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हिमपात आकहस्मक योजना, २०७५
१. पृष्ठभुमी

नेपाल ननरन्तर दोहोरररहने बहु–प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न निपदक
ु क
ु हो
् ो अत्यनिक जोनिममा रहेको मल
। नेपालमा प्रत्येक िर्ष बाढी, पनहरो, चट् याङ् ग, आगलागी, सडक दघु ष टना तथा महामारी जस्ता प्राकृनतक तथा
गैरप्राकृनतक प्रकोपहरुले गदाष जनिनको ठूलो क्षनत तथा नोक्सानी हुने गरेको छ । मुलक
ु निर्म भू–बनािट,
कमजोर भौगनभष क अिस्था, मौसमी निर्मता तथा जलिायु पररितष नका कारण भूकम्प, बाढी, पनहरो तथा भू–
स्िलन, डुबान, चट् याङ, िडेरी, नहमपात, अनसना, नहमपनहरो, नहमताल निष्फोटन, अनतबनृ ि, अनािनृ ि, हुरी
बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, िन डढे लो लगायतका प्राकृनतक प्रकोपहरुबाट प्रभानित छ । त्यसै गरी
नेपाल सडक दघु ष टना, महामारी, अननकाल, नकट िा सूक्ष्म जीिाणु आतंक, पशु तथा चराचरुु ङ् गीमा हुने फ्लु,
प्यान्डानमक फ्लु जस्ता निश्वव्यापीकरण हुनसक्ने महामारी, सपष दशं , जनािर आतंक, िानी, हिाई, जल िा
औद्योनगक दघु ष टना, आगलागी, निर्ाक्त गयााँस, रसायन िा निकीरण चहु ािट, गयााँस निष्फोटन, निर्ाक्त िाद्य सेिन,
िातािरणीय प्रदर्ु ण, िन निनास िा भौनतक संरचनाको क्षनत तथा प्रकोप उद्धार कायष मा हुने दघु ष टना लगायतका
गैरप्राकृनतक प्रकोपबाट समेत प्रभानित छ ।
नेपालको पहाडी तथा नहमाली भु-भागमा जाडोको अत्यानिक नकारात्ममक असर पदष छ । यहााँ जाडो तथा
नहमपातले प्रत्येक िर्ष हजारौ माननसहरुलाई प्रभानित गदष छ । िल
ु ोको कणहरु सनहत जाडोको तरंगले हािालाई
नचसो पदष छ । यस नजल्लामा निशेर् गरर अत्यानिक जाडो मंनसर मनहनादेनि माघ मनहनासम्म हुनेगरेको पाइन्छ।
दाचष ल
ु ा नेपालको सदु ूरपनिम प्रदेशको चीन र भारतको नसमासाँग जोनडएको नजल्ला हो । समद्रु सतहबाट ५१८
नमटरदेनि ७,१३२ नमटर उचाईसम्म फै नलएको यो नजल्लाको क्षे्रफफल २३२२ िगष नकलोनमटर रहेको छ । २०६८
को जनगणना अनस
ु ार यो नजल्लाको जनसंख्या १,३३,२७४ रहेको छ भने नजल्ला निपद् व्यिस्थापन सनमनतले
गरेको अध्ययन अनस
ु ार नजल्लामा निनभन्न प्रकोपबाट प्रत्येक िर्ष १,००० पररिार प्रभानित हुने गरेका छन् ।
रानष्िय जनगणना २०६८ अनस
ु ार दाचष ल
ु ाको िानर्ष क जनसंख्या िनृ द्धदर ०.८८ प्रनतशत रहेको छ । देश संघीय
राज्य व्यिस्थामा गएसाँगैको राज्य पनु संरचनाले सानिकका ३६ गानिस र १ नगरपानलकालाई २ नगरपानलका र
७ गाउाँपानलकामा निभाजन गररएको छ । एक संघीय संसदको सदस्य ननिाष नचत हुने ननिाष चन क्षे्रफ र २ प्रदेश सभा
सदस्य ननिाष नचत हुने ननिाष चत क्षे्रफमा नजल्ला निभक्त रहेको छ । शैल्यनशिर नगरपानलका र महाकाली
नगरपानलका गरी नजल्लामा २ नगरपानलका छन् । त्यसैगरी अनपनहमाल, मामाष , व्यााँस, दहु ु,ाँ नौगाड, मानलकाजष नु
र लेकम गाउाँपानलका पनन रहेका छन् । दईु नगरपानलकाका नौं नौं गरी १८ िडा, दहु ुक
ाँ ा ५, व्यााँसका ६,
मानलकाजष नु का ८, लेकमका ६, मामाष का ६, अनपनहमालका ६ र नौगाडका ६ गरी नजल्लामा जम्मा ६१ िडा
रहेका छन् ।
जाडोयामको समयमा िास गरी पहाडी तथा नहमाली नजल्लाहरुमा नचसो तथा नहमपातबाट माननसहरुको
असाििानीका कारणिाट हरेक िर्ष श्िास प्रश्िास, रुघािोकी, ननमोननयाजस्ता स्िास््य सम्बनन्ि समस्याबाट
िेरै माननसहरु निरामी पने र के ही व्यनक्तको मत्ृ यु समेत हुने गरेको छ । पशपु न्छी, अन्नबाली समेत प्रनतकुल प्रभाि
परी िेरै मा्रफामा नोक्सान हुने गरेको छ । यस िर्ष पनन जाडोयामको समय सुरू भइसके को छ । दाचष ल
ु ा नजल्लामा
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निगत िर्ष मा जस्तै मौसमको प्रनतकुलता र बातािरणमा आउने पररितष नबाट नहमपात सुरू भैसके को अिस्था छ
। यस िाट निशेर् गरी बालबालीका, जेष्ठनागरीक, सत्ु के री, गभष िती, तथा निपद् िाट प्रभानित भइ हालसम्म
पनन पनू ष स्थापना हुन नसके का पररिारहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाि पनष सक्ने हुदाँ ा उक्त जोनिमलाई न्यूननकरण गनष ,
आिश्यक श्रोत सािनको पिू ष प्रिन्ि गनष , सचेतना अनभिनृ द्ध गनष , नहमपात तथा नचसोबाट प्रभानित पररिारलाई
पर्ु याउने उद्धार तथा राहतको कायष लाई व्यिनस्थत र प्रभािकारी िनाउनका लानग नजल्ला निपद् व्यिस्थापन
सनमनतले नहमपात पिू ष तयारी तथा प्रनतकायष योजनामा ननमाष ण गरेको छ ।
यस दस्ताबेजले नजल्ला निपद् व्यिस्थापन सनमनत,स्थाननय तह (गााँउपानलका, नगरपानलका)ले ठूलो निपदक
् ो
समयमा परु ा गनष पु ने कायष हरुको व्यािहाररक नच्रफ प्रदान गने प्रयास गरेको छ । यो एउटा सािारण योजना हो, जनु
नहमपातको समयमा प्रयोग गनष सनकन्छ । तथापी नननित अिस्थालाई मध्यनजर गरी तयार गररएको छ । यस
योजनामा प्रनतकायष योजना पूरा गनष का लानग अपनाइने चरणहरुको निस्तृत रुपमा ब्याख्या गररएको छ ।
नजल्लामा रहेका सरोकारिाला ननकायहरू, स्थानीय तह, नजल्ला जनस्िास््य कायाष लय, नडनभजन िन
कायाष लय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानिीय सहयोगी संघ सस्थाहरु, तथा निनभन्न सरकारी र गैर सरकारी
संघ सस्थाहरु समेतको सहभागीतामा यो नहमपात पूिषतयारी तथा प्रनतकायष योजना ननमाष णको व्यिस्था नमलाउने
प्रयास गररएको छ ।
१.१ सािारण उद्देश्यः
 नहमपातबाट हुन सक्ने क्षनतलाई न्यूननकारण गरर नसमीत श्रोत र सािनको अनिकतम उपयोग गरी नजल्ला

निपद् व्यिस्थापन सनमनतिाट गररेने प्रनतकायष शीघ्र, उपयक्त
ु र प्रभािकारी बनाउनु ।
१.२ हर्हशष्ट उद्देश्यः
 निपदक
् ो समयमा प्रभािकारी ढङ् गले प्रनतकायष मा सहभागी हुनका लानग पद्धनत, संरचनाहरु बनाउने तथा

उपयक्त
ु तयारी गने,
 श्रोत तथा क्षमतामा कमी तथा संरचनाहरुमा क्षनत हुदाँ ा पनन प्रभािकारी प्रनतकायष मा नजल्ला निपद
व्यिस्थापन सनमनत ,स्थाननय तह (गााँउपानलका, नगरपानलका) मा गनठत स्थानीय निपद् व्यिस्थापन सनमनत
लगायत सबै तहका संरचनाहरु संलगन हुने ।
 आपत्कालीन प्रनतकायष का लानग प्रभािकारी प्रिेश, पररचालन, नजल्ला निदव्यिस्थापन सनमनत ,स्थाननय
तह गााँउ पानलका, नगरपानलकामा गनठत स्थाननय निपद व्यिस्थापन सनमनत लगायत सबै तहका
संरचनाहरुको प्रयोग सनु ननित गनष का लानग प्रकृयाहरु स्थानपत गररने ।
 यो दस्ताबेजले नबपद् प्रनतकायष मा नजल्ला निपद व्यिस्थापन सनमनत, स्थाननय तह (गााँउपानलका,
नगरपानलकाहरु), निनशि नजम्मेिारीहरु, प्रनतकायष को उद्देश्य र प्राप्त हुनपु ने पररणामहरुका बारेमा जानकारी
नदने छ । यसमा उल्लेनित प्रनतकायष को सूचीले हरेक निर्यगत समहु ले गने कायष को मागष दशष न बारेमा समेत
पयाष प्त जानकारी नदनेछ ।
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२. दार्वल
ु ा हजल्लाको नक्स सा:-

३. हजल्लाका हर्पद् तथा भएका हर्पद घटनािरु:-

३.१ हिमपात:नहमाली तथा पहाडी नजल्लाहरूमा नहउाँदको मनहना मंनसर देनि माघ÷फाल्गनु सम्म बाक्लो हुस्सु लागने र
अत्यनिक नचसो हुने गदष छ । नचसोबाट के टाके टी, बद्ध
ृ बद्ध
ृ ा, र गरीब पररिार नहमपातको उच्च जोनिममा रहेका
छन। अत्यानिक नचसोको कारणले बन्द कोठामा ननस्यानसएर दघु ष टना हुन सक्ने सम्भािना समेत रहेको छ ।
यस दाचष ल
ु ा नजल्लाको ब्यास गााँउपानलका, अनप नहमाल गााँउपानलका नहमपात को कारणबाट उच्च जोनिममा
रहेको छ । अन्य गााँउपानलका तथा नगरपानलकाको के नह क्षे्रफहरु समेत नहमपातको प्रभाि रहेको छ । नबशेर् गरर
ब्यास गााँउपानलकाको िडा न १, २ का बानसन्दाहरु बर्ष को आिा समय सम्म मा्रफ उक्त क्षे्रफमा बसोबास गने र
बााँकी समय सदरमक
ु ाम िलगांमा बसाई सराई गने गदै आएका छन् । नहमपात का कारण आिात जािातमा
कनठनाई, िेनतपानत तथा पशुपक्षीमा समेत क्षती हुने गरेको छ ।
नजल्ला निपद् ब्यिस्थापन सनमनतको बैठकबाट नजल्लाको नचसो तथा नहमपातबाट अनत प्रभानित क्षे्रफ
ब्यासाँ गाउाँपानलका र अनप नहमाल गाउाँपानलका लाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाट यस अनथष क बर्ष मा ३२५ थान
कम्बल, ९७५ नमटर नजनको कपडा, २६० िटा साडी नबतरण भएको नथयो । साथै नजल्ला अस्पतालमा १५
6

थान र नजल्ला कारागर कायाष लय लाई समेत १० थान कम्बल नचसोलाई कम गराउने नहतल
ु े नबतरण गररएको
नथयो ।
४. कायव सञ्र्ालनको सन्दभवः४.१ हिमपात िाट प्रभाहर्त िुन सक्स ने क्षेत्रिरु
हस.नं.

गाउँपाहलका र्डा कम हिमपात
तथा
िहस्तिरु
नगपालीकाको
नाम

१ महाकाली
नगरपानलका

२ शैल्यनशिर
नगरपानलका
३ मामाष गाउाँपानलका

४ मनलकाजष नु
गाउाँपानलका

५ लेकम गाउाँपानलका

६ ब्यााँस गाउाँपानलका

७ दहु ुाँ गाउाँपानलका
८ अपीनहमाल
गाउाँपानलका
९ नौगाड
गाउाँपानलका

मध्यम हिमपात
िहस्तिरु

िडा न ५

उच्र् हिमपात िहस्तिरु

कै .

िडा नं २, ३, ६, ७, ९
िडा न १, ८ बिा, दह, छापरी , कोट,
१ नम्बरमा िभा, दह, िडा नं २ झुस्क, झल्ला, मैिोली, ३
कोट,कौत्तली मध्यम
नं िडा बााँझ मसेनी, झस्ु कु िडानं ५
िौलनगाड, नकम्तडी, िडानं ६
पउनेिोला, नननसल ७मा थाम,
८मािौकोट िडानं ९ थापला
0
रानी नशिर, देउथली
0
मानलकाजष नु
२, ४ नं न्यून
0
१ िडा नंमा परमचल
ु ी िाम, घोल्चर
र ताकु३,को मल्लो भाग ५ नम्बरको
नसतलाको मल्ल भेग,६मा मल्ल भेग
नबनायक क्षे्रफ
िडा न ५, ६ पस्ती, अडािान, सौल्या नससाली, प्थरिानी, बजानी, १,२,३,४ िडा न
७ मा न्यनु
टट् याडी, िालीकोट, बगु ां, बलनशिर, न्िालपानी, नशिर, का बनढ प्रभानित
कासडीिोला, मलिाि, िौिानी,
सङ
ु रिाली, ४ नम्बरमा एैरीनछना
गोठयडु ी सौल्यामल्लोभाग
0
चपता, कुन्ती
0
पानी परेको बेला
अगलो
भभु ाग
चपता, कुन्ती
0
0
साङग,ु नटकं र, राप्ला, सनु सेरा, हुती, १, २, ३ िडामा
िौलाकोट,
लगतार र ४, ५, ६
िडामा
जाडो
याममा ।
0
सतु िोला,मगांउ,ाँ बारबााँझ
0
0
0
क्षेनतपाथा १ िडा, िाइकोट ४ मा ननरन्तर
िण्डेश्वरी, २ घस्ु सा, नसती, ५मा परु ै,
६ नसतला
साउगन्ना,
४ न िडामा िण्डेश्वरी, कपडे, १ न िडा परु ा इयरकोट, थाङनलङ् ग
नितला ६ नसप्टी निनायक २ नं. िडा , महाथाङ् गनलन, नागु ४ न नसप्टी ६
िडा न
हपरी,मल्ल टेस्िो भटे घस्ु सा, न एगरभगे, गडीगाड, िालीडाडा
दल्लेत, गोदामी, सनु मु न्ु ना ,क्षेतीपाथा, िाइकोट (िडा न १)
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नसती, िडा न ३ थम्ु के , िनु लगढा थानलगाढा रहेचो मल्लो
देउलाडा, िार मल्लो भाग
भाग,सन्ु द मन्ु द सक
ु ु लथान

हस. नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

स्थान
महाकाली नगरपानलका
शैल्यनशिर नगरपानलका
मामाष गाउाँपानलका
ब्यास गाउाँपानलका
लेकम गाउाँपानलका
मालीकाजष नु गाउाँपानलका
दहु ुाँ गाउाँपानलका
अपीनहमाल गाउाँपानलका
नौगाड गाउाँपानलका

प्रभाहर्त िुन सक्स ने
पररर्ार संख्या
५०
६०
१५०
७००
४०
१००
११५
९००
२००

सबभाहर्त प्रभार् स्तर
सदस्य संख्या
२५०
३००
७५०
३५००
२००
५००
५७५
४५००
१०००

६
७
४
२
९
८
३
१
५

४.२ पिुर्ँ :दाचष ल
ु ा नजल्लामा नबगतका नदनका अनभु िहरुलाई के लाउदााँ नहमपातको समयमा एक ठाउाँ देनि अके ाष स्थान
सम्म जादा ननकै कनठन हुने गरेको पाइएको छ ।
 नहमपातको समयमा नजल्लाका सिै जस्तो स्थानहरुमा बाकलो नहउाँ जम्ने तथा जताततै नहमपात भएको

कारणबाट सिारी सािन बन्द हुने र सडक दघु ष टना ्रफासको महसुस हुने ।
 अत्यानिक नचसोको कारण घर देनि िानहर ननस्कन नसक्ने ।
 ब्यास गााँउपानलकामा ६ मनहना गाउाँ छोडेर तल बेशीमा बस्नु पने देनिन्छ ।
५. हर्पद् पररदृश्य तथा योजना अर्िारणािरुः

दाचष ल
ु ा नजल्लामा हरेक बर्ष निनभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हुने निपदिाट प्रभानित रहेको छ । नजल्लामा
हरेक िर्ष बाढी, आगलानग, नहमपात, हािाहुरी,जनािरको आक्रमण र सडक दघु ष टनाजन्य निपदक
् ा कारण
जनिनको क्षनत हुने गरेको छ । २०६२ सालमा माघ २ गते लामोझरीको परेको बेला दाचष ल
ु ा नजल्लाको सबै
भागमा नहमपात भएको नथयो । यसैकुरालाई मध्यजनर राख्दै नजल्ला निपद् पूिष तयारी तथा प्रनतकायष योजना
२०७५ मा प्रयोग स्तररकारण गदाष ७ स्थानमा रहेको गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाहरुमा ब्यासको साङग,ु
नटकं र, राप्ला, सनु सेरा, हुती, िौलाकोट, दहु ुक
ाँ ो नपपलचौरी, नहनकला, ब्रह्मदेि िारी, अनपको िण्डेश्वरी घस्ु सा,
नसतला, मामाष को गल्ु जर, नौगाढको नसप्टी, एयरकोट, दल्लेक, मानलकाजष नु को न्िालापानी, महाकाली
नगरपानलकाको िकोट, शैल्यनशिर अल्गा डााँडोहरु रानीनशिर, देउथली मानलकाजष नु र नहउाँदमा समेत नहमपात
पने गरेको पाइन्छ । सिैको बर्ष पनन मनसंर देनि फाल्गनु सम्म अनपको सनु सेरा ब्यासको कालापानी, नटंकर
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लेपल
ु ेक साङगु छाङ् गरुमा लगातार नहमपात परेको कारणले मान्छे हरुतल बेशी झने गदष छन तथा ननयनमत
भइरहने निपदक
् ो समयमा मानिीय सहायतालाई प्रभािकारी रुपमा अनघ बढाउन आिश्यक छ । त्यसैले
नजल्लामा निपदक
् ो सामना गने क्षमता अनभिनृ द्धका निनभन्न कायष क्रम र योजनामध्ये आपतकालीन समयमा
मानिजीिनको रक्षा र महत्िपणू ष सम्पनत्तको संरक्षण गने उद्देश्यका लानग नजल्ला निपद व्यिस्थापन सनमनत
दाचष ल
ु ाले Snowfall Contingency Plan तयार गरर नजल्लाका महत्िपूणष दस्तािेजको रुपमा स्िानमत्ि
ग्रहण गरेको छ ।
निपदक
् ो समयमा निपद् प्रभानितको जीिन र बहुमूल्य सम्पनत्तको संरक्षण तथा सरु क्षा गरी माननस मानथ पने
प्रनतकूलप्रभािको सामना गनष दाचष ल
ु ा नजल्लाको सािन स्रोतको अनिकतम उपयोग गदै प्रभानित समदु ायलाई
व्यिनस्थत, प्रभािकारी र जिाफदेहीयक्त
ु तररकाले मानिीय सहयोग उपलब्ि गराउनु तथा निपद् जोनिम
न्यूनीकरण कायष लाई संस्थागत रूपमा प्रबद्धष न गनष ु यस योजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ ।
६. क्षेत्रगत उद्देश्य :नहमपातको प्रभािमा परेका माननसलाई भेदभािरनहत ढङ् गले राहत उपल्िि गाराई मानिीय सहायताका
प्रनतकायष गनतनबनिहरु संचालन गनष ु र सबै क्षे्रफ तथा सरोकारिालासाँग प्रभािकारी समन्िय गरी, सूचना
सङ् कलन, निश्लेर्ण र प्रिाहको प्रभािकारी व्यिस्था गनष ु यसको मख्ु य उद्देश्य हुनेछ । योजनाका समनिगत
उद्देश्य ननम्नअनस
ु ार हुने छन्: नहमपात प्रभानितहरूलाई निना भेदभाि राहत उपलब्ि गाराउने र सो क्रममा निशेर्गरी बालबानलका,
जेष्ठनागररक, अपाङ् गता, सत्ु के री तथा गभष िती मनहला भएका व्यनक्तलाई प्राथनमकता नदएर उद्धार गरी जीिन
बचाउनु
 नहमपातको प्रभािबाट सरु नक्षत राख्ने उपायहरुको सम्बन्िमा स्थाननय निपद् व्यिस्थापन सम्बनन्ि कायष गने
सिै सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाहरु समेतलाइ जोनिम न्यूननकारण गनष को लागी अनरु ोि गने ।
 निपदक
् ो समयमा संनघय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, दातृ ननकाय, सबै क्षे्रफ, सहयोगी संस्था तथा
नागररक समाज बीच समन्िय कायम गनष ु ।
 ननयनमत रूपमा अनगु मन गरी सबै निर्यगत क्षे्रफहरूलाई पररचालन गनष ु र पष्ठृ पोर्ण नदनु ।
 नहमपातहरुबाट प्रभानित हुन सक्ने क्षे्रफ, गाउाँ, टोल, पररिारहरुको पनहचान गरी राहत तथा उद्धारको लानग
अगिु ा सहयोगी संस्थाको समन्ियमा सिै सरोकारिाला ननकायहरुलाई निशेर् गरेर दाउरा, कम्बल, न्यानो
कपडा जस्ता सामाग्रीहरुको पूिष प्रिन्ि गरी तयारी अिस्थामा रहन राख्ने र राख्न लगाउने ।
 जाडोयाममा हुन सक्ने स्िास््य सम्िनन्ि समस्यालाइ न्यूननकराण गनष जनचेतनामूलक कायष क्रम स्िास््य
निर्यगत क्षे्रफले तत्काल संचालन गने र स्िास््यकमी तथा और्िीहरु तयारी अिस्थामा राख्ने व्यिस्था
नमलाउने ।
 नहमपात बाट सुरनक्षत रहनका लानग तपनसल बमोनजमका सचेतनात्मक सन्देशमूलक सूचना एिम् जानकारी
स्थाननय संचार माध्यम माफषत स्थानीय भार्ामा समेत उक्त सन्देशमल
ु क सामाग्रीहरु प्रशारण गनष स्थानीय
संचार माध्यम तथा स्थाननय गैरसरकारी ननकायिाट प्रचार प्रसार गने व्यिस्था नमलाउने ।
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७. पूर्वतयारी प्राथहमकताः












नबपदस
् ंग सम्बनन्ित सरोकारिाला ननकायहरुसंग समन्िय बैठक गने ।
DDMC को बैठक गने र नजम्मेिारी बहन गनष लगाउने ।
नजल्ला नभ्रफका सबै स्थाननय तहका निपद व्यिस्थापन सनमनतहरुलाई जनचेतना मल
ु क कायष गनष लगाउने।
नजल्ला नभ्रफका सबै स्थाननय तहका निपद् व्यिस्थापन सनमनतहरुमा नहमपात पिू ष तयारी कायष शाला संचालन
गनष लगाउने ।
निपद् पूिषतयारी सम्बन्िी अनभमि
ु ीकरण गने ।
स्थाननय तहका संकटासन्न क्षे्रफको नक्शाङ् कन गने ।
निर्यगत सनमनतहरुको ननयनमत बैठक गने ।
नजल्लामा सबै गाउाँपानलका, नगरपानलकाहरुसंग बसी कम्बल िा तातो कपडाको आिश्यकता अनुसार
व्यिस्थापन गने साथै अन्य सरोकारिाला ननकायहरुसंग समेत पहल गने ।
सिै स्थाननय तह तथा सरोकारिाला ननकायसंग समन्िय गरर आिश्यक पने दाउरा पनहले नै जोहो गरी
राख्ने ।
स्थाननय एफ.एम हरुिाट जन चेतनामल
ु क सन्देशहरु प्रसारण गने ।

८. जन शहि पररर्ालन िुने क्षमता:-

क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

हनकाय
नजल्ला प्रहरी कायाष लय
सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल
नेपाली सेना
महाकाली नगरपानलका
शैल्यनशिर नगरपानलका
मामाष गाउाँपानलका
मालीकाजष नु गाउाँपानलका
लेकम गाउाँपानलका
ब्यााँस गाउाँपानलका
दहु ु ाँ गाउाँपानलका
नौगाड गाउाँपानलका
अपी गाउाँपानलका
नजल्ला अस्पताल
गोकुलेश्वर अस्पताल
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शािा उपशािा

स्र्य सेर्क
१८५
५०
५०
४५
४५
४०
४०
४०
४०
४०
१००
५२
०
०

१६

अन्य गैर सराकारी संघ सस्था

२५

NDRT- ४
DDRT-२५
First AID- ६०
BWRT-२५
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स्र्ास््यकमी
०
२
३
२५
२५
२५
३०
२०
२५
२०
२०
१०
२२
२०
०

०

कै हफयत

९. हजल्लामा रिेको राित सामाग्री हर्र्रण:-

क्र.स.

हनकाय

कबमल

न्यानो
कपडा

हत्रपाल

आपत्काहलन कोष

१
२
३
४
५

नजल्ला प्रसाशन कायाष लय
नजल्ला प्रहरी कायाष लय
सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल
नेपाली सेना
महाकाली नगरपानलका

०
१०
०
१०
०

०
०
०
०
०

६५
०
०
१०
०

६
७
८

शैल्यनशिर नगरपानलका
मामाष गाउाँपानलका
व्यास गाउाँपानलका

०
०
२५०

०
०
०

९
१०
११
१२

लेकम गाउाँपानलका
मालीकाजष नु गाउाँपानलका
दहु ु ाँ गाउाँपानलका
नौगाड गाउाँपानलका

०
०
०
०

०
०
०
०

६ लाि
१५ लाि
१५ लाि
२५ लाि

१३

अनपनहमाल गाउाँपानलका

७५

१४

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शािा ५० थान
उपशािा
अन्य गैर सराकारी संघ सस्था ०

०
०
२०० साडी
तथा ७५०
नजन
०
०
०
२००
बालबानलका
६० थान
साडी २२५
नमटर नजन
५० थान

६ लाि
०
०
१२०००।- हजार
२० लाि निपद
व्यिस्थापन
१५ लाि
२० लाि
१५ लाि

५० थान

१०,०००।-

०

०

०

१५

१० लाि मा्रफ

१०. हिषयगत हजबमेर्ारीः

हनकायगत भूहमका तथा हजबमेर्ारी
क्र.सं.
हनकायको नाम
१ नजल्ला प्रशासन
कायाष लय

हजबमेर्ार व्यहि
प्रमि
ु नजल्ला अनिकारी




२ नजल्ला समन्िय सनमनत नजल्ला समन्िय अनिकारी




३ स्थाननय तहहरु




प्रमि
ु /अध्यक्ष
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हजबमेर्ारी
समन्ियात्मक र नेतत्ृ िदायी भूनमका ननिाष ह गने ।
आिश्यकता अनस
ु ार क्षेन्रफय तथा के नन्द्रय स्तरमा सहयोग
(मानिीय, आनथष क, भौनतकको लानग समन्िय) ।
समन्ियात्मक कायष मा सहयोग गने ।
श्रोत (आनथष क, भौनतक, माननिय श्रोत ) पररचालन तथा
समन्िय गने ।
नेतत्ृ िदायी भूनमका ननिाष ह गने ।
निर्यगत क्षे्रफसग समन्िय गरर राहत कायष मा सहयोग गने ।

क्र.सं.

हनकायको नाम

हजबमेर्ार व्यहि

९ निर्यगत सरकारी
कायाष लय प्रमि
ु हरु
कायाष लय
१० उद्योग िानणज्य सङ् घ अध्यक्ष





११ यातायात व्यिसायी संघ अध्यक्ष
तथा प्रा.नल.हरु
१२ संचार माध्यमहरु
नेपाल प्रफकार महासंघ,
सञ्चारकमीहरु
१३ नागररक समाज
संयोजक



१४ पेशागत व्यिसायी
सनमनतहरु
१५ गै.स.स.महासंघ,
रानष्िय तथा
अन्तरानष्िय गै.स.स.

अध्यक्ष



हजबमेर्ारी
आिश्यकता अनस
ु ार क्षेन्रफय तथा के नन्द्रय स्तरमा सहयोग
(मानिीय, आनथष क, भौनतक) को लानग समन्िय ।
त्यांक संकलन तथा ब्यिस्थापन ।
श्रोत (आनथष क, भौनतक, माननिय श्रोत) पररचालन तथा
समन्िय गने ।
सरु क्षा व्यिस्था गने ।
निर्यगत सनमतीमा रनह सहयोग गने ।
समन्िय ।
श्रोत संकलनमा सहयोग ।
जनपररचालन गने ।
सूचना संकलन, समन्िय र सम्प्रेर्ण ।
त्यांक ब्यिस्थापन ।
रानष्िय/अन्तरानष्िय गैर सरकारी संघ/संस्था तथा
सरोकारिाला संग समन्िय र सहकायष गने ।
स्रोतको िोजी गने ।
राहत िाद्यसामाग्री तथा अस्थाई आिास ब्यिस्थापन ।
आपत्कालीन आिास तथा बन्दोबस्ती (Logistic)
व्यिस्थापनमा सहयोग गने ।
निर्यगत सनमतीमा रनह क्षे्रफगत अगिु ा भूनमका ननिाष ह गने ।
सम्बनन्ित कायाष लयको आपत्कानलन योजना ननमाष ण गने ।
न्यानो कपडा तथा कम्मल सामग्री संकलन नितरण र
व्यिस्थापनमा सघाउने ।
राहात तथा उद्धार कायष का लानग यातायातका सािनहरु र जन
शनक्त उपलब्ि गराउने ।
सनह सूचना संकलन तथा सम्प्रेर्ण ।
सचेतनामल
ु क सचु ना तथा समाचार सम्प्रेर्ण गने ।
राहत कायष मा सहयोग तथा समन्िय ।
मानि अनिकारको संरक्षण तथा सम्बद्धष नमा सहयोग ।
राहत, उद्धार तथा संरक्षण कायष मा सहयोग ।

प्रमि
ु तथा प्रनतनननि






मानिश्रोत पररचालन गने ।
श्रोत संकलनमा सहयोग गने ।
गै.स.स. नबच समन्िय ।
क्षमता निकास तथा सहनजकरण कायष गनष ।





४ सरु क्षा ननकायहरु

प्रमि
ु तथा प्रनतनननि

५ राजनैनतक दलहरू

दलका प्रमि
ु हरू

६ नजल्ला आपतकानलन फोकल पसष न
कायष संञ्चालन के न्द्र
७ नजल्ला अगिु ा सहयोगी स्रोत के न्द्र प्रमि
ु
ननकाय -DLSA
८ नेपाल रेडक्रस
सोसाइटी

सभापनत
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११. प्रहतकायव हर्र्रण -:

हस.नं. हक्रयाकलापिरु
कसले
१ न्यानो कपडा नगरपानलका तथा गाउाँपानलकाहरु
संकलन
उद्योग िानणज्य संघ माफषत न्यानो
कपडा व्यिस्थापन, कम्बल
लगायत अन्य न्याना कपडाहरु
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नजल्ला
शािा तथा उपशािाहरु
२ दाउरा संकलन नगरपानलका, गाउाँपानलकाहरु
नजल्ला िन नडनभजन कायाष लय
तथा सामदु ानयक िन महासंघ
४ राहत नितरण नजल्ला प्रशासन कायाष लय,
स्थानीय
निपद
जोनिम
व्यिस्थापन सनमनत सरु क्षाकमी,
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नजल्ला
शािा/उपशािाहरु र उद्योग
िानणज्य संघहरु
५ एम्िल
ु ेन्स सेिा एम्बल
ु ेन्स संचालक संघ संस्थाहरु
तथा सनमनतहरु

किाँ
क्षे्रफ अनुसार
नजल्लाको
नभन्न
स्थानहरुमा

कसरी
सबैको सहयोगमा

नडनभजन बन कायष लय सगाँ
अनरु ोि गने ।
प्रभानित क्षे्रफमा प्रभानित क्षे्रफको डाटा
आईसके पछी तरुु न्तै नबतरण
गने ।

प्रभानित क्षे्रफमा स्िास््यमा
असर आउन थालेपछी
समन्िय रुपमा सेिा उपलब्ि
गराउने ।
७ स्िास््य नशनिर नजल्ला अस्पताल, स्थाननय तह प्रभानित क्षे्रफमा सबैको सहयोगमा ।
अन्तगष तका स्िास््य इकाईहरु र
अन्य सेिा प्रदायक संघ संस्था
९ निपद सम्बन्िी नजल्ला आपत्कालीन कायष नजल्ला भर प्रभानित क्षे्रफमा भएका घटना
सचु ना तथा
संचालन के न्द्र, प्रफकार महासंघ,
हरुको सत्य त्य नििरण
जनचेतना
स्थानीय संचार माध्यमहरु, जल
उपलब्ि गराउने ।
तथा मौर्म नफल्ड कायाष लय
१२ सचु ना
नजल्ला आपतकानलन
नजल्ला भर नजल्लामा भएका घटनाहरु
लाई CDO तथा DDMC को
व्यिस्थापन
कायष सञ्चालन के न्द्र
meeting मा जानकारी
गराउने
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नजल्ला भरी

कै

१२. हजल्लामा उपलब्ि खोज तथा उद्धारका समाग्रीिरु (Heavy Equipments} :
क्र स
हर्र्रण
उपलब्ि सािन स्रोतको
उपलब्ि िुने हनकाय
मात्रा
१
एक्साभेटर
१ िटा
मानलकाजष नु गााँउपानलका
२
एक्साभेटर
१ िटा
लेकम गााँउपानलका
३
एक्साभेटर
१ िटा
नौगाड गााँउपानलका
४
एक्साभेटर
१ िटा
मामाष गााँउपानलका
५
एक्साभेटर
१ िटा
दहु ुाँ गाउाँपानलका
६
एक्साभेटर/लोडर
२/२ िटा
राजेन्द्र ननमाष ण सेिा िलंगा
७
एक्साभेटर
१ िटा
के एस कन्सिक्सन
८
एक्साभेटर
१ िटा
थेनगम कन्सिक्सन
९
दमकल
१ िटा
महाकानल नगरपानलका
१०
एम्बल
६ िटा
अस्पताल, स्िास््य चौकी, नगरपानलका, गाउपानलका
ु ेन्स
११
यातायात सािन बस, िक आिश्यक मा्रफामा प्रयोगमा यातायात सनमनतसंग समन्िय गरी भाडामा चलाउने ।
जीप, टयाक्टर
ल्याउन सनकने

********* समाप्त **********
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