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हिमपात पूर्वतयारी योजना, २०७७ 

१. पृष्ठभुमी 

विपद ्घटना प्राकृविक र मानि सजृीि असािधावनमलुक गलि कृयाकलापको कारण हुने गददछ । नेपाल वनरन्िर 

दोहोरररहने बहु–प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न विपदक्ो अत्यवधक जोविममा रहेको मलुकुमा पछद  । नेपालमा 

प्रत्येक िर्द बाढी, पवहरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सडक दघुदटना िथा महामारी जस्िा प्राकृविक िथा गैरप्राकृविक 

प्रकोपहरुले गदाद  जनधनको ठूलो क्षवि िथा नोक्सानी हुने गरकेो छ । मलुकु विर्म भू–बनािट, कमजोर भौगवभदक 

अिस्था, मौसमी विर्मिा िथा जलिाय ु पररििदनका कारण भूकम्प, बाढी, पवहरो िथा भू–स्िलन, डुबान, 

चट्याङ, िडेरी, वहमपाि, अवसना, वहमपवहरो, वहमिाल विष्फोटन, अविबवृि, अनािवृि, हुरी बिास, शीिलहर, 

िािो हािाको लहर, िन डढेलो लगायिका प्राकृविक प्रकोपहरुबाट प्रभाविि छ ।  त्यसै गरी नेपाल सडक 

दघुदटना, महामारी, अवनकाल, वकट िा सूक्ष्म जीिाण ुआिंक, पशु िथा चराचरुुङ्गीमा हुने फ्लु, कोवभड-१९ 

अन्य प्यान्डावमक फ्ल ुजस्िा विश्वव्यापीकरण हुनसक्ने महामारी, सपददशं, जनािर आिंक, िानी, हिाई, जल 

िा औद्योवगक दघुदटना, आगलागी, विर्ाक्त गयााँस, रसायन िा विकीरण चहुािट, गयााँस विष्फोटन, विर्ाक्त िाद्य 

सेिन, िािािरणीय प्रदरु्ण, िन विनास िा भौविक संरचनाको क्षवि िथा प्रकोप उद्धार कायदमा हुने दघुदटना 

लगायिका गैर प्राकृविक प्रकोपबाट समेि प्रभाविि छ । 

नेपालको पहाडी िथा वहमाली भु-भागमा जाडोको अत्यावधक नकारात्ममक असर पददछ । यहााँ जाडो िथा 

वहमपािले प्रत्येक िर्द हजारौ मावनसहरुलाई प्रभाविि गददछ । धलुोको कणहरु सवहि जाडोको िरगंले हािालाई 

वचसो पददछ । यस वजल्लामा विशेर् गरर  अत्यावधक जाडो मंवसर मवहनादेवि माघ मवहनासम्म हुनेगरेको पाइन्छ।  

दाचुदला नेपालको सदुूरपविम प्रदेशको चीन र भारिको वसमासाँग जोवडएको वजल्ला हो । समदु्र सिहबाट ५१८ 

वमटरदेवि ७,१३२ वमटर उचाईसम्म फैवलएको छ । २०६८ को जनगणना अनसुार यो वजल्लाको जनसंख्या 

१,३३,२७४ रहेको छ भने वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमविले गरकेो अध्ययन अनसुार वजल्लामा विवभन्न 

प्रकोपबाट प्रत्येक िर्द १,००० पररिार प्रभाविि हुने गरकेा छन् । रावष्िय जनगणना २०६८ अनसुार दाचुदलाको 

िावर्दक जनसंख्या िवृद्धदर ०.८८ प्रविशि रहेको छ । देश संघीय राज्य व्यिस्थामा गएसाँगैको राज्य पनुसंरचनाले 

साविकका ३६ गाविस र १ नगरपावलकालाई २ नगरपावलका र ७ गाउाँपावलकामा विभाजन गररएको छ । एक 

संघीय संसदको सदस्य वनिाद वचि हुने वनिादचन के्षत्र र २ प्रदेश सभा सदस्य वनिाद वचि हुने वनिादचि के्षत्रमा वजल्ला 

विभक्त रहेको छ । शैल्यवशिर नगरपावलका र महाकाली नगरपावलका गरी वजल्लामा २ नगरपावलका छन् । 

त्यसैगरी अवपवहमाल, मामाद, व्यााँस, दहुुाँ, नौगाड, मावलकाजुदन र लेकम गाउाँपावलका पवन रहेका छन् । दईु 

नगरपावलकाका नौं नौं गरी १८ िडा, दहुुाँका ५, व्यााँसका ६, मावलकाजुदनका ८, लेकमका ६, मामादका ६, 

अवपवहमालका ६ र नौगाडका ६ गरी वजल्लामा जम्मा ६१ िडा रहेका छन् । 

वमवि २०७७।०६।१६ 

गिे पररमाजदन गरर 

अद्यािवधक गररएको ।  
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जाडोयामको समयमा िास गरी पहाडी िथा वहमाली वजल्लाहरुमा वचसो िथा वहमपािबाट मावनसहरुको 

असािधानीका कारणिाट हरेक िर्द श् िास प्रश् िास, रुघािोकी, वनमोवनयाजस्िा स्िास््य सम्बवन्ध समस्याबाट 

धेर ैमावनसहरु विरामी पने र केही व्यवक्तको मतृ्य ुसमेि हुने गरकेो छ । पशपुन्छी, अन्नबाली समेि प्रविकुल प्रभाि 

परी धेरै मात्रामा नोक्सान हुने गरकेो छ । यस िर्द पवन जाडोयामको समय सुरू भइसकेको छ । दाचुदला वजल्लामा 

विगि िर्दमा जस्िै मौसमको प्रविकुलिा र बािािरणमा आउने पररििदनबाट वहमपाि सुरू भैसकेको अिस्था छ 

। यस िाट विशेर् गरी बालबालीका, जेष्ठनागरीक, सतु्केरी, गभदििी,  िथा विपद ् िाट प्रभाविि भइ हालसम्म 

पवन पूनदस्थापना हुन नसकेका पररिारहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाि पनद सक्ने हुाँदा उक्त जोविमलाई न्यूवनकरण गनद , 

आिश्यक श्रोि साधनको पूिद प्रिन्ध गनद , सचेिना अवभिवृद्ध गनद, वहमपाि िथा वचसोबाट प्रभाविि पररिारलाई 

परु् याउने उद्धार िथा राहिको कायदलाई व्यिवस्थि र प्रभािकारी िनाउनका  लावग वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन 

सवमविले  वहमपाि पूिदियारी िथा प्रविकायद योजनामा वनमादण गरकेो छ । 

यस दस्िाबेजले वजल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवि,स्थावनय िह (गााँउपावलका, नगरपावलका)ले ठूलो विपदक्ो 

समयमा परुा गनुदपने कायदहरुको व्यािहाररक वचत्र प्रदान गने प्रयास गरकेो छ । यो एउटा साधारण योजना हो, जनु 

वहमपािको समयमा प्रयोग गनद सवकन्छ । िथापी वनविि अिस्थालाई मध्यनजर गरी ियार गररएको छ । यस 

योजनामा प्रविकायद  योजना पूरा गनदका लावग अपनाइने चरणहरुको विस्िृि रुपमा ब्याख्या गररएको छ । 

वजल्लामा रहेका सरोकारिाला वनकायहरू, स्थानीय िह, सुरक्षा वनकायहरु वजल्ला जनस्िास््य कायादलय, 

वडवभजन िन कायादलय, नेपाल रडेक्रस सोसाइटी, मानिीय सहयोगी संघ सस्थाहरु, िथा विवभन्न सरकारी र 

गैर सरकारी संघ सस्थाहरु समेिको सहभागीिामा यो वहमपाि पूिदियारी िथा प्रविकायद योजना वनमादणको 

व्यिस्था वमलाउने प्रयास गररएको छ । 

१.१ साधारण उदे्दश्यः 

 वहमपािबाट हुन सक्ने क्षविलाई न्यूवनकारण गरर वसमीि श्रोि र साधनको अवधकिम उपयोग गरी वजल्ला 

विपद ्व्यिस्थापन सवमवििाट गररनेे प्रविकायद शीघ्र, उपयकु्त र प्रभािकारी बनाउनु । 

१.२ हर्हिष्ट उदे्दश्यः 

 विपदक्ो समयमा प्रभािकारी ढङ्गले  प्रविकायदमा सहभागी हुनका लावग पद्धवि, संरचनाहरु बनाउने िथा 

उपयकु्त ियारी गने, 

 श्रोि िथा क्षमिामा कमी िथा संरचनाहरुमा क्षवि हुाँदा पवन प्रभािकारी प्रविकायदमा वजल्ला विपद 

व्यिस्थापन सवमवि ,स्थावनय िह (गााँउपावलका, नगरपावलका) मा गवठि स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवि 

लगायि सबै िहका संरचनाहरु संलगन हुने । 
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 आपत्कालीन प्रविकायदका लावग प्रभािकारी प्रिेश, पररचालन, वजल्ला विदव्यिस्थापन सवमवि ,स्थावनय 

िह गााँउ पावलका, नगरपावलकामा गवठि स्थावनय विपद व्यिस्थापन सवमवि लगायि सबै िहका 

संरचनाहरुको प्रयोग सवुनविि गनदका लावग प्रकृयाहरु स्थावपि गररने । 

 यो दस्िाबेजले वबपद ् प्रविकायदमा वजल्ला विपद व्यिस्थापन सवमवि, स्थावनय िह (गााँउपावलका, 

नगरपावलकाहरु), विवशि वजम्मेिारीहरु, प्रविकायदको उदे्दश्य र प्राप्त हुनपुने पररणामहरुका बारमेा जानकारी 

वदने छ । यसमा उल्लेविि प्रविकायदको सूचीले हरके विर्यगि समहुले गने कायदको मागददशदन बारमेा समेि 

पयादप्त जानकारी वदनेछ । 

२. कायव सञ्चालनको सन्दभवः- 

 

२.१ हिमपातबाट प्रभाहर्त िुन सक्ने क्षेत्रिरु 

 

हस.न.ं गाउँपाहलका  

तथा 

नगपालीकाको 

नाम 

र्डा कम हिमपात 

बहततिरु 

मध्यम हिमपात 

बहततिरु 

उच्च हिमपात बहततिरु 

 

 

 

कै. 

१ महाकाली 

नगरपावलका 

 िडा न  ५ िडा न ं २, ३, ६, ७, ९ 

१ नम्बरमा िभा, दह, कोट, 

कौत्तली मध्यम 

िडा न १, ८ बिा, दह, छापरी , कोट, 

िडा नं २ झुस्क, झल्ला, मैिोली, ३ 

न ंिडा बााँझ मसेनी, झसु्कु िडा नं ५ 

धौलवगाड, िडा न ं ६ पउनेिोला, 

वनवसल ७ मा थाम, ८ डााँडा बझानी 

दोपिे िडा न ं९ थापला 

 

२ शैल्यवशिर 

नगरपावलका 

 0 रानी वशिर, देउथली 

मावलकाजुदन 

0  

३ मामाद गाउाँपावलका  २, ४ न ंन्यून 0 १ िडा नमंा परमचलुी धाम, घोल्चर 

र िाकु३,को मल्लो भाग ५ नम्बरको 

वसिलाको मल्ल भेग,६मा मल्ल भेग 

वबनायक के्षत्र 

 

४ मावलकाजुदन 

गाउाँपावलका 

 िडा न ५, ६ 

७ मा न्यनु 

पस्िी, अडािान, सौल्या 

टट्याडी, िालीकोट, बगुा,ं 

वससाली, प्थरिानी, बजानी, 

बलवशिर, न्िालपानी, वशिर, 

कासडीिोला, मलिाि, धौिानी, 

सङुरिाली,  ४ नम्बरमा एरैीवछना 

गोठयडुी सौल्यामल्लोभाग 

१,२,३,४ िडा न 

का बवढ प्रभाविि 

५ लेकम गाउाँपावलका  0 चपिा, कुन्िी 0 पानी परकेो बेला 

अगलो भभुाग 

चपिा, कुन्िी 

६ ब्यााँस गाउाँपावलका  0 0 साङग,ु वटकंर, राप्ला, सनुसेरा, हुिी, 

धौलाकोट, 

१, २, ३ िडामा  

लगिार र ४, ५, 

६ िडामा जाडो 

याममा । 

७ दहुुाँ गाउाँपावलका  0 सिुिोला, मगाउंाँ, बारबााँझ 0  
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८ अवपवहमाल 

गाउाँपावलका 

 िडा  0 सीिी, आरुिोड, ल्िाथी, दैभाथ, 

कोठा, सकार, पाटु, वलथी, के्षवत्त, 

घााँवजर, रघंाडी, िो्िी, पाथा, 

कसौिी, कााँटै, रािावभटी, इजर, 

थमु्िी, सम्भाड, विसाद , विसौनचौर, 

झसु्कु चौड, िात्ती, देउरुि, 

वचलडुङरा, मल्लो राउला, 

लम््याङ्, चौविसन, कुला, राङपाङ 

देउली, िवडयान, पाङीचम्फु, 

वसिोला, ररगरु, घङकङ, माङदाङ, 

धमलाड, ककनाडी  

वनरन्िर 

९ नौगाड 

गाउाँपावलका 

 साउगन्ना, 

वििला ६ 

िडा न 

४ न िडामा कपडे, वसप्टी 

विनायक २ न.ं िडा 

हपरी,मल्ल टेस्िो भटे घसु्सा, 

दल्लेि, गोदामी, सनुमुुन्ना  

वसिी, िडा न ३ थमु्के, 

देउलाडा, िार मल्लो भाग, 

सनु्द मनु्द सकुुलथान 

१ न िडा परुा इयरकोट, 

थाङवलङ्ग, महाथाङ्गवलन, नाग ु 

४ न वसप्टी ६ न.ं  एगरभगे, 

गडीगाड, िालीडाडा, के्षिीपाथा, 

िाइकोट (िडा न १) धवुलगढा 

थावलगाढा रहेचो मल्लो भाग 

 

२.२. हिमपातबाट प्रभाहित िुन सक्ने परििािको लगत हिििण:- 

 

२.३. पिुचँ:- 
 

दाचुदला वजल्लामा वबगिका वदनका अनभुिहरुलाई केलाउदााँ वहमपािको समयमा एक ठाउाँ देवि अकेाद  स्थान 

सम्म जादा वनकै कवठन हुने गरकेो पाइएको छ । 

 वहमपािको समयमा वजल्लाका सिै वहमाली, उच्चपहाडी स्थानहरुमा बाकलो वहउाँ जम्ने िथा जिाििै 

वहमपाि भएको कारणबाट सिारी  साधन बन्द हुने र सडक दघुदटना त्रासको महससु हुने । 

 अत्यावधक वचसोको कारण घर देवि िावहर वनस्कन नसक्ने । 

 ब्यास गााँउपावलकामा ६ मवहना गाउाँ छोडेर िल बेशीमा बस्नु पने देविन्छ ।  व्यााँस गा.पा. १, छाङ्गरु 

टीकर गाउाँका सम्पूणद घर पररिार दाचुदला िलंगा सदरमकुाममा कुन्चा सने गरकेा छन् ।  

हस. न ं
प्रभाहर्त िुन सक्ने सम्भाहर्त प्रभार् ततर 

तथान पररर्ार सखं्या सदतय सखं्या 

१ महाकाली नगरपावलका ५० २५० ६ 

२ शैल्यवशिर नगरपावलका ६० ३०० ७ 

३ मामाद  गाउाँपावलका १५० ७५० ४ 

४ ब्यास गाउाँपावलका ७०० ३५०० २ 

५ लेकम गाउाँपावलका ४० २०० ९ 

६ मालीकाजुदन गाउाँपावलका   १०० ५०० ८ 

७ दहुुाँ गाउाँपावलका ११५ ५७५ ३ 

८ अपीवहमाल गाउाँपावलका ९०० ४५०० १ 

९ नौगाड गाउाँपावलका २०० १००० ५ 
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३. हर्पद ्पररदृश्य तथा योजना अर्धारणािरुः 

           दाचुदला वजल्लामा हरेक बर्द विवभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपदिाट प्रभाविि रहेको छ । वजल्लामा 

हरके िर्द बाढी, आगलावग, वहमपाि, हािाहुरी,जनािरको आक्रमण र सडक दघुदटनाजन्य विपदक्ा कारण 

जनधनको क्षवि हुने गरकेो छ । २०६२ सालमा माघ २ गिे लामोझरीको परकेो बेला दाचुदला वजल्लाको  सबै 

भागमा  वहमपाि  भएको  वथयो । यसैकुरालाई मध्यजनर राख्दै वजल्ला विपद् पूिद  ियारी िथा प्रविकायद  योजना 

२०७५ मा प्रयोग स्िररकारण गदाद  ७ स्थानमा रहेको गाउाँपावलका िथा नगरपावलकाहरुमा ब्यासको साङग,ु 

वटकंर, राप्ला, सनुसेरा, हुिी, धौलाकोट, दहुुाँको वपपलचौरी, वहवकला, ब्रह् मदेि धारी, अवपको िण्डेश्वरी घसु्सा, 

वसिला, मामादको गलु्जर, नौगाढको वसप्टी, एयरकोट, दल्लेक, मावलकाजुदनको न्िालापानी, महाकाली 

नगरपावलकाको धकोट, शैल्यवशिर अल्गा डााँडोहरु रानीवशिर, देउथली मावलकाजुदन र वहउाँदमा समेि वहमपाि 

पने गरकेो पाइन्छ । सधैको बर्द पवन मवसंर देवि फाल्गनु सम्म अवपको सुनसेरा ब्यासको कालापानी, वटंकर 

लेपलेुक साङग ु छाङ्गरुमा लगािार वहमपाि परकेो कारणले मान्छेहरुिल बेशी झने गददछन िथा वनयवमि 

भइरहने विपदक्ो समयमा मानिीय सहायिालाई प्रभािकारी रुपमा अवघ बढाउन आिश्यक छ । त्यसैले 

वजल्लामा विपदक्ो सामना गने क्षमिा अवभिवृद्धका विवभन्न कायदक्रम र योजनामध्ये आपिकालीन समयमा 

मानिजीिनको रक्षा र महत्िपूणद सम्पवत्तको संरक्षण गने उदे्दश्यका लावग वजल्ला विपद व्यिस्थापन सवमवि 

दाचुदलाले Snowfall Contingency Plan ियार गरर वजल्लाका महत्िपूणद दस्िािेजको रुपमा स्िावमत्ि 

ग्रहण गरेको छ । 

 विपदक्ो समयमा विपद् प्रभावििको जीिन र बहुमूल्य सम्पवत्तको संरक्षण िथा सुरक्षा गरी मावनस मावथ पने 

प्रविकूलप्रभािको सामना गनद  दाचुदला वजल्लाको साधन स्रोिको अवधकिम उपयोग गदै प्रभाविि समदुायलाई 

व्यिवस्थि, प्रभािकारी र जिाफदेहीयकु्त िररकाले मानिीय सहयोग उपलब्ध गराउनु िथा विपद् जोविम 

न्यूनीकरण कायदलाई संस्थागि रूपमा प्रबद्धदन गनुद  यस योजनाको मूल उदे्दश्य रहेको छ । 

 

४. क्षेत्रगत उदे्दश्य :- 

वहमपािको प्रभािमा परेका मावनसलाई भेदभािरवहि ढङ्गले राहि उपल्िध गाराई मानिीय सहायिाका 

प्रविकायद गविवबवधहरु संचालन गनुद  र सबै के्षत्र िथा सरोकारिालासाँग प्रभािकारी समन्िय गरी, सूचना 

सङ्कलन, विश् लेर्ण र प्रिाहको प्रभािकारी व्यिस्था गनुद  यसको मखु्य उदे्दश्य हुनेछ । योजनाका समविगि 

उदे्दश्य वनम्नअनसुार हुने छन्:- 

 वहमपाि प्रभावििहरूलाई विना भेदभाि राहि उपलब्ध गाराउने र सो क्रममा विशेर्गरी बालबावलका, 

जेष्ठनागररक, फरक क्षमिा भएका कमजोर, कुपोवर्ि, अपाङ्गिा, सतु्केरी िथा गभदििी मवहला भएका 

व्यवक्तलाई प्राथवमकिा वदएर उद्धार गरी जीिन बचाउनु 

 वहमपािको प्रभािबाट सरुवक्षि राख्ने उपायहरुको सम्बन्धमा स्थावनय विपद ्व्यिस्थापन सम्बवन्ध कायद  गने 

सिै सरकारी िथा गैर सरकारी संघ सस्थाहरु समेिलाइ जोविम न्यूवनकारण गनदको लागी अनरुोध गने । 
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 विपदक्ो समयमा संवघय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय िह, दािृ वनकाय, सबै के्षत्र, सहयोगी संस्था िथा 

नागररक समाज बीच समन्िय कायम गनुद  । 

 वनयवमि रूपमा अनगुमन गरी सबै विर्यगि के्षत्रहरूलाई पररचालन गनुद  र पषृ्ठपोर्ण वदन ु। 

 वहमपािहरुबाट प्रभाविि हुन सक्ने के्षत्र, गाउाँ, टोल, पररिारहरुको पवहचान गरी राहि िथा उद्धारको लावग 

अगिुा सहयोगी संस्थाको समन्ियमा सिै सरोकारिाला वनकायहरुलाई विशेर् गररे दाउरा, कम्बल, न्यानो 

कपडा जस्िा सामाग्रीहरुको पूिद प्रिन्ध गरी ियारी अिस्थामा राख्ने र राख्न लगाउने । 

 जाडोयाममा हुन सक्ने स्िास््य सम्िवन्ध समस्यालाइ न्यूवनकराण गनद जनचेिनामूलक कायदक्रम स्िास््य 

विर्यगि के्षत्रले ित्काल संचालन गने र स्िास््यकमी िथा और्धीहरु ियारी अिस्थामा राख् ने व्यिस्था 

वमलाउने । यसमा स्थानीय िहको महत्ि पूणद भवुमका हुने । 

 वहमपाि बाट सुरवक्षि रहनका लावग िपवसल बमोवजमका सचेिनात्मक सन्देशमूलक सूचना एिम् जानकारी 

स्थावनय संचार माध्यम माफद ि स्थानीय भार्ामा समेि उक्त सन्देशमलुक सामाग्रीहरु प्रशारण गनद  स्थानीय 

संचार माध्यम िथा स्थावनय गैरसरकारी वनकायिाट प्रचार प्रसार गने व्यिस्था वमलाउने । 

 

५. पूर्वतयारी प्राथहमकताः 
 

 वबपदसं्ग सम्बवन्धि सरोकारिाला वनकायहरुसंग समन्िय बैठक गने । 

 DDMC को बैठक गने र वजम्मेिारी बहन गनद लगाउने । 

 वजल्ला वभत्रका सबै स्थावनय िहका विपद व्यिस्थापन सवमविहरुलाई जनचेिना मलुक कायद गनद लगाउने। 

 वजल्ला वभत्रका सबै स्थावनय िहका विपद ्व्यिस्थापन  सवमविहरुमा वहमपाि पूिदियारी कायदशाला संचालन 

गनद लगाउने । 

 विपद ्पूिदियारी सम्बन्धी अवभमिुीकरण गने । 

 स्थावनय िहका संकटासन्न के्षत्रको नक्शाङ्कन गने । 

 विर्यगि सवमविहरुको वनयवमि बैठक गने । 

 वजल्लामा सबै गाउाँपावलका, नगरपावलकाहरुसंग बसी कम्बल िा िािो कपडाको आिश्यकिा अनुसार 

व्यिस्थापन गने साथै अन्य सरोकारिाला वनकायहरुसंग समेि पहल गने । 

 सिै स्थावनय िह िथा सरोकारिाला वनकायसंग समन्िय गरर आिश्यक पने दाउरा पवहले नै जोहो गरी 

राख्ने ।  

 स्थावनय एफ.एम हरुिाट जन चेिनामलुक सन्देशहरु प्रसारण गने । 

 

६. हजल्लामा रिकेो राित सामाग्री हर्र्रण:- 
 

१. नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा मार्फ त प्राप् त ५० थान कम्बल, वत्रपाल थान २० वजल्ला प्रशासन  

कायादलयमा मौजदाि रहेको ।   

२. वहमपािका लावग नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा दार्चफलामा छच टै सामाग्री प्राप्त नभएको । ५० जिपद ्

पररिारलाई जितरणका लाजि जिपाल लिायतका सामाग्री मौिदात रहकेो ।   
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७. हबषयगत हजम्मेर्ारीः 
 

हनकायगत भूहमका तथा हजम्मेर्ारी 
 

क्र.स.ं हनकायको नाम हजम्मरे्ार व्यहि हजम्मरे्ारी 

१ वजल्ला  प्रशासन 

कायादलय 

प्रमिु वजल्ला अवधकारी  समन्ियात्मक र नेितृ्िदायी भूवमका वनिादह गने । 

 आिश्यकिा अनसुार के्षवत्रय िथा केवन्द्रय स्िरमा सहयोग 

(मानिीय, आवथदक, भौविकको लावग समन्िय) । 

२ वजल्ला समन्िय सवमवि वजल्ला समन्िय अवधकारी  समन्ियात्मक कायदमा सहयोग गने । 

 श्रोि (आवथदक, भौविक, मानविय श्रोि ) पररचालन िथा 

समन्िय गने । 

३ स्थावनय िहहरु प्रमिु/अध्यक्ष  नेितृ्िदायी भूवमका वनिादह गने । 

 विर्यगि के्षत्रसग समन्िय गरर राहि कायदमा सहयोग गने । 

 आिश्यकिा अनसुार के्षवत्रय िथा केवन्द्रय स्िरमा सहयोग 

(मानिीय, आवथदक, भौविक) को लावग समन्िय । 

 ि्यांक संकलन िथा ब्यिस्थापन । 

 श्रोि (आवथदक, भौविक, मानविय श्रोि) पररचालन िथा 

समन्िय गने । 

४ सरुक्षा वनकायहरु प्रमिु िथा प्रविवनवध  सरुक्षा व्यिस्था गने । 

 विर्यगि सवमिीमा रवह सहयोग गने । 

५ राजनैविक दलहरू दलका प्रमिुहरू  समन्िय । 

 श्रोि संकलनमा सहयोग । 

 जनपररचालन गने । 

६ वजल्ला आपिकावलन 

कायद संञ्चालन केन्द्र 

फोकल पसदन  सूचना संकलन, समन्िय र सम्पे्रर्ण । 

 ि्यांक ब्यिस्थापन । 

७ वजल्ला अगिुा सहयोगी 

वनकाय -DLSA 

स्रोि केन्द्र प्रमिु  रावष्िय/अन्िरावष्िय गैर सरकारी संघ/संस्था िथा 

सरोकारिाला संग समन्िय र सहकायद गने । 

 स्रोिको िोजी गने । 

८ नेपाल रडेक्रस  

सोसाइटी 

सभापवि  राहि िाद्यसामाग्री िथा अस्थाई आिास  ब्यिस्थापन । 

 आपत्कालीन आिास िथा बन्दोबस्िी (Logistic) 

व्यिस्थापनमा सहयोग गने । 

९ विर्यगि सरकारी 

कायादलय 

कायादलय प्रमिुहरु  विर्यगि सवमिीमा रवह के्षत्रगि अगिुा भूवमका वनिादह गने । 

 सम्बवन्धि कायादलयको आपत्कावलन योजना वनमादण गने । 

१० उद्योग िावणज्य सङ्घ अध्यक्ष  न्यानो कपडा िथा कम्मल सामग्री संकलन वििरण र 

व्यिस्थापनमा सघाउने । 

११ यािायाि व्यिसायी संघ 

िथा प्रा.वल.हरु 

अध्यक्ष  राहाि िथा उद्धार कायदका लावग यािायािका साधनहरु र जन 

शवक्त उपलब्ध गराउने । 

१२ संचार माध्यमहरु नेपाल पत्रकार महासंघ, 

सञ्चारकमीहरु 

 सवह सूचना संकलन िथा सम्पे्रर्ण । 

 सचेिनामलुक सचुना िथा समाचार सम्पे्रर्ण गने । 

१३ नागररक समाज संयोजक  राहि कायदमा सहयोग िथा समन्िय । 

 मानि अवधकारको संरक्षण िथा सम्बद्धदनमा सहयोग । 
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क्र.स.ं हनकायको नाम हजम्मरे्ार व्यहि हजम्मरे्ारी 

१४ पेशागि व्यिसायी 

सवमविहरु 

अध्यक्ष  राहि, उद्धार िथा संरक्षण कायदमा सहयोग । 

१५ गै.स.स.महासंघ, 

रावष्िय िथा 

अन्िरावष्िय गै.स.स. 

प्रमिु िथा प्रविवनवध  मानिश्रोि पररचालन गने । 

 श्रोि संकलनमा सहयोग गने । 

 गै.स.स. वबच समन्िय । 

 क्षमिा विकास िथा सहवजकरण कायद गनद । 

 

८. प्रहतकायव हर्र्रण :-  

हस.न.ं हक्रयाकलापिरु कसले किा ँ कसरी कै 

१ न्यानो कपडा 

संकलन 

नगरपावलका िथा 

गाउाँपावलकाहरु/ उद्योग िावणज्य 

संघ माफद ि न्यानो कपडा 

व्यिस्थापन/ कम्बल लगायि 

अन्य न्याना कपडाहरु नेपाल 

रडेक्रस सोसाइटी वजल्ला शािा 

िथा उपशािाहरु 

के्षत्र अनुसार 

वजल्लाको  

वभन्न 

स्थानहरुमा 

सबैको सहयोगमा   

२ दाउरा संकलन नगरपावलका, गाउाँपावलकाहरु/ 

वजल्ला िन वडवभजन कायादलय 

िथा सामदुावयक िन महासंघ 

 वडवभजन बन कायदलय सगाँ 

अनरुोध गने । 

 

४ राहि वििरण वजल्ला प्रशासन कायादलय, 

स्थानीय विपद जोविम 

व्यिस्थापन सवमवि  सरुक्षाकमी, 

नेपाल रडेक्रस सोसाइटी  वजल्ला 

शािा/उपशािाहरु र उद्योग 

िावणज्य संघहरु 

प्रभाविि के्षत्रमा प्रभाविि के्षत्रको डाटा 

आईसकेपछी िरुुन्िै वबिरण 

गने ।  

 

५ एम्िलेुन्स सेिा एम्बलेुन्स संचालक संघ संस्थाहरु 

िथा सवमविहरु 

वजल्ला भरी प्रभाविि के्षत्रमा स्िास््यमा 

असर आउन थालेपछी 

समन्िय रुपमा  सेिा उपलब्ध 

गराउने ।  

 

७ स्िास््य वशविर वजल्ला अस्पिाल, स्थावनय िह 

अन्िगदिका स्िास््य इकाईहरु र 

अन्य सेिा प्रदायक संघ संस्था 

प्रभाविि के्षत्रमा सबैको सहयोगमा  ।  
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९. हजल्लामा उपलब्ध खोज तथा उद्धारका समाग्रीिरु  (Heavy Equipments}: 
 

क्र. 

स. 

हर्र्रण उपलब्ध साधन स्रोतको 

मात्रा 

उपलब्ध िुन ेहनकाय 

१ एक्साभेटर १ िटा मावलकाजुदन गााँउपावलका 

२ एक्साभेटर १ िटा लेकम गााँउपावलका 

३ एक्साभेटर १ िटा नौगाड गााँउपावलका 

४ एक्साभेटर १ िटा मामाद  गााँउपावलका 

५ एक्साभेटर १ िटा दहुुाँ गाउाँपावलका 

६ दमकल १ िटा महाकावल नगरपावलका 

७ एम्बलेुन्स ९ िटा अस्पिाल, स्िास््य चौकी, नगरपावलका, गाउपावलका 

८ यािायाि साधन बस, िक जीप, 

टयाक्टर 

आिश्यक मात्रामा प्रयोगमा 

ल्याउन  सवकने 

यािायाि सवमविसंग समन्िय गरी भाडामा चलाउने । 

 

 

 

********* समाप् ि ********** 

९ विपद सम्बन्धी 

सचुना िथा  

जनचेिना 

वजल्ला आपत्कालीन कायद 

संचालन केन्द्र, पत्रकार महासंघ, 

स्थानीय संचार माध्यमहरु, जल 

िथा मौर्म वफल्ड कायादलय 

वजल्ला भर प्रभाविि के्षत्रमा भएका घटना 

हरुको सत्य ि्य वििरण  

उपलब्ध गराउने । 

 

१२ सचुना 

व्यिस्थापन 

वजल्ला आपिकावलन 

कायदसञ्चालन केन्द्र 

वजल्ला भर वजल्लामा भएका घटनाहरु 

लाई CDO िथा DDMC को 

meeting मा जानकारी 

गराउने 

 


