ।
यसको आर्चयकतामा प्रचन गने ठाउँ छै न। वर्कास र्नमााणको िमसंगै यसका कतााहरुमा
वर्पद्सम्बन्धी िेतना र ज्ञानको अभार् रहे को छ । वर्पद् संकटासन्नताको अन्तरसम्बन्धले
गदाा सधैं दोहोरररहने वर्पद्हरुले कठोर पररश्मबाट आिान गररएका वर्कासका उपलजब्धहरुमा
िर्त पुयााउने गरे का छन ् भने समुदाय तथा प्रभावर्त िेत्रका आचथाक िमतालाई कमिोर

पारे को दे खखन्छ । साथै प्रवर्चधको कमिोर उपयोग प्रणाली र अभार् समेतका कारणले
संभावर्त स्थान, समय तथा प्रभार्को भवर्ष्ट्यर्ाणी गरी प्राकरर्तक स्रोत साधनको हदगो प्रयोग
लगायत संरिणमुलक कदम िाली वर्पद्का िोखखमहरुबाट िोगाउन तथा वर्पद्पर्छ पहहले कै

अर्स्थामा फकानका र्नजम्त र्ातार्रणको प्राकरर्तकपनलाई यथासंभर् कायम गररराख्नु महत्र्पूणा

हुन्छ । यसका लाचग िलाधार व्यर्स्थापन, भू–संरिण, ससमसार व्यर्स्थापन तथा रोकथामका
प्रवर्चधका साथ–साथै प्राकरर्तक स्रोत साधनको हदगो प्रयोगमा समुदायको सहभाचगता एर्ं
िैवर्क वर्वर्धताको संरिणका हदशातफा ध्यान हदई हदगो वर्कासको अर्धारणालाई एकककरत

रुपमा कायाान्र्यन गनप
ुा ने आर्चयकता छ ।यस्ता िोखखमहरुबाट िोचगन वर्कासको योिना
तिुम
ा ा गने समयमा र्ातार्रणीय प्राथसमकताहरु प्रर्त पयााप्त ध्यान हदएर वर्पद् िोखखम
न्यूर्नकरणको अर्धारणालाई सबैले सबै तहमा आत्मसात गना िरुरी दे खखन्छ ।
३.३ नेपलर्मल विपद् िोखिम व्यिस्र्लपनको र्लगग गरिएकल नीततगत व्यिस्र्ल:
वर्पद्का घटनाहरु भएपर्छ माग र आर्चयकता अनस
ु ार उद्धार तथा राहत उपलब्ध

गराउने परम्परागत अर्धारणामा पररर्तान आएको छ । दै र्ी प्रकोप व्यर्स्थापन ऐन, २०३९
लागू भएपर्छ

वर्पद् व्यर्स्थापनमा उद्धार तथा राहत कायाका अर्तररक्त पूर्त
ा यारी तथा

न्यूनीकरण कायालाई पर्न िोि हदन थासलएको दे खखन्छ । सन ् १९९१ मा प्राकरर्तक वर्पद्

न्यूनीकरण अन्तराजष्ट्रय दशकको घोिणा भएपर्छ वर्पद् व्यर्स्थापनमा पूर्त
ा यारी कायालाई

वर्शेि िोि हदन थासलएको हो । नेपालमा वर्पद् व्यर्स्थापनको लाचग तिुम
ा ा गररएको
राजष्ट्रय काया योिना सन ् १९९६ मा लागू भएपर्छ वर्सभन्न प्रकरर्तका प्राकरर्तक वर्पद्हरुलाई

सम्बोधन गना आर्चयक थप उपायहरु अर्लम्बन गना खोजिएको भएपर्न पयााप्त स्रोत र
साधनको अभार् एर्ं सम्बजन्धत र्नकाय, सरोकारर्ालाहरु र्ीि समन्र्यको कमीले कायायोिनाले
र्नहदा ष्ट्ट गरे का िेत्रहरुमा पयााप्त प्रर्तफल प्राप्त हुन सकेनन ् । यसरी अपेिाकरत सफलता
प्राप्त गना नसक्नुको प्रमुख कारण प्रावर्चधक िमता सहहतको उपयुक्त संगठनात्मक
संरिनाको अभार् पर्न एक हो ।
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३.४ विद्यमलन कलनूनी व्यिस्र्लः
क)

विपद् िोखिम न्त्यूनीकिण तर्ल व्यिस्र्लपन ऐन, २०७४ : वर्पद् व्यर्स्थापनका सर्ै
कियाकलापको समन्र्यात्मक र प्रभार्कारी रुपमा व्यर्स्थापन गरी प्राकरर्तक तथा
गैह्र प्राकरर्तक वर्पदबाट आम नागररकको िीउज्यान र सम्पर्त, भौर्तक, प्राकरर्तक
तथा सांस्करर्तक संरिनाको संरिण गना र

दै र्ी (प्रकोप) व्यर्स्थापन ऐन, २०३९ ले

समेट्न नसकेको वर्ियमा वर्पद् िोखखम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापनसँग र उद्धार
कायालाई सहि बनाउन यस ऐनको तिुम
ा ा गररएको दे खखन्छ ।
ख)

स्र्लनीय सिकलि सञ्चलर्न ऐन, २०७४ : नेपालको संवर्धान बमोजिम स्थानीय तहको
अचधकार सम्र्न्धी व्यर्स्था कायाान्र्यन गना तथा संघ, प्रदे श र स्थानीय तह र्ीिको
सहकाररता, सहअजस्तत्र् र समन्र्यलाई प्रर्द्ाधन गरी गुणस्तरीय

र न्यायोचित सेर्ा

वर्तरण गना यो ऐन तिुम
ा ा गररएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने वर्पद्का घटनाहरुलाई
सहि रुपमा व्यर्स्थापन गना स्थानीय तहहरुले वर्पद्सम्र्न्धी सम्पूणा व्यर्स्था
समलाउन सक्ने छन ् ।
ग)

नेपलर् िे डक्रस सोसलइिीको विपद् पूित
ा यलिी तनयमलिर्ी, २०५४ : नेपाल रे ििस
सोसाइटीको वर्पद् पूर्त
ा यारी र्नयमार्ली, २०५४ ले नेपाल रे ििस सोसाइटीका सर्ै
र्नकायहरुमा वर्पद् सम्बन्धी कायाहरुलाई एकरुपता ल्याउन कोससस गरे को छ । यस

र्नयमार्लीमा वर्पद् व्यर्स्थापनका लाचग संरिना स्थापना गरी सोही अुनसार काया
गने र वर्पद् न्यूनीकरण, राहत तथा उद्धारलाई र्छटो छररतो ढं गबाट सञ्िालन

गनाका लाचग जिल्ला शाखा, उपशाखा, िुर्नयर÷यूर्ा रे ििस सकाल, समुदायहरुमा वर्पद्
व्यर्स्थापनको पूर्त
ा यारी गने काया गदा छ ।

परिच्छे द-४
जिल्र्लमल उपर्ब्ध उद्धलि तर्ल िलहत सलमलग्रीहरको

विििण

जिल्लामा वर्पद् परे को अर्स्थामा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत र साधनहरुको वर्र्रण दे हाय
बमोजिम रहे को छ। यसमा रणशेर गुल्म, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण, जिल्ला

प्रहरी कायाालय र नेपाल रे ििस सोसाइटी लगायतका वर्सभन्न सरकारी एर्ं गैर-सरकारी
र्नकायहरु समेतसंग भएका उद्धार तथा राहत सामाग्रीहरु समार्ेश गररएको छ।
ससनं.

स्रोत ि सलधनको नलम

१

आकजस्मक कोि

इकलई

िम्मल संखयल

रु

9

कैफियत

२

गािी

र्टा

५०

३

दमकल

र्टा

३

४

हरपर

र्टा

८

५

JCB

र्टा

१०

५

रे क्टर

र्टा

८

६

एम्र्ुलेन्स

र्टा

२०

७

मोटरसाइकल

र्टा

९०

सरकारी मो.सा.हरु

९

तत्काल खटाउन सक्ने

िना

१२३२

प्रहरी ३३२

िनशजक्त (अनुमार्नत)

सरकारी गािीहरु

र्निी िेत्रको समेत

नेपाली सेना २७०
सशस्त्र प्रहरी

१४०

सशिक १४५
प्रावर्चधक ३५
CADRE स्र्यंसेर्क१४५
चिककत्सक १५
र्निामती १५०
१०

लाइफ ज्याकेट

र्टा

११०

११

बाल्टीन

र्टा

१५३८

१२

गैंर्त (वपक)

र्टा

१०५

१३

हे ल्मेट

र्टा

१५०

१४

िेम्पल

र्टा

१५

प्राथसमक उपिारक ककट

थान

३४

१६

बेल्िा (सार्ेल)

र्टा

१८८

कोदालो

र्टा

३०
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१९

गल

र्टा

७

२३

स्रे िर

र्टा

४२

२७

रबर बोट

र्टा

३

२९

रबर बट
ु

िोर

५४

पानी बुट (गमबुट)

िोर

५३

३०

ट्यब
ु

र्टा

५३

३१

िोरी

रोल

१५३८

३२

बेल्ट

र्टा

५

३३

बञ्िरो

र्टा

२५

टिालाइट

र्टा

२२

र्निी िुँगा

र्टा

११

कम्बल

र्टा

३०००

सािी

र्टा

३५००

धोती

र्टा

१५००

पपलीन

समटर

३०००

वप्रन्ट पपलीन

समटर

१०५००

सहटङ

समटर

६०००

सुहटङ

समटर

५२५०

बत्रपाल

र्टा

१५०२

भाँिा

सेट

१५००

बोरा

र्टा

१५००

मेघाफोन

र्टा

१९

FireExtinguisher

र्टा

२१

हे म्बर

र्टा

१३
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१ र्ेसार्ुत

पञ्िा

िोर

५४

फायर ब्याङ्गकेट

र्टा

४

फायर ज्याकेट

र्टा

३

हाते आरा

र्टा

१५

रे स्क्यु थ्रो ब्याग

र्टा

२

आई ग्लास

र्टा

१४

बहाना

र्टा

९

पम्प

र्टा

३

राकफक ज्याकेट

र्टा

२४

मण्िी

र्टा

५

इमरिेन्सी लाइट

र्टा

१

माक्स

र्टा

८

म्यारे स

र्टा

९

खुकुरी

र्टा

१

रबर बोटको ससट

र्टा

३

हे टलाइट

र्टा

४

OBM

र्टा

१

Fuel Supplier Pipe

र्टा

१

Fuel Tank

र्टा

१

वपटन

र्टा

३

क्यारावर्ना

र्टा

५

कफगर एट

र्टा

५

काठको इम्प्रोभाइज्ि िुँगा

र्टा

१
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परिच्छे द-५
विपद् प्रततकलया योिनल
५.१ पि
ू ा तयलिी योिनलः (विपद् हुनभ
ु न्त्दल पहहर्े)
पि
ू ा

–तयलिी सम्बन्त्धी

फक्रयलकर्लपहर

कहहर्े

जिम्मेिलि तनकलय

समन्र्य बैठक बस्ने

आर्चयकता अनुसार

DDMC/LDMC

सरोकारर्ालाहरुको जिम्मेर्ारी तथा भसू मका र्नधाारण गने

मंससर मसान्त सम्म

DDMC/LDMC

खोि तथा उद्घारका लाचग व्यजक्तहरूको नामार्ली तयार पानाका लाचग

मंससर मसान्त सम्म

DDMC/LDMC

सङ्कलन गररएको िानकारीको वर्चलेिणका लाचग सम्पका व्यजक्त तोक्ने

मंससर मसान्त सम्म

DDMC/LDMC

वर्पद् हुन सक्ने िेत्रको त्याङ्क संकलन गने।

मंससर मसान्त सम्म

DDMC/LDMC

उद्धार सामाग्री संकलनका लाचग राजष्ट्रय, अन्तराजष्ट्रय संघसंस्थाहरुसंग

आर्चयकता अनुसार

DDMC/LDMC

यथाशीघ्र

DDMC/LDMC

अपुग सामाग्रीहरुको पहहिान गने ।

यथाशीघ्र

DDMC/LDMC

संभावर्त सहयोगी संस्थाहरुको सूचि तयारी राख्ने ।

मंससर मसान्त सम्म

DDMC/LDMC

आर्चय उद्दार, प्राथासमक उपिारका सामान, औिचधिस्ता सामानहरुको

यथाशीघ्र

DDMC/LDMC

िेतनामूलक कायािमहरु संिालन गने।

र्नरन्तर

DDMC/LDMC

सबै स्थानीय तहमा खल
ु ा तथा सरु क्षित स्थानको छनौट गने।

यथाशीघ्र

DDMC/LDMC

परे को समयमा सहि रुपमा काया गनाका लाचग सबै

यथाशीघ्र

DDMC/LDMC

टोलीका सदस्यहरूको पहहिान गने

समन्र्य गने।
सम्भावर्त आपत्कालीन पररजस्थर्तमा प्रभावर्त हुन सक्ने व्यजक्तहरूको
संख्याका आधारमा आर्चयक सामग्रीको न्यूनतम मौज्दात

राख्ने।

उपलब्धताको सर्ु नजचितता गने ।

क्लस्टरहरुले आ–

आफ्नो जिम्मेर्ारी अनुरुप आपतकालीन योिना बनाउने ।
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प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय वर्पद् प्रर्तकाया योिना तयार गने।

मंससर मसान्तसम्म

DDMC/LDMC
स्थानीय तह
सम्बजन्धत
क्लष्ट्टर

प्रत्येक स्थानीय तहमा

Disaster Focal Person तोक्ने।

DDMC/LDMC
मंससर मसान्तसम्म

स्थानीय तह

५.२ विपद्को अिगधमलः
फक्रयलकर्लपहर

कहहर्े

िानकारीको सङ्कलन तथा पररजस्थर्तलाई अद्यार्चधक

जिम्मेिलि तनकलय

वर्पद् शुरू भएको १ घण्टा सभत्र

DDMC/LDMC

२४ घण्टा सभत्र

DDMC/LDMC

प्रारजम्भक त्याङ्कको समीिा गने

पहहलो हदनदे खख नै

DDMC/LDMC

प्रभावर्त िेत्रमा वर्द्यमान सार्ािर्नक सेर्ा उपलब्ध

पहहलो हदनदे खख नै

DDMC/LDMC

पहहलो हदनदे खख नै

DDMC/LDMC

पहहलो हदनदे खख नै

DDMC/LDMC

गनाका लाचग वर्पद् सुरू भए पर्छ सम्बजन्धत िेत्र

(Cluster) को समन्र्य बैठक
पररजस्थर्त सम्बन्धी प्रर्तर्ेदन तयार पाने
(पहहलो प्रर्तर्ेदन)

गराउने संस्थाहरूको समीिा गने
जिल्लामा उपलब्ध उद्धार सेर्ा, िमता, उद्धार
सामग्रीको समीिा गने ।
प्रारजम्भक मानर्ीय गर्तवर्चधहरूको प्राथसमकताको िम
र्नधाारण गने ।
वर्पद्पर्छ लगत्तै उपकरणसहहत खोिी तथा उद्धार टोली

DDMC/LDMC

खटाउने ।
सरु िाकमीहरू द्र्ारा सहयोगमा संलग्न व्यजक्तहरूको सरु िा
गने ।
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सरु िा र्नकायहरु

राहत सामाग्री तथा राहत वर्तरण टोली पररिालन गने

नेपाल रे ििस सोसाइटी

िेत्रीय, केन्रीय संस्थाहरुलाई सहयोगको लाचग आव्हान गने

DDMC/LDMC

।
स्रोतहरूको पररिालन गनाका लाचग

िेत्रगत आकजस्मक

३।३ हदनमा

DDMC/LDMC

प्रभावर्त स्थानीय तहसंग समन्र्यात्कम बैठक बस्ने।

आर्चयकता अनुसार

DDMC/LDMC

िेत्रगत

आर्चयकता अनुसार

क्लष्ट्टरका नेतत्र र्कताा

पररजस्थर्त सम्बन्धी प्रर्तर्ेदनलाई अद्यार्चधक पाने

हप्तामा एक पटक

DDMC/LDMC

मानर्ीय सहयोगको अनुगमन

र्नरन्तर

DDMC/LDMC

योिनाको ससमिा गने

(Cluster) समन्र्य बैठक बस्ने।

परिच्छे द-६
िेरगत समूह व्यिस्र्ल (Cluster-based Arrangement)

६.१ विपद्को िेरमल कलया गने संघसंस्र्लहर
क्र.सं.

िेर

१

खाद्य तथा

(Cluster)

नेतत्ृ िकतला
करवि ज्ञान केन्र

पोिण

सहयोगी संस्र्ल (सदस्य)
सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

सबै पासलकाहरु

सम्बजन्धत शाखा

समूह

२

खानेपानी तथा
सरसफाइ समह
ू

जिम्मेिलि व्यजक्त

प्रमुख

खानेपानी तथा
सरसफाई डिसभिन
कायाालय

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

नेपाल खाद्य संस्थान

कायाालय प्रमुख

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

प्रमुख

जिल्ला समन्र्य ससमर्त

प्रर्तर्नचध

सबै पासलकाहरु

सम्बजन्धत शाखा
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सम्पका

प्रमुख

३

स्र्ास््य समूह

जिल्ला िनस्र्ास््य

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

नेपाल रे ििस सोसाइटी

स्र्ास््य ससमर्त

कायाालय

संयोिक
सबै पासलकाहरु

सम्बजन्धत शाखा
प्रमुख

४

संरिण समूह

जिल्ला समन्र्य
ससमर्तको कायाालय

जिल्ला आयुर्ेहदक स्र्ा.के.

प्रमुख

खानेपानी कायाालय

प्रमुख

सम्र्द्ध गैससहरु

प्रमख
ु

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्रर्तर्नचध

जिल्ला प्रहरी कायाालय

महहला सेल प्रमख
ु

सबै पासलकाहरु

सम्बजन्धत शाखा
प्रमुख

५

सशिा समह
ू

सशिा वर्कास तथा
समन्र्य इकाई

नेपाल रे ििस

कोिाध्यि

सम्र्द्ध गैससहरु

अध्यि

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

प्रर्तर्नचध

जिल्ला समन्र्य ससमर्त

प्रर्तर्नचध

सबै पासलकाहरु

सम्बजन्धत शाखा
प्रमुख

६

खोि तथा उद्धार

जिल्ला प्रशासन

समूह

कायाालय

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

रणशर गण

गणपर्त

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

स.प्र.उ.

जिल्ला प्रहरी कायाालय

प्र.उ.

सबै पासलकाहरु

प्रमख
ु प्रशासकीय
अचधकरत
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सिक डिसभिन कायाालय

कायाालय प्रमुख

िन्रर्नगाहपुर

७

आर्ास समह
ू

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यिहरु

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्रर्तर्नचध

जिल्ला र्न कायाालय

र्न अचधकरत

नेपाल रे ििस सासाइटी

सभापर्त

जिल्ला प्रावर्चधक कायाालय

का. प्र.

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

मे. सु.

नेपाल रे ििस

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्रर्तर्नचध

सोसाइटी

जिल्ला प्रहरी कायाालय

प्रहरी र्नररिक

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

सशस्त्र प्रहरी

जिल्ला
समन्र्यससमर्तको
कायाालय

८

गैर खाद्य समूह

र्नररिक

९

संिार समूह

जिल्ला प्रहरी कायाालय

जिल्ला समन्र्य ससमर्त

प्रर्तर्नचध

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

जिल्ला पशासन कायाालय

फोकल पसान

जिल्ला प्रहरी

प्र. र्न.

दरु संिार

प्रमुख

कायाालय

नेपाल रे ििस सासाइटी

सभापर्त

स्थानीय एफएमहरु

स्टे सन मेनेिर

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

जिल्ला हुलाक कायाालय

प्रमख
ु

६.२ िेरगत समूह (Clusters) कल सलझेदलिहर ि कलयाविििणः
जिल्लाको सम्पण
जिल्ला अचधकारीको अध्यितामा
ू ा वर्पद् व्यर्स्थापन गना प्रमख
ु

जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त गठन गररएको छ। यसका साथै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय
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वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तहरुको पर्न गठन भइसकेको छ। यसको र्ार्िुद वर्पद् बाट कुनै खास

िेत्रमा परे को समस्या समाधानको लाचग खास खास जिम्मेर्ारी र उत्तरदायत्र् भएका खास
समूहहरुको आर्चयकता महसुस गरी यस जिल्लामा दे हाय बमोिसमका समूहरु (Clusters) हरुको
गठन गरी सम्बजन्धत िेत्रको जिम्मेर्ारी सुजम्पने व्यर्स्था गररएको छ।
६.२.१ िलद्य तर्ल पोर्ण समूहः
६.२.१.१ सलझेदलिहर
क्र.सं

सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१

करवि ज्ञान केन्र

कायाालय प्रमुख

९८५४०३६५३०

२

जि.स.स. कायाालय

प्रर्तर्नचध

९८५४०४४२२२

३

नेपाल रे ििस सोसाइटी

अध्यि

९८४४०९६६३५

४

सम्बजन्धत स्थानीय तह

सम्बजन्धत शाखा प्रमुख

५

उद्योग र्ाखणज्य सघ

अध्यि

६

होटल व्यर्सायी सघ

अध्यि

९

नेपाल खाद्य संस्थान

कायाालय प्रमख
ु

६.२.१.२ कलयाविििण


र्नम्न

मापदण्िहरु

अर्लम्र्न

गरी

प्रभावर्त

व्यजक्तहरूका

लाचग

समयमा

नै

खाद्यान्नको उपलब्धता तथा खाद्यान्नमा पहुँि सुर्नजचित गराएर िीर्न बिाउने एर्ं
िीर्नलाई र्नरन्तरता प्रदान गने:


प्रर्तव्यजक्त

प्रर्तहदन

खाद्यान्नको रासन।



न्यूनतम

२,१००

क्यालोरी

प्राप्त

हुने

गरी

सामान्य

पुरक रासनको रुपमा एक र्ा दईु खाद्य पदाथाहरु।

िामल—प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ४०० ग्राम, दाल प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ६० ग्राम
र्नस्पर्त तेल प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ३० सम.सल., नुन-प्रर्तहदन प्रर्तव्यजक्त ५
ग्राम।



उल्लेखखत

कायाहरु

गदाा

सम्र्जन्धत

स्थानीय

तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।
६.२.२ िलनेपलनी तर्ल सिसिलई समूह
६.२.२.१ सलझेदलिहर
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वर्पद्

व्यर्स्थापन

ससमर्त

र

स्थानीय

क्र.सं.

सलझेदलिहरकोनलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१

खानेपानी तथा सरसफाइ डिसभिन कायाालय

२

जिल्ला समन्र्य ससमर्त

प्रर्तर्नचध

३

जिल्ला स्र्ास््य कायालय

स्र्ास््य प्रमख
ु

५

नेपाल रे ििस सोसाइटी

अध्यि

६

सम्बजन्धत स्थानीय तह

सम्बजन्धत शाखा प्रमख
ु

७

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

डिसभिन प्रमुख

९८४४०९६६३५

६.२.२.२ कलयाविििण

 वर्पद् पचिात खानेपानी तथा सरसफाईका कारण उत्पन्न हुने रोगहरु फैसलन नहदने।
 वर्स्थावपतहरु (खास गरी सशवर्रमा बस्ने मार्नसहरू) का लाचग सरु क्षित खानेपानी,
स्र्ास््य सशिा तथा अस्थायी रूपमा सरसफाइ एर्ं नह
ु ाउने सवु र्धाहरूमा पहुँि उपलब्ध
छ भत्रे कुरा सर्ु नजचित गने ।

 वर्स्थावपत मार्नसहरूलाई आधारभत
ू स्र्ास््य सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइएको छ
र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्र्ास््यसँग सम्बजन्धत व्यार्हाररक प्रिलनहरूका बारे मा
उचित रूपमा िानकारी उपलब्ध गराइएको छ भत्रे कुरा सुर्नजचित गने ।

 सम्पूणा उपकरण तथा सुवर्धा उपलब्ध गराइएका छन र वर्स्थावपत मार्नसहरू बस्ने

सशवर्रहरूमा सफा–सुग्घर कायम गना र्तनको सशक्तीकरण गररएको छ भत्रे कुरा
सुर्नजचित गने ।



उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।

िलनेपलनी तर्ल सिसिलइकल िेरमल मलनिीय सहयोगकल न्त्यन
ू तम मलपदण्ड :
 जिल्लामा

वर्पद्पर्छ

पहहलो

हप्तासम्म

पाइपद्र्ारा

अथर्ा

जिल्ला

सदरमुकामको

खानेपानी योिनासँग समन्र्य गरी खाने पानी भण्िारण गररने टयाङ्कीद्र्ारा प्रर्तहदन
प्रर्तव्यजक्त न्यन
ू तम ५ सलटर पानी उपलब्ध गराउने र पहहलो ४ हप्तासभत्र प्रर्तव्यजक्त
प्रर्तहदन उपलब्ध गराइने पानीको पररमाणलाई १५ सलटर पय
ु ााउने ।

 सशवर्रमा बस्ने वर्स्थावपत मार्नसहरू तथा घर तथा व्यजक्तगत सम्पवत्त नष्ट्ट भएका
व्यजक्तहरूका लाचग पानी सङ्कलन गनाका लाचग बाल्टीन र पानी शद्
ु ध गनाका लाचग
३० हदनसम्म खानेपानी शद्
ु ध गने वपयस
ू
जब्लचिङ पाउिर उपलब्ध गराउने ।
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अथर्ा र्ाटर गािा (water guard) अथर्ा

 सशवर्रमा

बसोबास

गने

वर्स्थावपत

मार्नसहरूका

लाचग

उपयुक्त

सरसफाइ

एर्ं

महहलाहरूका लाचग नुहाउने सुवर्धाका र्नसमत्त अस्थायी िपी (हरे क २० व्यजक्तका लाचग

एक िपी र पहहलो हप्तासभत्र हरे क १० व्यजक्तका लाचग एक िपीका दरले सोलाई
बढाउने गरी) को र्नमााण गने।
 सशवर्रमा
कायाालयका

बसोबास

गने

प्रभावर्त

कमािारी, सािेदार

मार्नसहरूलाई

गैर–सरकारी

जिल्ला

स्र्ास््य

सङ्गठन, महहला

तथा

खानेपानी

सामुदार्यक

स्र्ास््य

स्र्यंसेर्क एर्ं रे ििसका स्र्यंसेर्कहरूसँग समली स्र्ास््य सम्बन्धी ककट (kits) वर्तरण
गने र स्र्ास््य प्रर्धानसम्बन्धी गर्तवर्चधहरू (पानी शुद्ध पाने उचित तररका र
साबुनद्र्ारा हात धन
ु े) सञ्िलन गने ।
६.२.३ स्िलस््य समूहः
६.२.३.१ सलझेदलिहर
क्र.सं.

सलझेदलि तनकलयहर

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

प्रमख
ु

९८५४०३२२५०

४

जिल्ला आयुर्ेद कायाालय

प्रमुख

९८४४०४९५३९

५

सम्बजन्धत स्र्ास््य िौकी तथा उपिौकी

प्रमुख

६

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

१०

खानेपानी तथा सरसफाइ सब डिसभिन कायाालय ताप्लेिुङ

कायाालय प्रमुख

११

सम्र्जन्धत स्थानीय तह

सम्बजन्धत शाखा

९८५४०३८४६२

प्रमख
ु

६.२.३.२ कलयाविििण


िोखखममा रहे का समह
ू को स्र्ास््य एर्ं पोिणसम्बन्धी आर्चयकताहरू परू ा भएका
छन ् भन्ने कुरा सर्ु नजचित गने ।



िािापखाला, है िा, औलो तथा अन्य पानीिन्य एर्ं कीटिन्य रोगहरूको पयााप्त
रोकथाम तथा उपिार िमता सर्ु नजचित गनाका र्नसमत्त जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई
सहयोग गने

 रोग फैलन गएका खण्िमा सहयोग तथा लेखािोखाका लाचग िमता असभर्द्
र चध गने ।

 आधारभूत स्र्ास््य सेर्ाहरूमा र्नरन्तर पहुँि सुर्नजचित गना र स्र्ास््य सशवर्रको
सञ्िालन गना र अको र्नकायमा पठाउने संयन्त्र (referral Mechanism) को वर्कास गना
जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग पुयााउने ।
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 पयााप्त

आपतकालीन

आपूर्ता

र

मानर्

स्रोत

लगायतका

वर्ियमा

शीघ्र

िमता

असभर्द्
र चधका लाचग जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग गने ।

 वर्स्थावपत मार्नसहरूका लाचग पूरक खाना खर्
ु ाउने कायािममा पहुँिको माध्यमबाट
गभार्ती

तथा

दध
ू

खर्
ु ाउने

महहला

एर्ं

पाँि

र्िामुर्नका

केटाकेटीहरूमा

गजम्भर

कुपोिणको र्द्
र चधलाई रोकथाम गना जिल्ला स्र्ास््य कायाालयलाई सहयोग गने ।

 गजम्भर कुपोिणको उपिार तथा सेर्ामा र्नरन्तर पहुँि सुर्नजचित गना जिल्ला स्र्ास््य
कायाालयलाई सहयोग गने ।
 र्नरन्तर स्तनपान सुर्नजचित गना र अर्ाजञ्छत स्तनपानका वर्कल्पहरूको वर्तरणमा
रोक लगाउन जिल्ला स्र्ास््य प्रमुखलाई मद्दत गने ।



उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।

६.२.४ संििण समूहः
६.२.४.१ सलझेदलिहर
क्र.सं.

सलझेदलि तनकलयहर

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१

जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय

जिल्ला समन्र्य अचधकारी

९८५४०४४२२२

२

जिल्ला प्रशासन कायाालय

अचधकरत प्रर्तर्नचध

०४६-५२०१७७

४

जिल्ला प्रहरी कायाालय

महहला सेल प्रमख
ु

०४६-५२००९९

५

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

८

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

९८४४०९६६३५

११

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

प्रर्तर्नचध

०४६-५२०१५३

१२

सम्बजन्धत स्थानीय तह

सम्बजन्धत शाखा प्रमुख

६.२.४.२ कलयाविििणः


महहला तथा बालबासलका र ज्येष्ट्ठ नागररक लगायत िोखखममा रहे का समह
ू हरूलाई

आपतकालीन पररजस्थर्तको कारणबाट उत्पत्न्न हहंसा, शोिण, दव्ु यार्हार तथा हे लाबाट
संरिण प्रदान गने ।


िोखखममा रहे का समह
ू हरूको संरिण सर्ु नजचित गरी आपत्कालीन सहयोगको न्यायोचित
वर्तरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने ।



आपतकालीन पररजस्थर्तबाट उत्पन्न हहंसा, शोिण, दव्ु यार्हार तथा हे लाका िोखखमहरूलाई
सम्बोधन गरी वर्पदबाट प्रभावर्त मार्नसहरूको संरिण गने ।



बालमैत्री ठाउँ तथा मनो–सामाजिक परामशा सम्बन्धी सहयोगको स्थापना गरी सुरक्षित
र्ातार्रणमा बालबासलका तथा महहला रमाउँ दछन भत्रे कुरा सुर्नजचित गने ।
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बबछोि भएका बालबासलका, खास गरी पाँि र्िाको उमेरभन्दा मुर्नका केटाकेटी तथा



ककशोरीहरूको पहहिान, दताा तथा स्र्ास््य सम्बन्धी िाँिका बारे मा सहयोग र त्यस्तो
सहयोगपर्छ उपयुक्त सेर्ा तथा संरिणका सुवर्धा सहहत पररर्ारको खोिी गने कायामा
सहयोग प्राप्त गदा छन भत्रे कुरा सुर्नजचित गने ।

यौन दव्ु यार्हार तथा हहंसाका वर्रुद्ध र्तनको अनुगमन, प्रर्तर्ेदन तथा पैरर्ी (advocacy)



गने

प्रणालीको

स्थापना

गरी

बालबासलका

तथा

महहलाहरूको

यौन

शोिणको रोकथाम गने ।

दव्ु यार्हार

तथा



हे रिाह गने व्यजक्तहरूबाट बाल–बासलकाहरू बबछोडिने कायाको रोकथाममा सहयोग गने ।



वर्छोडिएका तथा पररर्ार साथ नभएका बाल–बासलकाहरू, खास गरी पाँि र्िाको उमेरभन्दा
मुर्नका बाल–बासलका तथा ककशोरीहरूको पहहिान, दताा तथा स्र्ास््य िाँिको सहिीकरण
गने र खोिी तथा पुनसमालनमा संलग्न सािेदारहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने ।

पररर्ारबाट बबछडिएका तथा साथ नभएका बालबासलकाहरूर अन्य िोखखममा परे का समह
ु



िस्तैुः पररर्ार नभएका, बद्
र घा, अपांग तथा हदघा रोगबाट वपिीत समुहका मार्नसहरुलाई
हे रिाह तथा संरिण प्रदान गने (बास तथा अन्य सेर्ाको व्यर्स्था)।

उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय



तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।

६.२.५ सशिल समूहः
६.२.५.१ सलझेदलिहरः
क्र.सं

जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१

सशिा वर्कास तथा समन्र्य इकाई

इकाई प्रमुख

९८५४०३६२१५

२

जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय

अचधकरत प्रर्तर्नचध

९८५४०४४२२२

४

सम्बद्ध गैससहरु

अध्यि

७

सम्र्जन्धत स्थानीय तह

सम्बजन्धत शाखा प्रमुख

६.२.५.२ कलयाविििणः

 वर्द्यालय िाने उमेरका तथा प्रभावर्त सम्पण
ू ा बालबासलकाहरूको गण
ु स्तरीय सशिामा

र्नरन्तर तथा तत्काल पहुँि सर्ु नजचित गने ।
 सरु क्षित ससक्ने र्ातार्रण उपलब्ध गराएर वर्पदबाट परे को मनोर्ैज्ञार्नक असरको सामना
गने कायामा बालबासलकाहरू र सशिकहरूलाई मद्दत गना योगदान पय
ु ााउने ।
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 वर्पदबाट प्रभावर्त वर्द्यालय िाने उमेरका केटाकेटी तथा सशिकहरूलाई गुणस्तरीय
सशिाको र्नरन्तरता सुर्नजचित गनाका लाचग र उनीहरूलाई सुरक्षित

रूपमा ससकाउने एर्ं

ससक्ने र्ातार्रण उपलब्ध गराउन स्थानीय सरोकारर्ालाहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने ।
 प्रभार्कारी आपतकालीन पूर्त
ा यारी तथा सहयोगलाई सहिीकरण गनाका र्नसमत्त िेत्रगत

समूहका सदस्यहरू (Cluster members) का बीिमा प्रभार्कारी समन्र्य, अनुगमन तथा
सूिनाको आदान–प्र दान सुर्नजचित गने ।

 आपतकालीन

पररजस्थर्तमा

पहहलो

सहयोग

उपलब्ध

गराउने

व्यजक्तका

रूपमा

सरोकारर्ालाहरूको िमता बढाउने ।
 वर्पद् परे को पहहलो हप्तासभत्र सशिा सम्बन्धी सुवर्धा र सशिामा संलग्न व्यजक्तहरूका
बारे मा रत
ु लेखािोखा (Rapid Assessment) सञ्िालन गने,।

 सम्भर् भएसम्म यथाशक्य िाँिो अथाात ससद्धान्त : पहहलो दईु हप्तासभत्र, न्यूनतम
मापदण्िबमोजिम

६

दे खख

८

हप्तासभत्र

बालबासलकाहरूका र्नजम्त अस्थायी

न्यूनतम

पूर्ााधारसहहत

वर्द्यालय

िाने

रूपमा ससक्ने ठाउँ तथा स–साना बालबासलकाहरूका

लाचग सुरक्षित ठाउँ खिा गने ।

 वर्द्यालयहरू पुनुः खल
ु ा

गराएर र सशिण–ससकाइका सामग्री उपलब्ध गराएर र अधा

संरिनागत (semi-structured) मनोरञ्िनका सामग्रीको व्यर्स्था समलाएर पढाइ िारी राख्ने
र सशिक तथा वर्द्याथीहरूको पुनुः एकीकरण प्रारम्भ गने ।

 वर्द्यालय बाहहर रहे का बालबासलकाहरू अस्थायी रूपमा खिा गररएका ससक्ने ठाउँ मा भनाा
गररएका छन ् अथर्ा र्तनको सशिाका लाचग र्ैकजल्पक व्यर्स्था गररएको छ भन्ने कुरा
सर्ु नजचित गने ।

 उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।
६.२.६ िोि तर्ल उद्धलि समूहः
६.२.६.१ सलझेदलिहर
क्र.सं

जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि,

१

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्र.जि.अ

९८५४०७७७७७

२

रणशेर गण

गणपर्त

९८५४०३९९९६

३

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

प्रमुख

९८५१२७२१०८

४

जिल्ला प्रहरी कायाालय

प्रमुख

९८५४०७५५५५

५

सम्र्जन्धत स्थानीय तह

प्रमख
ु प्रशासकीय अचधकरत

९८५५०६५२७७

६

सिक डिसभिन कायाालय िपुर

कायाालय प्रमुख

९८५५०४१३३८
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८

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

१०

सम्र्द्ध गैससहरु

अध्यि

१३

स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त

अध्यिहरु

९८४४०९६६३५

६.२.६.२ कलयाविििणः

 वर्पद्को लगत्तै उपकरणसहहत खोिी तथा उद्धार (SAR) टोली खटाउने।
 समन्र्य बैठक र प्रर्तर्ेदनका बारे मा िानकारी गराउने।

 सबै सुवर्धाबाट एकदमै र्जञ्ित समूह (िोखखममा रहे का व्यजक्तहरू लगायत) सबैलाई
न्यायोचित

रूपमा गररएको उद्धार सामग्रीको वर्तरण तथा सहयोगसम्बन्धी गर्तवर्चधको

अनुगमन गने ।

 पहहलो हप्तामा पररजस्थर्तका बारे मा हदनहदनै प्रर्तर्ेदन पेस गने ।
 सशवर्र समन्र्य तथा सशवर्र व्यर्स्थापनको अनुगमन गने तथा प्रर्तर्ेदन गने ।
 २४ घण्टासभत्र समािार माध्यमका लाचग समािार पठाउने ।

 र्नयन्त्रण तथा मानर्ीय सहयोगसम्बन्धी मापदण्ि कायम गने।
 उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।
६.२.७ आिलस समूहः
६.२.७.१ सलझेदलिहरः
क्र.सं

सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि

१.

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्रमख जिल्ला अचधकारी

९८५४०७७७७७

२.

जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय

जिल्ला समन्र्य अचधकारी

९८५४०४४२२२

३.

जिल्ला र्न कायाालय

जिल्ला र्न प्रमख
ु

९८५२६६०५०१

४

जिल्ला प्रावर्चधक कायाालय

प्रमुख

६

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त,

१६

स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त

अध्यिहरु

९८४४०९६६३५

६.२.७.२ कलयाविििणः

 र्नम्न मापदण्िहरुलाई अर्लम्र्न गरी वर्पद्का कारणले घरर्ारवर्हीन बनेका मार्नसहरूका
र्नसमत्त स्थायी समाधानको खोिीका लाचग प्रयत्न गनक
ुा ा साथै सरु क्षित र्स्ने स्थान र्ा
अस्थायी सशवर्रहरुको प्रर्न्ध समलाउने।


औसतमा एक व्यजक्तका लाचग ३.५–४.५ र्गा समटरको छाना भएको िेत्र ।
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औसतमा ५ सदस्यहरूको एक पररर्ारका लाचग कम्तीमा पर्न ४.५ समटरको
िोरीसहहतको प्लाजस्टक ससट र सहायता सामग्री ।




एक सेट कपिा ।



र्नयसमत सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीको आपूर्ता ।




कम्बलमा मार्नसहरूको पयााप्त पहुँि ।

एक सेट भाँिा ।

सशवर्र बन्द गने र र्हहगामन रणनीर्त बनाउने ।



सशवर्र खिा गनाका लाचग अचग्रम

रूपमा िसमनको पहहिान गने।



वर्द्यालय तथा सार्ािर्नक स्थलहरूसँग अचग्रम रूपमा नै समिदारी पत्र (MoU) मा
दस्तखत गने ।




सशवर्र खिा गनाका लाचग वर्गतमा प्रयोग गररएका ठाउँ हरूको असभलेख राख्ने ।
उल्लेखखत कायाहरु गदाा सम्र्जन्धत स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय
तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।

६.२.८गैििलद्यसमूहः
६.२.८.१ सलझेदलिहरः
क्र.सं

जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि,

१

जिल्ला प्रशासन कायाालय

प्रजिअ

९८५४०७७७७७

२

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त,

९८४४०९६६३५

३

जिल्ला प्रहरी कायाालय

प्रमख

९८५४०७५५५५

४

सशस्त्र प्रहरी बल

प्रमख

९८५१२७२१०८

५

सम्र्द्ध गैससहरु

अध्यि

८

जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय

जिल्ला समन्र्य

९८५४०४४२२२

अचधकारी
९

स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त

अध्यिहरु

१०

सम्र्जन्धत स्थानीय तह

प्रमुख प्रशासकीय
अचधकरत

६.२.८.२ कलयाविििणः

 जिल्लामा कम्तीमा १०० पररर्ारको लाचग गैर-खाद्य सामग्रीको भण्िारण गरी राख्ने ।
 गैर-खाद्य सामग्रीहरूलाई बाल केजन्रत बनाउने ।
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 वर्पद्पीडितहरूलाई

वर्पद्को स्तर कम भएको ७२ घण्टा सभत्र गैरखाद्य सामाग्री

आर्चयकता पहहिान गरी सामग्री वर्तरण प्रकिया सुरु गने ।

 नर् सुत्केरीहरू तथा नर्िात सशशुहरूको आर्चयकतालाई पुरा गने गरी बेग्लै २५ सेट
बाल गैरखाद्य सामग्रीहरूको व्यर्स्था गने ।

 यस्ता सहयोग उपलब्ध गराउँ दा उनीहरूलाई िीर्न र्नर्ााह गना, संस्करर्तलाइरा कायम राख्न,
प्रर्तकूल मौसम तथा हार्ापानीबाट बच्न, ब्यजक्तगत स्र्ासभमान तथा गोपर्नयता बनाई

राख्न महहला, बालबासलका, पुरुि तथा सुत्केरी र सशशुलाई उपयुक्त न्यूनतम आर्चयक
सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने ।
 उल्लेखखत

कायाहरु

गदाा

सम्र्जन्धत

स्थानीय

वर्पद्

व्यर्स्थापन

ससमर्त

र

स्थानीय

तहहरुसंग समन्र्य र सहकाया गने।

६.२.९ संचलि समूहः
६.२.९.१ सलझेदलिहरः
क्र.सं

जिल्र्लकल िेरगत सलझेदलिहरूको नलम

सम्पका व्यजक्त

िे सर्िोन नम्बि,

१

जिल्ला प्रशासन कायालय

प्र.जि.अ

९८५४०७७७७७

२

जिल्ला प्रहरी कायाालय

प्रहरी उपरीिक

९८५४०७५५५५

३

जिल्ला हुलाक कायाालय

प्रमुख

९८१४८६३००६

४

स्थानीय एफ एमहरु

स्टे सन मेनेिर

५

दरु सिार कायाालय

प्रमुख

९८५११०५१६६

६

नेपाल रे ििस सोसाइटी

सभापर्त

९८४४०९६६३५

७

नेपाल पत्रकार महसघ

अध्यि

९८५४०३८०००

९

स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त

अध्यिहरु

१०

सम्बजन्धत स्थानीय तह

प्रमुख प्रशासकीय
अचधकरत

६.२.९.२ कलयाविििणः

 पूर्ा िेतार्नी एर्ं सूिना सम्र्न्धी काया गने।
 मौसम तथा कुनै पर्न
संिार गने।

वर्पद् सम्र्न्धी पर्
ू ा अनम
ु ानहरुको िानकारी सलइराख्ने र त्यसको
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 आपतकालीन
अर्स्थामा

समयमा

स्यटलाईट

सार्ािर्नक

तथा

फोन

संस्थाको

तथा

व्यापाररक

सञ्िार

तटस्थतामा

साधनको

असर

नपने

अभार्

रहे को

गरी

जिल्ला

आपतकालीन सेर्ा संिालन केन्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाको सञ्िार नेटर्का समेत
प्रयोगमा ल्याउने ।
 सूिना प्राप्त भएको १ घण्टासभत्र प्रमुख जिल्ला अचधकारीसँग छलफल गने र सूिना
वर्तरण प्रकरया र्नमााण गरी स्थानीय एफ.एम तथा अन्य उपलब्ध माध्यमको प्रयोग
गरी सूिना प्रसारण गने ।

 संकटासभमुख िेत्रहरुमा पूर्ा मनसुन, प्रकोप सम्भार्ना र िोखखम र्ारे छलफलिलाउने र
संकटासभमुख

िेत्रमा

सम्र्जन्धत

संकट

सम्र्न्धी

सामुदार्यक

गराउनसम्बजन्धत समूहलाइ सूिनाहरु उपलब्ध गराउने ।



असभमुखीकरण

काया

जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्त र स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तलाई वर्पद्
सम्र्न्धी सूिना प्रर्ाह गने।
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परिच्छे द-७
कलयलान्त्ियन, पन
ु िलिर्ोकन, प्रततिेदन तर्ल संचलि
७.१ विपद् प्रततकलया योिनल फक्रयलशीर् हुनेः
यो योिना जिल्लामा मुख्यतुः बाढी, शीतलहर, आगलागी, दघ
ा ना र भूकम्प िस्ता
ु ट
प्रकोपका घटनाहरु हुनसाथ कियाशील हुनेछ। िेत्रगत समूहहरु भने िुन सुकै र्खत कियाशील
रहनेछन ्।
७.२ विपद् प्रततकलया योिनलको कलयलान्त्ियनः
यस प्रर्तकाया योिनाको कायाान्र्यन प्रत्येक िेत्रगत समूहले र्नधाारण गरे का प्रर्तकाया तथा
पूर्ा तयारी योिना बमोजिम हुनेछ।
७.३ विपद् प्रततकलया योिनलको तनयसमत समीिलः
यस प्रर्तकाया योिनाको र्ाविाक रुपमा समीिा गरी यसलाई अद्यार्चधक गररनेछ। यस
योिनाको समीिा तथा अद्यार्चधक गने समयमा वर्पद् पना गएमा वर्पद्को प्रर्तकाया
पचिात सो काया गररनेछ।
७.४ सहयोग ि समन्त्ियः
प्रत्येक िेत्रगत समूहको नेतत्र र्कताा र्नकायले आ-आफ्नो िेत्रका सािेदारहरुसंग छलफल तथा
समन्र्य

गरी

वर्स्तत
र

समीिा

गरी

प्रर्तकाया

योिनाको

प्रभार्कारी

कायाान्र्यन

र

पुनरार्लोकनको लाचग अग्रसरता दे खाउनु पनेछ।
७.५ प्रततिेदन तर्ल संचलिः
वर्पद् प्रर्तकायाको प्रर्तर्ेदन तथा संिार वर्पद् पूर्त
ा यारी तथा प्रर्तकाया योिना तिुम
ा ा
मागादशान,२०६७ मा उल्लेख भएको अनस
ु ि
ू ी १६ एर्ं गह
र मन्त्रालयबाट प्राप्त र्नदे शन
बमोजिम गररनेछ। प्रर्तर्ेदनको िानकारी सबै िेत्रगत समह
ू का नेतत्र र्कतााहरुलाई जिल्लामा
स्थावपत जिल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन ससमर्तबाट उपलब्ध गराइनेछ। आ-आफ्नो र्नकायको
लाचग संस्थागत रुपले असभलेख तयार गरे को भए तापर्न आपतकालीन समयमा जिल्ला वर्पद्
व्यर्स्थापन ससमर्तको प्रत्यि र्नदे शनमा एकद्र्ार प्रणाली माफात पीडितलाई राहत उपलब्ध
गराउने र घटना वर्र्रण तयार गने काया गररनेछ।
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परिच्छे द-८
विविध
८.१ जिल्र्लजस्र्त सिकलिी कलयलार्यहरको विििण ि सम्पका नम्िि
ि.सं.

कायाालय

कायाालय प्रमख
ु

सम्पका नम्र्र

१

सलााही जिल्ला अदालत

करष्ट्णराम कोइराला

९८५१०७८८४५

२

जिल्ला प्रशासन कायाालय

मोहनबहादरु जि.सी.

९८५४०७७७७७

३

रणशेर गण

समनराि र्तर्ारी

९८५४०३७५२२

४

जिल्ला प्रहरी कायाालय

गोपालिन्र भट्टराई

९८५४०७५५५५

५

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १० गण

वर्नोदराि श्ेष्ट्ठ

९८५१२७२१०८

६

राजष्ट्रय अनुसन्धान जिल्ला कायाालय

वर्ष्ट्णुमणी आिाया

९८४१२२६१२५

७

इलाका प्रशासन कायाालय हररर्न

हदपककुमार आिाया

९८५४०७७५५५

८

इलाका प्रशासन कायाालय बरहथर्ा

९

जिल्ला समन्र्य ससमर्तको कायाालय

मधु महतो

९८५४०३५९४८

१०

जिल्ला सरकारी र्ककल कायाालय

प्रकाश कोइराला

९८५११९९१५०

११

जिल्ला भेटेनरी अस्पताल

सर्ु नलकुमार यादर्

९८४५८२५१७२

१२

खानेपानी डिसभिन कायाालय

अर्नल केशरी

९८५५०४४११३

१३

सशिा वर्कास तथा समन्र्य इकाई

िेतकुमार पोखरे ल

९८५४०३६२१५

०४६५४०४६७
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१४

कोि तथा लेखा र्नयन्त्रण कायाालय

िगतबहादरु थपसलया

९८५४०३८१४०

१५

बाग्मर्त ससंिाई आयोिना

समत्र बराल

९८५१२३०३००

१६

जिल्ला र्न कायाालय

माधर्प्रसाद दे र्

९८५२६६०५०१

१७

घरे लु तथ साना उद्योग कायाालय

जितेन्र गप्ु ता

९८५५०१०१२३

१८

सलााही भन्सार कायाालय

रािेश दत्त

९८४२०३३०९८

१९

जिल्ला आयर्
ु ेद औिधालय

सन्तोि यादर्

९८४४०४९५३९

२०

पशु क्र्ारे न्टाइन िेकपोष्ट्ट

उमेशककशोर शुक्ला

९८१७८९०७२७

२१

भसू मसध
ु ार तथा मालपोत कायाालय

गोपालप्रसाद बराल

९८४१२३९३६२

२२

जिल्ला स्र्ास््य कायाालय

रामकैलाश यादर्

९८४४०३२२५०

२३

सागरनाथ र्न वर्कास पररयोिना

दे र्ेशमणी बत्रपाठी

९८५४०२०३९९

२४

जिल्ला करवि ज्ञान केन्र

रािेन्र यादर्

९८५४०३६५३०

२५

जिल्ला हुलाक कायाालय

िन्रशेखर साह

९८१४८६३००६

२६

उष्ट्ण प्रदे शीय र्ागर्ानी केन्र

चयामप्रसाद र्घसमरे

९८५५०६०९१७

२७

जिल्ला र्नर्ाािन कायाालय

हदर्ाकर भुिेल

९८५४०३५४४७

२८

मलंगर्ा अस्पताल

संजिर्कुमार ससंह

९८४४०३८७४९

२९

ससंिाई डिसभिन कायाालय

रवर्न्रकुमार शमाा

९८५४०८०२२२

३०

कारागार कायाालय

रामनरे श राम

९८६४०६२७५६

३१

नापी कायाालय

नससमुल गनी

९८५४०४५७९७

३२

तेलर्ाली अनस
ु न्धान कायािम

वर्शेचर्रप्रसाद यादर्

९८५४०३६२५२

८.२ जिल्र्लजस्र्त स्र्लनीय तहकल प्रमुिहरको विििण ि सम्पका नम्िि
ि.सं.

स्थानीय तह

प्रमख
ु /अध्यि
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सम्पका नम्र्र

१

मलंगर्ा नगरपासलका

र्नसाल साह

९८२४८८९७८८

२

ईचर्रपुर नगरपासलका

मनोिकुमार दे र्कोटा

९८४४०६३८७५

३

लालर्न्दी नगरपासलका

मानबहादरु खड्का

९८४४०३४६२७

४

हररपरु नगरपासलका

िसमरुहदन मंसरु

९८५४०५१७८६

५

हररपूर्ाा नगरपासलका

ससयाराम यादर्

९८४४११२८४९

६

हररर्न नगरपासलका

गणेशप्रसाद प्रसाईं

९८५४०३६४५०

७

बरहथर्ा नगरपासलका

दे र्ानन्द महतो

९८५४०४०००१

८

बलरा नगरपासलका

अभयकुमार ससंह

९८४५१३४७४३

९

गोिैता नगरपासलका

दे र्ेन्रकुमार राय

९८५४०३८८११

१०

र्ाग्मती नगरपासलका

भरतकुमार थापा

९८५४०३५२८८

११

कवर्लासी नगरपासलका

कौशलककशोर यादर्

९८५४०३५८२९

१२

ििघट्टा गाउँ पासलका

वर्िम यादर्

९८५१०३४३९२

१३

िन्रनगर गाउँ पासलका

महे न्र महतो

९८५४०३६७९८

१४

धनकौल गाउँ पासलका

राम आश्य साह

९८०९६१६१३९

१५

ब्रम्हपरु ी गाउँ पासलका

वर्नोद साह

९८५४०३६४९९

१६

रामनगर गाउँ पासलका

करष्ट्णप्रसाद बमाा

९८४४०३२९८९

१७

वर्ष्ट्णु गाउँ पासलका

िर्ाहरलाल यादर्

९८५१२०३८६१

१८

बसबररया गाउँ पासलका

रामअयोध्या राय

९८५४०३८०६३

१९

कौिेना गाउँ पासलका

रामप्रसाद यादर्

९८४४१२३७३३

२०

पसाा गाउँ पासलका

ककशुनदे र् यादर्

९८४४००४०५४

८.३ जिल्र्लजस्र्त स्र्लनीय तहकल प्रमुि प्रशलसकीय अगधकृतहरको विििण ि सम्पका नम्िि

31

ि.सं.

स्थानीय तह

प्रमुख प्रशासकीय अचधकरत

सम्पका नम्र्र

१

मलंगर्ा नगरपासलका

होमनाथ सुर्ेदी

९८५५०३५२७७

२

ईचर्रपुर नगरपासलका

रमेश गौतम

९८५४०४२१११

३

लालर्न्दी नगरपासलका

र्ासद
ु े र् र्तमजल्सना

९८५४०३९१११

४

हररपुर नगरपासलका

उदय प्रसाद दे र्कोटा

९८५४०८०११५

५

हररपर्
ू ाा नगरपासलका

सकलदे र् राय यादर्

९८६४५२३६८४

६

हररर्न नगरपासलका

खरुदे र् िुिाल

९८५४०३४१११

७

बरहथर्ा नगरपासलका

खखम बहादरु भि
ु ेल

९८५४०४४१११

८

बलरा नगरपासलका

सुरेश साह

९८५४०३८३६६

९

गोिैता नगरपासलका

रमेश यादर्

९८५४०३८३८२

१०

र्ाग्मती नगरपासलका

वर्मलकुमार पोखरे ल

९८५४०६३१११

११

कवर्लासी नगरपासलका

रामकुमार महतो

९८५४०२३०२३

१२

ििघट्टा गाउँ पासलका

करष्ट्णहरर पौिेल

९८५४०३९२२२

१३

िन्रनगर गाउँ पासलका

अशोक साह

९८५४०३८३८१

१४

धनकौल गाउँ पासलका

मो. महफुि अहमद

९८५४०३८८३८

१५

ब्रम्हपुरी गाउँ पासलका

सशर् नारायण काप

९८५४०३८७२७

१६

रामनगर गाउँ पासलका

राम पक
ु ार महतो

९८५४०३८०७१

१७

वर्ष्ट्णु गाउँ पासलका

संजिब सापकोटा

९८५४०३९५४२

१८

बसबररया गाउँ पासलका

राम प्रकाश राय

9854039501

१९

कौिेना गाउँ पासलका

वर्कासकुमार रिक

९८५४०३९२००

२०

पसाा गाउँ पासलका

मदन बहादरु चथङ

985407400

८.४ जिल्र्लमल फक्रयलशीर् संचलिकमीहरको विििण ि सम्पका नम्िि
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नाम थर

सम्र्द्ध संिार माध्यम

मोबाइल नम्बर

१

वर्चर्नाथ ठाकुर

मधेश एफ एम

९८४४०८८१५०

२

बजख्तयार असल

लोकताजन्त्रक दै र्नक

९८१५८०८७९८

३

ससंगबहादरु थापा

बाग्मती एफ एम

९८४९४६२९८६

४

राम गोवर्न्द राम

सलााही टाइम्स

९८५४०३६७९६

५

अिाना िा

सलााही रे डियो

९८४४०३४१७८

६

क्षिर्ति वर्चर्कमाा

ढुकढुकी एफ एम

९८४५८३५७०६

७

मनोि यादर्

स्र्खणाम एफ एम

९८४१२२४०९९

८

घनचयाम ससंह

बरहथर्ा एफ एम

९८४४०१९११६

९

राधा अचधकारी

ढुकढुकी एफ एम

९८४४११४२२७

१०

उदय यादर्

मधेश पोष्ट्ट

९८४४०८८५७७

११

अच्युतम सापकोटा

सामुदार्यक रे डियो

९८४४०४८४१९

१२

रािेन्र ससंह कुशर्ाह

बरहथर्ा एफ एम

९८४४०१८९४८

१३

घनचयाम बल्मपाकी

बरहथर्ा एफ एम

९८४४०८७७०४

१४

रािेश समश्

स्तम्भकार

९८४४०३२४००

१५

करष्ट्ण कुमार रसाइली

मुक्तेचर्र एफ एम

०४६५४०३९१

१६

अनर्र अहमद

एर्ेन्यि
ु टे सलसभिन

९८१६८७७५५४

१७

रोशन न्यौपाने

नेपाल टे सलसभिन

९८४४०३२६६९

१८

टं कबहादरु िेत्री

नागररक दै र्नक

९८५४०३६०१०

१९

जितेन्रप्रसाद ससंह

सलााही टाइम्स

९८४४०३३९३५

२०

रोहहतप्रसाद पौिेल

सलााही आर्ाि

९८४४०४८३२५

२१

करष्ट्ण थपसलया

रे डियो एकता

९८५४०२५७३३

२२

िुकुप्रसाद कोइराला

नया माण्िर्ी साप्ताहहक

९८५४०३५२९०

२३

ओमप्रकाश ठाकुर

काजन्तपुर टे सलसभिन

९८४४१३९१४२
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प्रकाश मैनाली

इमेि टे सलसभिन

९८५४०३७००९

२५

रामबाबु खड्का

उज्यालो नेटर्का

९८५१०९६६६९

२६

िनािान खत्री

रडियो एकता
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८.५ जिल्र्लमल फक्रयलशीर् गैि-सिकलिी संस्र्लहरको विििण ि सम्पका नम्िि
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गैर-सरकारी संस्थाको नाम

सम्पका व्यजक्त

सम्पका नम्र्र
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नेपाल पत्रकार महासंघ, सलााही

वर्चर्नाथ ठाकुर

९८५४०३८०००

२

बाग्मती सेर्ा समाि

भरत कुमार काकी

९८५४०३७१३१

३

UNFPA

बच्िालाल महतो

९८५४०३५९७१

४

BSS

राधा र्घसमरे

९८४४०५७२४०

५

प्रेरणा

रमेश र्नरौला

९८४४०४५१८९

६

ग्रामीण नारी उत्थान संघ

वर्ष्ट्णु िासलसे

९८५४०३५०७९

७

नेपाल रे ििस सोसाइटी

नागेन्रप्रसाद िौधरी

९८४४०९६६३५

८

VCDC

यादर् सरकार

९८४४०३३५८१

९

NCDMC

लालककशोर िा

९८०४८८४७०२

१०

RSS

रिनीकान्त िा

९८५४०३५७०२

११

RRN

चयामसन्
ु दर साह

९८५२८३२४०३

१२

RRPK

शर्िीप्रसाद साह

९८५४०३५८१८

१३

SNV

अजम्बका यादर्

९८५४०३७८३२

१४

िेतना

मुकेश ियसर्ाल

९८५४०३५३९०

१५

िागरण असभयान

प्रzfत आिाया

९८५४०३६२३०

८.६ जिल्र्लमल उपर्ब्ध एम्बुर्ेन्त्सहरको विििण ि सम्पका नम्िि
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एम्बुलेन्स संिालक संस्था

िालक

िालकको सम्पका नम्र्र

१

नेपाल पररर्ार र्नयोिन संघ हररर्न

ढुण्िीराि

९८४४०४२६७०

२

इन्दश
ु ंकर चिनी समल्स

हहख्यहरी खनाल

९८४४०६६८८०

३

नमन
ू ा अस्पताल हररर्न

अकल ब. गोले

९८४४०८८४६०

४

हररर्न सेर्ा समाि

सुरेश लामा

९८४४४५२५४५

५

लायन्स क्लर् हररर्न

लाल ब. स्याङतान

९८४४३६९६७०

६

ससभास फर वपस हररर्न

कमल अचधकारी

९८४४०४८४७१

७

गहढमाई हजस्पटल लालबन्दी

हदसलप बराइली

९८६३३७०९६१

८

प्राथसमक स्र्ास््य केन्र अिलगढ

कमलेश मण्िल

९७४४०६१३४०

९

िनज्योर्त युर्ा समाि

गुरु यादर्

९८१८००७४४६

१०

बाग्मती यर्ा क्लर् कमैया

सवर्न बुढाथोकी

९८४४०६७८२३

११

स्र्ास््य िौकी ईचर्रपुर

समसुहदन समकरानी

९८४४२०७०७०

१२

नेपाल कोररया अस्पताल नर्लपुर

रािेश राय

९८१९८३७०९१

१३

वर्चर् शाजन्त पररर्ार बरहथर्ा

कामेचर्र राय

९८४४२२४९०९

१४

सहारा ऋण तथा र्ित सहकारी

सशतल महतो

९८४४०४४१६४

१५

स्र्ास््य िौकी वपपररया

संजिर् कुमार यादर्

९८१२२२२८०२

१६

हिररया सेर्ा समाि

रमेश चथङ्

९८२४८६८३४५

१७

समाि वर्कास केन्र हररपूर्ाा

संिय कुमार यादर्

९८४४२९१९०९

१८

स्र्ास््य िौकी खैर्ाा

कुनाल ससंह

९८१९८०५८१७

१९

स्र्ास््य िौकी धनकौल

जितेन्र यादर्
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२०

महाकाली युर्ा क्लर् रानीगंि

हदनेश योञ्िन
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