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ऩरयच्छेद १ 

१. ऩरयचम 

फषायतको सभमभा जजल्राभा ऩनयसक्ने फाढी ऩवहयो रगामतका जोजखभको प्रबाफ न्मनुीकयण तथा ऩूिय 
तमायीको अभ्मासको रुऩभा मो भनसनुको आऩतकारीन कामय मोजना -२०७५ तमाय गरयएको छ। 

मोजनाको कामायन्िमनको रामग जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको सभन्िमभा नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, 
सशस्त्र प्रहयी फर, जजल्राका २ नगयऩामरका, ११ गाउॉऩामरकाहरुभा गठन बएका स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत, विऩद् ऺेत्रभा कामय गनन सयकायी तथा गैयसयकायी मनकामहरुरे भहत्िऩूणय बमूभका 
मनिायह गनुय ऩनन देजखन्छ।जजल्रा सभन्िम समभमत य याजनैमतक दरको सभेत मोजनाको सपर कामायन्िमन 
गनय अहभ बमूभका यहेको छ। 

स्थानीम तहभा सभेत स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतरे मसै फभोजजभको मोजना तमाय गयी  
कामायन्िमनभा भहत्िऩूणय बमूभका मनिायह गनुय ऩनन हनु्छ। भौसभ अनसुायका विऩद् भध्मे भनसनुको सभमभा 
हनु सक्ने विऩदफाट ऩनय सक्ने सॊबावित जोजखभ न्मूनीकयणराई भध्मनजय गयी जजल्रा तथा स्थानीम तहरे 
कामय मोजना फनाई राग ुगनुय ऩनन देजखन्छ। 

१.१ ऩषृ्ठबभूी 

नेऩार विश्वका १९८ भरुकु भध्मे एक बकूम्ऩीम जोजखभको वहसाफरे ११ औॊ , ऩानीजन्म प्रकोऩफाट हनुे 
ऺमतका वहसाफरे ३० औॊ  य जरिाम ुऩरयितयनको जोजखभका वहसाफरे चौंथो स्थानभा यहेको छ । 

गहृ भन्त्रारम य म.ुएन.मड.ऩीको स्रोत अनसुाय नेऩारभा हयेक िषय ४२० िटा विऩद्का घटनाहरू घट्न,े १ 
हजाय जनाको भतृ्म ुहनुे,  ८० जना हयाउन,े १ राख ३५ हजाय प्रबावित हनु,े १६ हजाय ऩरयिाय विस्थावऩत 
हनुे य ठूरो सॊख्माभा बौमतक ऺमत हनुे तथमाॊक छ । त्मसैगयी नेऩारका २ हजाय ३ सम १५ िटा 
वहभतार भध्मे २२ िटा विष्पोट हनु ेखतयाभा यहेका छन ् (ICIMOD/UNDP,2000)। विऩद्को वहसाफरे 
नेऩार सॊसायभा अमत सॊिेदनशीर (Hot Spot) ऺेत्रभा अिजस्थत छ । 

विऩद्का दृविकोणरे नेऩार सॊकटामबभखु देशहरूको सूचीभा ऩदयछ । नेऩारभा विमबन्न सभमभा आइऩयेका 
विमबन्न वकमसभका सॊकट तथा विऩद्हरूफाट व्माऩक रुऩभा धनजनको ऺमत हुॉदै आएको छ।गहृ 
भन्त्रारमफाट प्रकाजशत तथमाङ्क अनसुाय सन ् १९८३ देजख १९९८ को फीचको सभमभा १८,००० 
भामनसहरू िेऩत्ता बएको जनाएको छ । मस्तो हनुभुा विमबन्न वकमसभको विऩद् भखु्म कायण बएको सभेत 
जनाएको छ। 

नेऩारको भखु्म विऩद्को रुऩभा फाढी, ऩवहयो, बकूम्ऩ, खडेयी, योग, झाडाऩखारा, भहाभायी, वहभतार विष्पोट, 

आगरागी, हयुी फतास, अमसना, चट्याङ्ग तथा औद्योमगक दघुयटनाहरू यहेका छन।्मी भध्मे भखु्म सॊकट िा 
विऩद्को रुऩभा फाढी ऩवहयो, झाडाऩखारा तथा भहाभायी, हयुी फतास य आगरागीका घटनाहरू यहेका छन।् 
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मी घटनाहरूफाट धेयैको अकारभा ज्मान जानकुा साथै ठूरो भात्राभा बौमतक एिॊ प्राकृमतक ऺमत हनु े
गयेको  

१.२ धाददङ जजल्राभा फाढी ऩवहयो तथा अन्म प्रकोऩको प्रबाि  

ऩवहयोको आधायभा रुिीभ्मारी गाॉउऩामरकाको राऩा, सेतुयङ य मतजलरङ, गॊगाजभनुा गाॉउऩामरकाको रय, फसेयी, 
पुरखकय  य गमु्दी, खमनमािास गाॉउऩामरकाको झरायङ य सत्मदेिी, फेनीघाट योयाङ गाॉउऩामरकाको जोमगभाया 
ऺेत्र उच्च जोजखभभा यहेको ऩाईन्छ ।  

त्मस्तै मनरकण्ठ नगयऩामरका, मत्रऩयुा सनु्दयी गाॉउऩामरकाको सल्मानकोट, नेत्रािती डफजोङ गाॉउऩामरकाको 
कटुन्जे य सेभजोङ, ज्िाराभखुी गाॉउऩामरकाको चैनऩयु आदद ऩवहयोका कायणरे उच्च जोजखभभा यहेको 
स्थरहरु भामनन्छन ्। 

गॊगाजभनुा गाॉउऩामरकाको फढुाथभु, मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको आमगन्चोक, सल्मानटाय, नेत्रािती डफजोङ 
गाॉउऩामरकाको भाऩायक, मसद्धरेक गाॉउऩामरकाको कुम्ऩयु, गजयुी गाॉउऩामरकाको वकयान्चोक, फेनीघाट 
योयाङ गाॉउऩामरकाको भहादेऩस्थान, फेनीघाट य धषुा बने भध्मभ जोजखभभा यहेका ऺेत्रहरु भामनन्छन ्। 

त्मस्तै मत्रऩयुासनु्दयीको भरुऩानी य मत्रऩयेुश्वय, नीरकण्ठ नगयऩामरकाको धिुाकोट, ज्माम्रङु य खाल्टे, 

ज्िाराभखुी गाॉउऩामरकाको खयी, ढोरा, भैदी, गल्छी गाॉउऩामरकाको कल्रेयी, फैयेनी, गोगानऩानी, थािे 

गाॉउऩामरकाको केिरऩयु, तसऩुय, थािे य बभेुस्थान, मसद्धरेक गाॉउऩामरकाको सराङ, नराङ, धनुीफेसी 
नगयऩामरकाको जीिनऩयु, छते्रदेउयारी य नौिीसे, गजयुी गाॉउऩामरकाको ऩीडा य गजयुी बने ऩवहयोका 
कायणफाट न्मून जोजखभभा यहेका ऺेत्रहरु भामनन्छन।्(श्रोत् नेऩार येडिस सोसाइटी धाददङ 
शाखा,२०७३) 

त्मस्तैगयी फाढी जन्म जोजखभको आधायभा मत्रशरुी, आॉख,ु थोऩर खोरा आसऩासका ऺेत्र फढी जोजखभभा 
यहेका छन ्। मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको मत्रऩयेुश्वय उच्च जोजखभभा यहेको ऺेत्र भध्मे एक हो । 

नीरकण्ठ नगयऩामरका, गॊगाजभनुा गाॉउऩामरकाको फढुाथभु, मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको सल्मानकोट य  

आमगनचोक भध्मभ जोजखभ यहेका ऺेत्र ऩदयछन।् 

रुफीभ्मारी गाॉउऩामरकाको राऩा, सेत ुयङ य मतजलरङ, गॊगाजभनुा गाॉउऩामरकाको फसेयी, पुल्खकय , रय य गमु्दी, 
खमनमािास गाॉउऩामरकाको झारायङ, दाखाय, सत्मेदेिी, मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको भरुऩानी, सल्मानटाय, 
नेत्रािती डफजोङ गाॉउऩामरकाको भाऩायक, सेम्झोङ य कटुन्जे, नीरकण्ठ नगयऩामरकाको धिुाकोट, ज्माम्रङु 
य खाल्टे,ज्िारभखुी गाॉउऩामरकाको चैनऩयु, खयी, ढोरा य भैदी, गल्छी गाॉउऩामरकाको कल्रेयी, गोगनऩानी, 
थािे गाॉउऩामरकाको केिरऩयु, थािे, तसऩुय य बभेुस्थान,मसद्धरेक गाॉउऩामरकाको कुम्ऩयु, सराङ, नराङ, 
धनुीफेसी गाॉउऩामरकाको जीिनऩयु, छते्रदेउयारी, नौमफसे, गजल्छ गाॉउऩामरकाको फैयेनी, गजयुी गाॉउऩामरकाको 
वकयान्चोक, वऩडा य गजयुी, फेनीघाट योयाङ गाॉउऩामरकाको भहादेिस्थान, फेनीघाट, धषुा य जोमगभाया 
फाढीका कायण न्मून जोजखभभा यहेका ऺेत्रका रुऩभा जचमनन्छ।(श्रोत् नेऩार येडिस सोसाइटी धाददङ 
शाखा,२०७३)   
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मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको सल्मानटाय,  फढुीगण्डकी ऺेत्रका गॊगाजभनुा गाॉउऩामरकाको फसेयी, फढुाथभु, 

मत्रऩयुासनु्दयी गाॉउऩामरकाको भरुऩानी, सल्मानकोट,ज्िाराभखुी गाॉउऩामरकाको चैनऩयु, खयी, भैदी, मसद्धरेक 
गाॉउऩामरकाको सराङ, फेनीघाट योयाङ गाॉउऩामरकाको फेनीघट, धषुा य जोमगभाया ऺेत्र वहभतार पुट्दा 
जोजखभभा ऩनय सक्ने स्थानहरु हनु।्  

धाददङ जजल्रा वहभऩातको वहसािरे उत्तयी बेगका रुिी भ्मारी गाउॉऩामरका अन्तयगतका िडा 
नॊ.३,४,५,६(साविकका राऩा य सेतुयङ गाविस), खमनमािास गाउॉऩामरका अन्तयगतका िडा नॊ.१ य २ 
(साविकको झारायङ गाविस), गॊगाजभनुा गाउॉऩामरका अन्तयगतका िडा न १ य २ (साविकको रय गाविस) 
य दजऺजण बेगका फेनीघाट योयाङ गाउॉऩामरका अन्तयगतका िडा नॊ. ६, ७, ८, ९ य १० (साविकका 
जोगीभाया य धषुा गाविस अन्तयगतका चेऩाङ फस्तीहरु) य गजयुी गाउॉऩामरका अन्तयगतका िडा नॊ.१, २, 

३, ४, ५, ६, ७ य ८ (साविकका गजयुी, वऩडा य वकयान्चोक गाविस अन्तयगतका चेऩाङ फस्तीहरु) वहउॉदको 
जचसो य वहभऩातफाट फढी प्रबावित हनुे ऺेत्रहरु हनु।्  

धाददङराई अत्मामधक सिायी दघुयटना हनुे जजल्राको रुऩभा ऩमन मरने गरयन्छ।त्मस्तै जजल्राभा फाढी 
ऩवहयो, डढेरो/आगरागी, हािाहयुी, चट्याङ, अमसना, योगवकया, भहाभायी, खडेयी, जॊगरी जनिाय त्रास आददको 
जोजखभ ऩमन त्मजत्तकै यहेको छ। 

धाददङ जजल्राभा फषाय, हािाहयुी, चट्याङ, सडक अिरुद्ध तथा सडक दघुयटना, सरुिा योग जस्ता भहाभायीरे 
ऩमन ऺमत ऩ-ुमाउने गयेको ऩाईएको छ।भहाभायीजन्म जोजखभहरुभा, झाडाऩखारा, हाजत्तऩाइरे, बाइयर जयो, 
विशार ुच्माउ, भास वहस्टेयीम जस्ता जोजखभहरु देजखएका छन ्। 

१.३ जजल्राको सभविगत िस्त ुजस्थमत 

क. बौगोमरक अिस्था, मसभा तथा ऺते्रपर 

उत्तय वहभारम ऩियत देजख दजऺणको भहाबायतसम्भ पैमरएको नेऩारको एक भात्र जजल्राको रुऩभा ऩरयजचत 
धाददङ प्रमसद्ध गणेश वहभारको काखभा अिजस्थत छ।नमाॉ सॊयचना अनसुाय प्रदेश नॊ ३ भा अिजस्थत मो 
जजल्राको ऩूियभा यसिुा, निुाकोट य काठभाण्डौ य ऩजिभभा गोखाय जजल्रा ऩदयछ ।त्मसैगयी मछभेकी भरुकु 
चीन उत्तय ददशाभा ऩदयछ बने भकिानऩयु य जचतिन जजल्रा दजऺणभा मसभाना हनु।् कुर ऺते्रपर 
१९२४.९ िगय वक.भी. यहेको मो जजल्रा २७०४०’ उत्तय देजख २८०१४’ उत्तयी अऺाॊश य ८४०३५’ ऩूिय 
देजख ८००१७’ ऩूिय देशान्तयसम्भ पैमरएको छ बने धयातरीम उचाई सभदु्री सतहफाट ५०० मभटय देजख 
७५०० मभटयसम्भ यहेको छ (गणेश वहभार ७११० मभटय)।  

मत्रशरुी, फढुी गण्डकी य आॊख ुखोरा जजल्राका भखु्म नदीहरु हनु ्। जजल्राको भखु्म ऩेशा कृवष हो बन े
७० प्रमतशत बन्दा फढी स्थानीम िामसन्दाहरु हारसम्भ ऩमन कृवष ऩेशाभा आफद्ध छन ्। कृवष, ऩशऩुारन, 

फैदेजशक योजागय, काठभाण्डौ अन्म शहयी ऺेत्रहरुको अस्थाई फसाईसयाईफाट कभाएको कभाई नै महाॉका 
अमधकाॊश ऩरयिायको भखु्म आम्दानीको स्रोत हो । काठभाण्डौसॉग सीभा जोमडएको हनुारे जजल्राका केही 
केही ऺेत्रहरुभा व्मािसावमक तयकायी खेती ऩमन जीविकोऩाजयनको प्रभखु आधाय फनेको छ।धाददङ जजल्रा 
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२ िटा मनिायचन ऺेत्र, २ िटा नगयऩामरका य ११ िटा गाउॉऩामरका यहेका छन ्। २०३२ सार बन्दा 
ऩवहल्मै सनुौरा फजायभा यहेको सदयभकुाभ हार धाददङ फेसी (मनरकण्ठ नगयऩामरका)भा यहेको छ।  

ख. हािाऩानी 

नेऩार सयकाय, जनसॊख्मा तथा िाताियण भन्त्रारम (तत्कारीन िाताियण भन्त्रारम)रे प्रकाशन गयेको 
जरिाम ु ऩरयितयन सङ्कटासन्न नक्साङ्कन प्रमतिेदनभा उजल्रजखत ईण्डेक्सको आधायभा मो जजल्रा उच्च 
जोजखभको अिस्थाभा (०.६०१–०.७८६, High Rank) सजुचकृत छ। 

त्मस्तै जजल्राको औसत िावषयक ताऩिभ फवृद्ध ०.०३ मडग्री सेजल्समस तथा औसत फावषयक फषाय फवृद्धदय-

५.२३ मभमरमभटय यहेको छ।धाददङ जजल्राभा गषृ्भ ऋतभुा अमधकतभ ताऩिभ औषत रुऩभा ३०० बन्दा 
फढी य वहउॉदभा न्मूनतभ औषत ताऩिभ १०० बन्दा कभ हनु्छ।महाॉ सयदय फावषयक फषाय २,१२० 
मभ.भी. हनुे गदयछ बने शीतकामरन सभम भॊमसय देजख भाघ सम्भ यहने गदयछ। दजऺण ऩूिी भनसनुफाट 
८५ प्रमतशत फषाय गषृ्भ ऋतभुा हनु्छ बने १० प्रमतशत बन्दा कभ उत्तय ऩूिी भनसनुफाट हनु्छ । 
उत्तयको अग्रो बागभा वहउॉद ऋतभुा वहभऩात सभेत हनुे मो जजल्राको दजऺणी बागका होचा तथा नदी 
वकनाय बागभा औषत फावषयक फषाय ३५३५ मभमरमभटयसम्भ हनु्छ ।  

उत्तय मतयको अग्रो ऩियतीम ऺेत्रभा फावषयक औषत फषाय १,९०० मभमरमभटयसम्भ हनु्छ। जजल्राको उत्तय–

दजऺण ब–ूधयातरीम मबन्नता अमधक बएकारे महाॉ बौगोमरक आमाभ अनसुाय विमबन्न वकमसभका शषु्भ 
हािाऩानीका ऺेत्रहरु मनभायण बएका छन।्महाॉका भखु्म तीनिटा जरिामकुा ऺेत्रराई स्थानीम विशेषताका 
आधायभा मनम्न शषु्भ हािाऩानीका प्रकायभा िगीकयण गनय सवकन्छ।मसयी हेदाय उत्तय देजख दजऺणसम्भका 
ऩहाडी ऺेत्र, उत्तयी ऩियतीम ऺेत्र, भध्म ऩहाडी तथा भहाबायत रेक, होचो तथा नदी फेशी य टायहरुभा ऩाइने 
हािाऩानीराई आवकय वटक, अल्ऩाइन, जशतोष्ण अल्ऩाइन, आद्र, न्मानो सभजशतोष्ण य सभउष्ण िा आद्र 
हािाऩानीको रुऩभा यहेको ऩाइन्छ ।  

धाददङ जजल्राको भध्म ऩहाडी तथा होचा एिॊ नदी िेशी य टायहरुभा फषयबरय नै भानि विमाकराऩ 
अनकूुर हािाऩानी िा भौसभी अिस्था यहन्छ बने उत्तयी अग्रा तथा एिॊ ऩियतीम ऺेत्रभा ऩाइने हािाऩानी 
तरुनात्भक रुऩभा भानिीम विमाकराऩका रामग कभ अनकूुर छ। सभग्रभा फदमरदो ऩमायियणीम जस्थमत 
य विश्वभानै आएको जरिाम ुऩरयितयनका नकायात्भक प्रबािफाट धाददङ जजल्रा ऩमन प्रबावित हुॉदै गएका 
सॊकेत देखाऩयेका छन ्। 

ग. जनसॊख्मा 

धाददङ जजल्राभा नेऩारको कुर जनसॊख्माको १.२७ प्रमतशत भामनसहरु फसोफास गदयछन ्। जजल्राको 
जनसॊख्मा वितयणभा बौगोमरक अिजस्थमत तथा अन्म सेिा सवुिधाहरुरे प्रत्मऺ प्रबाि ऩायेको छ । 
त्मसकायण जजल्राको जनसॊख्मा वितयण, अकाय य सॊयचना पयक पयक यहेको ऩाईन्छ । याविम जनगणना 
२०६८ का अनसुाय धाददङ जजल्राको जनसॊख्मा ३,३६,०६७ यहेको छ बने जम्भा घयऩरयिाय सॊख्मा 
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७३,८५१ यहेको छ । जजल्राको सम्ऩूणय जनसॊख्माभा ऩरुुषको सॊख्मा १,५७,८३४ (४६.९७५%) य 
भवहराको सॊख्मा १,७८,२३३ (५३.०३५ %) यहेको छ । सयदय घयऩरयिाय सॊख्मा ४.५ यहेको छ ।  

घ.जर प्रिाह प्रणारी 

धाददङ जजल्रा बएय फग्ने ठूरा साना नदी नाराहरु उत्तयको ऩियतीम बाग य दजऺण ऩूियको भहाबायत 
रेकफाट उत्ऩमत बई दजऺण ऩजिभ ददशाभा प्रफावहत छन ्। जजल्राको जर प्रफाह मत्रसरुी, फढुी गण्डकी, 
थोऩर खोरा, भहेश खोरा, आॉख ुखोरा, आग्रा खोरा आददिाट दजऺण ऩजिभमतय सभेवटएय नायामणी नदीभा 
मभमसन्छ । मत्रसरुी, फढुी गण्डकी, आॉख,ु थोऩर, भहेश, चयौदी, िेल्ख,ु हगु्दी रगामत २५ िटा ठूरा नदी तथा 
खोरा य १,७४३ साना खोरा खोल्साहरु बएको धाददङ जजल्रा जर साधनभा धनी भामनन्छ । 

अयफङु, गरौदी, थोऩार रगामत ३६ िटा उऩजराधाय ऺेत्र, २ िटा जराधाय ऺेत्र बएको मो जजल्राको 
दजऺणी भहाबायत रेकफाट उत्ऩजत्त बै मतब्र फहाि बएका खोराहरुफाट ससाना जरविद्यतु उत्ऩादन 
ऺभताको उच्च सॊबािना यहेको छ । उत्तयको वहभार ऩियतफाट उत्ऩजत्त बएका नदी तथा खोराहरुफाट 
ऩमन जरविद्यतु उत्ऩादन य मसॊचाईका अिसयहरु विद्यभान छन ्। 

ितयभान सभमभा नदी खोराफाट फारिुा, ढुॊगा, मगट्टी उत्खनन ्गनन कामयफाट ऩवहयो, बूऺ म तथा ऩानीका स्रोत 
खजस्कने चनुौती फढ्दै गएको देजखन्छ । 

ङ. जजल्राको फाढी ऩवहयो सॊकटासन्नताको अिस्था  

सॊकटासन्नताको वहसािरे धाददङ जजल्राभा फषाय तथा ताऩिभ भध्मभ अिस्थाभा ऩदयछ । ऩरयजस्थतीम 
सॊकटासन्नता भध्मभ अिस्थाभा यहेका देजखन्छन ्। मफशेष गयेय उत्तयी बेगभा ऩवहयो तथा बूऺ मको जोजखभ 
उच्च यहेको छ । डुिानको वहसािरे मो जजल्रा अमत न्मून जोजखभभा यहेको छ बने सखु्खाको जोजखभ 
उच्च देजखएको छ। सभग्रभा मो जजल्राभा सॊकटासन्नताको जस्थमत उच्च जोजखभ ऩूणय नै देजखन्छ 
।(िाताियण भन्त्रारम, जरिाम ुऩरयितयन सॊकटासन्न नक्साङ्कन प्रमतिेदन,२०१०)। 

ऩरयच्छेद २ 

२. मोजनाको तमायीको अिस्था, उद्दशे्म य आिश्मकता   

२.१ मोजना तमायीको विद्यभान अिस्था 

गत फषय जजल्राभा भनसनुको ऩूिय तमायीकारामग भनसनु ऩूिय तमायी मोजना-२०७४ तमाय गयी 
कामायन्िमनभा ल्माईएको मथमो।२०७४ सारको जचसो भौसभको तमायी स्िरुऩ शीतकारीन मोजना ऩमन 
तमाय गयी कामायन्िमनभा ल्माइएको छ । जजल्रा स्तयभा विऩद् ऩूियतमायी तथा प्रमतकामय मोजना-२०७३ 
सारभा तमाय ऩायी फावषयक रुऩभा अद्यािमधक गनन गरयएको छ । मोजनाराई सभम साऩेऺ ऩरयभाजयन गनय 
जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको २०७४।११।२९ गते फसेको फैठकरे मनणयम सभेत गयेको छ ।  
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भौसभ अनसुायको विऩद् प्रमतकामयका रामग सोवह मोजनाराई आधाय भाने्न गरयएको छ।भनसनु ऩूिय 
तमायीकारामग नेऩार सयकायका तपय फाट मफशेष कामयिभ नबएताऩमन आिश्मकतानसुाय नेऩार येडिस 
तथा जजल्राभा कामययत विमबन्न मनकामहरुको सहकामयभा प्रबावितहरुराई याहत सहमोग उऩरधध हुॉदै 
आएको छ। 

तय प्रमतकामयको रामग बने जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको अगिुाईभा प्रमतकामय मोजना तमाय हनु े
गयेको छ। 

विऩद् प्रमतकामयभा नऩेारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार येडिस सोसाइटी रगामतका जजल्रा 
जस्थत सॊघ सॊस्थाहरुको सहमोग मरने गरयएको छ।  

जजल्रा स्तयभा जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत यहेको छ।स्थानीम स्तयभा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत गठन बएको छ । केमय नेऩारराई जजल्रा अगिुा सहमोगी मनकामको रुऩभा तोवकएको छ।  

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको सजचिारमको सूचना व्मिस्थाऩन, सभन्िम य प्रमतिेदन रेखन रगामत 
मोजना तमायी य कामायन्िमनभा सहमोग ऩगु्ने गयी जभयन विकास सहमोगका तपय फाट खवटएका एक जना 
मडमडआयसी सहमोगी अमधकृतराई प्रभखु जजल्रा अमधकायीको भातहतभा कामय गनन गरय व्मिस्था गरयएको 
छ। 

विऩद् ऩूिय तमायी तथा प्रमतकामय मोजना तमायी य कामायन्िमनका गमतविमधभा जजल्राभा कामययत विमबन्न 
सयकायी, गैयसकायी मनकामरे जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत तथा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतसॉग 
सहकामय गदै आएका छन ्।  

२.२ कामय मोजनाको उद्दशे्म  

गभी भौसभको शरुुआत सॊगै फषायतका कायण सजृना हनु सक्ने जोजखभहरुको मफश्लषेण गदै त्मस प्रमत सजग 
यहन, याहत तथा उद्धाय कामयका रामग जजल्रा जस्थत सम्ऩूणय सयुऺा मनकाम, जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत, सम्फजन्धत गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाहरुको साथै स्थानीम सभदुामको प्रबािकायी ऩरयचारन गयी 
याहत तथा उद्धाय कामय मोजनाफद्ध रुऩभा मछटो छरयतो य विश्वसनीम फनाउन ुमस मोजनाको भखु्म उदे्दश्म 
यहेको छ ।  

२.३ आिश्मकता 

नेऩारको विद्यभान सॊविधानको बाग-४, याज्मका मनदनशक मसद्धान्त, नीमत तथा दावमत्ि अन्तगयत प्राकृमतक 
साधन स्रोतको सॊयऺण, सम्फधयन य उऩमोग सम्फन्धी नीमत (९) भा प्राकृमतक प्रकोऩफाट हनुे जोजखभ 
न्मूनीकयण गनय ऩूिय सूचना, तमायी, उद्धाय, याहत एिॊ ऩनुस्थाऩना गनन बने्न उल्रेख बएको छ। 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४रे सभेत विऩद् व्मिस्थाऩनका सिारभा स्थानीम तहका काभ, कतयव्म 
तथा अमधकायहरु स्ऩि रुऩभा व्मिस्था गयेको छ। 
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विऩद जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ कामायन्िमनभा आएसॉगै दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन 
२०३९ खायेज बएको छ।नमाॉ ऐनको ऩरयच्छेद ७को दपा १६(२)भा जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय “जजल्राको विऩद् प्रमतकामय मोजना तमाय गयी राग ु गनन, गयाउने“ 

बमनएको छ। 

विद्यभान ऐनको बािना तथा भभयराई आत्भसात गदै नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारमको ऩरयऩत्र तथा मनदनशन 
भतुाविक जजल्रा स्तयभा भनसनु ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय गयी फषायतको सभमभा हनु सक्न े विऩद् 
जोजखभको न्मूनीकयण गनन आिश्मकता भहससु गरयएको हो। स्थानीम तहभा सफै नगयऩामरकारे 
गाॉउ/नगय य सभदुाम स्तयभा भनसनु ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय गयी तमायी अिस्थाभा यहन जजल्रा 
विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत भापय त अनयुोध गरयएको छ।  

मस मोजनाको तमायीफाट चार ु फषयका अमतरयक्त आगाभी फषयहरुकारामग सभेत मोजना तमायी य 
कामायन्िमनकारामग भागयदशयन हनुे विश्वास मरइएको छ।जजल्राको जनसॊख्माको ठूरो वहस्सा भनसनुको 
जोजखभभा यहन सक्ने अिस्थाभा विऩद्सॊग सम्फद्ध सफै मनकाम एिॊ तहराई फढी जजम्भेिाय फनाउन मसको 
भहत्िऩूणय बभूीका हनुे विश्वास मरइएको छ। 

२.४ अऩेजऺत उऩरजधध 

मो मोजनाको तमायी ऩिात मनम्न उऩरजव्ध हाॉमसर बएको हनुेछ् 

१. भनसनुका कायण उत्ऩन्न हनुे जोजखभको ऩूिायनभुान गयी न्मूनीकयणभा सहमोग ऩगेुको हनुे छ। 

२. याहत सॊकरन एिॊ उद्धायको रामग सयकायी तथा गैयसयकायी मनकामहरुको अमधकतभ ऩरयचारन 
बएको हनुे छ। 

३. भनसनुका कायण उत्ऩन्न हनुसक्ने विऩद् प्रमतकामयका रामग सम्फद्ध मनकाम तमायी अिस्थाभा यहेका 
हनुे छन।् 

४. अवियर फषायफाट मनजम्तने जोजखभफाट फच्न स्थानीम सॊचाय भाध्मभफाट सन्देशभरुक सूचना प्रिाह 
बएको हनुे छ।  

५. विऩद्को घटना घटेको अिस्थाभा सम्फद्ध मनकामरे खेल्न सक्ने बमूभका स्ऩि बएको हनुेछ। 

६. तमायी मोजना वकताि भनसनुफाट सजृजत जोजखभको प्रमतकामयको मनजम्त भागयदशयन हनुेछ। 

२.५ मोजनाको सीभा 

प्रस्ततु भनसनुको आऩतकारीन कामय मोजना-२०७५ सभग्र जजल्राको अिस्थाराई भध्मनजय गयी तमाय 
ऩारयएको छ। मद्यवऩ भनसनुको सभमभा देजखन सक्ने विऩदफाट ऩनन साभाजजक आमथयक िा बौमतक असय 
विमबन्न सभदुाम िा स्थानीम तह वऩच्छे पयक हनु सक्छ।  
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अत् मस मोजनाराई स्थानीम तहफाट सकु्ष्भ ढॊगफाट विश्लषेण गयी तहाॉफाट तमाय ऩारयने विऩद् ऩूिय तमायी 
मोजनाहरुभा सभेट्न ुऩनन हनु्छ।मोजना भतुाविक तम बएका कामयिभहरु कामायन्िमन गनय एिॊ विऩद्को 
सभमभा तत्कार याहत एिॊ उद्धाय कामयका रामग स्थानीम तहफाट आिश्मक फजेटको व्मिस्था सभेत हनु ु
ऩनन देजखन्छ।स्थानीम तहरे स्थानीम स्तयभा भनसनु ऩूिय तमायी कामय मोजना फनाउदा प्रस्ततु कामय 
मोजनाराई एक खाका य भागयदशयनको रुऩभा मरन सक्ने छ।स्थानीम तहरे तमाय ऩायेको मोजना 
कामायन्िमनभा जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतरे सभन्िमकायी बभूीका यहन्छ।  

ऩरयच्छेद ३ 

३. ऺभता विश्लषेण तथा मोजना मनभायण प्रविमा 

३.१.ऺभता विश्लषेण 

३.१.१ जनशजक्त 

क) District Disaster Response Team(DDRT) 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको सॊमोजकत्िभा सयुऺा मनकाम, विमबन्न विषमगत अगिुा कामायरमहरु, 

नेऩार येडिस सोसाईटी, गैसस तथा DLSA सभेतको प्रमतमनमधत्ि हनुे गरय जजल्रा स्तयभा मो सभूह गठन 
बएको छ। मो सभूहरे विऩद् ऩदाय सूचना व्मिस्थाऩन य सभन्िमभा सविम रुऩभा कामय गदयछ। 

ख) Communicty Rapid Response Team(CRRT) 

सभदुाम स्तयभा विऩद् ऩूिय तमायी तथा प्रमतकामयका रामग विमबन्न सॊघ सॊस्थाको सहमोगभा ५३६ जनाराई 
CRRT तामरभ प्रदान गरयएको छ ।  

ग) खोज तथा उद्धाय स्िमॊभसेिक 

जजल्रा प्रशासन कामायरमको सॊमोजनभा सयुऺा मनकाम सभेतको सॊरग्नता यहेको खोज तथा उद्धाय समभमत 
यहेको छ।समभमतराई सहमोग ऩगु्ने गरय ४३६ जना स्िमॊभस्िकहरु सभेत स्थानीम स्तयभा तमाय बएका 
छन ्।  

घ) तामरभ प्राप्त प्राथमभक उऩचाय स्िमॊसेिक 

सभदुाम स्तयभा प्राथमभक उऩचाय सेिा प्रदान गनय सक्ने ३३४ जना स्िमॊसेिकहरु यहेका छन ्। 

ङ) ग्राभीण प्राथमभक उद्धायकताय 

जजल्रा स्िास्थम कामायरमरे ३ ददने तामरभ प्रदान गरय ६१४ जना ग्राभीण प्राथमभक उद्धाय कताय उत्ऩादन 
गयेको छ । मसभा हयेक िाडयफाट २ जनाका दयरे सहबागी गयाउने रक्ष्म यहेको छ । 
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च) Rural Medical Responders(RMR)  

जजल्रा स्िास्थम कामायरमको सहमोगभा १० ददने तामरभ सॊचारन गरय १३६ जना Rural Medical 

Responders हरु यहेका छन।् 

छ) Disaster Rapid Response Team(DDRT) 

जजल्रा स्िास्थम कामायरमका प्रभखुको सॊमोजनभा यहने गरय ९ सदस्मीम District Rapid Response 

Team(DRRT) यहेको छ।  

३.२. बौमतक स्रोत 

३.२.१. खोज तथा उद्धाय साभग्रीहरु 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको भातहतभा यहने गरय वऩक, डोयी, फाल्टीन, सािेर, हेल्भेट, राईप 
ज्माकेट, हम्भय, स्टेचय, गर, इभजनन्सी राईट, वि कटय भेमसन, पोजल्डङ येक, मिर भेमसन, िोफाय, रेदय ऩञ्जा, 
हेण्ड भामक आदद जस्ता खोज तथा उद्धाय साभग्रीहरुको व्मिस्था यहेकोभा मभमत २०७४।११।२९ 
गतेको जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको फैठकरे मनणयम गयी ती साभग्रीहरु जजल्रा जस्थत सयुऺा मनकाम 
य सफै स्थानीम तहराई हस्तान्तयण गनन मनणयम गयेको छ। 

३.२.२.तत्कार याहत साभग्रीहरु 

विऩद्को सभमभा तत्कार याहत स्िरुऩ साभग्रीहरु उऩरधध गयाउन जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतसॉग 
म्माट, टेन्ट, मत्रऩार रगामतका साभग्रीहरु उऩरधध यहेको छ।नेऩार येडिस सोसाईटीसॉग विऩद्को 
सभमभा काभ राग्ने न्मनुतभ कम्फर, रत्ता कऩडा य खाद्यान्न साभग्रीहरु सभेत यहेको छ। 

ठूरो विऩद् ऩदाय जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतरे विमबन्न सॊस्थाहरुसॉग सभन्िम गयेय याहत साभग्रीहरु 
उऩरधध गयाउने गयेको छ।   

३.२.३.सयुजऺत स्थानको व्मिस्था 

विऩद्को सभमभा सयुजऺत तियरे िस्न सक्ने गरय जजल्राभा सयुजऺत स्थानको ऩवहचान गनन काभ बएको 
छ । प्रायॊ मबक अध्ममन अनसुाय १७ सयुजऺत स्थानको ऩवहचान बएका छन।्  

३.२.४.साभवुहक आिास बिनहरु  

बकूम्ऩ ऩिात तत्कार य बविश्मभा हनु सक्ने जोजखभफाट जोगाउन वऩमडतराई स्थाई व्मिस्था 
नबएसम्भकारामग कजम्तभा फसोफासको सवुिधा उऩरधध गयाउने उदेश्मरे साविकका रय, झारायङ, राऩा, 
सेत ुयङ, मतजलरङ गाविसहरु, मनरकण्ठ नगयऩामरका(३), सल्मानटाय(२), फैयेनी, फेनीघाट य कटुन्जे 
गा.वि.सहरुभा गरय १३ िटा साभवुहक आिास मनभायण कामय सम्ऩन्न बई विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको मभमत 
२०७४।११।२९ गतेको फैठकफाट सम्फजन्धत स्थानीम तहभा हस्तान्तयण गरयएको छ। 
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३.३ मोजना मनभायण प्रविमा 

३.३.१. नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारम, याविम आऩतकारीन कामय सञ्चारन केन्द्रको च.नॊ २२० मभमत 
२०७४।१२।२९गतेको ऩरयऩत्र अनसुाय भनसनुको सभमभा हनु सक्ने सॊबावित जोजखभराई न्मूनीकयण 
गनय सयकायी मनकामहरुफाट आऩत्कारीन कामय मोजना तमाय ऩायी सोको सफ्ट य हाडय कवऩ कामरभाटी 
पन्टभा १५ ददन मबत्र गहृ भन्त्रारम, याविम आऩतकारीन कामय सॊचारन केन्द्रभा उऩरधध गयाउने बमनए 
अनसुाय भनसनु ऩूिय तमायी कामय मोजना-२०७५ तमाय ऩरयएको हो।  

३.३.२. भनसनुको सभमभा अत्ममधक फषायका कायण हनुसक्ने सम्बावित ऺमतको न्मूनीकयणका रामग 
विमबन्न सॊघ सॊस्था िा मनकामराई ऩूियतमायीभा सविम गयाउने अमबप्रामरे मो मोजना तमाय ऩारयएको छ। 
सोही अनसुाय जजल्रा स्तयभा भनसनु ऩूियतमायी मोजना तमाय ऩानन य स्थानीम य सभदुाम स्तयभा सभेत 
उक्त मोजना तमाय ऩायी राग ुगनय जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतका तपय फाट नेततृ्िदामी बभूीका मनिायह 
गरयएको छ।  

३.३.३. मोजनाको खाका तमाय ऩानय य सूचना सॊकरन तथा व्मिस्थाऩनका कामयभा जभयन विकास 
सहमोगका तपय फाट जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको सजचिारमभा कामययत सहमोगी अमधकृतफाट 
सभन्िमात्भक बभूीका मनिायह गरयएको छ।  

३.३.४. भनसनु ऩूिय तमायी कामय मोजनाको प्रायजम्बक खाका तमायी गयी जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतका अध्मऺ प्रभखु जजल्रा अमधकायी श्री श्माभ प्रसाद बण्डायी, समभमतका सदस्म सजचि सहामक 
प्रभखु जजल्रा अमधकायी श्री धोरकयाज ढकार, विऩद् पोकर व्मजक्त प्रशासकीम अमधकृत श्री याभभणी मभश्र 
सभऺ ऩेश गयी प्राप्त सल्राह सझुािहरुराई सभािेश गयी तमाय बएको प्रस्ततु मोजना मफषमगत ऺेत्र 
अगिुा, सयुऺा मनकाम, स्थानीम विऩद् सम्ऩकय  व्मजक्त रगामत विऩद् ऺते्रभा कामय गनन विमबन्न सॊघ 
सॊस्थाहरुसॉग थऩ सझुाि भाग गरयमो ।  

३.३.५. २०७५।०२।१५ गते प्रभखु जजल्रा अमधकायी श्री बामगयथ ऩाण्डेमको अध्मऺताभा फसेको 
जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको फैठकफाट उक्त मोजनाराई अनभुोदन गरय नेऩार सयकाय गहृ 
भन्त्रारम,याविम आऩतकारीन कामय सॊचारन केन्द्रभा ऩठाइमो।सोवह फैठकफाट भनसनुको तमायीका 
सम्फन्धभा मनम्नानसुायको मनणयम बमो् 

तऩसीर् 
१. नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारम, याविम आऩतकारीन कामय सॊचारन केन्द्रको च.नॊ २२०, मभमत 

२०७४।१२।२९ को ऩत्र फैठकभा जानकायी बमो।भनसनुका सभमभा हनु सक्ने सॊम्बावित 
जोजखभराई न्मूनीकयण गनय नेऩार सयकायका सयोकायिारा कामायरमहरु तथा स्थानीम सयकायराई 
तमायी अिस्थाभा यहन अनयुोध गनन। 
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२. जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत धाददङका तपय फाट तमाय बएको भनसनु ऩूिय तमायी मोजना-
२०७५को भस्मौदा फैठकभा प्रस्ततु बई छरपर बमो।उक्त मोजना अनभुोदन गयी गहृ भन्त्रारम, 
याविम आऩतकारीन कामय सॊचारन केन्द्रभा ऩठाउने। 

३. भनसनुको सभमभा हनु सक्ने सॊम्बावित जोजखभराई न्मूनीकयण गनय जजल्राका सफै स्थानीम तह, 
सफै मफषमगत क्रियहरुरे आ-आफ्नो ऺेत्रको भनसनु ऩूिय तमायी तथा प्रमतकामय मोजना कामरभाटी 
पन्टभा तमाय ऩायी सो को Soft Copy य Hard Copy १५ ददन मबत्र जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतभा उऩरधध गयाउने। 

४. भनसनुको सभमभा घट्न सक्ने सॊम्बावित जोजखभका घटनाहरुफाट भानिीम, बौमतक तथा 
िाताियणीम ऺमतराई न्मूनीकयण गनय नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, नेऩार 
येडिस सोसाईटी, भानिीम सहामताका ऺेत्रभा कामययत सॊघ सॊस्थाहरु रगामत याविम तथा 
अन्तयाविम गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई सविम अिस्थाभा यहन अनयुोध गनन।विऩद्का 
घटनाहरुफाट हनु सक्ने सम्बावित जोजखभ न्मूनीकयणका रामग आ-आफ्ना ऺते्रफाट बइयहेका काभ 
कायिाहीहरुराई थऩ प्रबािकायी फनाउने। 

५. सॊम्बावित विऩद्का सभमभा य घटना ऩिात आईऩनन स्िास्थम सम्फन्धी अिस्थाराई काफ ुफावहयको 
ऩरयजस्थमतभा जान नददन आिश्मक जनशजक्त, उऩकयण तथा औषमधहरुको ऩमायप्त व्मिस्था गयी 
तमायी अिस्थाभा यहन जजल्रा स्िास्थम कामायरम य सफै स्थानीम तहराई अनयुोध गनन। 

६. भनसनुका सभमभा फाढी ऩवहयोफाट आधायबतु सेिा, ऩूिायधाय तथा बौमतक सम्ऩमतभा ऩगु्न सक्ने 
सॊम्बावित ऺमतराई भध्मनजय गदै यणनीमतक स्थानहरुभा हेिी ईजक्िऩभेन्ट सवहतको जनशजक्त 
तमायी अिस्थाभा याख्न मडमबजन सडक कामायरमराई अनयुोध गनन।मस कामयभा नेऩारी सेना, नेऩार 
प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩाररे आ-आफ्ना भातहतका मनकामहरुराई सविम फनाई 
राईपराईनराई तत्कार सचुारु गनन व्मिस्था मभराउने। 

७. सफै सयुऺा मनकाम, नेऩार येडिस सोसाईटी य जजल्राभा कामययत गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे 
आपूसॉग उऩरधध विऩद्को सभमभा प्रमोग हनु सक्ने साभग्रीहरुको ऩमछल्रो विियण अद्याविधक 
गयी य जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतराई १५ ददन मबत्र उऩरधध गयाउने। 

८. स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतराई विऩद् ऩूिय, विऩद्को सभमभा य विऩद् ऩिात स्ित ऩरयचारन 
हनु अनयुोध गनन य सो कामयकारामग भानिीम सहामताभा काभ गनन गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे 
आिश्मक सहमोग ऩ-ुमाउने। 

९. स्थानीम येमडमो, टेमरमबजन तथा ऩत्रऩमत्रका तथा अन्म सॊचाय भाध्मभराई भनसनुको तमायीभा यहन 
य जोजखभफाट फच्ने उऩामहरु सवहतको सूचनाराई जनता सभऺ सम्प्रषेण गयी जनधनको ऺमत 
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न्मूनीकयणभा सघाउ ऩ-ुमाउन अनयुोध गनन।उक्त कामयकारामग नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ धाददङरे 
आिश्मक सभन्िम गनन। 

१०. भनसनुको ऩूियतमायी तथा प्रमतकामयभा सहमोग ऩगु्ने वहसािरे सयुऺा मनकामरे खोज तथा उद्धाय 
टोरी तमायी अिस्थाभा याख्न ेय अत्मािश्मक खोज तथा उद्धाय साभग्रीहरुको मथोजचत प्रफन्ध गनन। 

११. फारफामरकाराई भनसनुको जोजखभफाट टाढा याख्नका रामग सम्ऩूणय मफद्यारमहरुराई भनसनु ऩूिय 
तमायी तथा प्रमतकामयभा तमायी यहन जजल्रा जशऺा सभन्िम इकाई य स्थानीम तहरे सम्ऩूणय 
विद्यारमभा आिश्मक सभन्िम गनन। 

१२. भवहरा, जेष्ठ नागरयक, अऩाॊग रगामतका ऩछामड ऩयेका िगय भाथी भनसनुका कायण घट्ने विऩदफाट 
ऩनय सक्ने प्रबाि सकेसम्भ न्मनु फनाउन सम्फजन्धत सयकायी कामायरमहरुरे मफशेष सतकय ता 
अऩनाउने। 

१३.  नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारम, याविम आऩतकारीन कामय सॊचारन केन्द्रको च.नॊ २९४, मभमत 
२०७५।०२।०९को ऩत्र अनसुाय मस आमथयक फषय य आगाभी फषयभा विऩद् जोजखभ न्मूनीकयण य 
विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा आिश्मक मोजना तथा कामयिभ तजुयभा गयी कामायन्िमन गनन 
गयाउने। 

ऩरयच्छेद ४ 

४. जजम्भेिायी तथा मोजना 

४.१ सम्िद्ध मनकाम तथा जजम्भेिायी  

जजल्राभा विऩद् ऩूियतमायी तथा प्रमतकामयका रामग २०७३ सारभा तमाय बएको मोजनाभा विमबन्न मनकाम 
तथा विषमगत ऺेत्रहरुराई जजम्भेिाय बमूभकाभा याजखएको छ।सोवह मोजनाराई टेकेय जजल्रा जस्थत 
ऩवहचान बएका विमबन्न मनकामहरूभध्मे भखु्मगयी भनसनुको सभमभा गनुयऩनन ऩूियतमायी तथा प्रमतकामयसॉग 
सम्फजन्धत मनकामहरुको बमूभका य जजम्भेिायी मनम्न तामरकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

 

ि.सॊ.
  

मनकामको नाभ जजम्भेिाय  

व्मजक्त 

जजम्भेिायी 

१. जजल्रा प्रशासन 
कामायरम 

प्रभखु जजल्रा 
अमधकायी 

 सभन्िमात्भक य नेततृ्िदामी बमूभका मनिायह 
गनन, 

 आिश्मकता अनसुाय प्रदेश तथा केन्द्रीम 
स्तयभा सहमोग(भानिीम, आमथयक य बौमतक)को 
रामग सभन्िम गनन। 

२. सयुऺा मनकाम(नेऩारी सयुऺा मनकाम प्रभखु  खोज तथा उद्धाय कामयका रामग सविम यहन े
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सेना, नेऩार प्रहयी तथा 
सशस्त्र प्रहयी) 

। 

 जोजखभको सभमभा सयुऺा व्मिस्था गनन । 

 मफषमगत समभमतभा यही सहमोग गनन । 
३. जजल्रा सभन्िम 

समभमत 
जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु 

 स्थानीम तहहरूसॉग सभन्िम गनन। 

 विऩद् सम्फजन्ध सूचना सॊकरनभा सहजजकयण 
गनन। 

 अनगुभन गनन। 
४. गाउॉऩामरका तथा 

नगयऩामरका  
प्रभखुहरु  जोजखभफाट प्रबावित हनु सक्ने जनसॊख्माको 

ऩवहचान गनन। 

 जोजखभमकु्त ठाॉउ, फस्ती तथा सभदुामको 
ऩवहचान गयी ऩूिय तमायीका मोजना तजुयभा 
गनन।  

 गाॉउऩामरका तथा नगयऩामरकास्तयको भनसनु 
ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय ऩानन। 

 तत्कार उद्धायकोरामग आिश्मक साभग्रीको 
व्मिस्थाऩन गनन। 

 आिश्मकताअनसुाय जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतसॉग सभन्िम गनन।  

५. याजनैमतक दरहरू 

(जजल्रा तथा स्थानीम 
स्तयका सम्ऩूणय 
याजनैमतक दरहरू) 

दरका प्रभखुहरू  जजल्रा तथा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतराई आिश्मकतानसुाय सल्राह, सहमोग 
य भागयदशयन प्रदान गनन। 

 स्रोत सॊकरनका रामग सभन्िमकायी बभूीका 
मनिायह गनन। 

 स्थानीम तथा जजल्रास्तयभा जनऩरयचारनभा 
सहमोग ऩ-ुमाउने। 

६. नेऩार येडिस 
सोसाइटी 

सबाऩमत  प्रफन्धकायी बमूभका मनिायह गनन। 

 खाद्य/गैयखाद्य साभग्री तथा अस्थामी आिासको 
व्मिस्थाऩन गनन। 

 सूचना सङ्करन तथा सम्प्रषेणका रामग 
स्िमॊसेिक ऩरयचारन गनन। 

 प्रकोऩको सभमभा आऩत्कामरन आिास तथा 
फन्दोफस्ती व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनन। 

७. विषमगत सयकायी 
कामायरम 

कामायरम प्रभखुहरू  विषमगत समभमतभा यवह ऺते्रगत अगिुा बमूभका 
मनिायह गनन। 
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( जजल्रा कृवष विकास 
कामायरम, जजल्रा 
स्िास्थम कामायरम, 

खानेऩानी तथा 
सयसपाई मडमबजन 
कामायरम, सहयी 
विकास तथा बिन 
मडमबजन कामायरम, 

जजल्रा जशऺा सभन्िम 
ईकाइ, भवहरा तथा 
फारफामरका 
कामायरम) 

 सम्फजन्धत कामायरमको आऩत्कामरन मोजना 
मनभायण गनन। 

८. उद्योग िाजणज्म सॊघ अध्मऺ  उद्योग िाजणज्म सॊघभा आिद्ध 
व्मिसामीहरुराई याहत साभग्री सॊकरन तथा 
वितयणका रामग आिश्मक सहमोग एिॊ 
सभन्िम गनन। 

 सखु्खा तथा तमायी खाना जस्तै् जचउया, बजुा, 
मफस्कुट आदद, खाद्य साभग्री सॊकरन, वितयण य 
व्मिस्थाऩनभा सघाउने। 

 जाडो भौसभभा आिश्मक हनुे न्मानो कऩडा 
तथा सभाग्री सॊकरन, वितयण य व्मिस्थाऩनभा 
सघाउन।े 

९. मातामात व्मिसामी 
सॊघ 

अध्मऺ  याहत तथा उद्धाय कामयका रामग मातामातका 
साधनहरू य जनशजक्त उऩरधध गयाउने। 

१०. नेऩार ऩत्रकाय 
भहासॊघ 

सॊचाय भाध्मभ, 

एप.एभ. य सञ्चाय 
कभीहरू 

 तथमऩयक सूचना सॊकरन तथा सम्प्रषेण गनय 
सॊचाय कभी य सॊचाय भाध्माभसॉग सभन्िम 
गनन। 

 भनसनुको सभमभा जनचेतनाभूरक सूचना 
प्रिाह गनय सॊचाय कभी य सॊचाय भाध्माभसॉग 
सभन्िम गनन। 

११. ऩेशागत व्मिसामी, 
मनभायण व्मिसामी, 
कृषक तथा जर 
उऩबोक्ता, साभदुावमक 

अध्मऺ  याहत, उद्धाय तथा सॊयऺण कामयभा सहमोग। 

 



 

18 
 

िन उऩबोक्ता भहासॊघ 
१२. गै.स.सॊ. भहासॊघ अध्मऺ  जजल्राका सफै सदस्म गैससहरुसॉग सभन्िम 

गनन। 

 जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत य स्थानीम 
विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतराई विऩद् 
प्रमतकामयकारामग आिश्मक स्रोत सॊकरनभा 
सहमोग गनन। 

१३.
  

याविम तथा 
अन्तयायविम गै.स.सहरु 

प्रभखु  विऩद्को सभमभा जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत य स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतराई आिश्मक प्राविमधक सहमोग गनन,  

 आिश्मक स्रोत सॊकरनभा सहमोग गनन, 
 याहत तथा उद्धाय साभग्री उऩरधध गयाउने, 
 ऺभता विकास तथा सहजीकयण गनन। 
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४.२ भनसनुको आऩतकारीन कामय मोजना  

ि.सॊ विमाकराऩहरु जजम्भेिाय मनकाम सभमािमध अनगुभन गनन 
मनकाम/ 

अमधकायी 

अनगुभन सूचकाॊक 

 

१. स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत 
गठन गरय भनसनुको आऩतकारीन 
कामय मोजना तमाय गनय सफै स्थानीम 
तहराई अनयुोध गनन। 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम 

फैशाख जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु 

ऩत्रको छाॉमा कऩी य मोजनाको 
खाका उऩरव्ध बएको हनुे छ ।  

२. मफषमगत ऺेत्र अगिुा सयकायी 
कामायरम, सयुऺा मनकाम रगामत 
विऩद् जोजखभ न्मूनीकयणको ऺेत्रभा 
कामय गनन मनकामहरुसॉगको सभन्िम 
फैठक फस्ने ।  

प्र.जज.अ, मफषमगत ऺेत्र 
अगिुा कामायरम, स्थानीम 
तह , जजल्रा अगिुा 
सहमोगी मनकाम, नेऩार 
येडिस, सयुऺा मनकाम, 

गैसस 

जेष्ठ जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु 

फैठकको भाइन्मटुको प्रमत उऩरधध 
बएको हनुेछ । 

३. भनसनुको आऩतकारीन कामय मोजना 
ढाॉचा तमाय ऩायी सफै स्थानीम तहभा 
ऩठाउने य सोही अनसुाय गनय अनयुोध 
गनन । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम, 

मफषमगत ऺेत्र अगिुा 
कामायरम 

फैशाख जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु 

प्र.जज.अ  

याजनैमतक दरहरु 

जजल्रा स्तयको भनसनु ऩूिय तमायी 
तथा प्रमतकामय मोजनाको ऩजुस्तका 
तमाय बएको हनुे छ । 

४. भनसनु ऩूिय तमायी तथा प्रमतकामयभा 
विमाजशर यहने सयोकायिाराहरुको 
नक्साॊकन गनन ।  

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम य  
विऩद् सम्ऩकय  व्मजक्त  

फैशाख य जेष्ठ 
भवहना 

प्र.जज.अ 

 
सयोकायिाराको सूची उऩरधध 
बएको हनुेछ । 
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५. खोज तथा उद्धाय टोरीको सूची 
अद्यािमधक गनन । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत सजचिारम तथा 
स्थानीम विऩद् सम्ऩकय  
व्मजक्त 

जेष्ठ भवहना प्र.जज.अ अद्यािमधक खोज तथा उद्धाय 
टोरीको सूची उऩरधध बएको हनुे 
छ । 

६. भनसनुका कायण घट्न सक्ने विऩद् 
जोजखभका रामग आिश्मक न्मूनतभ 
याहत साभग्रीको व्मिस्थाऩन गनन ।  

सयुऺा मनकाम, जजल्रा 
विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत, 

नेऩार येडिस सोसाइटी 
धाददङ य स्थानीम तह 

 

असाय  जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु, 

प्र.जज.अ 

सॊकमरत साभग्रीको सूची उऩरधध 
बएको हनुेछ । 

७. जजल्रा तथा स्थानीम स्तयभा भौजदुा 
यहेको आऩतकारीन उद्धाय साभग्रीको 
सूची अद्यािमधक याख्न े। 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम  
विऩद् सम्ऩकय  व्मजक्त 

सयुऺा मनकाम 

जेष्ठ प्र.जज.अ 

जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु 

 

 

आऩतकारीन उद्धाय साभग्रीको सूची 
अद्यािमधक बएको हनुे छ । 

८. जजल्राभा अिजस्थत एम्फरेुन्सको सूची 
अद्यािमधक याख्न े 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम 

जजल्रा स्िास्थम कामायरम 

फैशाख प्र.जज.अ 

प्रभखु जनस्िास्थम 
अमधकृत 

एम्फरेुन्सको अद्यािमधक सूची 
उऩरधध बएको हनुे छ । 

९. खोज तथा उद्धाय ऺेत्रका तामरभप्राप्त 
दऺ जनशजक्तहरुको विियण 
अद्यािमधक गनन । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत सजचिारम, 

नेऩार येडिस सोसाइटी  
तथा विऩद्  सम्ऩकय  
व्मजक्तहरु 

जेष्ठ  प्र.जज.अ, 

जजल्रा सभन्िम 
समभमत प्रभखु, 

येडिस सबाऩमत  

 

 

तामरभ प्राप्त दऺ जनशजक्तको 
अद्यािमधक विियण उऩरधध बएको 
हनुे छ । 

१०. भनसनुभा विमबन्न प्रकोऩको ऩूिय स्थानीम विऩद् जेष्ठ देजख प्रभखु स्थानीम तह प्रचाय प्रसायभा प्रमोग बएको अमडमो 
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तमायीका रामग प्रचाय प्रसाय गनन । व्मिस्थाऩन समभमत तथा 
स्थानीम सॊचाय भाध्मभ  

बाद्रसम्भ ,नेऩार ऩत्रकाय 
भहासॊघ 

तथा छावऩएको साभग्री उऩरधध 
बएको हनुे छ । 

११. उद्धाय तथा याहतको रामग 
आिश्मकता अनसुाय 
सयोकायिाराहरुको सभन्िम फैठक 
फस्ने । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत, स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत य 
सहमोगी मनकाम 

आिश्मकतानसुाय प्र.जज.अ, 

प्रभखु स्थानीम तह, 

याजनैमतक दर 

फैठकको भाइन्मटु प्रमत उऩरधध 
बएको हनुे छ । 

१२. जोजखभ देजखएको स्थान तथा 
सभदुामभा याहत साभग्री वितयण गनन 
। 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत, स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत य 
सहमोगी मनकाम 

आिश्मकतानसुाय जजल्रा सभन्िम 
समभमत, 

प्र.जज.अ 

 

वितयण बएको साभग्रीको बयऩाई य 
प्रगमत प्रमतिेदन उऩरधध बएको हनुे 
छ । 

१३. अवियर फषायका कायण विमबन्न 
प्रकोऩफाट प्रबावित हनु सक्ने 
सभदुामको अिस्थाफाये मनयन्तय 
जानकायी मरन ेददने । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमतको सजचिारम, 

स्थानीम विऩद् सम्ऩकय  
व्मजक्त, जजल्रा 
आऩतकामरन कामय 
सॊचारन केन्द्र, सञ्चाय 
भाध्मभ 

विऩद्को घटना 
घटेऩिात 
मनयन्तयरुऩभा 

स्थानीम तह प्रभखु 

जजल्रा सभन्िम 
समभमत  प्रभखु 
याजनैमतक दर  

प्रबावितहरुको विियण उऩरधध 
बएको हनुे छ । 

१४. भनसनुका कायण विऩद् जोजखभका 
घटना घटेको खण्डभा प्रबावित 
गबयिती, सतु्केयी भवहरा, फारफामरका, 
फदृ्धफदृ्धा तथा असक्त व्मजक्तहरुको 
तथमाॊक अध्मािमधक गयी अिस्थाफाये 
जानकायी मरने । 

गाॉउऩामरका य 
नगयऩामरका कामायरमहरु  

विऩद्को घटना 
घटेऩिात 
मनयन्तयरुऩभा 

स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत  

भवहरा तथा 
फारफामरका 
कामायरम  

अद्यािमधक बएको घटनाहरुको 
विियण उऩरधध बएको हनुे छ। 

१५. याहत वितयणराई प्रबािकायी फनाउन जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन आिश्मकतानसुाय जजल्रा सभन्िम सभन्िम फैठक तथा सऩुरयिेऺणको 
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तथा दोहोरयन नददन सभन्िम, 

व्मिस्थाऩन तथा सऩुरयिेऺण गनन । 
समभमत य स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत 

समभमत प्रगमत विियण उऩरधध बएको हनुे 
छ । 

१६. प्रबावित हनु सक्ने सभदुामको 
स्िास्थम सेिा प्रिाहराई प्रबािकायी 
ढॊगरे सॊचारन गनय मनदनशन ददने । 

जजल्रा स्िास्थम कामायरम विऩद्को सूचना 
प्राप्त गनयसाथ 

जजल्रा स्िास्थम 
कामायरम 

फैठकको मनणयम तथा ऩत्रचाय बएको 
प्रमत उऩरधध बएको हनुछे । 

१७. भनसनुको आऩतकारीन कामय मोजना 
कामायन्िमनको प्रगती प्रमतिेदन तमाय 
ऩानन य तारकु मनकामभा ऩेश गनन । 

जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
समभमत ,स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमत य 
विषमगत ऺेत्र अगिुा 
कामायरमहरु 

आजश्वन प्र.जज.अ, स्थानीम 
तह प्रभखु  

प्रगमत प्रमतिेदन उऩरधध बएको 
हनुेछ ।  

!*= समभऺा फैठक फस्ने । प्र.जज.अ तथा स्थानीम 
तहका प्रभखुहरु  

आजश्वन प्र.जज.अ समभऺा फैठकको मनणयम प्रमत 
उऩरधध बएको हनुेछ । 

 


