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1 .�वषय �वेश: 

रामेछाप संघीय नेपालको बागमती �देशको पूव� भेगमा अवि�थत म�य पहाडी िज�ला हो । पूव�मा  ओखलढु�ा, 

सोलखु�ुब,ु पि�ममा का�पेला� चोक र �स�धपुा�चोक, उ�रमा दोलखा र दि�णमा �स�धलु� िज�लाको वीचमा 

अवि�थत यो िज�ला भौगो�लक �व�वधताय�ु छ । यस िज�लाको भौगो�लक �व�प, अवि�थ�त, जलवाय ुप�रवत�न 

तथा मानवीय कृयाकलापबाट �वप�को ���बाट उ�च जोिखममा रहेको िज�ला हो । बाढ�, प�हरो, भकू�प, स�ुखा, 

आगलागी, च�ाङ, हावाहरु�, �हमपात तथा महामार� ज�ता �कोप तथा �वप�का घटनाह�बाट उ�च जोिखमपूण� 

अव�थामा रहेको छ । �वप�को जोिखमलाई �यूनीकरण गन� स�कएमा यसबाट हनेु धनजनको ��तलाई �यूनीकरण 

गन� स�क�छ । ��येक बष� नेपालमा �भ��ने मनसनुका कारण हनु स�ने स�भा�वत �कोपका घटनाह�लाई 

�यू�नकरण गन� तथा घटना प�छको उ�ार काय�मा �थानीय तह स�बि�धत सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायह�, 

राजनै�तक दल, नेपाल रेड�स सोसाईट�, �नजी �े� नाग�रक समाज लगायत सरोकारवालाको प�रचालन गर� 

पी�डतलाई उ�ार गन� तथा कम भ�दा कम मानवीय तथा भै�तक ��त �यू�नकरण गन� नेपाल सरकार�ारा �वप� 

जोिखम �यू�नकरण तथा �यव�थापनका काय�ह�लाई योजनाव� र �यवि�थत गन� तथा सह� �पमा काया��वयन गन� 

मनसनु पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077 लाई अ�याव�धक गर� यो योजना तयार ग�रएको छ ।  

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तबाट �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना 2077 लाई काया��वयन गद� 

आएकोमा मनसनुको कारण घ�न स�ने (बाढ� प�हरो, डुवान, च�ाङ) स�भा�वत घटनाह�लाई �यूनीकरण गन� 

आव�यक भएको छ । �व��यापी �पमा फै�लएको को�भड-19 को महामार�बाट थप �वा��यज�य �वप�का 

घटनाह� बढन स�ने र रोकथाम, �नय��ण र �यव�थापनका ला�ग मनसनु ज�य �कोपले थप चनुौती सजृना गन� 

भएकोले मनसनु पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना 2078 लाई को�भड-19 मै�ी हनेु गर� तयार ग�रएको छ । 

 

2. मनसनु स�भा�वत जोिखमय�ु  �थानह�: 
 

�स.न. �वप�को �कार: स�भा�वत जोिखमय�ु  �थानह�  

1. बाढ�, प�हरो �थानीय तह वडा, टोल �थान  

म�थल� नगरपा�लका ४, ६, ७, ११  साल,ु  भलवुाजोर, भटौल�,  गले,ु    

रामेछाप नगरपा�लका ७, ८, ९ ह�ुदल,  मडुाजोर,  रामपरु,  छे�वा खोला, 

बे�तनी 

 

�लख ुतामाकोशी 

गा.पा. 

१,२,५,६,७ दरुागाउँ,  सैप,ु  नागदह, िख�ती,  �त�पङु,  

छ�तवन खोला,  खानीखोला,  

 

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

१,५,६ चचुरेु, नामाडी,  फपू� ,  

उमाकु�ड गाउपा�लका १, २, ३, ४, 

७ 

ग�ुदेल,  बा�ती भ�डार,  कुबकुा�थल�, ��ती,  

भजुी, 

 

दोर�बा गाउँपा�लका १, २, ४, ६ डडवुा, दोर�बा, गौ�रा,  लखनपरु,   

सनुाप�त गाउँपा�लका १, २, ५ ग�ुसी, �दमीपोखर�,  ख�नयापानी  

खाँडादेवी गाउँपा�लका १, ३, ४, ८, 

९ 

राकाथमु, �भरपानी, पकरवास, गागलभदौरे, 

�प�ुर� 
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क) िज�लामा घ�ने �वप�का घटनाह�को �कृ�त अनसुार जोिखम �थानह�:  
 

gu/kflnsf÷
ufpFkflnsf 

ljkb\sf] k|sf/ s} 

klx/faf6 hf]lvd :yfgx? jf9Laf6 hf]lvd :yfgx? ;'vf, v8]/Laf6 hf]lvd 
:yfgx? 

pRr hf]lvd dWod 
hf]lvd 

Go"g 
hf]lvd 

pRr 
hf]lvd 

dWod 
hf]lvd 

Go"g hf]lvd pRr 
hf]lvd 

dWod 
hf]lv

Go"g 
hf]lv

/fd]5fk 
gu/kflnsf 

x'lbn, kmfnf6], 
b]p/fnL, j8f 
g= * sf] 
5]?jf,  

ltnaf/L, 
uf]7ufpF, 
;fF3'6f/ 
nIdLaf; 

yfSn], 
/fdk'/, 
Rof:s' 

;fF3'6f/ ˆofd, 
hf8f6f/ 

sf]nGhf]/3f
6 

;a} 
j8fx? 

   

dGynL 
gu/kflnsf  

;fn', rgv', 
u]n', hlNsgL, 
k'/fgfufpF 

  xf6]rf}/, 
cfsfz], 
s/af]6, 
kGynL, 
b]jL6f/  

;]n]3f6,ld
NtL, 
xflt6f/, 
ga'3f6 

l;NnLahf/, 
s'gf}/L, 

;a} 
j8fx? 

   

pdfs'08 
ufpFkflnsf 

e'hL, lk|lt, 
u'Db]n, afDtL 

s'a'sf:ynL  sf]/d, 
7f8f]vf]nf,]  

g]sf, 
6]sgf; 

af]S;],   ;a} 
j8fx? 

 

uf]s'nu+uf 
ufpFkflnsf 

kmk"{, gfdf8L 
xn'jf vf]nf, 
7f];] 

 efªhf,7f];]
sf] 
tNnf]ahf/ 
wf/fkfgL, 

Kfmk"{, vf/] kmnf6 
uhf{ª,] 
vfl/6f/ 

  ;a} 
j8fx? 

 

lnv' 
tfdfsf];L 
uf=kf= 

lvDtL, 
gfubxsf] 
lknbLk, ;}k', 
b'/fufpF 

ljh'lnsf]6  9fF8], l;l/;], 
l;;Gb', 
xn]b], 
lvDtL, 

9'//], 
af]S;], 

  ;a} 
j8fx? 

  

bf]/Daf 
ufpFkflnsf 

6f]s/k'/, 
nvgk'/, 
l;:g]/L, 
88'jfsf] d]3] 

lgu'/],       ;a} 
j8fx? 

  

;'gfklt 
ufpFkflnsf 

Rof8L6f/, 
l;Gw'/]6f/, 

nf]k|fª 
a]yfg, sfdf 
lxn]b]jL 

 Rof8L6f/, 
l;Gw'/]6f/, 
n'e'3f6, 

  ;a} 
j8fx? 

   

vfF8fb]jL 
ufpFkflnsf 

lkªv'/L 
cbjfaf/L 

le/sf]6, 
dfsfb'd 
l;Dn] 

 a]n3f/L, 
l;Tvf, 
8Kvf,  

/hufpF, 
lqj0fL  

df8Ld'xfg ;a} 
j8fx? 

   

 

ख) िज�लाका �मखु नद� तथा खोलाको आधारमा �भा�वत हनु स�ने जोिखम ��ेह�:  

gbL÷vf]nf k|efljt x'g] If]q 
tfdfsf]zL  xflt6f/, /hufpF, s'gf}/L, xf6]rf}/, cfsfz], s/af]6, kGynL, xn]b], lvDtL, ldNtL, b]jL6f/ 

;'gsf];L  n'e'3f6, Rof8L6f/, a]n3f/L, l;Gw'/]6f/, bf]efg6f/, ;]n]3f6, ga'3f6, l;NnLahf/, l;Tvf, 8Kvf, /hufpF, 
df8Ld'xfg, k'R5L3f6 l;Dnf8L,lqj0fL .  

lnv'  sf]/d, af]S;], 6]sgf;, 7f8f]vf]nf, g]sf, 9fF8], 9'//], af]S;], ;fF3'6f/,ˆofd], hf8f6f/, l;l/;], l;;Gb', 
sf]nGhf]/3f6 

lvDtL vf]nf ;fF3'6f/, Kfmk"{, kmnf6], 7f];]sf] tNnf]ahf/, Psfdkm]bL, lzjfno, uhf{ª, vfl/6f/ 
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 सनुकोशी, तामाकोशी, िख�ती, �लखखुोला भ-ू�यको ���ले ब�ढ जोिखम देिखएका छन ्। 

   

ग) प�हरोको उ�च जोिखममा रहेका �थानह�: 

  िज�लाका भजुी, गोठगाउँ, िख�ती, दरुागाउँ, सैपू, लखनपरु, टोकरपरु, दोर�बा, 

  प�हरोबाट उ�च जोिखम ��ेमा हनेु घटनाका ला�ग सरुि�त �थानह�: 

जोिखम �थान घटना प�छ से�टर �लने सरुि�त �थानह� 

भजुी कोल डाँडा 

गोठगाउँ सा�वक वडा नं.-8 भोि�टनी 

िख�ती �या�मरेखानी मा.�व. 

दरुागाउँ का�त�े नागी 

सैपू मानवीय ��त नहनेु  

लखनपरु लखनपरु �र�े मा.�व. 

टोकरपरु मानवीय ��त नहनेु  

दोर�बा मानवीय ��त नहनेु  

 

घ) �वगत देिख हालस�मको �कोपीय इ�तहासलाई �व�षेण गदा� देहायका �कोपह�बाट बढ� �भा�वत भएको देिख�छ ।  

 

 1. बाढ�     2. प�हरो    3. भकू�प 

 4. आगलागी   5. महामार�     6. खडेर� 

 7. च�ा� 

3. मनसनु पूव� तयार� काय�योजना �नमा�णका उ�े�यह�: 

 मनसनुज�य �कोपका स�भा�वत घटनाह� प�हचान तथा आव�यक तयार� गर� मानवीय, भौ�तक तथा आ�थ�क 

��तको �यूनीकरण गन� । 

 �नकायगत िज�मेवार� �� पार� त�काल राहत, उ�ार र �यव�थापन गन� । 

 जोिखम �थानह�मा मानवीय ब�ती बसाउन �नय��ण गन� । 

 जोिखम �थानमा बाँध �नमा�ण तथा नद� �नय��णका संरचनाह� �नमा�ण गन� । 

 को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��णको ��याकलापलाई मनसनु �वप� �यव�थापनसँग साम�ज�यता कायम 

गर� स� चालन गन� । 

 �वप� �यव�थापनमा सं�लन �नकायको सं�थागत स�ुढ�करण गन� । 

 आव�यक जनशि�, सामा�ी र उपकरणह� तयार� अव�थामा राखी िश� उ�ार तथा पनु�थापना गन� ।
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4. मनसनु पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2078 
 

�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

1. सम�वय, सचुना, खोज 

उ�ार तथा ब�दोब�ती 

 मौसममा हनु ेफेरवदल, स�भा�वत जोिखम �थल 

र अपनाउन ु पन� सावधानीको ला�ग �व�भ� न 

मा�यममा सूचना �शारण गन� । 

 मनसनु स�ु 

पूव� र 

आव�यकता 

बमोिजम 

 िज�ला �शासन काया�लय  

 �थानीय तहह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 संचार मा�यम  

 �वषयगत काया�लय 

 पूव� सावधानी 

भई मनसून 

बाट हनु े ��त 

�यूनीकरण 

भएको हनुे।  बाढ�, प�हरो तथा डुवानको जोिखममा रहेको 

बि�तह�को प�हचान गर� पूव� सूचना �दने र 

समदुायमा रहेको संचार मा�यमबाट �चार 

�सार गन�,  

 मनसनु स�ु 

हनु पूव� समय 

देिख �नर�तर  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 सबै �थानीय तह� 

 

 �थानीय तह 

 सरु�ा �नकायह�  

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन के�� । 

 नेपाल रेड�स सोसाईट�  

 बषा� र वाढ� सचुनाको ला�ग बाढ� तथा बषा� 

मापन के��का स�पक�  �यि�ह�, �भा�वत 

समदुायलाई सूचना गन� स�पक�  �यि� रे�डयो 

एफ.एम., िज�ला सम�वय स�म�त, �थानीय तह, 

सरु�ा �नकायह�, रेड�सको स�पक�  नं. 

संकलन वा अ�याव�धक गन� ।  

 मनसनु 

स�ुहनु पूव� 

समय देिख 

�नर�तर  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 DEOC, 

 �थानीय तहह� 

 सरु�ा �नकायह�  

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन के��  

 नेपाल रेड�स सोसाईट�  

 अ�य संघस�थाह�  

 �वप� ��तकाय�का ला�ग आपतका�लन नमनुा 

अ�यास गन�/गराउने ।  

 पूव� तयार�   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   सरु�ा �नकाय 

 �थानीय संघ/सं�थाह� 

 खोज तथा उ�ार समा�ी स�हत खोज तथा 

उ�ार योजना तयार गन� ।  

 जेठ म�हनाको 

प�हलो ह� ता  

 

 खोज तथा उ�ारमा संल�न 

�नयकायह� 

 सडक �ड�भजन काया�लय 

 सरु�ा �नकायह�  

 सरु�ा �नकायह�  

 �नमा�ण �यवसायी संघ, ए�बलेु�स संचालक 

 सडक �ड�भजन काया�लय, िज.स.स. 

 �थानीय तह माफ� त भार� उपकरणह� 

(डोजर, �काभेटर, ��फर, �क) 

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन के��लाई 

तयार� अव�थामा रा� न े।  

 �नर�तर   िज�ला आपतका�लन काय�संचालन 

के�� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 रा��य आपतका�लन काय� संचालन के��  

 नेपाल रेड�स सोसाईट� ।  

 �थानीय आपतका�लन काय�संचालन के��लाई 

तयार� अव�थामा रा� न े 

 �नर�तर   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �थानीय तहह�  

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन के�� । 

 नेपाल रेड�स सोसाईट� ।  

 राहात सामा�ीह�को उिचत भ�डारण गन�  तथा 

िज�लामा भएको सामा�ीह�को भ�डारण 

अनगुमन गर� अ�याव�धक गन� 

 जे� म�हनाको 

प�हलो ह� ता  

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन 

के�� ।  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �थानीय तहह� 

 नेपाल रेड�स सोसाईट� 
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�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

 िज�ला �वप� �यव�थापन कोषमा �यूनतम 

रकम रा� न े।  

 �नर�तर   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 �थानीय तह 

 गहृ म��ालय  

 संघ/�देश 

 �थानीय तहमा �वप� �यव�थापन कोषमा 

�यनुतम रकम रा� न े 

 �नर�तर   �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त   �थानीय तह  

 सरु�ा �नकायह�लाई तयार� अव�थामा रा� न े  �नर�तर   नेपाल� सेना  

 सश� �हर�  

 नेपाल �हर� बल  

 गहृ म��ालय, 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 बाढ� पूव� सूचना �णाल�लाई थप �भावकार� 

बनाउने ।  

 �नर�तर  िज�ला तथा �थानीय आपतका�लन 

काय� संचालन के�� । 

 सरु�ा �नकायह� ।  

 सरु�ा �नकायह�  

 NEOC 

 �वप�को समयमा सूचना �यव�थापनमा सम�वय 

गन� र एक�ार �णाल� अपनाउन े।  

 मनसनुको 

समयमा  

 िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�त   गहृ म��ालय 

 सरु�ा �नकायह� 

 NEOC 

 नेपाल रेड�स सोसाईट�  

 नेपाल प�कार महासंघ  

 �वप� स�ब�धी Focal Person तो�न े 

 �थानीय �वयम सेवक प�रचालन गन�। 

 �नर�तर  िज�ला �यव�थापन स�म�त  

 सरु�ा �नकाय 

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन 

के�� 

 �थानीय तहह� 

 कल�र �नकायह� 

 नेरेसो (Redcross) 

 िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघसं�थाह�  

 घटना लगतै घटना प�ात �तु सव��ण र 

सूचना संकलन गन� ।  

 मनसनुको 

समयमा 

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन 

के��   

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �थानीय तहह�  

 नेपाल� सेना, सश� �हर� वल, नेपाल �हर�  

 DEOC 

 नेपाल रेड�स सोसाईट� । 

 िज�ला तथा �थानीय�तरमा राहत सामा�ीह�को 

भ�डारणको �यव�था �मलाउने ।   

 �नर�तर  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 �थानीय तह 

 उ�ोग बािण�य संघ   

2. मनसनुको समयमा देखा 

पन� �वा��यसँग 

स�बि�धत 

रोग�याद�/महामार� 

ज�ता �वप�को 

�यूनीकरण तथा 

रोकथाम  

 िज�ला ि�थत �वा��य सं�थाले आव�यकता 

अनसुार सूचना सं�शण गन�, औष�ध स�हतको 

�वा��यकम�  तयार� अव�थामा रा� ने तथा 

सोको रोकथामका ला�ग आव�यक �यव�था 

�मलाउने । 

 त�काल/ 

�नर�तर 

 िज�ला ि�थत �वा��यसँग स�बि�धत 

सरकार� तथा गैर सरकार� 

�नकायह� 

 िज�ला अ�पताल  

 नेपाल रेड�स 

 �वा��य चौक� 

 हे�थपो� 

 नेपाल सरकार 

 �देश सरकार 

 �थानीय तह  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 सरु�ा �नकाय 

 

 �व�भ� न 

�कारका रोग 

�याद� र 

महामार�मा 

कमी आएको 

हनुे।  



dg;'g k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf k]h 6 
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समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

3. आगलागी भएको 

अव�थामा त�काल आगो 

�नय��ण र �यव�थापन 

स�बि�ध काय�  

 

 सभा�वत जोिखम �थानको प�हचान  गन� । 

 आगलागी �नय��णको ला�ग सामा�ीको 

�यव�थापन गन� ।  

 आगलागी �नय��णको ला�ग Fire Fighting 

Tem(FFT) को �यव�था   गन� । 

 अ�नी रेखाको �नमाण� गन� । 

 त�काल/ 

 �नर�तर 

 �थानीय तह  

 सडक पूवा�धार 

 बन काया�लय 

 सरु�ा �नकाय 

 िज�ला �शासन काया�लय । 

 �देश सरकार  

 नेपाल सरकार  

 

 आगलागीको 

घटनाह�मा 

कमी भएको 

हनुे ।  

4. मनसनुबाट उ�प� हनु 

स�न े बाढ�, प�हरो, भ-ू

�यको कारणले ��तको 

�यूनीकरण तथा 

रोकथामका ला�ग सजक 

रहने । 

 मनसनुको कारणले �वप� सजृना भएमा 

राजमाग�मा हनु े अवरोध हटाउनको ला�ग 

स�बि�धत सबै प�ह�सँग सम�वया�मक �पमा 

काय� गर� अवरोध हटाई सडक संचालन गन� । 

 मनसनुबाट ��त भएको संरचनाह�को 

पनु�नमा�ण गन� ।  

 त�काल/ 

�नर�तर 

 �थानीय तहह� 

 सरोकालवाला �नकायह�  

 सडक/पूवा�धार स�बि�धत 

काया�लयह� 

 सरु�ा �नकायह� 

 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  मनसनुबाट हनु े

��त 

�यूनीकरण 

भएको हनुे। 

5. बाढ�, प�हरो तथा भ-ू

�यबाट राजमागग� तथा 

िज�ला �भ�का 

सडकह�मा हनु स�न े

सडकजाम वा ब�द 

भएमा त�काल सडक 

अवरोध एवं नाग�रकको 

धनजन ��त भएमा सो 

हटाउनको ला�ग 

आव�यक डोजर, 

�काभेटर, �टफर 

लगायतका मेशनर� 

उपकरणह� उिचत 

�यव�थापन   

 सरकार�, गैर सरकार� लगायत �थानीय तहमा 

भएका सवार� साधान लगायत �वप�सँग 

स�बि�धत �वा��य सामा�ीह� तथा को�भड-

19 सँग स�बि�धत सामा�ी तयार� अव�थामा 

राखी आव�यक परेको अव�थामा त�काल 

उपयोग गन� । 

 

 

 त�काल/ 

�नर�तर 

 �थानीय तह 

 सरोकारवाला �नकायह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त ।  मनसनुबाट 

तथा बाढ� 

प�हरोबाट 

अव�� भएको 

सडक सचुा� 

भई यातायात 

संचालनमा 

आएको हनुे। 

 सडक बाढ�, प�हरोले भि�कन ेवा प�ुरएको 

अव�थमा ज�तस�दो चाडँो अवरोध प�छाएर 

सडक सचुा� गराउने ।  

 �वप� 

भएप�छको 

समयमा 

 सरु�ा �नकाय 

 �थानीय तह 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

6. राहत पनु: �थापना, 

पून�लाभ 

 �वप� प�छ ��तको लेखा जोखा गन� साथै 

त�काल राहत �वतरण गन�  

  �नर�तर   सबै �थानीय तहह�  

 िज�ला सम�वय स�म�त  

 िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�त 

 नेपाल रेड�स सोसाईट� 

 सरकार� तथा गैर सरकार� संघ/सं�थाह� 

 सरु�ा �नकायह�  

 िश� राहत तथा 

पनु�थापना 

भएको हनुछे 

 �वप� पूवा�नमुान गर� �यूनतम ब�दोब�तीका 

सामा�ीह� �यव�थापन गन� ।  

 जे�को दो�ो 

ह� ता �भ� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 िज�ला सम�वय स�म�त 

 सबै �थानीय तह 

 �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त  

 रेड�स 

 अ�य सरकार� तथा गैर सरकार� संघ/सं�था  

7. गैर खा� सामा�ी तथा 

अ�थायी वास�थानको 

�यव�थापन 

 अ�थायी बास�थान योजनाको ला�ग सरुि�त 

�थानह�को प�हचान तथा अ�याव�धक गन� । 

   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 िज�ला सम�वय स�म�त  

 सबै �थानीय तहह�  

 सबै �थानीय तहह� 

 िज�ला �शासन काया�लय 

 सरु�ा �नकायह� 

 गैर खा� 

साम�ी र 

अ�थायी 
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 नेपाल रेड�स  

 िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैरसरकार� 

संघ/सं�थाह� 

बास�थान 

�यवि�थत भई 

िश� राहत 

�वतरण भएको 

हनुेछ । 

 अ�पताल, �व�ालय, तथा सरु�ा �नकाय 

आव�यकताका आधारमा सामा�ी भ�डारणका 

ला�ग �या�प �यव�थापन गन� । 

 जे� म�हनाको 

प�हलो 

ह� तास�म  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला सम�वय स�म�त 

 सबै �थानीय तह 

 नेपाल रेड�स सोसाइट� 

 सरु�ा �नकायह� 

 

 त�काल राहत �वतरणका ला�ग गैर खा� 

सामा�ीह�को �यव�थापन र �वतरण । 

 जे� म�हना  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला सम�वय स�म�त 

 सबै �थानीय तह 

 नेपाल रेड�स सोसाइट� 

 सरु�ा �नकायह� 

 

 ��तकाय� योजनाको काया��वयन गन� ।   �वप� प�ात  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 सबै �थानीय तह 

 सरु�ा �नकाय 

 नेपाल रेड�स सोसाईट�  

 �वषयगत काया�लयह� 

 अ�थायी बास�थान तथा आवास �यव�थापनको 

ला�ग सरोकारवाला �नकायमा सहिजकरणमा 

सहयोग गन�  

 जे�को 15 

�भ� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला सम�वय स�म�त, सबै �थानीय 

तह 

 नेपाल रेड�स सोसाईट� 

 गैर सरकार� संघ/सं�थाह� 

8. खा� सामा�ी तथा कृ�ष 

बा�लनाल� 

 िज�लामा रहेको खा� सामा�ीह�को मौ�दात 

�ववरण अ�याव�धक गन� ।  

 बैशाख 

मसा�त �भ�  

 �थानीय तहह�  

 कृ�ष �ान के��  

 घरेल ु तथा साना उ�ोग �वकास 

काया�लय  

 उ�ोग बािण�य संघ  खा� तथा 

वीउ 

�वजनको 

Stock  
रहको 

हनुेछ । 

 �े�गत काया�लय तथा �नकायका आ�ना 

मातहत रहेका सवार� साधन तथा कृ�ष 

�ा�व�धकह�लाई तयार� अव�थामा रा� ने । 

  �नर�तर   िज�ला �शासन काया�लय 

 कृ�ष �ान के��  

 �थानीय तहह� 

 उ�ोग बािण�य संघ  

 स�भा�वत ��त तथा �कोपको �थानीय संचार 

मा�यमबाट �चार�सार । 

 

 �नर�तर   सबै �थानीय तहह�   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 सरकार� तथा गैरसरकार� संघ/सं�था  

 �थानीय संचार मा�यमह� 

 अ� र तरकार�को �वउ �वजन  Stock रा� न े

�यव�था गन� । 

 �वप�को 

समयमा 

 कृ�ष �ान के�� 

 �थानीय तह तथा अ�तग�तका कृ�ष 

शाखाह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

9. पशपु�छ� तथा चौपाया 

�यव�थापन 

पश ु�वा��य िच�क�सक प�रचालन   �नय�मत  पशसेुवा �व� के��  

 गा.पा./न.पा. अ�तग�त पश ुशाखा 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  पशपु�छ�बाट 

उ�प�त हनु े

रोग �नय��ण 

भएको हनुछे 

।  

 पशपंु�छ�बाट हनु स�न ेसं�मण रोग �नय��ण  �नय�मत  पशसेुवा �व� के��  

 गा.पा./न.पा. अ�तग�त पश ुशाखा 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 पशमुा ला�न े �व�भ� न �कारका रोगह�को 

�नय��ण र रोकथाम  

 �नय�मत   पशसेुवा �व� के��  

 गा.पा./न.पा.अ�तग�त पश ुशाखा 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  
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�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

 पश ुिच�क�सक 

 मतृ पशपुि�छको �यव�थापन गन� ।   �वप�को 

समयमा 

 पशसेुवा �व� के��  

 �थानीय तह तथा अ�तग�तका 

पशशुाखाह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

10. �वपदबाट �भा�वत 

व�ृव�ृा, म�हला 

बालबा�लका अपा� 

भएका �यि�ह�को 

संर�ण 

 मनसनुबाट �भा�वत हनु स�न े म�हला 

बालका�लका, जे� नाग�रक तथा अपा�ता 

भएका �यि�ह�को संर�ण गन� पूव� तयार� 

योजना �नमा�ण गन� ।  

 जे� म�हना 

�भ� 

 �थानीय तहह�   िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघ/सं�थाह�  

 �वपदबाट 

�भा�वत 

बृ�व�ृा, 

म�हला, 

बालबा�लका, 

अपा� भएका 

�यि�ह�को 

संर�ण भएको 

हनुेछ । 

 �वप�को समयमा हनु ेलौ��क �हंसा रोकथाम र 

�यव�थापनका ला�ग Gender Basic Violence 

Standrad Operating Procedure in 

Emergency तयार गन�  

 �वप�को 

समयमा 

 �थानीय तहह�   िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघ/सं�थाह� 

 �वप�को समयमा स�ुकेर�, गभ�वती, अपा�, जे� 

नाग�रक, म�हला तथा �कशोर�को ला�ग 

आव�यक सामा�ी तयार� अव�थामा रा� न े।  

 �वप�को 

समय तथा 

�वप� 

अिघप�छ 

�नर�तर 

 �थानीय तह तथा अ�तग�तका 

स�बि�धत शाखाह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 म�हला मै�ी �थलको ला�ग आव�यक 

सामा�ीको भ�डारण र तयार� ।  

 �वप�को 

समयमा  

 �थानीय तह तथा अ�तग�तका 

स�बि�धत शाखाह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 अ�भभावक गमुाउन स�न े बालबा�लका, 

प�रवारबाट �वछो�डएका आ�दलाई त�काल 

राहत तथा ब�दोब�ती उप�बध गराउन 

आव�यक पन� रकम तथा अ�य कुराको 

�यव�थापन गन� ।  

 पूव� तयार�   �थानीय तहह�  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघ/सं�थाह� 

 राहत सामा�ी �वतरण तथा �वा��य चेकजाचँ 

गन�  

 �वप� प� चात  �थानीय तहह�   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला ि�थत सरकार� तथा गैर सरकार� 

संघ/सं�थाह� 

 नेपाल रेड�स सोसाइट�  

11. खानेपानी, सरसफाई 

तथा �व�छता 

 सरुि�त खानेपानीको �यव�थापन गन�   �नय�मत  खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 

काया�लय 

 �थानीय तहह� 

 िज�ला �तरको WASH CC  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 सरुि�त 

सरसफाईको 

�यव�थापन 

भएको हनुछे 

। 

 आपतका�लन वास�थान, खानेपानी तथा 

शौचालय आ�दको �यव�थापन गन� । (पूव� 

तयार�) 

 �वपद प�ात  खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 

काया�लय 

 �थानीय तहह� 

 िज�ला �तरको WASH CC  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 
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�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

 खानेपानीको वैकि�पक �ोतको प�हचान गन�   बैशाख  

म�हना �भ� 

 खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 

काया�लय 

 िज�ला सम�वय स�म�त  

 �थानीय तहह�  

 वाढ� र प�हरो �भा�वत ��ेमा पानी 

श�ु�करणको �व�ध अवल�बन गन� तथा 

बैकि�पक �ोतबाट खानेपानीको �यव�था गन� 

।  

 �वप� प�ात  खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 

काया�लय 

 �थानीय तहह�  

 संिघय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन 

आयोजना  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 पूव� तयार� बैठक ब�न े।   जे� प�हलो 

ह� ता  

 खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन 

काया�लय 

 WASH �े�गत समूहका सद�यह� 

  

12. �वपदबाट �भा�वत 

�व�ालय तथा �व�ाथ� 

तथा बालबा�लकाको 

�यव�थापन 

 �वपदबाट �भा�वत हनु स�न े स�भा�वत 

�व�ालय तथा �व�ाथ�ह�को आकलन गर� 

�ववरण संकलन तथा अ�याव�धक गन� ।  

 बैशाख �भ�  िश�ा �वकास तथा सम�वय ईकाई, 

काया�लय 

 �थानीय तहह�  

 �व�ालय िश�क, �व�ाथ� र अ�भभावकह�लाई 

पूव� सूचनाको अ�भमिुखकरण तथा �कोप 

�यव�थापन र �ाथ�मक उपचार स�बि�ध 

ता�लमको �यव�था गन� ।  

 �वपद आउन ु

अगाडी 

 िश�ा �वकास तथा सम�वय ईकाई, 

काया�लय 

 �थानीय तह, िश�ा �वकास शाखा । 

 �थानीय तह  

 रे�कस सोसाईट�  

 

 सरोकारवाला िश�क तथा अ�भभावक, �व�ालय 

�यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह�को स�पक�  

, सम�वय अ�याव�धक गन� ।  

 बैशाख �भ�  िश�ा �वकास तथा सम�वय ईकाई, 

काया�लय 

 �थानीय तह, िश�ा �वकास शाखा । 

 �थानीय तह  

 

 

िज�ला ि�थत सरु�ा �नकायह�को िज�मेवार�/ भ�ूमका 

1. िज�ला ि�थत नेपाल� 

सेना  

 िज�ला ि�थत तैनाथ गणमा �स�नयर 

अ�धकृतलाई Disaster Focal Person  तो�न े

।  

 �नर�तर  िज�ला ि�थत गण  िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�त   

 �वप� पूव� तयार�का ला�ग आव�यक सामा�ीह� 

तथा औजारको �यव�था �मलाउने ।  

 पूव� तयार�  िज�ला ि�थत गण र यू�नटह�   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त    

 �वप�का घटनाबाट हनु स�न ेस�भा�वत जोिखम 

�यूनीकरणका ला�ग िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�त तथा �थानीय �वप� �यव�थापन 

स�म�तह�सँग सम�वय गर� पूव� तयार� तथा 

��तकाय� गन� ।  

 �वप� अिघ 

/प�ात 

 िज�ला ि�थत गण तथा यू�नटह� 

 

 िज�ला �वप� �य�थापन स�म�त  

 �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तह�  

  

 खोज तथा उ�ार काय�को ला�ग आव�यक द� 

जनशि�, �वा��यकम� तथा सामा�ीह� तयार� 

हालतमा रा� न े।  

 �नर�तर  िज�ला ि�थत गण तथा यू�नटह� 

 

 िज�ला �वप� �य�थापन स�म�त  

 

  

2. िज�ला ि�थत सश� 

�हर� बल, नेपाल 

 िज�ला ि�थत यू�नटह�मा रहेका �वप� द� 

जनशि�, �वप� इ�यूपमे�टह� स�हत Stand 

 �नर�तर  िज�ला ि�थत ग�ुम/यू�नट  िज�ला �वप� �यव�थापना स�म�त   
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�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

By रा� ने �यव�था �मलाउने । 

 िज�ला ि�थत अ�य सरु�ा �नकायह� तथा 

�थानीय तहह�सँगको सम�वय र सहकाय�मा 

तयार� र �वप� ��तकाय� गन� । 

 �वप� अिघ / 

प�ात 

 िज�ला ि�थत ग�ुम/यू�नट  िज�ला �वप� �य�थापन स�म�त  

 �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तह� 

  

3. नेपाल �हर�   स�भा�वत जोिखम �थानको प�हचान, खटाउने 

जनशि� तयार�, उपकरण तयार� अव�थामा 

रा� न े। 

 �नर�तर  िज�ला �हर� काया�लय र �हर� 

काया�लय अ�तग�तका इकाईह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 �थानीय तहका पा�लका/वडा जन��त�न�धह�को 

स�पक�  नं. राखी सूचना संकलन उ�ार ��तकाय� 

िश� गन� ।  

 मनसुनुको 

समय वा 

अिघप�छ 

 िज�ला �हर� काया�लय र �हर� 

काया�लय अ�तग�तका इकाईह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 �वप�को समयमा �व�था�पतलाई उ�ार गन� 

खलुा �थानह�को प�हचान, अ�भलेख र �मता 

प�हचान गर� रा� न े।  

 हेल� �याड ब�न स�न े �थानको प�हचान गर� 

अ�भलेख रा� न े।  

 �नर�तर  िज�ला �हर� काया�लय र �हर� 

काया�लय अ�तग�तका इकाईह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 म�ुय नद�मा बढन स�ने बाढ�को अनगुमन गर� 

पूव� सूचना �णाल�लाई �भावकार� बनाउन,े 

सोको जानकार� िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�तमा �दन े।  

 �नर�तर   िज�ला �हर� काया�लय र �हर� 

काया�लय अ�तग�तका इकाईह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 िज�ला �वप� �यव�थापनका ला�ग उपल�ध 

तथा �थानीय �तरमा उपल�ध उ�ार सामा�ी 

स�हत त�काल ख�टने �हर� जनश�ी तयार 

गन� ।  

 �नर�तर   िज�ला �हर� काया�लय र �हर� 

काया�लय अ�तग�तका इकाईह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 �वप� प�छको ��तको �ववरण संकलन, 

अ�भलेिखकरण र �सफा�रस गन� ।  

 �वप� प�ात 

िश� 

 �थानीय तहह� समेतको सहयोगमा 

अ�तग�तका इकाइ�ह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त    

4. रा��य अनसु�धान, 

िज�ला काया�लय 

 सूचना संकलन, राहत तथा �े�तपू�त�मा सम�वय 

र सहयोग । 

 �वपद प�हले/ 

प�ात 

 िज�ला ि�थत काया�लय  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

�वप� ��तकाय�मा �थानीय तह  

1. �वप� ��तकाय�मा 

�थानीय तहको पूव� 

तयार�, प�रचालन 

भ�ूमका 

 आ�नो पा�लका �े� �भ� मनसनुज�य �वप�को 

जोिखम �े�ह�को प�हचान र मनसनु अगाव ै

पूव� तयार� साथै ��तकाय� योजना तयार । 

 �थानीय तह ��े �भ�का सरकार� तथा गैर 

सरकार� संघ/सं�थाह�, �वकास साझेदार 

 �वप� अिघ   सबै �थानीय तह  िज�ला �वप� �यव�थापना स�म�त    



dg;'g k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf k]h 11 
 

�स.न. म�ुय काय� ��याकलाप काया��वयन गन� 

समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

संघ/सं�थाहलाई �थानीय तहह�सँग सम�वय र 

सहकाय�मा आव�यक ��याकलाप अगा�ड 

बढाउने ।  

 आ�नो पा�लका ��े �भ� रहेका सबै 

�वारे�टाइन �थल, खलुा �े�, स�बि�धत 

आ�य�थल लगत ए�ककृत गर� सो �े� 

�यवि�थत गर� तयार� हालतमा रा� न े।  

 �वप� अिघ   सबै �थानीय तह  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �वा��य काया�लय 

  

 �थानीय समदुायलाई �वप� ��त जाग�क 

बनाउन, �वपदसँग स�बि�धत योजना तथा 

काय��म तजु�मा गन� तथा �वप�को घटना हनुा 

साथ ��तकाय�का ला�ग प�रचालन हनु वडा वा 

समदुाय�तरमा �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� 

स�म�त गठन गन� र स�म�तको ��याशीलताका 

ला�ग िज�मेवार� बाँडफाँड र �नय�मत बैठक 

ब�ने �यव�था गन� ।  

 ��तकाय�का ला�ग आपतका�लन नमनुा अ�यास 

गन� । 

 �वपद अिघ   सबै �थानीय तह तथा अ�तग�त 

वडाह�  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त    

 �थानीय �वप� कोष �थापना र कोषको 

अ�भव�ृ� गन� ।  

 �वप�को समयमा �योग हनु े सरसामान तथा 

उपकरणहरको �यव�था गर� तयार� अव�थामा 

रा� न े। 

 ए�बलेु�स, बा�य�� लगाएतका साधनह� 

Stand by रा� ने ।   

 �नर�तर   सबै �थानीय तह  संघ/�देश सरकार  

 िज�ला �वप� �यव�थापना स�म�त  

  

 �थानीय�तरमा आपतका�लन काय� संचालन 

के��को �थापना गर� �वपद अिघ र प�छ 

�नय�मत �पमा �रपो�टङ र रेक�ड� गन� 

�यव�था गन� । 

 �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय�सँग स�बि�धत 

भए गरेका काय�ह�को समी�ा, अनकुरणीय 

काय�मू�या�न (best practice) को आदान-

�दान ।   

 �नर�तर   सबै �थानीय तह   िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त    

 सरु�ा �नकायका �थानीय य�ुनटह�सँग 

सहकाय�मा �वप� ��तकाय� गन� । 

 �वप� प�छ  सबै �थानीय तह 

 �थानीय सरु�ा �नकायका यू�नटह� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 सरु�ा �नकायह�  
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समय 

िज�मेवार� �नकाय सहयोगी �नकाय उपल�धी 

2. िज�ला �वा��य 

काया�लय 

 औषधी तथा  औष�धज�य सामा�ीह�को समयमा 

नै �यव�था गर� �या� मौ�दात रा� न े।  

 मनसनुबाट स�भा�वत रोग फै�ने �थानह�को 

प�हचान र �यि�को �नगरानी गन� ।  

 �वप� अिघ / 

�नर�तर 

 िज�ला �वा��य काया�लय 

 �थानीय �वा��य चौक�  

 

 सरकार� अ�पताल 

 सामदुा�यक/�नजी अ�पताल 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

  

 �वा��यकम� प�रचालन  

 �वपदज�य घटनाबाट �भा�वत र घाइतेको उ�ार 

र उपचार 

 �वप� प�ात  िज�ला �वा��य काया�लय 

 �थानीय �वा��य चौक�  

 �थानीय तह 

 सरकार� अ�पताल 

 सामदुा�यक/�नजी अ�पताल 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

  

 िज�ला भरको ए�बलेु�सको लगत संकलन गन�,  

Stand by रा� न े र �वपद प�छ �भावकार� 

�पमा उ�ारमा प�रचालन गन� �यव�था 

�मलाउने ।  

 �वप� अिघ र 

प�छ  

 िज�ला �वा��य काया�लय 

 �थानीय तह 

 सरकार� अ�पताल 

 सामदुा�यक/�नजी अ�पताल 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

  

 को�भड-19 को प�हचान, उपचार र सं�मण 

�नय��ण  

 �नर�तर  िज�ला �वा��य काया�लय 

 �थानीय तह र अ�तग�तका सबै 

�वा��य सं�थाह� 

 सरकार� अ�पताल 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 िज�ला �शासन काया�लय 

  

 जोिखमय�ु �थानमा �वा��यकम�को 

प�रचालनका साथै अभाव हनु न�दन े।  

 �नर�तर  िज�ला �वा��य काया�लय । 

 �थानीय तह अ�तग�तका सबै �वा��य 

सं�थाह� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापना स�म�त 

 िज�ला �शासन काया�लय 

  

संचार तथा �व�तु आपू�त� संव� �नकाय र भ�ूमका  

1. दरुसंचार काया�लय  �वपदमा टे�लफोन सेवाह� सूचा� रा� न े 

 �नय�मत मम�त संभार गन� 

 �नर�तर   नेपाल टे�लकम िज�ला काया�लय  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

 टे�लफोन टावर, फाइबर इ�टरनेट आ�दको 

सूर�ा र �नय�मत संचालन 

 �वप� 

अगा�ड/ 

प�ात 

 

 नेपाल टे�लकम िज�ला काया�लय  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त   

2. नेपाल �व�तु �ा�धकरण  �वप�को समयमा �नय�मत �व�तु �वाहको 

�यव�था �मलाउने ।  

 �नय�मत मम�त संभार गर� उपकरण तयार� 

हालतमा रा� े। 

 

 �वप� 

अगा�ड/ 

प�ात 

 नेपाल �व�तु �ा�धकण िज�ला 

काया�लय र अ�तग�त �वतरण 

के��ह� ।  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �व�तु लाइनको �नय�मत चेकजाचँ र मम�त 

साथै �व�तु सट भइ हनु स�ने स�भा�वत 

घटनाह�को रोकथाम । 

 

 �नर�तर   नेपाल �व�तु �ा�धकण िज�ला 

काया�लय र अ�तग�त �वतरण 

के��ह� ।  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 �थानीय तहह� 

  

िज�ला ि�थत अ�य गैर सरकार� संघ/सं�थाह�को भ�ुमका र प�रचालन  
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समय 
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1. नेपाल रेड�स सोसाइट� 

िज�ला शाखा 

 राहात आपू�त� तथा �वतरण  

 आ�य �थल स�बि�ध �थानीय तहह�मा 

अ�भमिुखकरण 

 िज�ला ि�थत उप-शाखाह�लाई तयार� 

अव�थमा रा� न े।  

 मातहत रहेका ए�बलेु�सह�लाई Stand by 

रा� न े। 

 

 �नर�तर  नेपाल रेड�स(िज�ला शाखा) 

 रेड�स उपशाखाह�  

 �थानीय तह   

2. गैर सरकार�/ अगैसस  खोज उ�ार र राहातमा �वयम सेवा र 

सामािजक प�रचालनमा सहयोग । 

 
 

 

 �वप� प�छ   गैर सरकार� सं�था महासंघ िज�ला 

शाखा 

 अ�य गैर सरकार� संघ/सं�थाह� 

 �थानीय तह 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

  

 बाढ�, प�हरो तथा को�भड-19 को कारण 

�वपदमा परेकालाई राहत तथा पनु�थापनामा 

सहयोग ।  

 सचेतनामूलक काय��म संचालन । 

 

 

 �नर�तर  गैर सरकार� सं�था महासंघ िज�ला 

शाखा 

 अ�य गैर सरकार� संघ/सं�थाह� 

 �थानीय तह 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

  

कोरोना भाइरस (Covid-19) को सं�मण �नय��ण, रोकथाम,   

1. कोरोना भाइरस 

(Covod-19) को 

सं�मण, �नय��ण, 

रोकथाम र �यू�नकरण 

गन� ।  

 जनचेतना मलुक काय��म संचालन गन� ।  

 Quarantine को �नमा�ण गर� स�बि�धत 

संका�पद �यि�ह�लाई रा� न े। 

 �वा��य स�थाह�मा Isolation वाड�को 

�यव�थापन गर� सं��मत �वरामीह�लाई 

रा� न।े 

 को�भडका �वरामी र बाढ� प�हरो दघु�टनामा 

परेका �वरामी रा� न े छु�ाछु�ै वाड�को 

�यव�थापन गन� । 

 सामािजक दरु� कायम गन� । 

 मा�सको अ�नवाय� �योग गन� । 

 अि�सजन लगायत �वा��य सामा�ीको 

�यव�थापन गन� ।  

 �या� खोपको �यव�थापन गन� । 

 से�नटाइजरको �योग गन� । 

 पटकपटक साबनु पानीले हात धनुे । 

 त�काल/ 

�नर�तर  

 िज�ला ि�थत �वा��यसँग स�बि�धत 

सरकार� तथा गैर सरकार� 

�नकायह� 

 िज�ला �वा��य 

 िज�ला अ�पताल  

 नेपाल रेड�स 

 �वा��य चौक� 

 हे�थपो� 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

 सरु�ा �नकाय 

 �देश सरकार  

 नेपाल सरकार  

 को�भड-19 

को सं�मण 

दरमा �नय��ण 

भई �वरामीको 

सं�यामा कमी 

आएको हनुे। 
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2. को�भड-19 सँग 

स�बि�धत �वा��य 

साम�ीको �यव�थापन र 

उपयोगको �यव�था 

�मलाउने। 

 �वप� न प�रवारलाइ मनसनु अनसुार 

ल�ाकपडाको �यव�था गन� ।  

 �वरामीलाई औष�धमलुोको �यव�था गन� । 

 आव�य�ा अनसुार मा�स/ �लो�स/ 

से�नटाइजर र अि�सजन लगायत �वा��य 

सामा�ीको �यव�था गन� ।  

 

 त�काल/ 

�नर�तर  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त  

 �थानीय सरकार 

 िज�ला �शासन 

 सरु�ा �नकाय  

 �वा��य सं�थाह� 

 नेपाल रेड�स 

 �देश सरकार 

 नेपाल सरकार 

 

 को�भड-19 

बाट �भा�वत 

अ�त �वप� न र 

सरोकारवाला 

�य�ह�ले 

�वा��य 

सामा�ी �ा� त 

गरेको हनु े 

3. Covid-19 बाट 

�भा�वतह�को 

पनु�थापना तथा राहत 

�वतरण स�ब�धी काय�। 

 को�भड-19 को कारण काम �व�हन भइ 

अलप� परेका �यि�ह�लाई राहात �वतरण 

गन� । 

 उ�ार गदा� को�भडका �वरामी र उ�ार ग�रएका 

�वरामीलाई रा� न े �थान फरक/फरक बनाउने 

। 

 सं��मतलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार गन� 

। 

 डुवान हनुे ��े प�हचान गर� सरुि�त �थानमा 

रा� न े 

 उ�ा ग�रएका �यि�ह�लाई सामािजक दरु� 

कायम गरेर रा� न े�यव�था �मलाउने 

 को�भडको कारण मतृक प�रवार, प�रवारबाट 

टाढा भएका/असहाय ��मक, रोजगार� 

गमेुकालाई राहत �वतरण तथा पनु�थापना । 

 म�हला बालबा�लका, जे� नाग�रकको 

उ�ार/पनु�थापना ।  

 �ममूलक, रोजगार� तथा कृ�ष र पशपुालन 

स�बि�ध काय��मह�को �थानीय तहको 

बजेटमा रा� न �सफा�रस गन� । 

 त�काल/ 

�नर�तर 

 िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन 

के��  

 �थानीय तहह� 

 िज�ला �शासन काया�लय 

 सरु�ा �नकाय 

 नेपाल रेड�स 

 �देश सरकार  

 नेपाल सरकार  

 को�भड-

19बाट 

�भा�वतह�को 

उ�ार, 

पनु�थापना र 

राहात �वतरण 

भएको हनुे।  

4. �वारे�टाइन र 

आइसोलेसनको �नमा�ण 

 �थायी संरचना/ सामदुा�यक भवन/खाल� 

सरकार� भवनामा �वारे�टाइन �नमा�ण गन� ।  

 बाढ� प�हरो नजान े �थानमा �वारे�टाइन तथा 

आइसोलेसन �नमा�ण गन� ।  

 अ�थायी �पमा बनाईएका संरचनाह� हटाई 

�थायी संरचना �नमा�ण गन� । 

 त�काल/ 

�नर�तर 

 �थानीय तह 

 िज�ला जन�वा��य काया�लय 

 िज�ला अ�पताल 

 िज�ला �शासन काया�लय 

 िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन के�� । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त । 

 �देश सरकार 

 �यारेि�टन 

�यवि�थत भई 

सं�मण �यून 

हनुेछ । 
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5. खाल� �थान प�हचान 

गर� रा� न े 

 को�भड-19 को महामार� तथा मनसनुबाट 

�भा�वतलाई उ�ार गन� खाल� भवनह� तयार� 

अव�थामा  रा� न े।  

 त�काल/ 

�नर�तर  

 �थानीय तह 

 िज�ला �शासन काया�लय 

 स�ब� सरोकारवाला �नकाय  

 सरु�ा �नकाय 

 �नजी �े�  

 नेपाल रेड�स 

 

6. को�भड-19 सं��मत 

मतृ शर�रको �यव�थापन 

 शव �यव�थापनको ला�ग �थान प�हचान ।  

 शववाहनको �यव�था । 

 सरु�ा सामा�ीको �यव�था गन� । 

 शव �यव�थापनको Demo �दश�न 

 शव �यव�थापन ।   

 आव�य�ा 

बमोिजम 

 नेपाल� सेनाको नते�ृवमा अ�य सरु�ा 

�नकाय 

 �थानीय तह/�वा��यकम� 

 �थानीय तह 

 िज�ला अ�पताल 

 मतृ श�ररको 

उपय�ु 

�यव�थापन 

भएको हनु े। 
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5. िज�लाको �व�भ� न �नकायह�का मौ�दात रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण: 

5.1. नयाँ गोरख गण रामेछाप तथा अ�तग�त ग�ुमाह�मा रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण 

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण प�रमाण कै�फयत 
इकाई सं�या 

1. �पक थान 10 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

2. साबेल थान 14 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

3. बाि�टन थान 6 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

4. गल थान 4 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

5. रबरको टेप थान 3 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

6. टच� लाइ�ट थान 1 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

7. रेनसूट थान 10 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

8. फ�ड एड ब�स थान 2 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

9. लाइ�फ �याकेट थान 10 गण हेड �वाटर, रामेछाप 

10. आइ�रन कटर �लेड थान 4 गण हेड �वाटर 

11. हाइ���लक जग थान 1 गण हेड �वाटर 

12. लक ए�ड �क थान 10 गण हेड �वाटर 

13. हे�ड टच� थान 2 गण हेड �वाटर 

14. वायर कटर थान 1 गण हेड �वाटर 

15. �पच �लरोन कटर �लेड थान 1 गण हेड �वाटर 

16. �पच �लरोन पाल कटर थान 1 गण हेड �वाटर 

17. चे�ज सो थान 1 गण हेड �वाटर 

18. �टा�टक रोप �मटर 100 गण हेड �वाटर 

19. Axe Hoe थान 2 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

20. Rake Hoe थान 4 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

21. Rake थान 4 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

22. Jet Switter थान 2 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

23. Water Bottle थान 28 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

24. Boot थान 13 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

25. Helmet थान 30 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

26. Jump Suit थान 30 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

27. Seatter थान 16 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

28. डोर� �मटर 150 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

29. ��ेचर थान 6 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 

30. Frist Aid Box थान 2 सरु�ा ग�ुम म�थल� र दोर�बामा समेत 
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5.2. िज�ला �हर� काया�लय, रामेछापमा रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण 
 

 

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण प�रमाण कै�फयत 

इकाई सं�या 

1. �पक थान 15  

2. साबेल थान 15  

3. बाि�टन थान 2  

4. गल/ख�ती थान 10  

5. लाइ�फ �याकेट थान 15  

6. रबर �ुब थान 2  

7. डोर� �मटर 100  

8. ��ेचर थान 3  

9. Frist Aid Box थान 2  

10. िघन�  थान 2  

11. फायर Fxtingisher थान 3  

12. Safty Glass थान 5  

13. Ful Body seat Harness थान  2  

14. �ा�ड माइक  थान 1  

15. Life Rung थान 1  

16. Sefty Belt थान 2  

17. Leather Gloves थान 18  

 

5.3. सश� �हर� वल नेपाल, आि�त ग�ुम, रामेछापमा रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण: 
 

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण प�रमाण कै�फयत 

इकाई सं�या 

1. �पक थान 15  

2. साबेल थान 15  

3. गल/ख�ती थान 10  

4. लाइ�फ �याकेट थान 4  

5. डोर� �मटर 50  

6. ��ेचर थान 3  

7. कोदालो/फो�वा/गौची थान 1,1  

8. घन थान 1  

9. ब�चरो थान 1  

10. Socks थान 2  

11. पाल  थान 4  

12. बाि�टन थान 2  

13. Safty Glass थान 5  

14. �ा�ड माइक  थान 1  

15. Life Rung थान 1  

16. Sefty Belt थान 2  

17. Leather Gloves थान 18  
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5.4. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त, रामेछापमा रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण: 

5.4.1. िज�ला �शासन काया�लयको �टोरमा रहेका सामा�ीह�को �ववरण: 
 

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण प�रमाण कै�फयत 

इकाई सं�या 

1. टे�ट थान 30  

2. पाल  थान 183  

3. फोि�ड� �याडर थान 1  

4. सच� लाइट थान 1  
 

 

5.4.2. सा�वक िज�ला �वकास स�म�तको सभाहलमा रेड�स रामेछापको सहयोगमा �टोर गर� रािखएको सामा�ीह�:  

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण 
प�रमाण 

कै�फयत 
इकाई सं�या 

1. ��पाल  थान 1078  

2. ि�लपीङ �याग  थान 27  

3. Family Kit Box गोटा 3  

4. टे�ट  थान 2  

5. �ला��क कालो  रोल 13  

6. काप�ट  रोल 3  

7. जीन कपडा  रोल 99  

8. �ोटेवल �यास चलुो  काटु�न  17 ��तकाटु�न 6 थान 

9. �ला��क टेवल  थान  7  

10. म�डी  थान 42  

11. झलु  थान 20  

12. डोर�  मठुा 45  

 

5.4.3. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको �वपद �यव�थापन कोषमा रहेको रकम स�ब�धी �ववरण: 

�स.न. �ववरण  रकम �. 

१ िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको खातामा 1,00,000/- 

2 को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग बागमती �देश सरकारबाट 

�ा� (गत आ.ब.को बाँक�+चाल ुआ.ब. 077/78 मा)  

कुल �ा� �.  5,14,090/- 

बाँक� �.  3,70,023/- 

कोषमा बाकँ� ज�मा  4,70,023/- 

 (अ�याव�धक �म�त: 2078/03/15) 

5.5.�ड�भजन बन काया�लय, रामेछापमा रहेका उ�ार सामा�ीह�को �ववरण: 

�स.न. उ�ार सामा�ीको नाम/�ववरण प�रमाण कै�फयत 

इकाई सं�या 

1. Fir Fighting Equipments थान 4  
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5.6. नपेाल रेड�स सोसाईट�, रामेछापमा रहेका राहत सामा�ीह�को �ववरण: 

�स.न. राहात सामा�ीको नाम/�ववरण 
प�रमाण 

कै�फयत 

इकाई सं�या 

1. ��पाल थान 1 

एक सेटमा यस बमोिजमका सामा�ीह� रहेको सेट 

60 (साठ�) प�रवारको ला�ग �टक रहेको। 

2. म�डी  थान 2 

3. भाडाँकुडा 

सेट 

 डे�ची  थान 3 

थाल थान 2 

�गलास थान 2 

कचौरा  थान 2 

डाड ु थान 1 

प�यौ थान 1 

4. धोती साडी  थान 1 

5. पेट�कोट(साया) कपडा  �मटर 2   

6. कपडा ब�ेु  �मटर 7 

7. कपडा सादा �मटर  5 

8. कपडा चेक  �मटर  5 

9. बाि�टन  थान 1 

10. डोर�  मठुा 1 

11. �या�कङ �याग  थान 1 

12. ए�बलेु�स  थान 1  

13. लाइफ �याकेट थान 5  

14. �कटब�स  थान 50  

सोत: नेपाल रेड�स सोसाईट� रामेछापले उपल�ध गराएको �ववरण अनसुार । 

अ�याव�धक �म�त: 2078/03/15
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6. �थानीय तह रामेछापमा रहेका उ�ार सामा�ीह� तथा कोषमा रहेका �ववरण: 

�स.न उ�ार सामा�ीको 

नाम/�ववरण 

म�थल� 

नगरपा�लका 

रामेछाप 

नगरपा�लका 

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

�लख ुतामाकोसी 

गा.पा. 

खाडँादेवी 

गाउँपा�लका 

दोर�बा 

गाउँपा�लका 

सनुप�त 

गाउँपा�लका 

कै 

इकाई थान इकाई थान इकाई थान इकाई थान इकाई थान इकाई थान इकाई थान इकाई थान  

1. गल             थान 40    

2. हे�मेट       थान 5      15    

3. बे�ट              15    

4. ��ेचर              2 थान 6  

5. कोदालो/फो�वा/गौची              25    

6. घन              24    

7. प�प              3    

8. ��पाल वटा 1   वटा 300   वटा 319 वटा  319 वटा 300 वटा 319  

9. पाल वटा 55 वटा 50   वटा 33       वटा 100  

10. क�बल/�ला�केट     वटा 12     वटा 12  50 वटा 67  

11. ��पर  1  1  1            

12. द�कल  1                

13. �काभेटर  1  1  1      1  1  1  

14. �या�टर    1              

15. ए�बलेु�स    1  4  5  2  1  1  2  

16. �यकहो लोडर  1  1              

17. डोर�  �मटर  100   �मटर 100 �मटर  500 �मटर  300   �मटर  50 �मटर  1000  

18. लाइफ �याकेट वटा 10 वटा  50   वटा 10          

19. भ� या� वटा  2     वटा  1       वटा  1  

20. �ला��क रोल     रोल 2     रोल 3   रोल 3  

21. झलु     वटा 6         वटा 8  

22. बाि�टन     वटा 6            

23. �कटब�स        वटा 1   वटा  10   वटा 1  

24. वाटर �ा�र            वटा  1      

18. �वप� �यव�थापन कोषमा 

रहेको रकम 

  14,79,836.74 18,16,871/- 25,96,066/-  1,54,000/- 37,81,506/- 5,91,424/-  

   �ोत: 2078 जे� 27 स�मको पा�लकाह�बाट �ा� �ववरण अनसुार 
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7. रामेछाप िज�लाका �मखु साझेदार �नकायह�को �ववरण 

7.1. िज�ला ि�थत काया�लय तथा काया�लय �मखुह�को स�पक�  नं. स�हतको नामावल� �ववरण 
 

�स.न. काया�लयको नाम 
काया�लय �मखु र स�पक�  मोबाईल न�बर 

सचुना अ�धकार� 

स�पक�  नं. काया�लयको स�पक�  नं. 

नाम, थर दजा� स�पक�  नं. स�पक�  नं. 

1. रामेछाप िज�ला अदालत �ी मोहनराज भ�राई �यायधीस  863023223 048-540077/037 

2. िज�ला �शासन काया�लय �ी गौलोचन सैजंू  �.िज.अ. 
9854057777 

9851173426 
9863023001  

3. िज�ला सरकार� वक�ल काया�लय �ी यदनुाथ शमा� िज�ला �याय�धव�ा 
9854040434 

9844040748 
  

4. नयाँ गोरख गण �ी �व�ण ु�साद सापकोटा  �मखु सेनानी  
9851136780 

9852833944 
9863023003 048-400010/09 

5. िज�ला �हर� काया�लय �ी नबराज ढु�ाना  �.ना.उ. 9854055555 9863023005 048-540100/099 

6. 
सश� �हर� बल, नेपाल आि�त 

ग�ुम हे.�वा.रामेछाप  
�ी केशवराज �याकुरेल   स.�.ना.उ. 9841423466 9863023004 048-540478 

7. रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय  �ी �धरज बाँ�नया  �.अ.अ. 9841908096 9863023023 048-540078 

8. कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय �ी हेम�तराज �नरौला  
�मखु कोष 

�नय��क  
9854043888 9863023006 048-540115 

9. 
संघीय खानेपानी तथा ढल 

�यव�थापन आयोजना 
�ी राजे�� सापकोटा  �ड�भजन �मखु  9852674462 9863023038  

10. िज�ला �नवा�चन काया�लय �ी श�भ ुकुमार कटुवाल �नवा�चन अ�धकार�  9854040146 9863023027 048-540146 

11. मालपोत काया�लय �ी �ललानाथ दाहाल  
�मखु मालपोत 

अ�धकृत 

9854055556 

9841908096 
9863023025 048-540073 

12. नापी काया�लय �ी डा. ��दप सापकोटा  नापी अ�धकृत 9854040443 9863023028 048-540074 

13. िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाइ �ी भरत कुमार भ�राई इकाई �मखु 9844441544 9863023024 048-540134/137 

14. िज�ला हलुाक काया�लय �ी मि�दरा पोखरेल  हलुाक अ�धकृत  9841920005 9863023026 048-540035/504 

15. 
सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण 

आयोजना 
�ी नारायण �साद भ�डार�  आयोजना �मखु  9841241291 9863023042 048-540512/518 

16. 
�धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण 

प�रयोजना काया��वयन इकाई  
�ी होमनाथ ल�साल  ब.कृ.अ.  9841349590  048-540562 

17. 
िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई 

(िश�ा) 
�ी �नम�ल िघ�मरे इकाइ �मखु  9851151855 9863023041 048-540549 

18. 
िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई 

�था.पू. 
स�तोष �साद दाहाल  आयोजना �मखु 9854043491 9863023040 

048540550 

19. 
िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई 

(भवन) 
048-540138 

20. कारागार काया�लय �ी रामकृ�ण िघ�मरे जेलर  9854071777 9863023030 048400039/77 

21. 
इलाका �शासन काया�लय काया�लय 

ला�चने 
�ी लेखनाथ ख�तवडा  शाखा अ�धकृत  9854043133 - 044-692145 

22. कृ�ष �ान के�� �ी �नम�ला ग�ुङ  ब.कृ.�व.अ. 9841694442 9863023008 048-540063/308 

23. �वा��य काया�लय �ी िजते�� कुमार कण�  �वा��य �मखु  
9854044355 

9854045007 
9863023009 048-400072/79 

24. पूवा�धार �वकास काया�लय �ी सोमराज �तम�सेना  काया�लय �मखु  9854040375 9863023011 048-540491/102 

25. �ड�भजन वन काया�लय �ी  �ड.ब.अ. 9854040068 9863023012 048-400068 

26. 
जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन 

काया�लय 
�ी �रसव खनाल  �ड�भजन �मखु  9854043160 9863023013 048-540118 

27. 
खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन नं. 

4 
�ी हपेु��राज जोशी  �ड.ई. 9854040253 9863023010 048-540110 
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�स.न. काया�लयको नाम 
काया�लय �मखु र स�पक�  मोबाईल न�बर 

सचुना अ�धकार� 

स�पक�  नं. काया�लयको स�पक�  नं. 

नाम, थर दजा� स�पक�  नं. स�पक�  नं. 

28. िज�ला आयूव�द �वा��य के�� �ी डा. नरे�� �साद �गर�  आयवु�द िच�क�सक  9863023022 048-540143 

29. 
घरेल ुतथा साना उ�ोग �वकास 

स�म�त 
�ी मेघनाथ गौतम ब. उ�ोग अ�धकृत 9849566943 9863023031 048-540036 

 करदाता सेवा काया�लय  �ी �बनोद �साद आचाय�  काया�लय �मखु  9851158311 - 048540095 

30. िज�ला सम�वय स�म�त �ी झनक कुमार ख�ी  िज.स.अ. 9854040107 9863023002 048-540114/007 

31. म�थल� नगरपा�लका �ी �ललाराज पौडेल  �.�.अ. 
9854048111 

9863023014  

32. रामेछाप नगरपा�लका �ी रामच�� ला�गादे �.�.अ. 9854049111 9863023015  

33. उमाकु�ड गाउँपा�लका �ी �दपे�� पैकारा  �.�.अ. 
9854043240, 

9854040065 
9863023016  

34. खाँडादेवी गाउँपा�लका �ी �वकास स�ुदास  �.�.अ. 9854043740 9863023017  

35. गोकुलगंगा गाउँपा�लका �ी इ�र� �साद सवुदे� �.�.अ. 9854043640 9863023018  

36. दोर�बा गाउँपा�लका �ी �धरज मरा�सनी   �.�.अ. 9854066600 9863023019  

37. �लख ुतामाकोशी गापा �ी जय �काश राय  �.�.अ. 9844201062 9863023020  

38. सनुाप�त गाउँपा�लका �ी कमलराज �े�  �.�.अ. 
9854043840 

9863023021  

39. �व�तु ��धकरण �ी कृ�णह�र दाहाल   काया�लय �मखु  
9851273719 

9851106576 
9863023032 048-540051/068 

40. नेपाल टेल�कम �ी �व�ण ु�साद भ�डार�  काया�लय �मखु 9851113266 9863023033 048-540005/002 

41. नाग�रक उ�यान ��धकरण �ी केदार स�याल  काया�लय �मखु  
9854043187 

9841372638 
9863023034 048-540087 

42. रा��य बािण�य ब�क �ी रामे�र िघ�मरे �ब�धक 9854040056 9863023035 048-540055 

43. कृ�ष �वकास ब�क �ी बध ुसवुदे�  �ब�धक 9854043300 9863023036 048-540030/487 

44. हवाइ इ�धन �र�फ�ल� �टेशन �ी . काया�लय �मखु   9863023037 048-540448 

45. �वा��य बीमा बोड� �ी य�राज ढु�ले  काया�लय �मखु  
9854043708 

9849099708 
 048-540681 

46. खेलकुद �वकास स�म�त �ी केशव कटेल  काया�लय �मखु  9742611927  048-540027 

47.  सडक �ड�भजन खकु�ट  �ी �करण काक�  काया�लय �मखु 9841439968   

48. 
�ादेिशक सडक �ड�भजन काया�लय 

खा�टे खकु�ट  
�ी देव नारायण यादव  काया�लय �मखु  9854055022   

 

7.2. रामेछाप िज�लाका न.पा. �मखु/उप �मखु र गा.पा. अ�य�/उपा�या�ह�को नामावल� र स�पक�  न�बरह� 

�.स. नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

1 म�थल� नगरपा�लका 
�मखु �ी रमेश कुमार ब�नेत ९८५१०४८४५८ 

उप�मखु �ी माँया काक� ९८५४०४०७३१ 

2 रामेछाप नगरपा�लका 
�मखु �ी नर बहादरु थापा मगर ९८५१११३८०२ 

उप�मखु �ी �सज�ना ख�का ९८४४१४८०३७ 

3 उमाकु�ड गाउँपा�लका 
अ�य� �ी शेर ब. सनुवुार ९८४३०८१८५१ 

9854043238 
उपा�य� �ी उ�म�ला काक� ब�नेत ९७४१३६३६६३ 

4 गोकुलगंगा  गाउँपा�लका अ�य� �ी ख�क सनुवुार ९८५११७१३२५ 
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�.स. नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

उपा�य� �ी रा�धका �े� नेवार ९७४४०३९०५७ 

5 �लखतुामाकोशी  गाउँपा�लका 
अ�य� �ी गो�ब�द बहादरु ख�का ९८५१०९७७३९ 

९८४३५६६६६६ 
उपा�य� �ी �दपिशखा �यौपाने दाहाल ९७५४२०३१०६ 

९८५४०४००१९ 

6 दोर�बा  गाउँपा�लका 
अ�य� �ी कमान �संह तामाङ ९८५४०४३९६९ 

उपा�य� �ी कृशला िघ�सङ ९८४१९७०११२ 

7 सनुाप�त  गाउँपा�लका 
अ�य� �ी धावा लामा ९८५४०४००४० 

उपा�य� �ी �गता �ब� चौलागाई ९८४९३४६८६३ 

8 खाँडादेबी गाउँपा�लका 
अ�य� �ी �मे ब. तामाङ ९८५४०४०१६८ 

उपा�य� �ी मखमल� �े� ९८४९९४३७९६ 

7.3.  �थानीय तहका वडा अ�य�ह�को स�पक�  नं. स�हतको �ववरण: 

�थानीय तह पद नाम थर  वडा नं. स�पक�  नं.  

म�थल� 

नगरपा�लका 

वडा अ�य� नारायण दास �े� (म�थल�) १ ९८५१०४९९६९ 

वडा अ�य� तरणी  शंकर अ�धकार� (म�थल�/कठजोर) २ ९८४४०४४८६८ 

वडा अ�य� केशब रो�ा (कठजोर) ३ ९८४४२७८८११ 

वडा अ�य� �बरे�� कुमार ब�ाचाय� (साल)ु  ४ ९८४४१४७९८० 

वडा अ�य� राम बहादरु काक� (सनुारपानी) ५ ९८५४०४००५५ 

वडा अ�य� गोपाल माझी (भलवुाजोर) ६ ९८४४४४०५००, ९८४४२१२०२८ 

वडा अ�य� सदुश�न �साद �साई (भटौल�) ७ ९८५१०४५४५० 

वडा अ�य� राजकुमार �े� (िचसापानी) ८ ९८४४१४२४५१ 

वडा अ�य� ब�ु� ब. पलुामी मगर (परुनागाउँ) ९ ९८५४०४३५७५ 

वडा अ�य� भरत बहादरु  बोहरा (चनख)ु १० ९८५४०४०७७६ 

वडा अ�य� �भम ब. थापा मगर (गेलू) ११ ९७४४०४२६७२, ९८४०१९९५९५ 

वडा अ�य� कृ�ण हर� अ�धकार� (गेलू) १२ ९८५४०४०३३७ 

वडा अ�य� राजे�� चौहान (फुलासी) १३ ९७४४०१५८८१ 

वडा अ�य� भरत �सं वाईवा (फुलासी) १४ ९८४४२३०६०५ 

रामेछाप 

नगरपा�लका 

वडा अ�य� �नर ब. �े� (देउराल�) २ ९८४९६६५३३४ 

वडा अ�य� भपुाल �े� (साँघटुार) ३ ९८४४२८२७५८ 

वडा अ�य� टुपे�� ब. तामाङ (�हमगंगा) ४ ९७४४०७१७५७ 

वडा अ�य� �भम ब. तामाङ (रामपरु) ५ ९८५४०४३९९९ 

वडा अ�य� धन बहादरु ख�का (ओ�नेी) ६ ९८४४२८४८९६ 

वडा अ�य� स�मर काक� (सकुाजोर) ७ ९८४४०६६०११ 

वडा अ�य� केदार काक� (रामछाप) ८ ९८५४०५०५९० 

वडा अ�य� च�� ब. �े� (रामेछाप) ९ ९८४४३१५५८९ 
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�थानीय तह पद नाम थर  वडा नं. स�पक�  नं.  

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� नबु� शेपा� (ग�ुदेल) १ ९७४१३७४५०३ 

वडा अ�य� ख�ब धोज ब�नेत (बा�तीभ�डार)  २ ९८५४०४०५६८ 

वडा अ�य� रमेश कुमार सनुवुार  (कुबकुा�थल�) ३ ९८५१२४९८०४ 

वडा अ�य� मान ब. सनुवुार (�ी�त) ४ ९८४४४१२६६७ 

वडा अ�य� कु�वर ब. ख�ी (�ी�त) ५ ९८१३२०१०२४ 

वडा अ�य� कृ�ण ब. सनुार (ग�ेु�र) ६ ९८५४०४३१५१ 

वडा अ�य� ��मणी नेवार (भजुी) ७ ९७४११२७०६२, ९८५४०४३३६३ 

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� मिण कुमार लामा (चचुरेु) १ ९७४४०७६२१८, ९८५४०४३२१८ 

वडा अ�य� शेखरमान �े� (ठोसे) २ 9862257799, 9744000460 

वडा अ�य� नर �ब�म काक� (र�नाल)ु ३ ९८४०१९९६७२ 

वडा अ�य� देबराज काक� (बेताल�) ४ ९७४४०१५६५१ 

वडा अ�य� बलराम ख�का (नामाडी) ५ 9751033433 

वडा अ�य� च��  ब.  सनुवुार (फपु�) ६ ९८५१०५५८८३ 

�लख ु

तामाकोशी 

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� �नङमार तामाङ (दरुागाउँ) १ ९८५४०४३३११ 

वडा अ�य� पदम बहादरु तामाङ (सैप)ु २ ९८५४०४३४१३ 

वडा अ�य� यम बहादरु महत (�बज�ुलकोट) ३ ९८४४४१९०६७ 

वडा अ�य� �लला बहादरु ब�नेत (�वज�ुलकोट) ४ ९७४४००५६४४ 

वडा अ�य� सोम ब. तामाङ (नागदह) ५ ९७४४०७८३८२ 

वडा अ�य� िशव  �साद �यौपाने (िख�ती) ६ ९७५१०९५५५६, ९८५१०९५५५६ 

वडा अ�य� सवुास बोहरा (�त�प�ु) ७ ९८५१०४०६२७ 

दोर�बा  

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� ढाल ब. राना मगर (डडवुा) १  ९८४४२३०६६० 

वडा अ�य� ख�क ब. �े�  (दोर�बा) २ ९८५११९०३८६ 

वडा अ�य� लाल बदन मगर  (टोकरपरु) ३ ९८६०५२५७८८ 

वडा अ�य� च�� ब. मगर (टोकरपरु) ४ ९८१४८३४८०५ 

वडा अ�य� गंगा ब. तामाङ (गौ�रा) ५ ९७५१००३०४२ 

वडा अ�य� अि�बका �साद गजरेुल (लखनपरु) ६  ९८५११९५११४ 

वडा अ�य� रेम ब. थापा (लखनपरु) ७ ९८४१५३११२०, ९८५१२१५३९१ 

सनुाप�त  

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� च�डे�र चौलागाई (ग�ुसीभदौरे) १ ९८१३३३४६७६ 

वडा अ�य� कमल कु. के.सी (�द�मपोखर�) २ ९८४४३१५१३१ 

वडा अ�य� बाबरुाम तामाङ (�हलेदेवी) ३ ९८५१०७८१३८ 

वडा अ�य� ख�क ब. िघ�सङ तामाङ (बेथान) ४ ९८१३३३००६७ 

वडा अ�य� ठुलो का�छा तामाङ (खा�नयापानी) ५ ९८५१०७५८०८ 

खाडँादेबी 

गाउँपा�लका 

वडा अ�य� �ब�ण ुकुमार �े� राकाथमु १ ९८५१००८४७१ 

वडा अ�य� ई�� कुमार लामा (मझवुा) २ ९७४१११२१३७, 9741336085 

वडा अ�य� प�ुकर कु. काक� (भीरपानी) ३ ९७४४०३७१९५ 
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�थानीय तह पद नाम थर  वडा नं. स�पक�  नं.  

वडा अ�य� धन ब. मान�धर (पकरबास) ४ ९८४१३०६३१७ 

वडा अ�य� तलुसीदास �े� (पकरबास) ५ ९८४४२७८८९५ 

वडा अ�य� प�ुकर काक� (माकादमु) ६ ९८५११५५८०४ 

वडा अ�य� असल �संह तामाङ (खाँडादेवी) ७ ९७४१०७२१५६ 

वडा अ�य� ई�� ब. तामाङ (गागलभदौरे) ८ ९८४४०७४३३७ 

वडा अ�य� िच�नमाया तामाङ (�पङखरु�) ९ ९८४४२८०९५८ 

7.4. �वा��य काया�लय/िज�ला अ�पताल/�थानीत तहका �वा��य संयोजकह�को स�पक�  न�बर 

�स.नं. काया�लय संयोजकको नाम स�पक�  न�बर 

1. �वा��य काया�लय �ी िजते��कुमार कण� 9854045007 

2. िज�ला अ�पताल डा. �नते�� कण� 9854023114 

3. म�थल� नपा �ी केशव फुयाल 9854040347 

4. रामेछाप नपा �ी �व�ण ुकाक� 9854043401 

5. �लख ुतामाकोशी गापा �ी जय�काश राय 9844201062 

6. सनुाप�त गापा �ी अजु�न �े� 9854040592 

7. उमाकु�ड गापा �ी �दपे�� पैकारा 9854040065 

8. गोकुलगंगा गापा �ी जागीर राय 9849850315 

9. दोर�बा गापा �ी कमल भ�राई 9841208173 

10. खाँडादेवी गापा �ी ओम �काश �े� 9844142075 

7.5. �व�भ� संघ सं�थाह� 

�स.नं. काया�लय अ�य�/सभाप�त स�पक�  न�बर 

1. नेपाल रेड�स सोसाइट� िशवकुमार काक� 9844234343 

2. प�कार महासंघ ब�� नयाँघरे 9744000292 

3. गैर सरकार� महासंघ भवुन �े� 9844043448 

4. रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ केशव�साद िघ�मरे 9854040052 

5. नाग�रक समाज रामच�� �वयोगी 9744000122 

 

8. सरु�ा �नकायह�को �ववरण : 

 

8.1. नेपाल� सेना/सश� �हर� बल नेपाल/रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय 

�स.नं. काया�लय ठेगाना स�पक�  नं. कै�फयत 

1. नयाँ गोरख गण  रामेछाप �यारेक 048-400100/09  

2. सश� �हर� बल नेपाल आ�ीत ग�ुम म�थल�, रामेछाप 048-540478  

3. रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय           म�थल�, रामेछाप 048-540078  
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8.2. नपेाल �हर� र िज�लाका �व�भ� न �थानमा रहेका यू�नटह� 

�स.

नं 

�हर� य�ुनटको नाम 

 

दजा� 

 

नाम थर 

 

स�पक�  

�यि�गत अ�फस संचार 

१ िज.�.का रामेछाप  �.ना.उ नवराज ढंुगाना  ९८५११३८९५ ९८५४०५५५५५ ९८५४०४०७०६ 

२ िज.�.का रामेछाप  �.�न  �ी शकंर  �े� ९८४१४०००६

७ 

९८५४०४११२३  

३ िज.�.का रामेछाप �.�न स�तोष �े� ९८५१०९५६५

७ 

९८५४०४३०९९  

४ ई.�.का.धोबीडाँडा �.�न सोन ुकुमार शाह ९८५१२९४९३

६ 

९८५४०२२०९० ९८५४०९००९० 

५ ई.�.का.टोकरपरु �.ना.�न तेज लाल यादव ९८४५२६२१७
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�स.

नं 

�हर� य�ुनटको नाम 

 

दजा� 

 

नाम थर 

 

स�पक�  

�यि�गत अ�फस संचार 

३६ �.िज.अ.�न.गाड� �.ह उमेश थापा मगर ९८४१६१९५९

१ 

  

३७ िज�ला अदालत �.ह लाल बहादरु काक� ९८५१२८६१२

३ 

  

३८ अ.�.पो� भैसे�र �.ह मान �संह तामाङ ९८४९२५७५६

१ 

  

३९ अ.�.पो� कटहरबोट �.ह र�शे राउत कुम� ९८४४१०३३९

३ 

  

४० अ.�.पो� गा�पा �.ह मगृे�� यादव ९८४५२६२७२

४ 

९८५४०२२०९७  

४१ अ.�.पो� बेताल� �.स.�न. �काश काक� ९८४४१७४०५

४ 

९८४६१३०५८७  

४२ िज.अ�पताल रामेछाप �.ह गंगा बहादरु आले  ९८४७३३१४६
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४३ तामाकोशी अ�पताल �.ज रेवती रमन िघ�मरे ९८४५३४६५४

७ 

  

 

9. िज�लामा भएका ए�बलेु�सह�को �ववरण 

�स.नं. 
�थानीय 

तहको नाम 

 ए�बलेु�स संचालन गन� संघ 

स�था/अ�पतालको नाम 

ए�बलेु�सको अब�था 

चाल ु ए�बलेु�स चालकको नाम  मोबाइल न. 

१ 

रामेछाप 

नगरपा�लका 

रामेछाप अ�पताल १ नर व. तामाङ ९८४४३८८४७३ 

2 सार�थ यवुा �लव १ कृ�ण ब. काक� ९८४०१७९०९० 

3 �वा��य चौक� साँघटुार १ समुन ख�ी ९८६१९९३६५१ 

4 �वा��य चौक� गोठगाँउ १ वीर बहादरु मगर ९८४०६६८२५८ 

5 �ी रामेछाप न.पा(शव बाहन) १ राज कुमार काक� ९८४४६०८२५८ 

6 �लख ु

तामाकोशी 

गा.पा. 

�ी �लख ुतामाकोशी गा.पा 2 

बाब ुलाल तामाङ 9861186979 

7 िजबन तामाङ 9860269279 

8 

म�थल� 

नगरपा�लका 

�ी रेड�स सोसाई�ट म�थल� 1 ह�र थापा 
9864007280 

9854040128 

8 �ी तामाकोिश अ�पताल, म�थल� 1 �नमा तामाङ 9844242136 

9 �ी म�थल� न.पा 1 अजु�न खडका 9861593715 

10 �ी गेल ु�ा.�वा.के 1 तलु बहादरु मगर 9861377232 

11 �ी चनख ुगेल ुए�बलेु�स 1 सवुास खडका 9869417126 

12 �ी फुला�स वडा ए�बलेु�स स�म�त-13 1 ई�� बहादरु तामाङ 9841752055 

13 �ी दोर�बा डडवुा फुलासी ए�बलेु�स 

संचालन स�म�त 

1 खरमान तामाङ 9844141629 

14 �ी रामेछाप सामदुा�यक अ�पताल 1 लोक बहादरु काक� 9844044005 

15 
गोकुलगंगा 

गा.पा 
�ी चचुरेु �वा��य चौक� 

1 
कण� बहादरु काक� 

9848934550 

9845854908 
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�स.नं. 
�थानीय 

तहको नाम 

 ए�बलेु�स संचालन गन� संघ 

स�था/अ�पतालको नाम 

ए�बलेु�सको अब�था 

चाल ु ए�बलेु�स चालकको नाम  मोबाइल न. 

16 �ी ठोसे �वा��य चौक� 
1 

डवल बहादरु काक� 
9843744537 

9864098090 

17 �ी र�नाल ु�वा��य चौक� 
1 

शरे बहादरु भ�डार� 
9846597192 

9844232392 

18 �ी बेताल� �वा��य चौक� 
1 

�लला बहादरु काक� 
9744071222 

9843019348 

19 �ी फपु� �वा��य चौक� 
1 

सजुन तामाङ 
9842392769 

9844131273 

20 

उमाकु�ड 

गा.पा 

ग�ुदेल �वा��य चौक�  १ सकुमान तामाङ ९८६४३३४०७७ 

21 बा�ती �वा��य चौक�  १ ��वन काक�  ९८६१९२४६१७ 

22 ��ती �वा��य चौक�  १ राजन सनुवुार  ९८१३८६२८३० 

23 �ी जमनुा तामाङ स�म�त ���त १ �ी सनुेला राज ला�मछाने ९८४६०७१०६४ 

24 खाडँादेवी 

गा.पा 

खाँडादेवी गाउँपा�लका १ देव कुमार तामाङ ९८४९०५०१४२ 

25 खाँडादेवी �वकास कोष १ कैलाश काक� 9849756745 

26 

सनुाप�त 

गा.पा 

गिु�स �वा��य चौक� १ च��लाल चौलागाई ९८४९४३४३७० 

27 �वासा �या�र�ट अ�पताल १ राम तामाङ 9823526828 

28 सनुाप�त गा.पा १ अ�ण खडका 9849535191 

29 स�हद गो�व�द ��त�ान १ राज कुमार पा�डे 9869398729 

30 

दोर�बा 

गाउँपा�लका 

�र�े आधारभतु �वा��य सेवा के�� १ मेघनाथ ढंुगेल 
9869226024 

9849441982 

31 दोर�बा गा.पा १ �नयिु� हनु बाक� 
 

32 नेपा�ल काँ�से दोर�बा गाउँ क�मट� १ सागर लामा 
9843502632 

9843332368 

 


	1. विषय प्रवेश: 
	2. मनसुन सम्भावित जोखिमयुक्त  स्थानहरु: 
	3. मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना निर्माणका उद्धेश्यहरु: 
	4. मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2078 
	5. जिल्लाको विभिन्न निकायहरुका मौज्दात रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण: 
	5.1. नयाँ गोरख गण रामेछाप तथा अन्तर्गत गुल्माहरुमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण 
	5.2. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण 
	5.3. सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, आश्रित गुल्म, रामेछापमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण: 
	5.4. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, रामेछापमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण: 
	5.4.1. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्टोरमा रहेका सामाग्रीहरुको विवरण: 
	5.4.2. साविक जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा रेडक्रस रामेछापको सहयोगमा स्टोर गरी राखिएको सामाग्रीहरु:  
	5.4.3. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम सम्बन्धी विवरण: 

	5.5.डिभिजन बन कार्यालय, रामेछापमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरुको विवरण: 
	5.6. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, रामेछापमा रहेका राहत सामाग्रीहरुको विवरण: 

	6. स्थानीय तह रामेछापमा रहेका उद्दार सामाग्रीहरु तथा कोषमा रहेका विवरण: 
	7. रामेछाप जिल्लाका प्रमुख साझेदार निकायहरुको विवरण 
	7.1. जिल्ला स्थित कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क नं. सहितको नामावली विवरण 
	7.2. रामेछाप जिल्लाका न.पा. प्रमुख/उप प्रमुख र गा.पा. अध्यक्ष/उपाध्याक्षहरुको नामावली र सम्पर्क नम्बरहरु 
	7.3.  स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरुको सम्पर्क नं. सहितको विवरण: 
	7.4. स्वास्थ्य कार्यालय/जिल्ला अस्पताल/स्थानीत तहका स्वास्थ्य संयोजकहरुको सम्पर्क नम्बर 
	7.5. विभिन्न संघ संस्थाहरु 

	8. सुरक्षा निकायहरुको विवरण:  
	8.1. नेपाली सेना/सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल/राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय 
	8.2. नेपाल प्रहरी र जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका यूनिटहरु 

	9. जिल्लामा भएका एम्बुलेन्सहरुको विवरण 



