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पररच्छेद -१ 

१. पररचय 

१.१. जजल्लाको पतष्ठितुि 

नेपाल राज्यको एकीकरण गने शे्रय गोरखा जजल्लालाई 
र्दइने गररन्छ । तत्कालीन अिस्थािा चौविस राज्य िध्ये 
तलगतलग िने्न ठकाँउिा घले थरका िगरहरुले राज्य गदवथे 
। त्यहाँ प्रत्येक िषव विजयादशिकका र्दन दौडिा प्रथि 
हनुेलाई राजा िनाउने प्रचलन तथयो । त्यस उत्सििा 
रब्य शाहले अप्रत्याजशत रुपिा आक्रिण गरी दौडिा 
विजय गरी आफ्नो प्रितु्ि कायि गरे । तलगतलगको  
िातथ विजय गरेपतछ तरुुन्तै गोरखा आक्रिण गरे । सात 
र्दनसम्ि चलेको यदु्धिा पराजजत िएतछ पनुः आक्रिण गरी 
गोरखा विजय गरे । रब्य शाह तनकै  िहत्िाकांक्षक 
िएकाले प्रथि पराजयले उनलाई खासै असर पारेको तथएन 
। िातगरथ पन्त, गणेश पाण्डे, शिेश्वर खनाल, गंगाराि राना, 
गजानन िट्टराई, केशि िोहोरा, िरुली खिासहरुले उनको 
उत्साहलाई बढाइरहेका तथए । रब्य शाहका सैतनकहरु थापा, िषुाल, िास्के, रानाहरु सिेतले गोरखाका 
राजाको दरिारलाई घेरी आक्रिण गरेर रब्य शाहको हततयारबा  खड्का राजाले विरगतत प्राप्त गरे । 
यस प्रकार वि.स.१६१६ िार २५ गतेका र्दन रब्य शाह गोरखाका राजा िए । रब्य शाहले पतछ 
गोरखा राज्यिा उनका िंशजहरु परुन्दर शाह, छत्र शाह, राि शाह (न्यावयक राजा), डम्िर शाह, कत ष्ण 
शाह, रुर शाह, पत् िकपतत शाह र नरिपूाल शाहले राज्य गरेको पाइन्छ । राजा नरिपूाल शाह र रानक 
कौशल्याितकको ज्येष्ठ सपुतु्रको रुपिा वि.स.१७७९ पौष २७ गते पत् िकनारायण शाहको जन्ि ियो । 
वि.स. १७९९ िा २० िषवको कतललो उिेरिा राजा िएका पत् िकनारायण शाहले आफ्नो एकिात्र 
उदे्दश्य जसरी हनु्छ  ुवक्रएर रहेका स–साना राज्यहरुलाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल राज्यिा गाभ्ने 
तलए । तद्नरुुप वि.स.१८०१ िा निुाको , १८१९ िा िकिानपरु, १८२२ िा वकततवपरु १८२५ िा 
काजन्तपरु, १८२६ िा िक्तपरु विजय गरी गोरखा राज्यबा  विशाल नेपाल राज्यको एकीकरण गरे र 
देशको राजिानक काठकिाण्डौंलाई बनाए । 

१.१.१ जजल्लाको नािाकरण 

गोरखाबासकहरुको आराध्य देिता योगक गोरखनाथको नािबा  िा गाईको रक्षा (गो रक्षा) गररने ठकाउँ 
िएकाले सोही आिारिा यस ठकाउँको नाि गोरखा रहेको िातनन्छ । नेपाली िाषिा घाँसको फाँ लाई 
खकव  ितनने गरेकोिा खकव  शव्द विकत त िएर गखव हुँदै कालान्तरिा गोरखा िएको पतन जन विश्वास 
रहेको छ । साथै गरेर खाने ठकाउँ िन्दा िन्दै गोरखा नाि रहेको िनाइ पतन सतुनने गरेको छ ।  

१.१.२.  िौगोतलक अिजस्थतत: 
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गोरखा जजल्लाको कुल क्षते्रफल ३६१० िगव वकलोति र रहेको छ । अक्षाशं २७ तडग्रक १५ तिने  
देजख २८ तडग्रक १५ तिन े सम्ि र देशान्तर ८४ तडग्रक २७ तिने  देजख ८४ तडग्रक ५८ तिने  सम्ि 
फै तलएको छ । साथै यस जजल्लाको उचाई सिरुी सतहबा  २२८ ति र देजख ८१६३ ति रसम्ि 
रहेको छ । 

१.१.३.  सकिाना:  

यस गोरखा जजल्लाको सकिाना पूिविा िार्दङ जजल्ला, पजिििा तनहु,ँ लिजङु र िनाङ उत्तरिा ततब्बत र 
दजक्षणिा जचतिन र तनहुँ जजल्लाहरु रहेका छन ्। 

  

१.१.४. हािापानक: 
यस जजल्लाको िौगोतलक िनाि  खोंच, पहाड, उच्च वहिाल, पहाडक तिर िस्तक तथा  ारहरु रहेको छ । 
यहाँ ४ प्रकारका हािापानक रहेको पाइन्छ । 

१. उष्ण हािापानक  

२. सिजशतोष्ण हािापानक 
३. जशतोष्ण हािापानक 
४. वहिाली (अल्पाइन) हािापानक 
नेपाल सरकार, जनसंख्या तथा िातािरणले प्रकाशन गरेको जलिाय ु पररितवन सङ्क ासन्न नक्साङ्कन 
प्रततिेदनिा उजल्लखेत ईन्डेक्स (Index) को आिारिा गोरखा जजल्ला उच्च जोजखिको अिस्थािा 
(०.६०१–०.७८६, High Rank) रहेको सजुचकत त छ । 

 

१.१.५.  वहिजशखर: 

गोरखा जजल्लाको उत्तरी िेगिा अग्ला वहिजशखरहरु अिजस्थत छन ्। जसले राविय तथा अन्तरावविय 
पयव कहरुलाई आकवषवत गरररहेका छन ्। पयावपयव न यस जजल्लाको आय आजवनको प्रचरु सम्िािना 
बोकेको क्षेत्र पतन हो । यस जजल्लािा िखु्य वहिजशखरहरु तनम्न  छन ्

िनासल ु  –  ८१६३ िक र 

वहिालचलुी (पूिव)  –  ७८९५ िक र 

नागिक चलुी   –  ७८७१ िक र 

वहिालचलुी (पजिि)  –   ७३७१ िक र 

िनासल ु(उत्तर)  –  ७१५१ िक र 

बौद्ध वहिाल   –  ६६७२ िक र 

रौला वहिाल   –  ७१७७ िक र 

श्रतंगक वहिाल   –  ७१८७ िक र 
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१.१.६.  जलस्रोत: 

गोरखा जजल्ला जलस्रोतको िण्डारको दृविले पतन ितन िध्येको जजल्ला हो । यस जजल्लािा बूढी 
गण्डकी, चेपे, दरौंदी, िस्यावङ्दी, तत्रशलुी, स्यार खोला लगायतका िखु्य नदीहरु अिजस्थत छन ्। कल्छुिन, 

िकरेन्र ताल, नारद पोखरी, लाके ताल, दूि पोखरी, रानक पोखरी, तनम्चे पोखरी लगाएतका पोखरीहरु पतन 
गोरखा जजल्लािा रहेका छन ्। 

 

१.१.७  जजल्लाको राजनैततक वििाजन: 

प्रदेश   :  गण्डकी प्रदेश 

जजल्ला   :  गोरखा  

संघकय तनिावचन क्षेत्र :  २  

प्रदेश तनिावचन क्षेत्र  : ४ 

नगरपातलका  : २ 

गाउँपातलका   :  ९ 

िडा     :  ९४ 

 

१.१.8 जजल्लाको ि–ू उपयोगको अिस्था 
यस जजल्लाको कुल क्षेत्रफल ३६०९९९.९० हेक् र रहेको छ । गोरखाको ि–ू उपयोगको जस्थतत तनम्न 
बिोजजि रहेको छ । 

कत वष योग्य जतिन  :  ५५६९६ हेक् र (१५.४२%) 

िन जंगल, झाडक  : ११२६७६ हेक् र (३१.२१%) 

चरन ितूि   :    ५९५२० हेक् र (१६.४९%) 

अन्य    :    १३३१०८ हेक् र (३६.८६%) 

 

१.१.९ शैजक्षक अिस्था 
गोरखा जजल्लाका उत्तरी वहिाली िेगिा तलुनात्िक रुपिा साक्षरता दर कि रहेको देजखन्छ । वि.स. 
२०६८ सालको जनगणनाले गोरखा जजल्लाको परुुष साक्षरता दर ७५.०९ प्रततशत देखाउँछ िने 
िवहला साक्षरता दर ५९.४४ प्रततशत रहेको उल्लेख छ । यस जजल्लािा आंतगक क्याम्पस १, 

सािदुावयक क्याम्पस ५, प्रावितिक जशक्षालय २, उच्च िा.वि. ५६, िा.वि. १०, तन.िा.वि. ६१ र प्रा.वि.को 
संख्या ३८४ रहेको साथै  कक्षा ३२५ ि ा संचालनिा छन ्। 

 

१.१.१० जनसंख्या  

राविय जनगणना २०७८ अनसुार यस जजल्लाको कूल जनसङ्ख्या २५२२०१  रहेकोिा सो िध्ये   िवहला 
१३२३९०  र  ११९८११ परुुष जनसंख्या रहेको छ । जजल्लािा ६८४०४  घरिरुीहरू र ७२९६८ पररिार 
संख्या रहेको छ ।    

राविय जनगणना, २०७८ को प्रारजम्िक नततजा 
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 जनसंख्या  :   २५२२०१ 

 िवहला    :   १३२३९० 

 परुुष    :   ११९८११ 

 जनघनत्ि   :   प्रतत िगव वक.ति. 
 जनसंख्या ितवद्ध दर  :  -0.68 

गोरखा जजल्लाको पातलका अनसुारको जनसंख्या वििरण 

स्थानकय तह जनगणना 
घर संख्या 

पाररिार 
संख्या  

जम्िा परुुष िवहला 

गोरखा नगरपातलका १२६४१ १५२९८ ५३२८५ २५२८९ २८००६ 

पालङु ार नगरपातलका १०७२७ ११३१७ ३७२७४ १७४३१ १९८४३ 

शवहद लखन गाउँपातलका ६५५४ ६८१२ २२४२९ १०४९२ ११९३७ 

गण्डकी गाउँपातलका ५५३७ ५६७८ २१६६२ १०४१४ ११२४८ 

तसरानचोक गाउँपातलका ५९०७ ६०२६ १९८२९ ९३५२ १०४७७ 
  @!@  

तििसेनथापा गाउँपातलका ५१८६ ५२६५ १७११८ ७८१९ ९२९९ 

िाचे गाउँपातलका  ३६८३ ३७९० १४५६३ ७०२५ ७५३८ 

चिुनबु्रक गाउँपातलका २०३६ २१३४ ६७८९ ३२४० ३५४९  

आरुघा  गाउँपातलका ५९५० ६२२० २१८७६ १०४०९ ११४६७ 

बारपाक सतुलको  गाउँपातलका ६४२६ ६५८३ २३२२२ १०९२१ १२३०१ 

अजजरको  गाउँपातलका ३५८९ ३६६७ १३००२  ६३८९ ६६१९  

स्रोत प्रारम्भिक प्रम्तवदेन राम्रिय जनगणना २०७८ 
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पररच्छेद -२ 

विपद् पिुवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको उदेश्य, आिश्यकता र तयारी चरण  

बहपु्रकोप जोजखियकु्त देशहरु िध्ये नपेाल पतन उच्च जोजखििा रहेको देशिा पदवछ । नेपालको 
िौगोतलक बनाि  प्रकोपका दृविले अतत संिेदनतसल तथा जोजखियकु्त अिस्थािा रहेको छ । वितिन्न 
त्याङ्कहरुिा उल्लेख िए अनसुार नेपाल सम्पणुव जोजखिको वहसािले २० औ ंस्थानिा छ । िकूम्पको 
जोजखिको वहसािले विश्विा ११ औ,ं िाढीको वहसािले ३० औ ंर जलिाय ुपररितवनको वहसािले एजशया 
स्तरिा छैठकौं जोजखिपूणव देशका रुपिा रहेको छ । नेपालका २३१५ ि ा वहितालिध्ये २२ ि ा ताल 
फुट्ने अिस्थािा छन ्। िलुकुिा प्रत्येक िषव प्रकोपका ४२० ि ा घ नाहरु घ ेको पाइन्छ । प्रत्येक 
िषव १००० को हाराहारीिा िातनसहरु िाररन्छन ्। हरेक िषव लगिग ८० जना िेपत्ता हनु्छन,् ९३५० 
घरिरुी र १३,३०,००० जनसंख्या प्रिावित, १६,००० घर पररिार विस्थावपत, १ अिव िन्दा बढी आतथवक 
क्षतत हनु्छ । नेपालिा २०७२ बैशाष १२ गते गएको विनासकारी गोरखा िकूम्पका कारण १४ ि ा 
जजल्लाहरु अतत प्रिावित बनेका तथए । िकूम्पका कारण ८०२० जनाको ज्यान गएको तथयो िन े
१६,०३३ जना घाईते िएका तथए । त्यस्तै गरेर ३७५ जना िातनसहरु हराएको नेपाल सरकार, गतह 
िन्त्रालयको प्रततिेदनिा उल्लेख िएको छ । गोरखा जजल्लािा विपदसंग सम्िजन्ित त्याङ्कहरु 
व्यिजस्थत ढंगले राख्न े प्रणाली स्थापना निएता पतन प्रकोपको वहसािले संिेदनजशल जजल्लाको रुपिा 
पवहचान िएको छ । गोरखा जजल्ला विशेषतहः पवहरो तथा आगलागकको जोजखिले संक ासन्न रहेको 
कुरा रेडक्रस जजल्ला शाखा तथा जजल्ला प्रशासन कायावलयको त्याङ्कहरुबा  आकँलन गनव सवकन्छ । 
यस जजल्लाका अन्य प्रकोपहरुिा बाढी, चट्याङ्ग, हािाहरुी, अतसना, जंगली जनिारको आक्रिण र वितिन्न 
प्रकारको िहािारीहरु प्रिखु रुपिा रहेका छन ्।        

यसरी हेदाव नेपालिा कुनै पतन प्रकारको विपदका घट्ना घट्न सक्ने सम्िािना अत्यातिक िात्रािा रहेको 
छ । यसको लातग राज्यको तफव िा  पूिव तयारी गरी विपद्वा  हनुे क्षतकको न्यूनककरण गनव राज्यका 
हरेक संयन्त्र देजख स्थानकय सिदुाय स्तरसम्ि सचेतना फै लाउन ु र सािनाका लातग तयारी गराउन ु
आिश्यक छ । प्रकोप व्यिस्थापन र उद्धार कायवलाई अन्तरावविय स्तरिा िानि अतिकारका रुपिा 
अजघ बढाउन  २०१५ िा जापनको सेन्डाई सहरिा एवककत त तथा सिािेशक रुपिा आतथवक, िौततक, 

सािाजजक, सांस्कत ततक, शैजक्षक, स्िास््य सम्बजन्ित िातािरणकय, प्रावितिक, राजनैततक, संस्थागत तथा काननुक 
िाध्यिबा  विपद् आउने कारकहरु प्रकोप, सम्िखुता तथा संक ासन्नतालाई न्यूतनकरण र रोकथाि गने 
उदे्दश्यले तेस्रो विश्व सम्िेलन िएको तथयो । यस अिसरिा नेपालले प्रकोप न्यूनककरण एिि ्सिन्िय 
पररषदको गठकन गने, प्रकोप सम्बजन्ि राविय रणनकतत तयार गने, विकतसत िूलकुका उच्च प्रविति र 
अनिुिहरुलाई अनशुरण गने, र्दगो विकास र सरुजक्षत िविष्य तनिावणका लातग जशक्षा िने्न नारालाई 
साकार पानव शैजक्षक पाठ्यक्रििा सिुार गने र प्रकोप न्यूनककरणका लातग विश्व कोषको स्थापना गने 
जस्ता कुराहरुिा आफ्नो प्रततबद्धता जाहेर गररसकेको छ । साथै यस विपद् जोजखि राविय रणनकततक 
कायवयोजना २०१८ देजख २०३० नेपाल सरकारबा  १५ असार २०७४ िा स्िककत त गररनकुा साथै 
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उक्त रणनकततिा पतन जोजखि न्यूनककरण सम्बजन्ि अििारणाहरूलाई आपत्कातलन पूिवतयारी (Preparedness), 

प्रततकायव( Response) तथा पनुलावि ( Recovery) सम्बन्िक कायवक्रि व्यिजस्थत रूपिा सिािेश गने सिेत 
उल्लेख गररएको छ । 

जजल्लाको विविि प्रकारको िौगोतलक बनाि  र िातािरणकय विवििताले गदाव उत्पन्न हनु सक्न ेविपदका 
पररणािलाई पूिव तयारी गरी जोजखि न्यूनककरणका उपायहरु अपनाउनपुने हनु्छ । गोरखा िकुम्पको 
पाठकले पतन विपदको सिसािवयक पूिव तयारी तथा प्रततकायव योजना हनु अतत आिश्यक छ िन्न ेकुराको 
 ट्कारो िहशसु गारएको छ । कततपय विपद् (Disaster) हरुलाई पूणव रुपिा तनदान गनव नसवकएता पतन 
विपद् जोजखि न्यूतनकरण गनव सवकने िएकोले विपद् पूिव नै योजनाबद्व तररकाले विपद् व्यिस्थापनको 
खाका बनाउन आिश्यक हनु्छ । विपद् पूिव (Pre- Disaster) विपदको सियिा (During Disaster) र विपद् 
पिात (Post- Disaster) गररने वक्रयाकलापहरुको योजनािद्व खाका नै विपद् व्यिस्थापन योजना हो । 

 

२.१ योजनाको उद्दशे्य  

२.१.१ सिविगत उद्दशे्य   

विपद बा  उत्पन्न िानिकय असरहरू न्यूनककरण तथा व्यिस्थापन गनवका लातग जजल्लाको प्रततकायव क्षिता 
अतिितवद्ध गदै प्रिावितहरूका आिारितू आिश्यकताहरूलाई सियिा नै प्रिािकारी एिं सिन्ियात्िक 
रुपिा उपलब्ि गराउने कायवको सतुनजितता गनुव रहेको छ। 

      

२.१.२ तनर्दवि उद्दशे्यहरु  

क) विपद् प्रिावित व्यजक्त, पररिार र सिदुायलाई तत्काल उद्धार गरी िानिकय सहयोगको उपलब्िता 
सतुनजित गनव, 

ख) उपलब्ि न्यूनति सािन स्रोतको अतिकति उपयोग गदै आिश्यक अन्य सािन स्रोतहरुको 
खोजक गरी नेपाल सरकारबा  िएका तनणवयको कायावन्ियन गनव, 

ग) सरोकारिाला तनकाय तथा संघ संस्थाहरूसँग प्रिािकारी सिन्ियको सतुनजितता गरी विपद् 
पूिवतयारी तथा प्रततकायवलाई प्रिािकारी बनाउन, 

घ) जोजखि नक्सांकन गरी संक ासन्नताको पवहचान, स्तरीकरण तथा क्षिता विश्लषेण गरी जोजखि 
न्यूनककरण गने खालका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनव, 

ङ) आिश्यकताअनसुार विकास प्रकत यािा विपद् जोजखि न्यूनककरणलाई िूलप्रिाहीकरण गदै विपद् 
पूिव, विपदको सिय र विपद् पिात गनुव पने कायवलाई प्राथतिकीकरण गनव, 

च) प्राकत ततक िा गैर प्राकत ततक विपदको जोजखिलाई न्यूनककरण गदै विपदको प्रिािकारी व्यिस्थापन 
गरी सिवसािारणको जजउ िन, सािवजतनक तथा ब्यजक्तगत सम्पजत्त, प्राकत ततक सम्पदा तथा िौततक 
संरचनाको संरक्षण र संिद्धवन गनव,  

छ)  जजल्लािा आपतकालीन कोषको स्थापना गनव । 
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२.२  योजनाको अपेजक्षत नततजा 
यस योजनाले खोजेका पररणािहरू िखु्यतया तनम्न तलजखत विषय िस्तसँुग सम्बजन्ित रहेका छन:् 

क) विपदको सियिा प्रिावित सिदुायलाई उद्धार, राहत, तथा  सहयोग गनव सजजलो हनुे छ । 

ख) जजल्लािा कायवरत संघ–संस्थाहरूको पवहचान तथा श्रोत सािनको आंकलन हनु ेछ । 

ग) विषयगत क्षेत्रहरूको आकजस्िक योजना तनिावण िई प्रततकायवका लातग सरल दस्तािेज तनिावण 
हनु ।  

घ) विपद् प्रिावितहरूलाई तत्काल उद्दार तथा राहत सेिा पयुावउन सरल उपायहरू अिलम्बन गनव 
सजजलो पने छ । 

ङ) विपद् जोजखि न्यूनककरण गनव सरोकारिालाहरू िकच सिन्ियात्िक संयन्त्रको तनिावण िई 
विपदको सिय र विपद् पिात ्तत्काल प्रततकायव गनव सहज हनुे छ । 

च) विपदको सियिा स्थानकय तह तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन  सतितत, स्थानकय विपद् व्यिस्थापन 
सतिततको सिन्िय र सहकायविा प्रिािकारी प्रततकायवका गततवितिलाई अजघ बढाइने छ । 

 

२.३   विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाले प्राप्त गनव खोजेका पररणािहरू 

यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाले प्राप्त गनव खोजेका पररणािहरू िखु्यतया तनम्न तलजखत छन ् 

क) स्थानकय पूिाविारको िस्त ुजस्थतत वििरण, 

ख) प्रिावित हनु सक्ने सिदुायको संख्या र अिजस्थतत, 

ग) उपलब्ि क्षिता (विपदसँग जधु्ने र प्रततकायविा उपलब्ि हनु सक्न)े, 

घ) विपद् जोजखि विश्लषेण, 

ङ) पूिव सचुना प्रणाली, 
च) खोज तथा उद्धार व्यिस्था, 
छ) आश्रय घर (सेल् र) िा क्याम्प व्यिस्थापन प्रणाली, 
ज) राहत व्यिस्था र वितरण, 

झ) खाद्य सािग्रक र गैर खाद्य सािग्रकको िण्डार अिस्था, 
ञ) प्रततकायविा संलग्न साझेदारहरुको ितूिका र जजम्िेिारीको तनिावरण, 

 ) हरेक पक्षको सम्पकव  व्यजक्तको पवहचान र संचार सम्पकव को व्यिस्था, 
ठक) िानिकय सहायताकिीले गने सहयोग (के, कसले, कवहले, कहाँ, कसरी उपलब्ि गराउन ेहो सो को 

पवहचान), 

ड) सरोकारिाला सरकारी तथा गैर सरकारी संघ/संस्थाको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक क्षिता 
अतिितवद्ध हनु े। 

 

२.४  योजनाको तसतितता  
यस योजनाका तनम्नानसुार आिारितू तसतितता रहेका छन ्
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क) विषयगत कायावलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी तथा जजल्ला प्रशासन कायावलयिा प्रकोपले पारेको 
क्षततको सबै वििरण पूणव नहनु सक्दछ तसथव आगािक र्दनहरूिा तनयतित तिरले जानकारीहरू 
एिं त्यांकहरू अद्याितिक र पररिाजवन गनव आिश्यक देजखएको छ । 

ख) जोजखि तथा प्रकोपहरूको स्तरीकरण जलिाय ुपररितवन तथा विपद् जोजखि व्यिस्थापन योजना, 
अजघल्लो विपद् पूिव तयारी तथा प्रततकायव योजना, वितिन्न सरोकारिालाहरूसंगको छलफल तथा 
प्रततिेदनलाई आिार िानक गररएको छ जनु विपदको सियिाबा  केही फरक हनु सक्छ ।  

ग) सम्िावित विपद् प्रिावित घरिरुीहरू जजल्लाको कुल जनसंख्याको लगिग १० प्रततशतलाई 
आिार िातनएको छ, जनु िास्तविकतािा फरक पतन हनु सक्न ेछ । 

 

२.५  पूिवतयारीका लातग सािान्य िान्यताहरू 

पूिवतयारी कायव गदाव सबै साझेदारहरूले अपनाउन ुपने सािान्य तसद्धान्तहरू देहाय बिोजजि हनुे छन ्

क) जजल्ला प्रशासन कायावलय तथा  जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत िाफव त एकद्धार नकतत अनरुुप 
सिग्र सिन्ियको काि हनुेछ । प्रिखु जजल्ला अतिकारी (प्र.जज.अ.) िा जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतिततले सिन्ियका लातग अन्य संघ/संस्थाहरूको सहयोग तलन सवकन ेछ । 

ख) विषयगत क्षेत्रानसुार सिन्िय गने र सिन्िय गदाव िखु्य िाग िा आिश्यकता परुा होस ्िन्न े
ध्यान पयुावउन ुपदवछ । 

ग) कततपय गैरसरकारी संस्थाहरू विपद् पूिवतयारी एिं उद्धार कायवका लातग दक्ष जनशजक्त, आतथवक, 

िौततक सवुििा तथा स्थानकय सञ्जालिा आिाररत िएकाले त्यस्ता संस्थाहरूलाई क्षिता अनसुार 
प्रिािकारी रुपिा पररचालन गने । 

घ) पूिव तनिावररत रुपिा सिन्िय, सहयोग, सिझदारी, सहकायव, तनदेशन र आिश्यक तनयन्त्रण कायि 
गने । 

 

२.६  नपेाल सरकारको राविय नकतत तथा ऐनिा विपद् सम्बन्िक प्राििान 

नेपाल सरकारले म्वपद ्जोम्िम न्यमु्नकरण तथा व्यवस्थापनका लाम्ग तजुुमा गररएको मखु्य मखु्य ऐन 

म्नम्त, म्नयम, म्नयमावली र म्नदमे्िकाहरु यस प्रकार रहकेा छन ्।  

 नेपालको संम्वधान २०७२ 

 म्वपद ्जोम्िम न्यनूीकरण राम्रिय नीम्त २०७५,  

 म्वपद ्जोम्िम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र  म्नयमावली २०७६  

 म्वपद ्पवू ुतयारी तथा प्रम्तकार्ुय योजना  मागदुिनु– २०६७‚ (पररमाजनु २०७६)  

 राम्रिय म्वपद ्प्रम्तकायु ढााँचा २०७५  

 म्वपद ्जोम्िम न्यनूीकरण राम्रिय रणनीम्तक कायु योजना (सन ्२०१८ दखेि २०३०) 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 

 प्रकोप पीम्ित उद्दार र राहत सभवन्धी मापदण्ि सातौ संिोधन २०७६ 

 मनसनु परु्वतयारी तथा प्रखतकायव खिल्ला स्तररय कायवयोिना २०७९ 
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२.६.१  विपद् जोजखि न्यूनककरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४  र तनयिािली २०७६   

नेपालिा विपद् व्यिस्थापनको काननुक संरचनाको सरुुिात २०३९ सालिा जारी िएको दैिक प्रकोप 
(उद्धार) ऐनबा  िएको तथयो । यो ऐनले सरकारलाई विपदको सािना गनव तयार हनु े र विपदको 
सियिा प्रततकायव गने जजम्िेिारी प्रदान गरीएको तथयो  । यो ऐनले िलुकुको इततहासिै पवहलो प क 
विपद् व्यिस्थापनको लातग संस्थागत संरचनाको व्यिस्था गरेको तथयो । यही दैिक प्रकोप (उद्धार) ऐन, 

२०३९ लाई विस्थापन गदै नेपाल सरकारले विपद् जोजखि व्यिस्थापनका सबै वक्रयाकलापको 
सिन्ियात्िक तथा प्रिािकारी रुपिा व्यिस्थापन गरी प्राकत ततक तथा गैरप्राकत ततक विपद्बा  
सिवसािारणको जकउ ज्यान र सािवजतनक, तनजक तथा व्यजक्तगत सम्पजक्त, प्राकत ततक एिि ् सांस्कत ततक 
सम्पदा र िौततक संरचनाको संरक्षण विपद् जोजखि न्यूनककरण तथा व्यिस्थापनका वक्रयाकलापहरुलाई 
प्रिािकारी रुपिा अगातड बढाउनको लातग विपद् जोजखि न्यूतनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४  
जारी गररएको छ । 

  

२.६.२ स्थानकय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

स्थानकय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक राविय नकतत, कानून र िापदण्ड 
कायवन्ियन र तनयिन गनुवका साथै राविय विपद् कोष स्थापना र प्रादेजशक विपद् कोषिा सहयोग र 
सिन्ियको कुरा उल्लेख गररएको छ । गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको काि कतवव्य तथा अतिकार 
दफा ११ िा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक स्थानकय नकतत, कानून, िापदण्ड योजनाको कायवन्ियन र 
तनयिनको व्यिस्था गररएको छ । स्थानकय विकासका लातग स्थानकय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले 
िातािरणिैत्रक विकास व्यिस्थापनका लातग विकेन्रीकरणको अििारणालाई प्रिद्धवन गनुवका साथै विपद् 
पूिव, विपदको बेला र विपद् पिात गररने सम्पूणव वक्रयाकलापको लातग बजे  व्यिस्थापन गरी विपद् 
जोजखि न्यूतनकरणलाई विकासिा िूलप्रिाहीकरण गने िातािरण तसजवना गररएको छ ।  

 

२.७ विपद् पूिव तयारी तथा प्रततकायव योजना िागवदशवन, २०६७‚ (पररिाजवन २०७९) 
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2.8  योजना तनिावणको प्रवक्रया 

गोरखा जजल्लािा २०६८ सालिा विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको तयारी प्रवक्रया शरुुिात 
िएको हो  र २०६९ सालिा योजना तयार िएको तथयो । हाल जजल्लािा विद्यिान र सम्िावित 
जोजखिहरूको विस्ततत सतिक्षा गरी उक्त सतिक्षाका आिारिा विषयगत संस्थाहरूले विपद् पूिव तयारी 
तथा प्रततकायव योजना तयार गरी पतष्ठपोषण पिात जजल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायवलाई 2079 िा 
अद्याितिक गरी तयार गररएको छ। यस योजना तयारीिा तनम्न प्रवक्रया अिलम्बन गररएको छ 

 प्रिखु जजल्ला अतिकारी, जजल्ला प्रशासन कायावलयसंग तनयतित विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव 
योजना पररिाजवन सम्बन्ििा  जजल्ला विपद् व्यिसथापन सतितत, पातलका, सराकोकारिाला 
तनकायहरुसंग छलफल र परािशव गररयो ।  

 सिै तनकाय तथा सरोकारिाला संस्थाहरुसंग सिन्िय गरी विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना 
अद्याितिक गनवका जजम्िा गोरखा जजल्लाको District Lead Support Agency- Nepal Red Cross Society Gorkha 

District Chapter लाई जजम्िा र्दईयो । 

 अजघल्लो विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनालाई सन्दिव सािग्रकको रुपिा प्रयोग गरी जोजखिता 
पवहचान र सरोकारिालाहरुसंग छलफल गरी अद्याितिक गररएको । 

 वितिन्न ८ ि ा विषयगत क्षेत्रका संयोजक (Cluster lead) तनकाय तथा सदस्यहरुसंग छलफल गरी 
आ–आफनो क्षेत्रको क्षिता पवहचान तथा विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना तयार गररएको  
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 जजल्लािा बनेका विपद् जोजखि व्यिस्थापन तथा जलिाय ु पररितवन अनकूुलन योजना, वितिन्न 
कायवलयका सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूद्वारा प्रकाजशत प्रततिेदन, जजल्ला प्रशासन 
कायावलयिा रहेको सचुना र नेपाल रेडक्रस जजल्ला शाखा गोरखाको प्रकाशन, प्रततिेदनहरू तथा 
त्याङ्कको आिारिा जोजखिको प्रितजत्त एिं पररिाण पवहचान। 

 यस योजना सगै गोरखा जजल्लाको िनसनु पिुवतयारी योजना २०७९ तयारी गरर कायावन्ियनिा 
ल्याईसवकएको ।  

 जजल्ला विपद् जोजखि पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको िस्यौदा तयारी गररएको । 

 जजल्लाका रहेका विषयगत कायावलय र ११ ि ै स्थानकय तहिा तयार पाररएको िस्यौदा 
योजनालाई पतष्ठपोषणका लातग पठकाई प्राप्त पतष्ठपोषणलाई पतन सिािेश गने ।  

 क्लिर प्रिखु, एिं जजल्लाका सरोकारिालाहरूको बैठककिा जजल्ला विपद्  पूिवतयारी तथा प्रततकायव 
योजनाको िस्यौदा उपर छलफल गरी पतष्ठपोषण आदान प्रदान को लातग बैठकक बस्ने । 

 विपद् पिुवतयारी तथा प्रततकायव योजनालाई जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततबा  अनिुोदन गने ।  

 जजल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना प्रकाशन । 

 

 

 

 

 

 

2.9 सािान्य पूिवतयारी योजना  

2.9.1 िानिकय सहायतािा संलग्न साझेदार तनकायको सूचक  
जजल्लािा प्रिखु जजल्ला अतिकारीको अध्यक्षतािा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत वक्रयाशकल रहेको छ 
। यस सतिततको काि, कतवव्य, अतिकार तथा जजम्िेिारीहरू विपद् जोजखि न्यूतनकरण तथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७४ बिोजजि हनु ेछ । जजल्ला प्रशासन कायवलयले यस सतिततको सजचिालयको रुपिा काि 
गछव िने अन्य विषयगत सरकारी कायावलयहरू, सरुक्षा तनकायहरू, जजल्ला सिन्िय सतिततको प्रतततनति, 

जजल्ला तित्रका स्थानकय तहका प्रिखु, गैरसरकारी िहासंघ, उद्योग, िाजण्ज्य िहासंघ, राविय िान्यता प्राप्त 
दलका जजल्ला तसतथत प्रिखु िा प्रतततनति  एिं नेपाल रेडक्रस सोसाई ी आर्द विपद् जोजखि न्यूतनकरण 
तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बिोजजिका सदस्यहरू रहेका छन ्। गोरखा िकुम्प पिात जजल्लािा 
वितिन्न अन्तरावविय गैरसरकारी संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू पतन वक्रयाजशल रहेका छन ्। यस 
जजल्लािा रहेका सम्पूणव संघ संस्थालाई सिेट्ने क्रििा ततनकहरूका विषयगत क्षेत्रको अगिुा तथा 
सहयोगक संस्थालाई सजुचकत त गने प्रयास गररएको छ । 

  

2.9.2 सन्दिव सािग्रक पनुरािलोकन 

जजल्लािा वितिन्न तनकायहरूबा  वितिन्न सियिा विपद् सम्बन्िक अध्ययन, अनसुन्िान एिं योजना सम्बन्िक 
प्रततिेदनहरू प्रकाशन िएका छन ्। यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना तजुविाका लातग वितिन्न 
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सन्दिव सािग्रकहरूको अध्ययन गररएको छ । केही िहत्िपूणव सािग्रकहरू र त्यसबा  प्राप्त गररएका 
असल अभ्यासहरू तलको तातलकािा प्रस्ततु गररएको छ । 
                                                         सन्दिव सािग्रकहरुको वििरण 
क्र.सं. प्रततिेदन/ प्रकाशनको नाि तसकाई/ असल अभ्यासहरु 

१ विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव 
योजना, २०६८–६९ 

विपद् जोजखि व्यिस्थापनका लातग सरुुिातक योजना, विषयगत 
अभ्यासहरू सरुुिातको पहल, जजल्ला तित्र रहेका जोजखि तथा 
क्षिताहरू उल्लेख िएको । 

२ विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव 
योजना, २०७४  

विपद् जोजखि व्यिस्थापनका लातग सरुुिातक योजना, विषयगत 
अभ्यासहरू सरुुिातको पहल, जजल्ला तित्र रहेका जोजखि तथा 
क्षिताहरू उल्लेख िएको । 

३ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी, गोरखा 
शाखाको प्रततिेदनहरू 

जजल्लािा वितिन्न िषविा घ ेका विपद् तथा प्रततकायवका प्रयास 
तथा त्याङ्क अतिलेजखकरण । 

४ जजल्ला सिन्िय सतितत गोरखा 
िकुम्प २०७२ क्षततको प्रारजम्िक 
प्रततिेदन 

जजल्लािा २०७२ को गोरखा िकुम्पले पयावएको िानिकय, 

पशिुन, खाद्यन्न तथा िौततक क्षतत, जोजखियकु्त िस्तकहरु बारे 
प्रारजम्िक जानकारी 

५ विपद् जोजखि न्यूनककरणका लातग 
राविय रणनकतत, २०१८ देजख 
२०३० 

राविय स्तरिा तयार िएको नकततबारे जानकारी, प्रदेश,  जजल्ला, 
र स्थानकय  स्तरिा सिायोजन गने प्रवक्रया बारे स्पिता । 

६ विपद् जोजखि न्यूतनकारण तथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ / 

lgodfjnL @)&^  

ऐनले व्यिस्था गरेको िापदण्ड र सरकारी संरचना बारे 
बझुाई । विपद् व्यिस्थापनका सबै वक्रयाकलापको 
सिन्ियात्िक तथा प्रिािकारी रुपिा व्यिस्थापन गने 

७ स्फेयर िापदण्ड / cfwf/e't dfgjLo 

dfkb08  
राहत िापदण्ड र न्यूनति आिश्यकताबारे सबै सरोकारिाला 
तनकायहरूलाई जानकारी निएको । 

८ विपद् पकतडत उद्धार र 
राहतसम्बन्िक िापदण्ड, २०७७ 
(सातौ संशोिन) 

राहत सम्बन्िक िापदण्ड तनिावरण गररएको । 

 

९ राविय विपद् प्रततकायव कायव ढाँचा, 
२०७० - ;+zf]wg @)&%  

तत्कालको प्रततफल सम्बन्िक । 

१० वितिन्न सरकारी कायवलयहरूको 
िावषवक प्रततिेदन 

जजल्ला जस्थत वितिन्न सरकारी कायवलयहरुको प्रगतक वििरण 
तथा असल अभ्यासहरू प्राप्त गनव सजजलो िएको ।  

११ स्थानकय विपद् जोजखि व्यिस्थापन 
तथा जलिाय ु पररितवन अनकूुलन 
योजना   

गाउँपातलकाहरुिा देजखरहेका जलिाय ु उत्पन्न प्रकोप र 
विपदको सन्दिव आकँलन गनव । 

१२ सेड्नाई कायव संरचना सन ्२०१५ विपद् लाई प्राथतिकता क्षते्र अन्तगवत सिािेश गनव 
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देजख २०३० 
१३ विपद् जोजखि न्यूतनकरण राविय 

तनतत २०७५ 
विपद्बा  हनुे ितत्यदुर तथा प्रािवित व्यजत्तहरुको संख्या 
उल्लेख्य रुपिा कि गरी पूिवतयारी तथा प्रततकायवलाई 
प्रिािकारी बनाउनका साथै विपद् जोजखि बा  सरुजक्षत 
जलिाय ु अनकुुतलत तथा उत्थानशकल रािको तनिावण गदै 
र्दगो विकासिा  ेिा पयुावउन ु

१४ Dfg;'g k'j{tof/L tyf k|ltsfo{ 

/fli6«o sfo{of]hgf @)&(  
िषावयाििा हनुे साजम्िवित विपद् प्रततकायवका लातग 
सिन्ियात्िक प्रततकायव तथा विपद् जोजखि न्यूतनकरण खोज 
तथा उद्धार कायव गनवका लातग कायवयोजना  
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पररच्छेद  ३ 

3.1 प्रकोपको नक्साङ्कन‚ जोजखि तथा सङ्क ातििखुता विश्लषेण 

3.1.1 िनसनु पिुावनिुान 

 

 

 

वि.स २०७९ सालको िनसनु जेठक १८ गतेबा  सरुुिई असोज १४ गते सम्ि रहने गरर जल तथा 
िौसन विज्ञान वििागले अनिुान गरेको छ । यस चार िवहनाको अितििा देशका अतिंकाश िागकाहरिा 
सरदर िन्दा बढी िषाव हनुे सम्िािना रहेका छ । यस  िषव प्रदेश नं का तराईका ििुागहरु, बागितक 
प्रदेशका उत्तर पिुी ििूाग, गण्डकी प्रदेशका दजक्षणक ििुाग, लजुम्िनक प्रदेश , कणाली प्रदेशिा उत्तर पजििक 
ििूाग तथा सदुरु प्रजिि प्रदेशिा उत्तरी ििुागिा सरदरिन्दा बढी बषाव हनुे सम्िािना ५५ देजख ६५ 
प्रततशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशका उत्तरी ििूाग र सदुरु पजिि प्रदेशका िध्य तथा  पजिि प्रदेशका 
ििुागहरुिा सरदरिन्दा बढी बषाव हनुे सम्िािना ३५ देजख ४५ प्रततशत रहेको छ ।  

 

3.1.2 २०७९ सालको गोरखा जजल्लाको सम्िावित िनसनुजन्य विपद् जोजखि आकँलन 

वितिन्न त्याङ्गका आिारिा बैज्ञातनक वितिबा  विश्लषेण गरर तनजित अितििा विपद्बा  प्रिावित हनुसक्न े
जनसङ्ख्याको पिुावनिुान गररन्छ । यसरी तनकातलएको संख्यालाई नै केसलोड ितनन्छ । सन ्२०१० 
देजख २०२० सम्ि गतह िन्त्रालयको उपलब्ि त्याङ्गको आिारिा २०७९ सालको िनसनुबा  प्रिावित 
हनु सक्न ेसंख्या लगिग २० लाख जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार घरिरुी प्रिावित हनुसक्न ेअनिुान 
गररएको छ । यस िषावको िनसनुबा  प्रिावित हनुे जंनसख्या २० लाख िध्ये  सिग्र गण्डकी प्रदेश  
र  गोरखा जजल्लाको अनिुान यस प्रकार रहेको छ । गण्डकी प्रदेशिा यस िषव २५०९४ घरिरुीका 
१,१९, १९८ जना  प्रिावित हनुे आकँलन गररएकोिा गोरखा जजल्लािा यस िषव पवहरोलाई पवहलो 
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जोजखिको रुपिा राजखएको छ ।  पवहरोबा  गोरखा जजल्लािा यस िषव ४९२८ जंनसख्या प्रिावित हतेु 
आकँलन गररएको छ ।  

 

३.1.३ प्रकोप जोजखि विश्लषेण  र प्राथतिकरण 

यस जजल्लािा रहेका ९ गाउँपातलका  र २ नगरपातलका िध्ये केही  गाउँपातलका हरुिा तबतिन्न 
संस्थाहरुको प्रावितिक सहयोगिा स्थानकय विपद् जोजखि व्यिस्थापन तथा जलिाय ुपररितवन अनकूुलन 
योजनाहरु तयारी सम्पन्न तथा केवहिा तयारीको शरुुिात िइरहेका छन ्। यसरी स्थानकय स्तरिा बनेका 
योजनाहरू तथा विश्लषेणका आिारिा पतन यस जजल्लाको जोजखिहरूको प्राथातिकीकरण गररएको छ ।  

न.पा./गा.पा 
प्रकोपको प्राथतिकता 

पवहलो  दोश्रो  तेश्रो चौथो  पाचँौँ  छैंठकौँ  सातौ 
गोरखा नगरपातलका पवहरो आगलागक दघुव ना  बाढी  अतसनापानक िकुम्प  हिाहरुी  

पालङु ार 
नगरपातलका 

बाढी  पवहरो  दघुव ना अतसनापानक आगलागक  हािाहरुी  िकुम्प 

शवहद लखन 
गाउँपातलका 

पवहरो आगलागक  अतसनापनक  दघुव ना चट्याङ हिाहरुी  बाढी  

गण्डकी गाउँपातलका पवहरो  बाढी  दघुव ना आगलागक  चट्याङ अतसनापानक हािाहरुी 

तसरानचोक 
गाउँपातलका 

पवहरो आगलागक हिाहरुी  अतसनापानक  दघुव ना बाढी िकुम्प 

तििसेनथापा 
गाउँपातलका 

पवहरो आगलागक हािाहरुी अतसनापानक चट्याङ बाढी िकुम्प 

िाचे गाउँपातलका  पवहरो बाढी िकुम्प आगलागक चट्याङ वहिपात अतसनापानक 

चिुनबु्रक गाउँपातलका पवहरो वहिपात िकुम्प आगलागक दघुव ना  अतसनापानक  बाढी  

आरुघा  
गाउँपातलका 

पवहरो बाढी दघुव ना  िकुम्प आगलागक अतसनापानक चट्याङ 

बारपाक सतुलको  
गाउँपातलका 

पवहरो िकुम्प आगलागक चट्याङ बाढी  दघुव ना अतसनापानक  

अजजरको  
गाउँपातलका 

पवहरो आगलागक  अतसनापानक  हिाहरुी  बाढी  दघुव ना  िकुम्प  
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गोरखा जजल्लाले िौगोतलक रुपिा िध्य पहाडक देजख वहिाली िेगसम्िलाई सिे ेको पररपेक्षिा यहाँ 
विविि प्रकारको हािापानक पाईन्छ । जसका कारण विविि प्रकारका अिसरहरुसंगै प्रकोपका 
घ नाहरुको जोजखि पतन उजत्तकै  िेरै रहेका छन ्। यस जजल्लाका अतिकांश ििूाग पहाडक तिरालो 
िनाि  रहेकाले पवहरो तथा बाढीबा  उच्च िनजनको क्षतक हनुे गदवछ । वहिाली िेगिा वहउँ पने र 
अत्यातिक जचसोले सताउने यस जजल्लािा चैत्र, िैशाख िवहना हनुे आगलागक तथा हािाहरुीले िातनसहरुका 
घर, सािवजतनक ििनहरु उडाउने तथा ित्काउने गदवछ । साथै चट्याङ्ग र जंगली जनिारको आतंक पतन 
प्रकोपको रुपिा िेला िेला देखा परररहेका छन ्। 

  

िातथको तातलका अनसुार गोरखा जजल्लाको प्रकोपको प्राथतिकरण यस प्रकार रहेको छ 

क. पवहरो 
ख. बाढी  

ग. आगोलागक 
घ. अतसनापानक 
ङ. हािाहरुी 
च. दघुव ना 
छ. िकुम्प 

ज. चट्याङ 

झ. वहिपात                             

 

जजल्लािा पवहचान िएको विपदको अनिुातनत जोजखि 

विपद् वििरण 

नपेाल प्रहरीबा  प्राप्त पतछल्ला ५ िषवको क्षततको त्याकं 

०७३/
७४ 

०७४/
७५ 

०७५/
७६ 

०७६/७
७ 

०७७/
७८ 

०७८/
७९ 

जम्िा 

िकुम्प प्रिावित घरगोठक ० ० ० ० ३ ० ३ 

पूणवक्षतत घरिरुी  ० ० ० ० २ ० २ 

ितत्य ु ० ० ० ०  ० ० 

बाढी 
पवहरो 

प्रिावित घरगोठक १३ ९१ २९ ७ ५२ १७ २०९  

पूणवक्षतत घरिरुी  ९ ९१  १२  ६ ३३ ८ १५९  

ितत्य ु ५ ०  ३  १ ८ १ १८ 

आगालागक प्रिावित घरगोठक १६ २ ६ ३ ६ ३ ३६ 

पूणवक्षतत घरिरुी  १६ २ ४ ३ ४ २ ३१ 

ितत्य ु १ ० १ ० १ १  ४ 

हािाहरुी 
र चट्यांग  

प्रिावित घरगोठक १२ ८ ० ५४ ६९ १ १४४ 

पूणवक्षतत घरिरुी  १०  ३ ० ५४ ६४ १ १३२ 

ितत्य ु ० १  १ ०  १ ३ 
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 अतसना प्रिावित घरगोठक ० ० ० ० ० ० ० 

पूणवक्षतत घरिरुी  ० ० ० ० ० ० ० 

ितत्य ु ० ० ० ० ० ० ० 

कोतिड-
19   

प्रिावित घरगोठक ० ० ० ० ० ० ० 

पूणवक्षतत घरिरुी  ० ० ० ० ० ० ० 

ितत्य ु ०  ० ० ६ ५०  ५ ६१  

 

नपेाल रेडक्रस सोसाइ ी बा  पतछल्ला ५ िषवको  तबतरन त्याकं  

आ.ि. ०७२।०७३ 

 अतसना  १,    आगोलागक  ३१,     िकुम्पको सहयोग २५०० तत्रपाल),   िावढ पवहरो  ३,   जम्िा   
३५ 

आ.ि. ०७३।०७४ 

 हािाहरुी  २,       आगोलागक १८,  अतसना १२,       िावढ पवहरो ३,         जम्िाः १०९ 

आ.ि ०७४।०७५ 

 हािाहरुी १३,      आगोलागक २२, िावढपवहरो १४,                         जम्िा ४६ 

आ.ि. ०७५।०७६ 

 हािाहरुी  १६,      आगोलागक ११,       िावढ पवहरो १८,                       जम्िा   ३५ 
आ.ि. ०७६।०७७ 

 हािाहरुी  ८४,       आगोलागक  ३,      िावढ पवहरो ४९,                     जम्िाः १०९   
आ.ि. ०७७।०७८ 

 हािाहरुी  ४,       आगोलागक  ४,      िावढ पवहरो ३१,               जम्िाः ३९  

आ.ि ०७८।०७९ 

 हािाहरुी  १५,       आगोलागक  ७,      िावढ पवहरो ३३,               जम्िाः ५५ 

 

३.1.४. गा.पा./ न.पा. हरुको जोजखिता नक्शाकंन 

गोरखा जजल्लाको अजघल्लो विपद् पिुवतयारी तथा प्रततकायव योजनालाई आिार िानेर योजनाको 
जोजखिताको नक्शांकन गररएको छ, जसलाई गोरखा िकुम्प २०७२ को प्रारजम्िक प्रततिेदनको नततजा 
विश्लषेण गरी अद्याितिक पतन गररएको छ । बाढी, पवहरोको जोजखि उच्च रहेको यस जजल्लािा  
नगरपातलका/गाउँपातलका  अनसुार जोजखिको अिस्था यस प्रकार रहेको छ । 
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चिुनवु्रक गाउँपातलका  
क्र.
सं. 

नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसं
ख्या 

िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ सािागाउँ(१-९) ६०४ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुी, 
चट्यांग 

 

२ २ ल्हो(१-९) ७११ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

३ ३ तसर्दविास(१-९) २५१० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

४ ४ प्रोक(१-९) ५७५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

५ ५ विही(१-९) ६१२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

६ ६ चमु्चेत(१-९) ९२८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

७ ७ छेकम्पार(१-९) ९८३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

जम्िा  ६९२३ 
  

 

िाचे गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.
सं. 

नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्न
ता स्तर 

१ १ केरौजा(७-९) ७८३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

२ २ केरौजा(१-६) २४५५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

३ ३ उवहया(१-९) १८५७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

४ ४ लाप्राक(१-९) २१६१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

५ ५ गमु्दा(१-९) २३०३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

६ ६ काशकगाउँ(१-
९) 

१८३७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक, 
चट्यांग 

 

७ ७ लाप(ु१-९) १८२३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना, हािाहरुुक,  
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चट्यांग 

 जम्िा  १३२१९ 
  

 

अजजरको  गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.
सं. 

नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ घ्याच्चोक(१-
९) 

११९७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ खररिो (१-९) २४५३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
३ ३ हंसपरु(१-९) ३६५८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
४ ४ तसम्जङु(१-९) ३७१५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
५ ५ िचु्चोक(१-९) ३७७९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
 जम्िा  १४८०२ 

  
 

िारपाक सलुीको  गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण  

क्र.
सं. 

नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ बारपाक(४,५) १४८३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
२ २ बारपाक(१-३,६-९) ३५०२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

३ ३ स्िाँरा(१-९) ३७१३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

४ ४ सौरपानक(१-९) ५९५८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

५ ५ ताँकु िाझला कुरीिो (१-
९) 

२२२९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

६ ६ ताकुको (१-९) ३८६९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ पाँचखिुा देउराली(१-९) २१११ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ पन्रङु(१-९) २५२४ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

 जम्िा  २५३८९ 
  

 

तसरानचोक गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.
सं. 

नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ केरािारी(१-९) २४४० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
२ २ थालाजङु(१-९) २७२५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

३ ३ हिी(१-९) ३४५० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

४ ४ छोप्राक(७-९) ३०३६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  
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५ ५ छोप्राक(१-६) २८५७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

६ ६ गाँख(ु१-९) २९८६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

७ ७ श्रकनाथको (१-
९) 

३१४७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

८ ८ जौिारी(१-९) २९८७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,  

 जम्िा  २३६२८ 
  

 

आरूघा  गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस / 
गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ िान्ि(ु५-९) ३७६८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ िान्ि(ु१-४) २२४८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

३ ३ थिुक(४,६-८) १९०९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

४ ४ थिुक(१-३,५,९) २५७५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

५ ५ आरू अिावङ(५,७-९) २३०९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

६ ६ आरू अिावङ(१-
३,४,६) 

२१८७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ आरूपोखरी(१,२,५,९) २४११ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ आरूपोखरी(३,४,६-
८) 

२१५३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

९ ९ आरूचनौ े(१-३) २८१२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

१० १० आरूचनौ े(४-९) १५१५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

 जम्िा  २३८८७ 
  

                

तििसेन गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ िसेल(१-९) ३८२७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ तान्राङ(५-९) २०९९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

३ ३ तान्राङ(१-४) २१२२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

४ ४ ििा(१-९) ३५७० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

५ ५ बगिुा(१-९) १९६५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

६ ६ अश्राङ(१-९) ३४०६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ बोलावङ(१,४,८,९) २१४८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ बोलावङ(२,३,५- २८९६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
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७) 

 जम्िा  २२०३३ 
  

 

पालङु ार नगरपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस / 
नगरपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ खोप्लाङ(४-९) ३६६९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

२ २ खोप्लाङ (१-३) र 
पालङु ार(१२,१३) 

४२४३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

३ ३ पालङु ार(७,११) ३३२७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

४ ४ पालङु ार(६,८,९) ४१६१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

५ ५ पालङु ार(१०) ३५०८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

६ ६ पालङु ार(१,४,५) ४६०५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

७ ७ पालङु ार(२,३) ५१४१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

८ ८ ििुाको (१-६) २७२८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

९ ९ ििुाको ( ७-९) र 
तिरको (५,८) 

४२७९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

१० १० तिरको (१-४,६,७,९) २५१३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , 

अतसना,  
 

 जम्िा  ३८१७४ 
  

 

गोरखा नगरपातलकाको विस्ततत वििरण  

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ नगरपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ ताप्ले(६-९) २१४८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ ताप्ले(१-५) २३४८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

३ ३ गोरखा(१४,१५) ३६९२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

४ ४ गोरखा(१२,१३) ३०९७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
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५ ५ गोरखा(४) २८५१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

६ ६ गोरखा(१,३) ७०४९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ गोरखा(२,५) ४८३४ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ गोरखा(६,७) ५५५८ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

९ ९ गोरखा(८) ३७६९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

१० १० गोरखा(९) २७५० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

११ ११ गोरखा(१०) २९२१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

१२ १२ गोरखा(११) २७४१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

१३ १३ देउराली(५-८) ३२६३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

१४ १४ देउराली(१-
४,९) 

२२५१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

 जम्िा  ४९२७२ 
  

 

 

शवहदलखन गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस / 
गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ बक्राङ(१-९) ३०१९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ िनकािना(१,२,४,५) २६८२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

३ ३ िनकािना(३,६-९) ३५२१ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

४ ४ ताक्लङु(१-४) २७८६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

५ ५ ताक्लङु(५-९) २२४२ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

६ ६ घैरूङ(१-९) ३९९० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ बङु्को (१-४) ३५५० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ बङु्को (५-९) २७१० िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

९ ९ नाम्जङु(१-९) ३०५५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

 जम्िा  २७५५५ 
     

 

गण्डकी गाउँपातलकाको विस्ततत वििरण 

क्र.सं. नयाँ 
िडा 

सिािेश गाविस 
/ गाउँपातलका 

जनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संक ासन्नता 
स्तर 

१ १ िकै तसं(१-९) २३०७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

२ २ ताङ्लीचोक(१-
९) 

३३६९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
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३ ३ फुजेल(४-८) २१९९ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
४ ४ फुजेल(१-३,९) २४९५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
५ ५ दि ुवङ(१-९) ३३८६ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
६ ६ िमू्लीचोक(१-

९) 

३५४५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

७ ७ घ्याल्चोक(१,५-
७) 

२६१५ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

८ ८ घ्याल्चोक(२-
४,८,९) 

३३३७ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   

 जम्िा  २३२५३ िकुम्प, पवहरो, िल बाढी , अतसना,   
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3.1.4 यस जजल्लाका पातलका अनसुार प्रकोप नक्साङ्कन 

 

न.पा.-गा.पा. पवहरो र बाढी आगलागक 

िहािारी 
कोतिड 
१९ 
सिेत 

हािाहरुी िकुम्प सडक दघुव ना 

गोरखा 
नगरपातलका  

कोखे आहाले ५० घर नारेश्वार ३५ 
घर,खाल् े गाँग े ३५ घर, गोजप्लङ्ग २० घर, 

२५ घर गोनपा ११, 

पातलका िरर 
आिखुैरनक देजख गोरखा सडक खण्ड, बाहवकलो 
देजख िालसु्िार बारपाक सडक खण्ड, ठकाँ ी 
पोखरी देजख हिी िच्चेक सडक खण्ड, गोरखा 
बजार, आरुघा  िाछेखोला सडक खण्ड, गोरखा 
नारेश्वर सडक खण्ड, ध्याम्पेसाल देजख ताकुको , 

सौरपानक सडक खण्ड, गोरखा िङुको  
िनकािना सडक खण्ड, घैरुङ, फुजेल दरिङु 
िेनकघा  सडक खण्ड, िध्यपहाडक सडक खण्ड   

पालङु ार 
नगरपातलका 

दािीचौर ४० घर,पाथकिारा २५ घर,सानो 
डुम्र े २० घर,राउतेपानक सिाचौताचरो २५ 
घर 

पातलका िरर 

शवहद लखन 
गाउँपातलका  

िरतक पाखा अिेरी २० घर,तकनघरे ठकाडो 
पखेरा ३० घर,खगक र दाचे ५० घर, 

पातलका िरर 

गण्डकी 
गाउँपातलका  

सानो दिावङ ५० घर,रािपूर १०० 
घर,देविथान थमु्का क्षेत्रको चेपाङ ३३ 
घर,िगर र दतलत िस्तक ४० घर दतलत 
िस्तक ४० घर,बेनकगाउँ गरुुङ र नेिार िस्तक 
२० घर, 

पातलका िरर 

तसरानचोक 
गाउँपातलका  

तिरतसंग १५ घर, केरािारी १५ घर, नेपान े
१० घर र बा ोितुन 

पातलका िरर 
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२४ घर,खिारी १२ घर,झिरेक ५ घर,राम्चे 
८ घर,पाि क्षेत्रिा २५ घर,पयालपानक ६ 
घर,तनिारे ४ घर,घरेु ४ घर,िार्दङगाउँ ३ 
घर,सापको गाउँ ३ घर,तसिालबो  १४ 
घर,काउलेगाउँ ५ घर,ठकानेस्िारा ४ 
घर,जघतिरेगाउँ १० घर,वफरवफरे आरुिो ेका 
१० घर,जचते्र ६ घर,जचउरीिो  ४ घर,अिाई 
क्षेत्र १० घर,ुुसालबो  ६ घर,हररिले ५ 
घर,नािरुङ १० घर,िातथल्लो गाँख ु ६ 
घर,गैरीगाँउ ५ घर,सान्नानक िञ्ज्याङ क्षेत्रिा 
१० घर,तसम्ले क्षेत्रिा ४० घर,गोहोरे क्षेत्रिा 
२० घर,लाङदी १० घर,जौिारी क्षेत्रिा १५ 
घर 

तििसेनथापा 
गाउँपातलका  

कोयािञ्ज्याङ ३० घर,िसेल २५ घर पातलका िरर 

िाचे 
गाउँपातलका  

खानकगाउँ ३० घर, खानकिेशक १० घर, 

यिगाउँ ५५ घर, लाप्राक परुानो िस्तक ५०० 
घर, खोलावगाउँ ९० घर, तसङलागाउँ १८० 
घर, दङुलागाउँ २० घर, तातोपानक ५ घर, 

िाछाखोला ५० घर, रुन्चेत ५० घर, 

केरौजािेशक ३० घर, हलुचकु ५० घर, 

तिरकुनागाउँ ६० घर, लापुग्ाउँ २५ घर, 

पातलका िरर 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

25 
 

चिुनबु्रक 
गाउँपातलका 

जगतिगर १० घर, पातकगाउँ ४५ घर, दोयल 
४५ घर, सानो वफनाि ४०, घर घटे्टखोला 
२२ घर, नाक्चेत १५ घर, सल्लेरी २० घर,   

पातलका िरर 

आरुघा  
गाउँपातलका 

स्यािचेत ४५ घर स्यािराङ ५० घर 
आरखेत ३५ घर,फुलपातक िञ्ज्याङ ८० 
घर,अलैचे ५० घर, 

पातलका िरर 

बारपाक 
सतुलको  
गाउँपातलका 

बारपाक दतलत बस्तक ३० घर, िान्रे ४० 
घर, कोंजे १५ घर, पोखरी ५० घर, रन्चोक 
३० घर, तसम्ब ु ३० घर, खारचोक िञ्ज्याङ 
२५ घर, कुिाल ारी ७५ घर, िसार ३० 
घर,िातथल्लो जराङ २५ घर, अिले िलुाबारी 
५० घर, 

पातलका िरर 

अजजरको  
गाउँपातलका 

िनतसरा ५० घर,ताप्लेगाँउ ४० घर,बाँझे 
२० घर 

पातलका िरर 

 

3.1.5 जोजखि तथा सङ्क ातििखुता नक्साङ्कन 
 

प्रकोप
को 

वििरण 

संिावित 
जोजखिका 
क्षेत्र 

िानिकय क्षेत्र जजविकोपाजवन क्षेत्र िौततक पिुाविार क्षेत्र 

िवहला 
तथा 

िालिातल
का 

ज्येष्ठ 
नागरर
क 

अपाङ्ग
/अस
क्त 

विपन्न 
सिदुा
य 

तसिाङ्कतत 
सिदुाय 

नकजज 
आिा
स 

खेततयो
ग्य 
जतिन 

िालीना
ली 

पशपंु
जक्ष 

सड
क 

खानेपा
नक 

विध्यु
त 

संचा
र 

सािदुावय
क ििन 

अ
न्य 

पवहरो िानिकय 
तथा िौततक 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
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बाढी खेततयोग्य 
जतिन 
क ान‚ 
िानिकय 
तथा िौततक 
क्षतत 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

आगला
गक 

घर तथा 
अन्नपात‚ल
त्ता कपडा‚ 
िानिकय 
क्षतत 

 

  
  

  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- -  

 
 

-  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

सखु्खा 
खडेरी 

िालीनाली 
तथा 
खेततयग्य 
जतिन 

- - -  
 

 
 

-  
 

 
 

 
 

-  
 

 
 

- -  

िहािारी िानिकय 
क्षतत 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- - - - - - - - -  

चट्याङ् 

/हािाहु
री 

िानिकय‚वि
ध्यतु तथा 
संचार एिं 
तनजज 
आिासहरु 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

- -  
 

   
 

 
 

 
 

 

सडक िानिकय  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- - -  
 

 
 

- - - -  
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दघुव ना क्षतत 

िकूम्प िानिकय 
तथा िौततक 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

सूचाङ्कः अतत उच्च जोजखि- उच्च जोजखि -  िध्यि जोजखि -  न्यून जोजखि -  सािान्य जोजखि 
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३.1.6 तनकायगत ितूिका तथा जजम्िेिारी 

विश्विा सन ्२००५ देजख विश्विा विपद् व्यिस्थापनिा विषयगत क्षेत्रको अििारणा आइसके पिात नेपालिा पतन यो अििारणा लाग ुगररयो । वि.सं. 
२०६८ सालिा गोरखािा यसै अििारणा अनसुार विषयगत क्षेत्रको अििारणालाई अिलम्बन गरी विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना तयार गरीएको 
हो । हाल २०७२ साल बैशाख १२ को गोरखा िकुम्प पिात प्रततकायव कायवहरू संचालन गनव र विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनालाई  िावषवक 
रुपिा सतिक्षा गरी अद्याितिक गने क्रििा हाल ८ ि ा विषयगत क्षेत्रहरू तय गररएको छ । प्रिािकारी ढंगले विपदको पूिवतयारी तथा प्रततकायव गनव 
वितिन्न तनकायहरूको सिन्िय र सहकायविा योजना तयारी प्रवक्रया अगाडक बढाइएको छ । जजल्लािा पवहचान िएका वितिन्न तनकायहरू, संस्थाहरु 
ततनकहरूको ितूिका र जजम्िेिारी तनम्न तातलकािा प्रस्ततु गररएको छ   

क्र.सं. तनकायको नाि जजम्िेिार व्यजक्त जजम्िेिारी 
१ जजल्ला प्रशासन कायावलय प्रिखु जजल्ला अतिकारी  सिन्ियात्िक र नेततत्िदायक ितूिका तनिावह गने, 

 खोज तथा उद्धार कायविा सरुक्षा संयन्त्रहरु पररचालन गने, 

 आिश्यकता अनसुार क्षते्रकय तथा केन्रीय स्तरिा सहयोग िाग 
(िानिकय, आतथवक, िौततक) 

२ जजल्ला सिन्िय सतितत जजल्ला सिन्िय अतिकारी  स्थातनय तनकायहरूलाई सूचना सङ्कलन, व्यिस्थापन एिं सहयोगका लातग 
पररचालन गने, 

 तनकाय, संस्थाहरु विच सिन्ियात्िक ितुिका तनिावह गने, 

 आिास तथा पनुः स्थापना कायव गने, स्रोत (आतथवक, िौततक, िानिकय 
श्रोत) पररचालन तथा सिन्िय गने । 

३ नगरपातलका तथा गाउँपालका नगरप्रिखु/ अध्यक्ष  स्थानकय विपद् व्यिस्थापन सतिततको गठकन तथा जजम्िेिारी तनिावरण  

 स्थानकय विपद् व्यिस्थापन योजना तनिावण तथा कायावन्ियन  

 स्थानकय विपद् व्यिस्थापन कोष संचालन 

 विपद् व्यिस्थापन कायवका लातग Focal Person तोक्ने । 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततसंगको तनरन्तर सिन्िय तथा सहयोग  
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४ सरुक्षा तनकाय (नेपाली सेना, 
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) 

प्रिखु तथा प्रतततनति  िखु्यतः खोज तथा उद्धार कायवको नेततत्ि गने, 

 सरुक्षा व्यिस्था गने, 

 विषयगत सतिततिा रही सहयोग गने । 

५ राजनैततक दलहरु दलका प्रिखुहरु  सिन्िय 

 स्रोत संकलन सहयोग, 

 जनपररचालन गने  

६ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी सिापतत  प्रबन्िकारी ितूिका तनिावह गने, 

 खाद्य र गैरखाद्य सािग्रक तथा अस्थायक आिासको व्यिस्थापन, 

 सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रषेणिा स्ियंसेिक पररचालन गने, 

 प्रकोपको सियिा आपतकालीन आिास तथा बन्दोबस्तक व्यिस्थापनिा 
सहयोग गने । 

७ विषयगत सरकारी कायावलय 
(जज.प्रशा.का., जज.स.स.,  कत वष ज्ञान 
केन्र,  स्िास््य कायावलय, खा. 
तथा स.तड.का.,  जश.वि. तथा स. 
ई., तड.ि.का. 

कायावलय प्रिखुहरु  विषयगत सतिततिा रही क्षेत्रगत अगिुाको ितूिका तनिावह गने, 

 सम्बजन्ित कायावलयको आपतकालीन योजना तनिावण गने । 

 अन्य सरोकारिाला सहयोगक सस्थाहरुसंग सिन्िय गरी स्रोतको 
अतिकति ्सदपुयोग गराउन ितुिका खेल्न े

८ उद्योग िाजणज्य संघ/चेम्िर अफ 
किसव 

अध्यक्ष  सखु्खा तथा तयारी खाना जस्तैः जचउरा, िजुा, तबस्कु  जस्ता खाद्य 
सािग्रक संकलन, वितरण र व्यिस्थापनिा सघाउने । 

 जजल्लािा रहेको खाद्य बस्तकुो िौज्दातको त्यांक आकँलन गरी 
सम्बजन्ित तनकायिा जानकारी गराउने 

९ यातायात व्यिसायक िहासंघ अध्यक्ष  राहत तथा उद्धार कायवका लातग यातायातका सािनहरू र जनशजक्त 
उपलब्ि गराउने । 

१० संचार िाध्यि नेपाल पत्रकार िहासंघ, सञ्चार  त्यपरक सूचना संकलन तथा सम्प्रषेण । 
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किीहरू र सञ्चार िाध्यिहरु  पूिव चेतािनक सहयोग गने  

 विपद् पूिव, विपदको बेला र विपद् पिात जजल्ला िईरहेका असल र 
सिुार गररनपुने अभ्यासहरु जनिानस सिक्ष सम्प्रषेण गने 

११ पेसागत व्यिसायक (तनिावण 
व्यिसायक, कत षक तथा जल 
उपिोक्ता, सािदुावयक िन 
उपिोक्ता सिहु, सञ्जालहरु) 

अध्यक्ष  राहत, उद्धार तथा संरक्षण कायविा सहयोग । 

 राहत वितरणिा सहजजकरण 

१२ गै.स.सं. िहासंघ, राविय तथा 
अन्तरावविय गै.स.स. 
 

प्रिखु तथा प्रतततनति  िानि स्रोत पररचालन गने, 

 स्रोत संकलन र वितरणिा सहयोग गने, 

 गै.स.स.हरु तबच सिन्िय, 

 क्षिता विकास तथा सहजककरण गने । 

 

स्थानकत तहगत रुपािा विपद् प्रततकायवका लातग उपलब्ि सािन स्रोतको वििरण 
स्थानकय तह सम्पकव  

व्यजक्त 

प्रततकायवका लातग उपलब्ि 
स्रोत, सािग्रक, 

ljkb\ hf]lvd 

Go'lgs/0f tyf 

Joj:Yfkg P]g 

स्थानकय विपद् 
व्यिस्थान कोषिा 
रकि 

:yfgLo 

ljkb\ 

Joj:Yffkg 

;ldlt 

Jf8f:y/Lo 

ljkb\ 

Joj:yfkg 

;ldlt / 

;+Vof 

 

स्थानकय 
विपद् 
व्यिस्थाप
न योजना 

  गोरखा प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  
श्रक ज्ञाननाथ ढकाल (*%^)!*!!! 

PDj'n]G; @), h]l;lj !, 

;]N6/ !, 

छ 47,00,000।- छ छ छ 

Kffn'ª6f/  प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त श्रक गौति िण्डारी 
(*%^)^!!!!  

PDj'n]G; @), h]l;lj !, 

;]N6/ !, 

छ १,२०,००,०००
।- 

छ  छ 

Zflxb nvg   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त ररक्त (*%^)!)%##  PDj'n]G;,   lqkfn $), 

Knfli6s,  

छ 34,00,000।- छ  छ 

Aff/kfs 

;'lnsf]6   
प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  afN6L, hu, jGr/f], u}rL, 

xft]cf/f], un, 8f]/L, x]Nd]6, 

छ ५०,००,०००।- छ  छ 
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>L t'n;L/fd cfrfo{ (*%^)!))^) h]l;lj, PDj'n]G;, % j6f,  

Uf08sL प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  

>L j]bxl/ clwsf/L (*%^)!)(&^  
 छ  छ  छ 

led;]g yfkf   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  

>L lrq jxfb'/ clwsf/L (*%^)!))$%  
 छ ५९,००,०००- छ  छ 

cf?3f6   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  
>L lhjg /fgf ef6 (*%^)!))$$ 

PDj'n]G;, lqkfn $), 

Knfli6s 

छ २८,००,०००।- छ  छ 

Wffr]{   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  
>L ?n jxfb'/ cfn] (*%^)$!$%! 

 छ  छ  छ 

l;/fgrf]s   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  
>L pd]z s'df/ ofbj (*%^)!))%) 

 छ ४८,८६,८६१।- छ  छ 

clh/sf]6 प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  

>L e]if/fh cfro{ (*%^)!)%%  
 छ  छ  छ 

 Rf'dg'a|L   प्रिखु प्रशासकीय अतिकत त  

>L led;]g >]i7 (*$!&#)$*)  
lqkfn !)) j6f,  छ ४०,००,०००।- छ  छ 

 

जिल्लाजतथत घिज य घरकारी कायावलयका प्रखकखको जििर : 

खस.नं. कायावलयको नाम कायावलय प्रमिुको नामथर पद/दिाव सम्पकव  नम्बर ईमेल ठेगना 

कायावलय मोबाइल 

१ गोरिा खिल्ला अदालत श्री तेिेन्द्र प्रसाद शमाव खि.न्द्यायखिश 
४२०१९५ ९८४६०६१०७६ info.dcgorkha@supremecourt.gov.np 

२ खिल्ला प्रशासन कायावलय श्री शंकरहरर आचायव प्र.खि.अ. 
४२०१३३ ९८५६०५७७७७ postofficegorkha@gmail.com 

३ खिल्ला समन्द्र्य सखमखतको कायावलय 
श्री नानीबाब ुपोिरेल खि.स.अ. ४२०२३८ ९८५६००८२२२ info@ddcgorkha.gov.np 

mailto:info.dcgorkha@supremecourt.gov.np
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:info@ddcgorkha.gov.np
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४ श्री ररपमुदवन गण श्री  हमेराि खर्ष्ट प्र.सेनानी ४११२०० ९८५६०५५२५२  

५ खिल्ला प्रहरी कायावलय श्री केदार िनाल प्र.उपररक्षक ४२०१९९ ९८५६०५५५५५ dpogorkha@gmail.com     

६ राखरिय अनसुन्द्िान खिल्ला कायावलय श्री सदुीप अखिकारी उप.अ.खन. ४२०१६५ ९८५६०४०६७४ nidgorkha@gmail.com 

७ स.प्र.बल नपेाल, २९ नं. गलु्म ह.ेक्र्ा. श्री सखुित खर्ष्ट  स.प्र.ना.उ. ४२१३६६ ९८५१२७२२३३ apfgorkha.coy@gmail.com 

८ खिल्ला सरकारी र्खकल कायावलय 
श्री खिमानन्द्र गौतम  खि.न्द्या ४२०१३८ ९८५६०१५२१० 

 

९ कोष तथा लेिा खनयन्द्रक कायावलय श्री महने्द्र प्रसाद भण्डारी प्र.को.खन.  ४२०१४० ९८५६०४०५९८ koshgorkha@gmail.com 

१० मालपोत कायावलय श्री गोखर्न्द्द प्रसाद अखिकारी प्र.मा.अ. ४२०२०१ ९८५६०४३४४४ gorkha@dolma.gov.np 

११ नापी कायावलय श्री खर्नोद श्रेष्ठ ना.अ. ४२०१९१ ९८५६०७०१९१ gorkha@dos.gov.np 

१२ खिल्ला हुलाक कायावलय श्री लेिबहादरु श्रेष्ठ खन. हु.अ.  ४२०११२ ९८५६०७०११२ postofficegorkha@gmail.com 

१३ खशक्षा खर्कास तथा समन्द्र्य इकाई श्री खर्रणपु्रसाद भट्टराई  इ.प्रमिु ४२०५५५ ९८५६०४०१५५ deogorkha@gmail.com 

१४ खिल्ला खनर्ावचन कायावलय श्री टेकबहादरु कोइराला खि.खन.अ. ४२०७९६ ९८५६०४०७९६ ec.deo36@gmail.com 

१५ इलाका प्रशासन कायावलय श्री राम प्रसाद शमाव का.म.ुशा.अ. - ९८४६२२३१६४ - 

१६ कारागार कायावलय श्री गणशेप्रसाद भट्टराई िेलर  ४२०१९७ ९८५६०७०१४२ dopmgorkha@gmail.com 

१७ तथ्याङ्क कायावलय श्री महशे प्रसाद ढुंगाना त.अ.  ४२०१९८ ९८५६०७०१९८ sogorkha98@gmail.com 

१८ गोरिा दरबार हरेचाह अड्डा श्री हरर प्रसाद भषुाल प.ुअ.  ४२०१८८ ९८५६०५६८९९ gorkhadurbar91@gmail.com 

१९ गोरिा दरबार संग्रहालय श्री नर्राि अखिकारी का.प्र. ४२०१४५ ९८५६०१०१४५ karusmi@gmail.com 
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२० करदाता सेर्ा कायावलय श्री अचवना आचायव क.अ. ४२००६६ ९८५६०७२०६६ Tso-gorkha@ird.gov.np 

२१ प्र.कृ.आ.प.पररयोिना कायावन्द्र्यन इकाई श्री पणूव ढुंगाना का.प्र. - ९८५६०१०९१० pmamp.piu.gorkha@gmail.com 

२२ पालुङटार कुण्डुटार खसंचाइ आयोिना श्री खदनेश प्रसाद आचायव आ.प्र. ५९००३६ ९८५६०७१८८९ pkip@dwri.gov.np 

२३ ११ खकलो छेपेटार-भालुस्र्ााँरा-र्ारपाक सडक 

योिना 

श्री पशपुखत ज्ञर्ाली  खड.ई.  ४२१०४१ ९८५६०४३४८८ sadak_11kcbbrp@yahoo.com 

२४ िाद्य तथा पोषण सरुक्षा सिुार आयोिना 

आयोिना कलष्टर इकाई 

श्री  केशर् दरे्कोटा ब.कृ.अ.  ९८५६०७०७४५ nfcgorkha@gmail.com 

२५ खिल्ला आयोिना कायावन्द्र्यन इकाई भर्न 

तथा आर्ास 

 

श्री खर्रर्ल सनुार आ.प्रमिु  ९८४६८३१०३२  

२६ बढुीगण्डकी िलखर्द्यतु आयोिना, र्ातार्रण, 

मआुब्िा खर्तरण, पनुर्ावस तथा पनुस्थावपना 

इकाई 
श्री िगत कुमार श्रषे्ठ आ.प्रमिु 

 ०१०-

४१६०८४ 
९८५१२१२७१४ 

 

riteshrawal4@gmail.com 

२७ परुपलाल (मध्यपहाडी) लोकमागव योिना 

कायावलय, पालुङटार 

श्री सखुनल रखन्द्ितकार यो.प्रमिु  ९८५१०४२११७ pmh.gorkha@gmail.com 

२८ मनास्लु संरक्षण क्षरे आयोिना खसदीर्ास श्री सत्यनारायण साह आ.प्र.  ९८५११२१११३ - 

२९ मनास्लु संरक्षण क्षरे सम्पकव  कायावलय श्री पशपुखत अखिकारी सं.अ.  ४२०२८४ ९८५६०२१३८७ mca.liaisonoffice@gmial.com 
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जिल्लाजतथत प्रदेश घरकारी कायावलयका प्रखकखको जििर  

१ 

स्र्ास्थ्य कायावलय श्री नरिंग ठकुरी खन.का.प्र. 

४२०११९ ९८५६०४०११९ hogorkha@gmail.com 

२ 
गोरिा खिल्ला अस्पताल डा. हरर कुमार श्रेर ठ खन.मे.स.ु 

४२०२०८ ९८५६०१०९१८ docgorkhahospital@gmail.com 

३ 

खिल्ला आयरेु्द स्र्ास्थ्य केन्द्र डा. प्रशान्द्त पखण्डत  का.प्र. 

 ९८५६०५४६७० dahcgorkha2050@gmail.com 

४ 
कृखष ज्ञान केन्द्र गोरिा श्री परशरुाम  अखिकारी  के. प्र. 

४२०११३ ९८५६०३०६४९ akcgorkha@gmail.com 

५ 

भेटनरेी अस्पताल तथा पश ुसेर्ा खर्ज्ञ केन्द्र डा. शखमवला कुमाल खड.प्र. 

४१११६३ ९८५६०४०२९१ vhl.gorkha@gmail.com 

६ 

िलस्रोत तथा खसंचाई खर्कास खड. कायावलय 

श्री प्रकास लम्साल  खस.खड.ई. ४२०१७५ ९८५६०७०१७५ iddgorkha1@gmail.com 

७ 

खडखभिन र्न कायावलय, गोरिा श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ  

खड.र्. अ. ४२०१३६ ९८५६०४०१३६ gordfo@dfo.gov.np 

८ 
िानपेानी तथा सरसफाई खड. कायावलय श्री खकरण पौडेल  खड.प्र. 

४२०६८५ ९८५६०५०६८५ wssgorkha@gmail.com 

९ 

परू्ाविार खर्कास कायावलय, गोरिा श्री ओमराि ढुङ्गना खस.खड.ई. 

४२१४०१ ९८५६०१०२२१ idogorkha@gmial.com 

१० 

घरेल ुतथा सा. उ. का. गोरिा श्री सयुव भिेुल  का.प्र. 

४२०१९३ ९८५६०४११९३ gorkhagharelu@gmail.com 

११ 

सामाखिक खर्कास कायावलय, गोरिा श्री खदपेन्द्र पररयार का.प्र. 

 ९८५६०४०६५७ sdogorkha@gmail.om 

१२ 

भ-ु तथा िलािार व्यर्स्थापन कायावलय, कायवक्रम 

कायावन्द्र्यन इकाई, गोरिा 

श्री चन्द्र सेडाई का.प्र.  ९८४९८२७७६४ swmotanahun@gmail.com 

जिल्लाजतथत तथानीय तहका कायावलय प्रखकखको जििर  
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१ 
गोरिा नगरपाखलका श्री ज्ञाननाथ ढकाल 

प्र.प्र.अ. ४२०४३१ 
९८५६०१८१११ gorkhamun@gmail.com 

२ 
पालुङटार नगरपाखलका श्री गौतम भण्डारी 

प्र.प्र.अ. ४००००२ 
९८५६०६११११ palungtarmun@gmail.com 

३ 
िाच ेगाउाँपाखलका श्री रुल बहादरु आले 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०४१४५१ rmdharche@gmail.com 

४ 
चमुनबु्री गाउाँपाखलका श्री खभमसेन श्रेष्ठ 

प्र.प्र.अ.  
९८४१७३०४८० bhimsenshrestha2016@gmial.com 

५ 
अखिरकोट गाउाँपाखलका श्री भेषराि आचायव 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१००५५ ajirkotrm@gmail.com 

६ 
बारपाक सखुलकोट गाउाँपाखलका श्री तुलसी राम आचायव 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१००६० barpaksulikotrm@gmail.com 

७ 
गण्डकी गाउाँपाखलका श्री ररिेश उपरकोटी 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१०९७६ gandakirm@gmail.com 

८ 
शखहदलिन गाउाँपाखलका श्री खिर्न ब. आले मगर 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१०५३३ sahidlakhanrm@gmail.com 

९ 
खसरानचोक गाउाँपाखलका श्री उमशे कुमार यादर् 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१००५० ito.siranchowkmun@gmail.com 

१० 
आरुघाट गाउाँपाखलका श्री खचन बहादरु रानाभाट 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१०१६३ rm.arughat@gmail.com 

११ 
खभमसेनथापा गाउाँपाखलका श्री खचर बहादरु अखिकारी 

प्र.प्र.अ.  
९८५६०१००४५ bhimsenthapagaupalika@gmail.com 

जिल्लाजतथत घािविजनक घितथानका कायावलय प्रखकखको जििर  

१ नेपाल टेखलकम 

श्री रािेन्द्र बहादरु श्रेष्ठ का.प्रमिु ४२०२२२ ९८५६०२७७०० 
www.ntc.net.np, 

chandra.shrestha@ntc.net.np 

२ नेपाल खर्द्यतु प्राखिकरण गोरिा खर्तरण केन्द्र 
श्री नेरमखण न्द्यौपान े के. प्रमिु ४२०१७७ ९८५६०४३१७७ neagorkha@gmial.com 

३ नेपाल खर्द्यतु प्राखिकरण आरुघाट खर्तरण केन्द्र 
श्री पर्न  पौडेल के. प्रमिु   ९८५६०१३०७७ arughatdc@gmail.com 

mailto:gorkhamun@gmail.com
mailto:palungtarmun@gmail.com
mailto:rmdharche@gmail.com
mailto:bhimsenshrestha2016@gmial.com
mailto:ajirkotrm@gmail.com
mailto:barpaksulikotrm@gmail.com
mailto:gandakirm@gmail.com
mailto:sahidlakhanrm@gmail.com
mailto:ito.siranchowkmun@gmail.com
mailto:rm.arughat@gmail.com
mailto:bhimsenthapagaupalika@gmail.com
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४ िाद्य व्यर्स्था तथा व्यापार क. खल. शािा कायावलय 

श्री नखर्न बस्नते शा. प्रमिु ४२०१०१ ९८४८२५१४५६ nfcgorkha@gmail.com 

५ राखरिय र्ाखणज्य बैंक खल. शािा कायावलय 
श्री कखपल काकी प्रर्न्द्िक ४२०१५५ ९८५६०४०३१० gorkha@rbb.com.np 

६ कृखष खर्कास बैंक खल. शािा कायावलय 
श्री झंक प्रसाद अखिकारी प्रर्न्द्िक ४२०१६६ ९८५१०९३८३२ mca.liaisonoffice@gmial.com 

७ गोरिा बहु-प्राखर्खिक खशक्षालय पालङुटार श्री प्रखदपराि बसौला खश.प्रमिु  ९८५६०४००९५  

८ बारपाक बहु-प्राखर्खिक खशक्षालय बारपाक श्री गोखर्न्द्द शमाव खश.प्रमिु  ९८५६०१५२०४  

 
 

 जजल्लािा कायवरत गैह्र सरकारी संस्थाहरुको सम्पकव  व्यजक्त एिं नम्बरहरु 

१ श्रक स्िारा सघन गाउँ विकास केन्र 
,गोरखा  

uf]/vf सकताराि शे्रष्ठ (*$!^*#*^& 

२ वहिाली क्षेत्र विकास केन्र 
uf]/vf विरिल घले (*$^)&)$#) 

३ /f]k नेपाल गोरखा ज्ञान प्रसाद ढकाल (*%^)$)&$* 

४ स्िेदशक नेपाल गोरखा िेष बहादरु थापा (*$%)@^)#^ 

५ गोरखा सािदुायवक अध्ययन केन्र गोरखा  फुलिाया राना  (*$^!@$&$( 

६ पद्धतक विकास केन्र  गोरखा किला लातिछान े )^$$@)%%( 

७ गोरे ो गोरखा गोरखा पिन रिण खनाल (*%^)$)^%) 

८ कोस् र गोरखा   गोरखा Zofd रोका  

९ सितद्धक नेपाल 
uf]/vf बालकत ष्ण लातिछान े (*%^)$)^(& 

१० तलुसक िेहर यनुेस्को क्लि गोरखा तिरज िास्के  )^$$@)))* 

mailto:nfcgorkha@gmail.com
mailto:gorkha@rbb.com.np
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११ र्दगो सािदुावयक विकास केन्र|   गोरखा  तिना अतिकारी (*$^)^*&() 

१२ एवककरण नपेाल गोरखा हरर देिको ा (*%!!%%*( 

१३ तििसेन स्थान यिुा क्लि गोरखा ििुक रेग्िक (&$!!^$!#( 

१४ निनुा संस्था uf]/vf ररता पोखरेल (*$(*!)%$* 

१५ तलड नपेाल 
uf]/vf विर बहादरु गरुुङ (*$^!**#^$ 

१६ िाचे िनास्ल ुपयव न विकास केन्र गोरखा साने गरुुङ (&$^)%##@# 

१७ िवहला तथा बालबातलका सेिा केन्र, गोरखा सम्झना देिको ा (*$^)%^#@% 

१८ 
GNI गोरखा िान बहादरु राई ९८४१७८८२८८ 

१९ सआुहारा गोरखा र्दघव गान्िारी ९८५१०००१७२ 
 

सिूह, सञ्जाल तथा िहासंघ 

क्र 
सं. 

सिूह, सञ्जाल तथा िहासंघ सम्पकव  व्यजक्त पद सम्पकव  नं. 

१ सािदुावयक िन उपिोक्ता िहासंघ नेपाल,जजल्ला 
िहासंघ, गोरखा 

किल लातिछाने  अध्यक्ष ९८४६२७२३९४ 

२ आर्दिासक जनजातक िहासंघ,  विष्ण ुराना िगर  अध्यक्ष ९८५६०२४६२९ 

३ नेपाल पत्रकार िहासंघ, गोरखा नरहरर सापको ा  अध्यक्ष ९८५६०४०८९७ 

४ गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ तसताराि शे्रष्ठ अध्यक्ष ९८४१६८३८६७ 

५ उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ अध्यक्ष ९८५६०४१३४५ 

६ चेम्बर अफ किसव िाई चन्र शे्रष्ठ अध्यक्ष ९८५६०२४८२८ 
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 जजल्ला जस्थत राजनकततक दलका प्रिखुहरुको नाि र सम्पकव  नम्बर  

जजल्लास्तरीय नतेाको नािथर र सम्पकव  नम्बर  

क्र. 
सं. 

नाि थर पद िोिाइल नम्बर 

१ प्रिे गरुुङ नेकपा एिाले( अध्यक्ष) ९८५६०२७९०४ 

२ नन्द प्रसाद न्यौपान े ने.का. (सिापतक) ९८५१०४०३४९ 

३ लेख बहादरु थापा िगर नेकपा िाओिादी केन्र ९८५६०७०३३४ 

४ यान प्रसाद िट्ट ज.स.पा. अध्यक्ष ९८४७६८१५०८ 

५ यादि बस्नेत ने.क.पा.ए. सिाजिार्द ९८५१०९३९७८ 

६ िगिान  िल्ल  राप्रपा    

७ शंकरहरर अतिकारी   राप्रपा नेपाल    

 

व्यिस्थावपका संसदिा प्रतततनतित्ि गनुव हनु ेिाननकय सासंदज्यूहरुको नाि तथा सम्पकव  नम्बर 

क्र. 
सं. 

नाि थर पद िोिाइल नम्बर 
  

१ डा बाबरुाि िट्टराई प्रतततनति सिा सदस्य ९८०८२१३६३० 
mp.baburambhattarai@parliament.gov.np  

२ नारायणकाजक शे्रष्ठ राविय सिा सदस्य ९८५११०५५२३ 
  

# sdnf kGt राविय सिा सदस्य (*%!)(#)!^   

४ हररराज अतिकारी प्रतततनति सिा सदस्य ९८५६०२८२७२ 
mp.hariraj@parliament.gov.np 

५ चडुािजण खड्का प्रतततनति सिा सदस्य ९८५१०१९२९४ 
mp.chudamani@parliament.gov.np 

६ प्रकाशचन्र दिाडक प्रदेश सिा सदस्य ९८५१०४८३९७   

mailto:mp.baburambhattarai@parliament.gov.np
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७ हररशरण आचायव प्रदेश सिा सदस्य ९८५१००६१०४   

८ रािश्ररण बस्नेत प्रदेश सिा सदस्य ९८५६०४२७०१   

९ लेख बहादरु थापा िगर प्रदेश सिा सदस्य ९८४६०७०३३४   

१० िन कुिारी गरुुङ प्रदेश सिा सदस्य ९८५१०६९३४४   

!! िन िाया लािा पोखरेल प्रदेश सिा सदस्य ९८४६४७४५५५   
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पररच्छेद - ४ 

विपदको प्रततकायविा आिाररत प्रततकायव योजना 
४.१ आिश्यकताको लेखाजोखा तथा खाडल पवहचान(Need Assessment and Gap Identification)  

विपदको पूिवतयारी तथा प्रततकायव गनव वितिन्न तनकायहरूको सिन्िय र सहकायविा योजना तयारी प्रवक्रया 
अगाडक बढाइएको छ । जजल्लािा पवहचान िएका वितिन्न विषयगत क्षेत्रहरु, सम्पकव  ब्यजक्त र सम्पकव  
नम्िर तलको तातलकािा प्रस्ततु गररएको छ । 
क्र. 
सं. 

विषयगत क्षते्रको 
सिूह 

नतेतत्ि गने 
कायावलय 

सम्पकव  व्यजक्त सम्पकव  नम्बर 

१ सूचना, संचार र 
सिन्िय 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय 

श्रक शंकरहरर आचायव -प्र.जज.अ._ 
श्रक किल राज िण्डारी -स.प्र.जज.अ._ 

९८५६०५७७७७ 

९८५६०५७७७८ 
२ खोज तथा उद्धार 

र संरक्षण 
जजल्ला प्रशासन 
कायावलय 

श्रक शंकरहरर आचायव -प्र.जज.अ._ 
श्रक किल राज िण्डारी -स.प्र.जज.अ._ 

९८५६०५७७७७ 

९८५६०५७७७८ 
३ आश्रय स्थल तथा 

गैर खाद्य 
g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L uf]/vf 

lhNNff zfvf  

>L ob'ljnf; e§/fO{ ,;efklt (*%^)$)!!! 

४ कत वष तथा खाद्य 
सरुक्षा 

कत वष ज्ञान केन्र  श्रक परशरुाि  अतिकारी 
 Kf|d'v  

९८५६०३०६४९ 

 
५ खानेपानक तथा 

सरसफाई 
 खानेपानक तथा 
सरसफाई तड. 
कायावलय  

श्रक वकरण पौडेल तड .प्र.  ९८५६०५०६८५ 

६ स्िास््य तथा 
पोषण 

lhNNffjf:Yo 

sfof{no 

/yfgLo kflnsf   
>L g'/hË 7s'/L / kflnsfjf:Yo 

zfvf k|d'v  
(*%^)$)!!(  

७ जशक्षा जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाई /yfgLo 

kflnsf  lhNnf 

lzIff   

श्रक विष्णपु्रसाद िट्टराई इ .प्रिखु  / 

kflnsf lzIff zfvf k|d'v  
९८५६०४०१५५ 

८ पूनवस्थापन 
पूनतनिावण तथा 
बन्दोबस्तक 

जजल्ला सिन्िय 
सतितत / yfgLo 

kflnsf  

>L gfgL afj' k|f]v/]n  

;dGjo clwsf/L  / kflnsfsf 

ljkb\ kmf]sn k;{g  

९८४६२५३६११ 
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४.२ विषयगत क्षते्र सूचना, संचार र सिन्िय  

नतेतत्ि गने तनकाय  जजल्ला प्रशासन कायावलय,गोरखा ।  

If]qut ;b:ox¿sf] ;"rL  

क्र.सं जजल्लाका क्षेत्रगत 
साझेदारहरूको नाि 

प्रिखु सम्पकव  व्यजक्त 

१ जजल्ला प्रशासन कायावलय प्र.जज.अ. ९८५६०५७७७७ 

२ जजल्ला सिन्िय सतिततको कायावलय जज.स.अ. ९८५६००८२२२ 

३ श्रक ररपिुदवन गण प्र.सेनानक ९८४३१६३४२९ 

४ जजल्ला प्रहरी कायावलय प्र.उपररक्षक ९८५६०५५५५५ 

५ राविय अनसुन्िान जजल्ला कायावलय उप.अ.तन. ९८५६०४०६७४ 

६ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स.प्र.ना.उ. ९८५१२५९४२० 

७ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी गोरखा  सिापतत  ९८५६०४०१११  

८ नेकपा एिाले( अध्यक्ष) प्रिे गरुुङ ९८५६०२७९०४ 

९ ने.का. (सिापतक) नन्द प्रसाद न्यौपान े ९८५१०४०३४९ 

१० नेकपा िाओिादी केन्र लेख बहादरु थापा िगर ९८५६०७०३३४ 

११ ज.स.पा. अध्यक्ष यान प्रसाद िट्ट ९८४७६८१५०८ 

१२ ने.क.पा.ए. सिाजिार्द यादि बस्नते ९८५१०९३९७८ 

१३ राप्रपा   िगिान  िल्ल    

१४ राप्रपा नेपाल  शंकरहरर अतिकारी     

१५ विष्ण ुराना िगर  आर्दिासक जनजातक िहासंघ,  ९८५६०२४६२९ 

१६ नरहरर सापको ा  नेपाल पत्रकार िहासंघ, गोरखा ९८५६०४०८९७ 

१७ तसताराि शे्रष्ठ गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ ९८४१६८३८६७ 

१८ कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा ९८५६०४१३४५ 

१९ िाइचन्र शे्रष्ठ चेम्िर अफ किवश ९८५६०२४८२८ 

 

सिदुायिा आई पनव सक्ने विपदको बारेिा अगािै सचेत गराउन अपनाइने सूचना िाध्यि नै विपद् 
पूिवसूचना प्रणाली हो । गोरखाका वितिन्न विपद् प्रिावित सिदुायहरुले सियिै विपदको जस्थततको बारेिा 
जानकारी प्राप्त गरेिा उनकहरु सोही अनरुुप आफुलाई सरुजक्षत स्थानिा लैजान सक्षि हनु्छन ्। जसले 
जनिनको क्षतत कि हनु गई विपद् प्रिावितहरुको संख्यािा पतन कति हनुका साथै खोज तथा उद्धारको 
अिस्थािा केही सहजता आउन सक्छ । तसथव यस जजल्लािा स्थावपत पूिव सूचना प्रणालीहरुलाई 
प्रिािकारी ढंगले संचालन, अनगुिन तथा व्यिस्थापन गरी राज्यको संयन्त्र लगायत स्थानकय संचार 
िाध्यिहरुिा िूलप्रिाहीकरण गनव जरुरी छ र यस्ता पूिवसूचना प्रणाली अन्य क्षेत्रहरुिा पतन विस्तार गनव 
आिश्यक छ । 
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विपद् पतछको अनिुातनत पररजस्थतत 

 सूचना प्रसारण प्रवितिहरु अिरुद्ध रहने । 

 सडक, पलु, विद्यतु, विद्यालय, स्िास््य चौकी ,सािवजतनक ििनहरु अिरुद्ध िा क्षतत ग्रस्त िएको हनुे । 

 िवहला, ितद्ध, बालबातलका तथा शारीररक, िानतसक रुपिा अशक्त प्रकोप प्रिावित र सबै सिदुाय 
विस्थावपत । 

 आफन्तहरुसँगको सम्बन्ि विच्छेद र सम्पकव का लातग प्रयास िईरहेको हनुे । 

 िातनसका आिास तथा व्यजक्तगत सम्पजत्त क्षतत िएको हनुे । 

 विद्यालय, स्िास््य केन्र, प्रहरी चौकी, खलुा ठकाउँ जस्ता सािवजतनक संस्थाहरुिा िातनसको चाप बढ्ने। 

 व्यजक्त, घर, पररिार, सिदुायिा असरुक्षा र संत्रासको िातािरण सतजना हनुे । 

 

विपद् अिस्थािा आिाररत विषयगत उद्दशे्य 

 विपदको अिस्थािा आिश्यक पने सूचनाको सिकक्षा गने । 

 जजल्ला र स्थानकय स्तरिा पूिव चेतािनकका लातग सूचना संयन्त्रको स्थापना, विकास र पवहचान गरी 
अतिलेख अध्याितिक गने । 

 सूचनाको प्राप्तक, विश्लषेण, उपयोग र सूचना प्रिाहको व्यिस्था तिलाउने । 

 केन्र, प्रदेश  स्तर र स्थानकय स्तरिा सूचना सम्प्रषेण र सिन्िय गरी आिश्यक खोज उद्धार राहत 
लगायत कायवका लातग सूचना सम्प्रषेण गने । 

 सूचना प्रिाहका िैकजल्पक उपायहरु पवहचान गने तथा सूचनालाई विश्लषेण गरी सम्बजन्ित क्षेत्रहरुिा 
सिन्िय गरी तत्काल प्रततकायव सतुनजित गने । 

 जजल्लािा आपत्कालीन सञ्चालन केन्र स्थापना र ससंुचालनका लातग प्रयास गने । 

 विपद्िा खोज र उद्धार कायविा खट्ने संस्था/सिूहलाई सवक्रय पाने ।  

 विपद्को बेलािा तार तबवहन सञ्चार को विस्तार गने । 

 

िानिकय सहयोगका िापदण्डहरु: 

 सिन्िय िैठकक शरुुिा प्रत्येक र्दन एक प क बस्न े। किाण्ड पोि खडा गने । 

 सिन्िय बैठकक र प्रततिेदनका बारेिा जानकारी गराउने । 

 खोज उद्धार  ोलीलाई आिश्यकताका आिारिा पररचालन गने । 

 अिस्था तथा आिश्यकताको आिारिा रहेर तिरा (MIRA)  ीि पररचालन गने ।  

 पवहलो हप्तािा पररजस्थततका बारेिा र्दनर्दनै प्रततिेदन तयार गने । क्रिशः आिश्यकता अनसुार 
हरेक २ र्दन तथा साप्तावहक रुपिा तनरन्तरता र्दने ।  

 पवहलो प क २४ घण् ातित्र र त्यसपतछ (पवहलो हप्तािा हरेक र्दन) सिाचार िाध्यिका लातग 
सिाचार पठकाउने । 

 सिन्िय तथा जशविर व्यिस्थापनको अनगुिन गने, प्रततिेदन तयार गरी सबैलाई जानकारी गराउन
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 आपतकातलन सूचना तथा सिन्िय क्षते्रको आपतकातलन पूिवतयारी योजना 

विपदको घ ना 
पिात ्अिति  

विपदको अिस्थािा गररन े
आपतकातलन कायव विपदको 
प्रकत ततका आिारिा  

आपतकातलन अिस्था संबोिन गनव 
पूिवतयारी कायव  

पूिवतयारी कायव 
संिोिन गनव खाडलको 
पवहचान  

िूख्य जजम्िेिार तनकाय  अनिुातनत 
लागत 

 

पवहलो र्दन 
 

विपद् सम्बन्िक सूचनाको जानकारी 
प्रिखु जजल्ला अतिकारी सिक्ष 
गराउने । 

 

 

 

  

१. स्थानकय तहिा पूिव सूचना कायवदल 
गठकन/अद्याितिक गने । 

२. जजल्ला आपत्कातलन सञ्चालन केन्रलाई  

सियिानै विपद् सम्बजन्ि सचुना प्रदान गनव  
सक्षि बनाउन सािन श्रोत (ििन,गोदाि र 

 आराि कक्ष) ले यकु्त बनाउने । 

३. नगरपातलकािा आपत्कातलन सहयोग  

संचालन केन्र स्थापना गनव उत्प्ररेरत गने । 

४. हरेक गाउँपातलकािा एक जना सूचना  

सम्पकव  व्यजक्त तोक्न े

 

 
 

जजल्ला आपत्कातलन 
सञ्चालन केन्र सािन 
श्रोतले यकु्त हनु 
नसकेको, नगरपातलका 
तथा गाउँपातलका 
स्तरिा सूचना सम्पकव  
व्यजक्त तोक्न े कायव 
िईनसकेको । 

 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, जजल्ला 
सिन्िय सतितत 
नगरपातलका, 
गाउँपातलका sfof{no, 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L 

uf]/vf lhNnf zfvf  

 

 

सडक तथा हिाई सञ्जाल नक्सा 
तथा सेक्यरुी ी अपडे  गने 

 

सडक तथा हिाई सञ्जालको नक्सा 
तनिावण गने , सडक सञ्जाल स्पि बनाउने 
होतडवङ बोडव तनिावण गने । 

 

विपदको सियिा 
उपयोग हनु सक्ने 
सडक तथा हिाई 
नक्सा विकास 
िइनसकेका 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत, 

गाउँपातलका,नगरपातल
का 
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जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
को सिन्िय बैठकक आयोजना गरी 
जानकारी संकलन गने, पररजस्थततको 
अद्याितिक गने र क्लिरलाई 
सवक्रय बनाउन जजम्िेिारी वििाजन 
गरी आिश्यक सिन्िय गने । 

 

१ हरेक क्लिरको सम्पकव  सूचक 
अध्याबतिक गने कायावलयको 
नािको िोिाइल तथा अवफसको 
सम्पकव  नंिर राख्न े। 

 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
तथा तबषयगत 
क्षेत्रलाई विपद् 

व्यिस्थापन, पूिवतयारी 
तथा प्रततकायवका 
सम्बन्ििा क्षिता 
विकास निईसकेको  
 

 

 

 

 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

स्थानकय तह 
गाउँपातलका/ 
नगरपातलका , िडा 
नागररक िञ्च,  

वक्रयाजशल गैरसरकारी 
संघ संस्थाहरु 

 

 

स्थानकय सरुक्षा तनकाय र अन्य 
सरकारी तनकायबा  विपद् क्षतत 

सम्बन्िक सूचना संकलन गने ।  

 

१ जजल्ला जस्थत सम्पूणव सरोकारिाला 
तनकायको सम्पकव  नं सवहतको 
सूचकलाई गने  

२ अध्याितिक ग  गाउँदेजख 
सदरिकुािसम्ि विपद्ु्को सियिा 

प्रयोग गनव सक्ने सूचना  संयन्त्र 
तनिावण गनव   ।  

स्थानकय देजख जजल्ला 
स्तरसम्ि विपदको 
सियिा प्रयोग गनव 
सवकन े सूचना 
संयन्त्रको विकास 
िइनसकेको । 

. 

 

 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
,जजल्लािा रहेका 
सरुक्षा तनकाय 
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आपतकातलन सियिा सहयोग गने 
िानविय  सहयोगिा कायवगने 
वितिन्न संघसंस्था तथा 
तनकायहरुसँग सिन्िय गने । 

 

१ आपतकातलन अिस्थािा जजल्लािा 
िानविय सहयोग गने वितिन्न 

तनकायहरुको सम्पकव  सूचक 
अद्याितिक गने । 

 

 

 

 

 

 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
,जजल्ला सिन्िय 
सतितत, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइ ी गोरखा 
जजल्ला शाखा  
  

 

 

घ नास्थलिा तत्काल पररचालन 
हनुसक्ने स्ियंसेिकसँग सम्पकव  
स्थावपत गने 

१ आपत्कातलन अिस्थाका लातग 
सबेक्षण  ोली तथा 
स्ियंसेिकहरुको को हनु सक्दछन ्
तकनको सूचक तयार पाने । 

 

 

 

 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
,जजल्ला सिन्िय 
सतितत, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइ ी गोरखा 
जजल्ला शाखा  
  

 

 

विपद्को स्थानिा आपत्कातलन 
सूचना केन्र स्थापना 
गने/िइरहेकाको हकिा त्यसलाई 
पूणव सवक्रय बनाउन े  

 

१ आपत्कातलन  सूचना केन्रको 
अििारणा /कायवसंचालन विति 

तनिावण गने । 

 

आपत्कातलन सूचना 
केन्रको 
अििारणा/कायवसंचाल
न विति तनिावण 

िईनसकेको अिस्था 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत, 

जजल्ला सिन्िय सतितत 
नेपाल पत्रकार िहासंघ, 

 

५०,०००
। 

संकतलत सूचनाहरुको विश्लषेण 
गरी रेतडयो,  ेतलतिजन, पत्रपतत्रका 

१. संचार िाध्यािहरुको सम्पकव   सूचक  

अद्याितिक गने । 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत, 

१,००,०
००। 
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िाफव त सूचना प्रबाह गने  

 

२ . सूचना तथा सिन्िय तथा 
संचारकिीलाई विपद्ु् सम्बन्िक 

सूचना संकलन तथा संप्रषेण सम्बन्िक  
अतििजुखकरण गने । 

जजल्ला सिन्िय 
सतितत, नेपाल पत्रकार 

िहासंघ 

 

विपदको तबषयिा क्षेत्रकय 
आपतकातलन संचालन केन्र र 
राविय आपतकातलन केन्रिा सूचना 
प्रिाह गने । 

 

DEOC, REOC / NEOC को अििारणा 
सम्बन्िक अतििखुककरण कायवक्रि 
संचालन गने । 

DEOC, REOC / NEOC 

को तबषयिा सिान 
अििारणा विकास 
िईनसकेको 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

,g]kfn /]8qm; ;f];fO6L 

uf]/vf lhNnf zfvf  

 राविय तथा अन्तराविय 
सहायोगक तनकाय 
 

१०,०००
। 

दोश्रो र्दन विपद् प्रिावितको सूचना संकलन 
गने र स्थानकय स्तरिा उपलब्ि 
हनुे श्रोत तथा सािनको आंकलन 
गने । 

१. सूचना संकलन गने विति, सूचना 
संकलनिा संलग्न  ोलीको पवहचान 
गने । 

२.  विपदको सियिा उद्धारका लातग 
वितिन्न तनकायबा  प्राप्त हनु सक्ने 
सािन श्रोतको वििरण तयार पाने 
। 

विद्यिान सािन 
श्रोतको नक्सांकन 
निईसकेको 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

जजल्ला जस्थत तबषयगत 
कायावलयहरु 

१५,०००
। 

प्रकोप प्रिावितका लातग राहत 
वितरणको लातग सिन्िय गने  । 

२. राहत वितरणको लातग लजजविक 
क्लिरसँग सिन्िय गरी वितिन्न 
व्यजक्त तथा तनकायको पवहचान गने 
। 

  जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

 

प्रिावित तथा घाईतेको अिस्था १. क्लिरको सूचना अद्याितिक गने ।   जजल्ला विपद् ५,०००। 
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जानकारी गराउदै सम्बजन्ित 
क्लिरसँग सिन्यय गरी जानकारी 
प्रदान गने ।  

व्यिस्थापन सतितत र 
तबषयगत क्षेत्रका 
अगिुा तनकाय 

विपद् प्रिावित पररिारहरुको 
अिस्थाको विषयिा आपत्कातलन 
सूचना केन्रबा  स्थानकयबा  
रेतडयो पत्रपतत्रका िाफव त २४ सै  
घण् ा जानकारी गराउने । 

१. रेतडयो तथा संचारकिीको सूचक तयार 
पाने । 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

 

सूचना केन्र िाफव त जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतिततलाई काि 
कायवबावहको सम्बन्ििा तनरन्तर 
रुपिा जानकारी गराउने । 

१. जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततका 
लातग एकजना सूचना अतिकारी 
तोक्ने । 

 सूचना अतिकारी, 
जजम्िेिार किवचारी 

 

खोज तथा उद्धार सिूहसँग 
सिन्िय गरी प्रारजम्िक 
जानकारीका आिारिा प्रारजम्िक 
िानिकय सहयोगका लातग सिन्िय 
गने 

१. विपदको सियिा गनुवपने प्रारंतिक 
िानविय सहायताको सूचक तयार पाने 
। 

२ . िानविय सहयोगिा संलग्न 
स्थानकय/जजल्ला स्तरका तनकायहरुको 
सम्पकव  सूचक तयार  गने 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

 

पवहलो हप्ता प्रिावित िानिकय तथा िौततक 
क्षतत वििरण तथा प्रिावित 
स्थलबा  उपलब्ि िएका त्याङ्क 
र जानकारीको विश्लषेण र सतिक्षा 

१. स्थानकय स्तरिा विपद् सूचना प्राप्त 
गने सम्पकव  व्यजक्तको पवहचान गने 
(राजतनतकक किी, सिाजसेिक, 

 सूचना तथा सिन्िय 
क्षेत्र, जजल्ला विकास 
सतितत(तबषयगत 
कायावलयहरुको 
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गने । सहयोगिा) 

उद्धारिा खव एका जनशजक्त तथा 
उपलब्ि श्रोत सािनको जानकारी 
तलई आिश्यक अनसुार सिन्िय 
तथा सम्प्रषेण गने । 

 १. विषयगत क्षेत्रको तनयतित बैठकक 
बस्ने र अद्याितिक गने । 

 जजल्ला जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

१,००,०
००। 

विपद्बा  क्षतत िएका वििरण 
सम्बन्िक लेखाजोखाका लातग 
बहकु्षेत्रकय  रतु लेखाजोखा 
(Multisectoral Initial Rapid 

Assessment, MIRA Team) 

 ोलीको पररचालन गने  

२. बहकु्षेत्रकय रतु लेखाजोखा 
(Multisectoral Initial Rapid 

Assessment, MIRA Team)  ोलीको 
पवहचान/गठकन गने  

३.  आिश्यक परेिा बहकु्षेत्रकय रतु 
लेखाजोखा (Multisectoral Initial 

Rapid Assessment, MIRA)  सम्बन्िक 
तातलि/ अतििजुखकरण कायवक्रि 
आयोजना गने 

४. आिश्यकतानसुार लेखाजोखाका लातग 
वितिन्न फिे हरु विकास गरी राख्न े 

 

ax'If]qLo  b|'t n]vfhf]vf 

(Multisectoral Initial 

Rapid Assessment, 

MIRA Team) 6f]nLsf] 

klxrfg÷u7g x'g afFsL 

/x]sf] / ;f] ;DaGwdf Ifdtf 

ljsf; k"0f{?kdf geO{;s]sf] 

. 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, नेपाल प्रहरी, 
नेपाली सेना, g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L uf]/vf lhNnf zfvf 

/yfgLo kflnsf  

 

५,००,०
००। 

पवहलो िवहना विपद् प्रिावित व्यजक्त तथा 
घाईतेका लातग पररचय पत्रको 
व्यिस्था गने ।  

१. तत्काल आिश्यक हनुसक्ने १००० 
प्रतत पररचयपत्र वप्रन्  गरी िौज्दात 
राख्न े (पररचय पत्रको खाका तयार 
िएको छ ।) 

 जजल्ला प्रशासन 
कायावलय, जजल्ला 
सिन्िय सतितत 
स्िास््य कायावलय 

२,००,०
०० 
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प्रकोप सम्बन्िक जनचेतना 
अतिितवद्ध गने    (पचाव पम्प्ले  
साथै एफ.एि., सडक तथा हिाई 
नक्सा तथा पत्रपतत्रका िाफव त) 
वितिन्न क्लिरसँग सिन्िय 
गराउने । 

१. प्रिखु प्रकोप र तकनको न्यूनककारण 
तथा बच्ने उपाय सम्बन्ििा प्रचार 
प्रसार सािग्रक तनिावण गरी 
आिश्यकतानसुार िौज्दात राख्न े। 

२.  आपत्कातलन अिस्थािा सम्पकव  
गररने संचार िाध्यािको सम्पकव  सूचक 
अद्याितिक गने । 

िौज्दातिा राख्नपुने 
सािाग्रकको आकँलन 
निईसकेको । 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

जजल्ला सिन्िय सतितत 
िानिकय सहयोगिा 
कायव गने गैर सरकारी 
संस्थाहरु 

३,००,०
००। 

दोश्रो िवहना जज.स.स/स्थानकय स्तरका प्रतततनति 
तथा तबषयगत क्षेत्र अगिुा 
कायावलय (क्लस् र तलड) बसक 
सतिक्षा बैठकक बस्ने । 

जजल्लाका सबै गा.पा र ना.पा तथा 
क्लिर तलडको सम्पकव  सूचक तयार 
गने । 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

जजल्ला विकास सतितत, 

गा.पा र ना.पा 

१०,०००। 

सो िन्दा बढी विपद् प्रिावितहरुको सरुजक्षत 
पूनवस्थापनाको योजना तयार गरी 
कायावन्ियन गनव आिश्यक 
सिन्िय गने 

१. योजना तनिावण गनव सक्ने दक्ष 
जनशजक्तको सूचक तयार पाने सहयोग 
गने  । 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत, 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L 

uf]/vf lhNnf zfvf  

 

विपद् अगातड र विपद् पतछको 
झल्को आउने गरी सबै क्षेत्र एिं 
संघसंस्थासँग सिन्िय गरी प्रगतत 
वििरण प्रकाशन गने । 

१. प्रगतत वििरणको तबषय सूचक तथा 
विगतको विपद् सम्बन्िक वितिन्न 
सूचना तथा प्रगतक वििरण अद्याितिक 
पाने । 

सूचना अद्याितिक गने 
सम्बन्ििा सबै 
सरोकारिालातबच 
सिान रुपले सिन्िय 
विकास हनु नसकेको 

जजल्ला जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
,जजल्ला प्रशासन, जजल्ला 
सिन्िय सतितत र 
तबषयगत कायावलयहरु 

१,००,०
००। 
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जजल्ला विपद् पूिव तयारी तथा 
प्रततकायव योजना सिय सापेक्ष 
पररिाजवन गनव सिन्ियकारी 
ििूकका तनिावह गने । 

१.योजना पररिाजवन गनव लाग्ने खचवको 
आंकलन गने । 

२. योजना पररिाजवन गनव आिश्यक 
तबशेषज्ञको सूचक तयार पाने । 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

जजल्ला सिन्िय सतितत 

१५,०००। 
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                                         कायवयोजना सवहतको प्राथातिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 
तस.नं प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको 

सूचक 
िखु्य जजम्िेिार तनकाय कायावन्ियन गने 

तररका  
सियतसिा    
(कायवतातलका) 

१ स्थानकय तहिा पूिव सूचना कायवदल 
गठकन/अध्याितिक गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थान  सतितत बैठकक तथा सूचना 
अध्याितिक गने 
कायव 

2079 पौष 
िसान्तसम्ि 

२ जजल्ला आपत्कातलन सञ्चालन 
केन्रलाई सियिा नै विपद् 
सम्बन्िक सचुना प्रदान गनव सक्षि 
बनाउन आिश्यक श्रोत सािनले 
यकु्त बना उने । 

जजल्ला प्रशासन कायावलय, जजल्ला 
सिन्िय सतितत  

ििनको व्यिस्था, 
सािग्रक जडान 

@)&( चैत्र 
िसान्ततित्र 

३ हरेक तबषयगत क्षेत्र (क्लिर) को 
सम्पकव  सूचक अ ध्याबतिक गरी राख्न े
। 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत  

कायावलयको 
तफव बा  सूचना 
अध्याितिक गने 
कायव 

@)&( िंतसर 
िसान्तसम्ि 

४ विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायविा 
कसरी अगातड बढ्ने िने्न तबषयिा 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततलाई अतििखुककरण तथा 
क्षिता विकासका तातलि तथा 
अनिुि आदान प्रदान कायवक्रि 
संचालन गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, नेपाल रेडक्रस सोसाई ी , 

वितिन्न सहयोगक गैर सरकारी 
संस्थाहरु,गाउँपातलका,नगरपातलका 

तातलि 
कायवक्रि/अनिुि 
आदान प्रदान 
गोष्ठक 

@)&( िाघ िसान्त 
सम्ि 

५ आपत्कातलन अिस्थािा जजल्लािा 
िानिकय सहयोग गने वितिन्न 

तनकायहरुको सम्पकव  सूचक 
अध्याितिक गने । 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत  

कायावलयको 
तफव बा  सूचना 
अध्याितिक गने 
कायव 

@)&( िंतसर 
िसान्तसम्ि 

६ आपत्कातलन अिस्थाका लातग 
सबेक्षण  ोली तथा 
स्ियंसेिकहरुको को हनु सक्दछन ्
तकनको सूचक तयार गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत नेपाल 

प्रहरी, नेपाली सेना, 
स्काउ ,रेडक्रस सोसाई ी 

कायावलयको 
तफव बा  सूचना 
अध्याितिक गने 
कायव 

@)&( िंतसर 
िसान्तसम्ि 

७ सूचना तथा सिन्िय के्षत्रका 
सदस्य तथा संचारकिीलाई 
विपदका सूचना संकलन तथा 
संप्रषेण सम्बन्िक अतििखुककरण 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत नेपाल 

पत्रकार िहासंघ 

अतििखुककरण 
कायवक्रि 

@)&( चैत्र 
िसान्तसम्ि 
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गने । 

८ DEOC,NEOC,REOC को अििारणा 
सबै के्षत्रिा प्रि पाने । जजल्ला 
आपत्कातलन सूचना केन्रको 
संरचना सम्बन्ििा साझा 
अििारणा विकास गने । 

आपत्कातलन सूचना केन्रलाई 
आिश्यक पने िौततक सािन श्रोत 
(कम्प्य ुर/ल्याप प, वप्रन् र 
आर्दको) लगायतका सािाग्रकहरु 
संकलन तथा व्यिस्थापन गने । 

जजल्ला प्रशासन कायावलय, जजल्ला 
सिन्िय सतितत र अन्य सहयोगक 
तनकाय 

बैठकक तथा 
अतििखुककरण 
कायवक्रि 

@)&( चैत्र 
िसान्तसम्ि 

९ विपद् सतजना िएको खण्डिा 
सम्िावित विपदको क्षततको 
अनिुान गरी त्यसका लातग 
आिश्यक पने स्रोत सािन र 
उपलब्ि गराउन सक्ने 
तनकायहरुको पवहचान गने ।  

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत  

बैठकक तथा सूचना 
अध्याितिक गने  

@)&( बैशाख 
िसान्तसम्ि 

१० २०७२ सालको िकूम्प र त्यस 
पिात जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततको सवक्रयता सिेव एको 
पररजस्थतत प्रततिेदन तयार पाने । 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत  

प्रकाशन गने @)&( काततवक 
िसान्तसम्ि 

११ प्रिखु प्रकोप र तकनको न्यूनककरण 
तथा बच्ने उपाय सम्बन्ििा 
प्रचारप्रसार सािग्रक,सडक तथा 
हिाई नक्सा आर्द तनिावण गने । 

जजल्ला प्रशासन कायावलय, जजल्ला 
सिन्िय सतितत नेपाल रेडक्रस 

सोसाई ी, जजल्ला स्िास््य 
कायावलय,  

सािग्रकहरुको 
तनिावण गने 

@)&( फाल्गणु 
िसान्तसम्ि 

१२ िौसि तथा संिावित विपदको 
सूचना स्थानकय एफ.एि,  ेतलतिजन 
, पत्रपतत्रका आर्द िाफव त सम्प्रषेण 
गने । 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत 
, जजल्ला सिन्िय सतितत नेपाल 

पत्रकार िहासंघ  

सूचना सािग्रक 
तनिावण तथा 
प्रकाशन/प्रसारण 

आिश्यकता 
अनसुार 

१३ सिदुाय तथा   पातलकास्तरका पूिव 
सूचना कायवदलहरुलाई विपद् पूिव 
सूचना प्रणालीको विषयिा 
अतििखुककरण गने ।  

जजल्ला प्रशासन कायावलय बैठकक तथा 
छलफल 

@)&( चैत्र 
िसान्तसम्ि 
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१४ बाढी पवहरो, आगलागक, िहािारी 
हनुे के्षत्रको पवहचान गरी प्राकत ततक 

प्रकोप र गैर प्राकत ततक प्रकोपको 
घ ना हनु सक्ने PRONE AREAS 

बारेिा प्रचार प्रसार गने गराउने । 

जज.स.स., साझेदार तनकायहरु, 

जजल्ला आपत्कातलन कायव 
संचालन केन्र  

अध्ययन, 

प्रकाशन/प्रसारण 

@)&( चैत्र 
िसान्तसम्ि 

१५ जजल्ला  पातलका  तथा सिदुाय 
स्तरिा IREA/MIRA TEAM को गठकन 
र अतििखुककरण 

स्थानकय तनकाय, गै.स.स. बैठकक तथा 
छलफल 
कायवक्रि 

@)&( फाल्गणु 
िसान्तसम्ि 

 

 

४.३ विषयगत क्षते्र खोज तथा उद्धार र संरक्षण  

नतेतत्ि गने तनकाय  जजल्ला प्रशासन कायावलय,गोरखा ।  

क्षते्रगत सदस्यहरुको सूचक M 
 

क्र.सं. कायावलयको नाि दजाव िोिाइल नम्बर 

१ जजल्ला प्रशासन कायावलय प्र.जज.अ. ९८५६०५७७७७ 

२ जजल्ला सिन्िय सतिततको कायावलय जज.स.अ. ९८५६००८२२२ 

३ श्रक ररपिुदवन गण प्र.सेनानक ९८४३१६३४२९ 

४ जजल्ला प्रहरी कायावलय प्र.उपररक्षक ९८५६०५५५५५ 

५ राविय अनसुन्िान जजल्ला कायावलय उप.अ.तन. ९८५६०४०६७४ 

६ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स.प्र.ना.उ. ९८५१२५९४२० 

७ Gf]kfn /]8qm; ;f];fO6L uf]/vf  ;efklt  (*%^)$)!!!  

 

 

खोज तथा उद्धार 
सिविगत उद्दशे्य  

विपदको बेला तत्काल खोज तथा उद्धारको आिश्यकता परेका ब्यजक्त, पररिार िा सिूदायलाई 
तत्काल खोज तथा उद्धार गरी िानिकय क्षतत तथा िविष्यिा हनु सक्ने अन्य जोजखिहरुको 
न्यूनककरण गनुव यस क्षेत्रगत सिहुको सिविगत उदे्दश्य हो । यस उदे्दश्य सतुनजित गनवका लातग 
न्यूनति तनम्न कुराहरुको तयारी अत्यािश्यक पदवछ ।  

 अनगुिन चसु्त गनवका लातग अनगुिन सम्बन्िक बैठकक विपदको सिय पूिव नै तनयतित रुपिा 
बसातलन ुपने ।   

 खोजक तथा उद्धार सम्बन्िक  ोलीको गठकन र आिश्यक पूिव अभ्यास संचालन गनपुने । 
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 खोज तथा उद्धारका लातग चावहने आिश्यक उपकरण तथा औजारहरुको उजचत िण्डारण, 

व्यिस्थापन र पररचालनको तनतित्त सम्बजन्ित जनशजक्तको क्षिता अतिबतवद्ध तथा जशघ्र 
पहुँचको व्यिस्था सतुनजितता गने । 

 सम्िावित खोज तथा उद्धारको आिश्यकता पनव सक्ने सिदुायको नक्शांकन तथा त्यस 
क्षेत्रिा पहुँच सम्बन्िक बैकजल्पक बा ो िा उपाय सवहतको योजना र त्यस बारे सो क्षेत्रका 
लातग जजम्िेिार व्यजक्त िा संस्थालाई अतििूखककरण ।  

 क्षेत्रगत वहसािले खोज तथा उद्धार  ोलीको जजम्िेिार कायव तबिाजन र थप सहयोगका लातग 
आिश्यक प्रवक्रयाहरुको जानकारी । 

 खोज तथा उद्धारको आिश्यकता िएका प्रिावितहरुको जकिन रक्षा संगै प्रिावित सिदुायिा 
अनािश्यक तनाि तसजवना नहनु र्दन ेहेतलेु विपदको िानिकय क्षतत र यसका लातग गररएका 
प्रयास सम्बन्िक उपलब्ि सूचना व्यिस्थापन र सम्प्रषेण सम्बन्िक आिश्यक व्यिस्था । 
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खोज तथा उद्धार क्षते्रको आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 
विपदको घ ना 
पिात ्अबति 

विपदको अिस्थािा गररन ेआपत्कातलन 
कायव (विपदको प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था संबोिन गनव गररन े
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव संबोिन 
गनव खाडलको पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो र्दन  जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततको िैठककिा सहिागक गने  

 खोज तथा उद्धार क्षते्रको 
आपत्कातलन सिन्िय बैठकक 
आयोजना गने 

 शाजन्त सरुक्षा प्रदान गने 

 साझेदार तनकाय तथा सम्िजन्ित 
व्यजक्तहरुको सम्पकव  सूचक 
अध्याितिक गने 

 जजल्ला प्रशासन 
कायावलय एिं 
सरुक्षा 
तनकायहरु 

 

 प्रिावित स्थलको पवहचान र 
प्राथतिकता तनिावरण गने, विपदजन्य 
स्थल तफव  खोजतलास तथा उद्धार 
 ोली पररचालन गने 

 एम्बलेन्स सेिा, दिकल, 

आपत्कातलन प्राथातिक उपचार र 
घाईतेको लातग यातायातको 
ब्यबस्था तत्काल तिलाउन े। 

 खोज तथा उद्धार Search and Rescue 

Team  ोलीको तनिावण गने 

 जजल्ला र स्थानकय विपद् 
प्रततकायवका लातग खोज तथा उद्धार 
सिूहको क्षिता विकास गने ।  

 जजल्ला तथा स्थानकय स्तरिा 
आबश्यकता अनसुार  खोज तथा  
उद्धार, प्राथातिक उपचार र पिुव 
सूचना प्रणाली, सिूह गठकन गरी 
क्षिता विकास गने । 

 खोज तथा  उद्धारका लातग 
आिश्यक िानिकय तथा िौततक 
सािग्रकहरुको विद्यिान क्षिता 
आकंलन गने, आिश्यक पने खोज 

 आिश्यक िात्रािा 
खोजतलास तथा उद्धार 
सािग्रक नहनु ु सूचना 
प्रिाहिा वढलाई 
िौगोतलक विक ताको 
कारण सिय िै घ ना 
स्थलिा पगु्न कर्ठकनाइ, 

प्रावितिक तथा दक्ष  
जनशजक्तको किक 

   प्रिािकारी रुपिा 
क्षेत्रगत सिन्ियको 
अिाब, खलुा के्षत्रको 
पवहचान निएको, 
बैज्ञातनक रेस्कू व िको 

जजल्ला प्रशासन 
कायावलय र 
सरुक्षा तनकाय 
तथा संघ 
संस्थाहरु 

!) लाख 
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तथा उद्धार सािग्रकको सूचक तयार 
गने, तयारी हालतिा राख्न े र 
आिश्यकतानसुार खररद प्रबन्ि  
गने । 

अिाि Fire Fighting तथा 
Earthquake को लागक 
चावहने आबश्यक 
उपकरण को किक 

 स्थानकय तहसँग सिन्िय गरी 
खोज तथा उद्धार गने, सम्बजन्ित 
अन्य तनकायसँग सिन्िय गने 

 साझेदार तनकाय तथा सम्िजन्ित 
व्यजक्तहरुको सम्पकव  सूचक 
अध्याितिक गने 

 रेडक्रस, स्थानकय क्लब तथा 
उद्धारसँग सम्बजन्ित अन्य 
संघसंस्थाहरूलाई सािाजजक सेिाको 
क्षेत्रिा तत्काल पररचालन गने 
व्यिस्था सतुनजित गररएको हनुेछ 
। 

 खोज तथा 
उद्धार 
क्षेत्र(जजल्ला 
प्रहरी कायावलय, 

शसस्त्र प्रहरी 
िल, नेपाली 
सेना, विषयगत 
क्षेत्र तथा 
तनकायहरु, 

स्थानकय तथा 
अन्र्तराविय 
गैरसरकारी 
संस्थाहरु) 

 

 
 किाण्ड पोि खडा गने  आिश्यक सािग्रकको पूिव 

िण्डारण गने ।  

 खोज तथा 
उद्धार के्षत्र 

१ लाख  

दोश्रो र्दन  विपदको अिस्था हेरी खोज तथा 
उद्धारलाई तनरन्तरता र्ददै 
िहत्िपूणव आिश्यक स्रोत/सािनको 
उपलव्िता यवकन गने र 
आिश्यक सहयोगको िाग गने । 

 स्थानकय तहिा रहेका स्ियं 

 आिश्यक स्रोत/सािनका सािग्रकको 
पिुव लेखाजोखा गरी िण्डारण  गरी 
राख्न ेव्यिस्था तिलाइएको हनुेछ । 

स्रोत सािनको अपयावप्तता जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
सतितत 
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सेिकहरुको आबश्यकता अनसुार 
सहयोग तलईने ।    

पवहलो हप्ता  प्रिावितहरुलाई सरुजक्षत स्थानिा 
स्थानान्तरण गने 

 सरुजक्षत स्थानको पवहचान गरी राख्न े 
 जजल्ला विपद् 

व्यिस्थापन 
सतितत 

 

 राहत सािग्रक वितरण कायवलाई 
स्थानान्तरण गने 

 आिश्यक राहत सािग्रकको  पूिव 
िण्डारण 

   

पवहलो िवहना  विस्थावपत जशविरिा शाजन्त सरुक्षा 
प्रदान गने 

 विपद् घ नाको, खोज तथा उद्धार 
प्रयासको, विश्लषेण सवहत प्रततिेदन 
तयार गने र जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतिततिा प्रततिेदन 
पेश गने । 

 तबषयगत क्षते्रका सदस्यहरुलाई 
सचुना संकलन, तबष्लेषण र 
प्रततबेदन तयारीका लातग ढाँचा 
तयारी गने  

 

 जजल्ला प्रशासन 
कायावलय र 
सरुक्षा तनकाय 
तथा संघ 
संस्थाहरु  

 

 

तातलका नं. १८: कायावन्ियन योजना सवहतको प्राथातिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

तस.नं प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूचक िखु्य जजम्िेिार तनकाय कायावन्ियन गने तररका 
(बैठकक, कायवशाला, तातलि 
आर्द) 

सिय 

तसिा(कायवतातलका) 

१ खोज तथा उद्धार के्षत्र साझेदार तनकाय तथा 
सम्िजन्ित व्यजक्तहरुको सम्पकव  सूचक अध्याितिक गने 

जजल्ला प्रशासन कायावलय, गोरखा िैठकक प्रत्येक तकन 
िवहनािा 

२ आिश्यक पने जनशजक्त छनौ  तथा व्यिस्थापन गने 
।  

नेपाली सेना, जजल्ला प्रहरी कायावलय, शसस्त्र 
प्रहरी िल,  

िैठकक, छलफल तयारी अिस्थािा 
रहने व्यिस्था 
िएको   
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३ प्रिावित हनुे स्थानबा  उपलब्ि हनुे श्रोत सािन ( 
जनशजक्त सिेतको पवहचान) 

के्षत्रका सबै तनकाय िैठकक फागनुसम्ि 

४ पूिवतयारी तातलि र सचेतना कायवक्रि  के्षत्रका सबै तनकाय तातलि तथा पिुवतयारी 
अभ्यास 

काजत्तक र िंतसर   

५ आिश्यक राहत तथा उद्धार सािग्रकको क्षेत्रगत 
व्यिस्थापन एिं िण्डारण 

के्षत्रका सबै तनकाय जजल्लाका सरुक्षा तनकाय र 
विपदको के्षत्रिा कायवरत 
संस्थाहरुले तनरन्तर गरररहेको 

िैशाख  

६ खोजक तथा उद्धारको सियिा सूचना संजालको 
व्यिस्था 

जजल्ला आपत्कालीन कायवसंचालन केन्र, 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र पहरी िल 

जजल्ला आपत्कालीन 
कायवसंचालन केन्रलाई थप 
सािन स्रोतले सम्पन्न 

िनाउनपुने  

तनयतित रुपिा 
तयारी अिस्थािा 
रहेको 
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संरक्षण 

विपदको सियिा हनु सक्न ेसिस्याहरु 

 विपद् पतछ तत्काल प्राप्त गनुव पने सेिा सवुििाको पहँचिा किक । 

 प्रिावितहरुिा पाररिाररक तबछोड । 

 बालबातलकाहरुिा अतििािक विहीनता । 

 पाररिाररक सदस्य विछोडका कारण अन्य सदस्यहरुिा िानतसक तनाि । 

 बाल अतिकार तथा श्रि शोषणको अिस्थािा ितवद्ध । 

 शाररररक तथा लैवङ्गक वहंसािा ितवद्ध । 

 िानि िेचविखन तथा ओसारपसारको जोजखििा ितवद्ध । 

 एकल जेष्ठ नागररको हेरचाहिा सिस्या ।  

 सम्िावित िानतसक आघात तथा िनोिैज्ञातनक विपजत्त । 

 तलङ्गिा आिाररत वहंसाको बढ्दो जोजखि । 

 शाजन्त सरुक्षाको अिाि तथा सािान्य असरुक्षाको िातािरण । 

 सरुजक्षत सतु्केरी हनुे ठकाउँको अिाि । 

 वकशोरी तथा िवहलाको प्रजनन ्स्िास््यिा नकारात्िक असर । 

 

विपदको अिस्थािा आिाररत विषयगत उद्धशे्य: 

सिविगत उद्धशे्य: 

बालिातलका लगायतका जोजखििा रहेका सिूहरुले आपत्कातलन पररजस्थततको कारणबा  उत्पन्न, 
वहंसा, शोषण, दवु्यविहार तथा हेलाबा  संरक्षण प्राप्त गदवछन ्। 

  

विशषे उद्धशे्य 

 नेपालका प्राकत ततक विपद् तथा अन्य आपत्कातलन पररजस्थततहरुिा उपलब्ि गराइने सहयोग 
कायवक्रिहरुिा जोजखििा रहेका सिूहहरुका लातग िानिअतिकार सम्बन्िक काननु, अन्तरावविय 
िानिकय काननु तथा राविय काननुले प्रत्याितु गरेका (Gurantee) िौतलक अतिकारहरुको 
संरक्षण गदवछन ्िने्न कुरा सतुनजित गने । 

 जोजखििा रहेका सिूहहरुको संरक्षण सतुनजित गरी आपत्कालीन सहयोगको न्यायोजचत 
वितरणिा सहयोग उपलब्ि गराउने । 

 आपत्कालीन पररजस्थततबा  उत्पन्न वहसां, शोषण, दवु्र्यिहार तथा हेलाका जोजखिहरुलाई 
सम्बोिन गरी प्रकोपबा  प्रिावित िातनसहरुको संरक्षण गने र त्यस्ता दवु्यविहारबा  प्रिावित 
िै जकवित व्यजक्तहरुका लातग सेिा सम्बन्िक प्राििानिा सहयोग उपलब्ि गराउने । 

 बालिैत्रक ठकाउँ, सरुजक्षत सतु्केरी गतह तथा िनोसािाजजक परािशव सम्बन्िक सहयोग गने । 
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 विछोड िएका बालबातलका, खास गरी ५ िषवको उिेर िन्दा ितुनका के ाके ी तथा 
वकशोरीहरुले पवहचान, दताव तथा स्िास््यसम्बन्िक जाँचका बारेिा सहयोग र त्यस्तो सहयोग 
पतछ उपयकु्त सेिा तथा संरक्षणका सवुििासवहत पररिारको खोजक गने कायविा सहयोग प्राप्त 
गदवछन ्िने्न कुरा सतुनजित ्गने । 

 यौन दवु्यविहार तथा वहंसा विरुद्धका घ नाको अनगुिन, प्रततिेदन तथा पैरिक गने प्रणालीको 
स्थापना गरी बालबातलका तथा िवहलाहरुको यौन दवु्यविहार तथा शोषणको रोकथाि गने । 

 सिताको आिारिा सेिा सवुििा न्यायोजचत वितरणको लातग िकालत गने । 

 

 संरक्षण क्षते्रको आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 

विपदको 
घ ना 
पिात ्
अबति 

विपदको अिस्थािा गररन े
आपत्कातलन कायव (विपदको 
प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था 
संबोिन गनव गररन े
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 
(Gap) खाडलको 
पवहचान 

िखु्य 

जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो 
र्दन 

 

 

 

 संरक्षण क्लिरको िैठकक 

 सदस्यहरुको काि र 
जजम्िेिारी िाँडफाँड 

 खोज तथा उद्दार  ोलीलाई 
सहयोग 

 सदस्यहरु विच कायव–
जजम्िेिारी िाँडफाँड, 

(स्ियिसेिक, विश्लषेक सिहु) 

 प्रिखु व्यजक्त तथा 
सम्िजन्ित 
सरोकारिाला 
तनकायको सम्पकव  
अध्याितिक गने 

 क्लस् रका 
सदस्यहरुलाई MIRA 

बारेिा 
अतििखुककरण 
तातलि प्रदान गने 

 क्लस् रका 
सदस्यहरुलाई 
अतििखुककरण गने 

 स्ियंसेिक तथा 
क्लस् रका 
सदस्यहरुलाई खोज 
तथा उद्धार सम्िन्िक 
अतििखुककरण 
तातलि 

 पणुव 
अतििखुककर
ण 

 सजुच 
अध्यािति 
गने 

 तातलि, र 
अतििखुककर
ण 

  

िवहला 
जजल्ला 
प्रशासन 
कायवलय 
तथा केएर 
नेपाल  

  

  

  

२० 
लाख  
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दोश्रो र्दन 

 

 

 

 

 सम्िजन्ित के्षत्रिा विश्लषेक 
सिहुको पररचालन, प्रारजम्िक 

प्रततिेदनको तयारी 
 Help Desk स्थापना गने 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततको सिन्ियिा प्रिावित 
गिवितक, स्तनपान गराईरहेकी 
िवहला, अपाङ्गता िएका 
व्यजक्तहरु, िालिातलका, 
आर्दलाई प्राथतिक राहत 
वितरण । 

 जजल्ला जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत तथा 
क्लस् रहरुविच सिन्िय 

 प्रिावितहरुलाई  िनो–
सािाजजक परािशव 

 संरक्षण कलस् रका 
सदस्यहरुिा  
स्रोतको नक्सांङकन  

 संरक्षण क्लस् रका 
सदस्यहरुको 
अध्यािति साथ 

सम्पकव  । 

 प्राथातिक िनो–
सािाजजक 
परािशवका लातग 
रोिर तयारी तथा 
सिदुायिा आिाररत 
िनो–सािाजजक 
परािशवदाताको 
उत्पादन 

 

 

 जजल्ला 
प्रशासन 
कायवलय  

स्रोत 
नक्सांङ्कन, 

पवहचान, 

तथा 
व्यिस्थापन 
, 

  

  

  

  

  

  

  

  

पवहलो 
हप्ता 

 

 

 

 

 Resource Mapping,Referral 

Mechanism  लाई Strengthen गने 

 विस्ततत विश्लोण प्रततिेदन 
तयार पाने 

 िनो–सािाजजक परािशव 
प्रदान गने 

 DDRC तथा क्लस् रहरुविच 
तनरन्तर िकालत ,लबक 
सिन्िय, तथा संचार 

 बालिातलकािैत्रक, िवहलािैत्रक 
स्थानहरुको व्यिस्था 
।(आिस्यकतानसुार िवहला 
तथा बालिातलका 
कायावलयको अगिुाईिा ) 

 क्लिर सदस्यहरु 
िध्येबा  विष्लेषक 
सिहु िनाउने 
।(िवहला तथा 
िालिातलका 
कायावलयको 
अगिुाईिा ।)  

 Assesment तथा 
प्रततिेदन तयार गने 
प्रावितिक  ोलीको  
तनिावण । 

  

  

  

  

  

  

  

  

जजल्ला 
प्रशासन 
कायवलय 
तथा केएर 
नेपाल  

  

  

  

  

२० 
हजार  

  

  

  

पवहलो 
िवहना 

 

 

 आिश्यकतानसुार क्लस् र 
अध्याितिक गने तथा 
पनुरािलोकन गने ।  

 (SOP) संरक्षणसंग सम्िद्ध 

 उप सतितक गठकन 

 संरक्षणसंग 
सम्िजन्ित न्यूनति 
िापदण्ड तथा 

  

  

  

  

  

१ लाख 
५० 
हजार  
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गणुस्तर िागदशवन पालना 
गनैपने  

 सचेतनाका लातग संरक्षण 
सम्िन्िक सािग्रकहरु प्रचार 
प्रशार गने ।(रेतडयो सन्देश, 

कायवक्रि, पोिर, पम्पले स,् 

आर्द ।) 

िागवदशवन सम्िन्िक 
अतििखुककरण 
तातलि । 

 संरक्षणसंग 
सम्िजन्ित 
जनचेतनािलुक 
सािाग्रकहरुको Content  

तयारी । 

दोश्रो 
िवहना 

 

 

 संरक्षणसंग सम्िजन्ित 
प्रारजम्िक िहिुवषवय योजना 
तयार गने । 

 तनरन्तर सिन्िय ।  

 जनचेतनािलुक कायवक्रि – 
लैंतगक वहंसा, िानि िेचविखन, 

िालवििाह, बालिातलका 
स्थानान्तरण, ASRH आर्द ) 

 स्ियं अथिा 
प्रावितिक  ोलीद्धारा 
उपसतिततहरुको 
तनिावण । 

  

  

  

  

  

  

  

१ लाख  

  

सो िन्दा 
बढी 

 

 

 

 अध्याितिक तथा विस्ततत 
संरक्षण प्रततकायव योजनाको 
तनिावण ।  

 उद्धार, तथा तसफाररस गररएका 
केशहरुिा सिन्िय तथा  
सहयोग । 

 तनरन्तर लबक, िकालत, 

जनचेतनािलुक कायवक्रि र 
सिन्िय । 

 र्दगो प्रततकायव तथा 
पनुिावसका लातग सहयोग । 

 Focal Person 

 तसफाररस 
संयन्त्रलाई संस्थागत 
गने । 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ६० 
हजार 
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४.४. विषयगत क्षते्र आश्रय स्थल तथा गैरखाद्य 
विषयगत क्षते्रको अगिुा:  g]kfn /]8qm; ;f];fO6L uf]/vf lhNnf zfvf   
क्षते्रगत सदस्यहरु  

If]qut ;b:ox¿sf] ;"rL 

 

क्र.
सं. 

कायावलयको नाि दजाव कायावलय 
नम्बर 

िोिाइल नम्बर 

१ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी गोरखा 
जजल्ला शाखा  

सिापतत  ४२०१०४  ९८५६०४०१११  

२ श्रक ररपिुदवन गण प्र.सेनानक ४११२०० ९८४३१६३४२९ 

३ जजल्ला प्रहरी कायावलय प्र.उपररक्षक ४२०१९९ ९८५६०५५५५५ 

४ राविय अनसुन्िान जजल्ला कायावलय उप.अ.तन. ४२०१६५ ९८५६०४०६७४ 

५ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स.प्र.ना.उ. ४२१३६६ ९८५१२५९४२० 

६ तडतिजन िन कायावलय, गोरखा तड. ई ४२०१३६ ९८५६०४०१३६ 

७ नेपाल पत्रकार िहासंघ, गोरखा  अध्यक्ष 
 ९८५६०४०८९७ 

८ गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ,  अध्यक्ष 
 ९८४१६८३८६७ 

९ उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा  अध्यक्ष 
 ९८५६०४१३४५ 

१० सािदुावयक िन उपिोक्ता  िहासंघ अध्यक्ष 
  

११ चेम्िर अि किर्रशव   अध्यक्ष 
  

 

विपद् अिस्था तथा िान्यता योजना  

 प्रिावितहरूको प्रततकूल ितािरणसँग प्रत्यक्ष सम्पकव का कारण अतत सङक ासन्न िगव गिवितक, 
सतु्केरी िवहला, बालिातलका, बतद्घबतद्घा, अपाङ्ग तथा रोगकहरूको स्िास््यिा प्रततकूल प्रिाि । 

 बास र कपासको अिाििा व्यजक्तगत तथा सािाजजक स्ितििानिा प्रततकूल प्रिाि । 

 लैवङ्गक तथा व्यजक्तगत गोपतनयताको अिािका कारण िवहला तथा बालिातलकाहरूिा 
वहंसाको जोजखििा बतवद्ध । 

 सबै खाले प्रिावित ब्यजक्त तथा पररिारका सदस्यहरूको एकै  ठकाउँको साँघरुो बसाइका कारण 
सरुिा रोगहरूको संक्रिण । 

 बचेका केही सािग्रकहरूको चोरी तथा ल ुपा को संिािना बतवद्घ । 

 आश्रय र लत्ता कपडाको अिािका कारण पररिाररक सदस्यहरूिा िानतसक तनाििा बतवद्घ । 

 बालबातलकाहरूको बौवद्घक तथा शारीररक विकासिा अिरोि । 
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 विद्यालयका कक्षा कोठका, पतुलस चौकी तथा स्िास््य केन्रहरू उपलब्ि सािवजतनक संस्थाहरू 
िातथ दिािको तसजवना । 

 सािदुावयक संस्थागत स्थानहरूिा अस्थायक आिासको उपयोग गदाव सािदुावयक स्िास््य 
सम्बन्िक ब्यिहारिा देजखने चनुौतक  

 

 िानिकय सहयोगका िापदण्ड 

 औसतिा एक व्यजक्तका लातग ३.५–४.५ िगव ति रको छाना िएको क्षेत्र उपलब्ि छ, 

औसतिा ५ सदस्यहरूको एक पररिारका लातग कम्तकिा पतन ४-५ ति रको डोरी सवहतको 
प्लाजस् क तस  र सहायता सािग्रक उपलब्ि हनुेछ । 

 कम्बलिा िातनसहरूको पयावप्त पहुँच हनुेछ । 

 दईु िषवसम्िका के ाके ीहरूका लातग कम्तकिा पतन एक  से  कपडा हनुेछ । 

 िवहला, के ी, परुष तथा के ाहरूको लातग कम्तकिा पतन एक पूरा से  कपडा छ । यसका 
अततररक्त, िवहला तथा के ीहरूका लातग तनयतित सरसफाइ सम्बन्िक सािग्रकको आपूततव 
िएको हनुेछ । 

 िातनसहरूसँग उपयकु्त घरायसक सािग्रकएक से  िाँडा ।  

 जशविर बन्द गने र िवहगविन रणनकतत । 

 जशविर खडा गनवका लातग अतग्रि रूपिा जतिनको पवहचान गनुवपदवछ जनु जतिन सरुजक्षत तथा 
Sphere को िापदण्ड अनसुार हनुपुछव ।  

 विद्यालय तथा सािवजतनक स्थलहरूसँग अतग्रि रूपिा नै सिझदारी पत्र MOU  िा दस्तखत 
िएको हनुपुदवछ । 

 जशविरका लातग योजना तजुविा गदाव नै सांस्कत ततक तथा सािाजजक िूल्यहरू एिं  
पररजस्थततलाई ध्यानिा राजखनपुदवछ । 

 जशविर खडा गनवका लातग विगतिा प्रयोग गररएका ठकाउँहरूको रेकडव ।  नागररक सिाज, 

सरकार तथा सान्दतिवक सिूहसँगको परािशविा जशविरको स्थापना । 

    

क्षते्रगत उद्दशे्यः  

 प्रततकूल िौसिका असरहरूबा  संरक्षण प्रदान गनवका लातग िातनसहरूसँग छाना िएका 
पयावप्त ठकाउँ हनुेछन ् 

 प्रततकूल िौसिका असरबा  संरक्षण प्रदान गनवका लातग र ततनको ियावदा, सरुक्षा तथा 
कल्याण सतुनजित गनवका लातग प्रिावित व्यजक्तहरूसँग पयावप्त कम्बल एिं लगुा हनुेछन ्।   

 घरायसक िाँडा–कँुडा तथा व्यजक्तगत स्िास््यका लातग साबनु एिं ततनको ियावदा तथा 
कल्याणका लातग औजारहरूिा पररिारहरूको पहुँच पग्नेछ ।    
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योजनाको सिविगत उद्दशे्य 

 आिास: सरुजक्षत तथा आरािदायक बस्ने ठकाउँको प्रातप्तका लातग िौततक एिं प्राथातिक 
सािाजजक आिश्यकताहरूिा व्यजक्त तथा पररिारहरूको पहुँच सतुनजित गने । यथासम्िि 
यस प्रवक्रयािा बढी िन्दा बढी आत्ि–तनिवरता तथा स्ि–व्यिस्थापन (Self Management) िा जोड 
र्दईनेछ ।  

 जशविर सिन्िय तथा जशविर व्यिस्थापन( CCCM) प्राकत ततक विपदका कारणले घरिार विहीन 
बनेका िातनसहरूका तनतित्त स्थायक सिािानको खोजकका लातग प्रयत्न गनुवका साथै विस्थावपत 
व्यजक्तहरूलाई िानि अजघकारको उपिोग गनव सक्षि पानवका तनतित्त जकिनस्तर उठकाई 
जशविरहरूिा सरोकारिालहरुको जकिन स्तरिा सिुार ल्याउने 

 

आपत्कातलन आिास क्षते्रको आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 
विप
दको 
घ ना 
पिात ्
अबति 

विपदको अिस्थािा गररन े
आपत्कातलन कायव (विपदको 
प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था संबोिन 
गनव गररन ेपूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी 
कायव 
संबोिन 
गनव 
खाडलको 
पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुा
तनत 

लागत 

पवहलो 
र्दन 

 

 

 क्षेत्रगत बैठकक बसक (सिय 
तोक्ने)  केजन्रय 
कायावलयलाई जानकारी 
गराउने 

 खोजतलास तथा उद्दारिा 
सघाउने,  

 प्रिावित क्षेत्रको तनरीक्षण,  

 Focal Person तोकन,े  

सदस्यहरुको सम्पकव  
सचुक तयारी गने 

 खोजतलास तथा उद्दारका 
बारेिा अतििखुककरण 
प्रदान गरी तयारी 
हालतिा बस्ने 

 

अध्यािति
क गने 
कायविा 
सिुार 
हनुपुने 

पूिाविार विकास 
कायावलय तथा 
सहयोगक सदस्य 

संस्थाहरु 
(DUDBC/CO-Lead 

and Members) 

  

  

५० 
हजार 

  

  



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

66 
 

दोश्रो 
र्दन 

 

 

 

 

 

 लेखाजोखा सम्बन्िक 
औजारको प्रयोग गरी रतु 
लेखाजोखा संचालन गने 

 प्रारजम्िक रतु लेखा जोखा 
औजारका प्रततहरु उपलब्ि 
गराउने 

 सिेक्षण  ोली ख ाइ 
क्षततको प्रारजम्िक वििरण 
तयार पाने 

 खोज तथा उद्धार 
सिूहलाई सहयोग 
(स्ियंसेिक पररचालन) 

 आिास तथा गैर खाद्य 
सािाग्रकहरुको 
उपलब्िताको िास्तविक 
विश्लषेण गने  

 राहत सािाग्रक वितरण 
(तत्रपाल, म्याटे्रस र 
ब्ल्याङ्के ) 

 ४१० घरिरुीका लातग 
आिश्यक पने लेखाजोखा 
सम्बन्िक औजारको 
व्यिस्था िएको हनु ुपनेछ 
।  

 सिेक्षण  ोली 
आपत्कातलन कायवदलको 
गठकन गरी, सिेक्षण 
सम्िति अतििखुककरण 
गनुवपने 

 स्ियंसेिकको पररचालन 

 राहत वितरण गररएको 
सािग्रकको अतिलेख 

 

 

तातलि, 

उपकरण 
तथा 
जनशजक्त
को 
अिाि 

  

  

  

  

  

पूिविार विकास 
कायावलय, 

रेडक्रस, अगिुा 
सहयोगक संस्था 
तथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

  

  

  

  

  

५ 
लाख 

  

  

  

  

  

पवहलो 
हप्ता 

 

 

 

 

 विस्थावपतको सङ्ख्या र 
जानकारी तलने पवहचान 
िएकालाई अस्थायक 
आिासिा बसोबास गराउने 

 आिास तथा गैर खाद्य 
सािग्रकहरुको प्रारजम्िक 
विश्लषेण 

 अस्थायक िास व्यिस्थापन 
तथा अन्तर क्षेत्र सहयकायव 

 स्फेर िापदण्ड अनसुार 
िान्सा सािग्रक वितरण 

 आिास तथा गैर खाद्य 
सािग्रक क्षेत्रको कायवयोजना 

 जजल्लाका वितिन्न 
स्थानिा अस्थायक 
िसोिासका लातग 
सरुजक्षत स्थान पवहचान 
गने  । 

 दातत तनकाय, सरोकारिाला 
संस्था तथा विज्ञको सूचक 
अद्याितिक गने 

 

 

 

जजल्ला 
तथा 
स्थानकय 
स्तरिा 
खलु्ला 
स्थानहरु
को 
उपलव्ि
ता एवकन 
निएको 
  

  

  

पूिविार विकास 
कायावलय, 

रेडक्रस, अगिुा 
सहयोगक संस्था 
तथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

  

  

  

  

३ 
लाख 

  

  

  

  



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

67 
 

तनिावण  

पवहलो 
िवहना 

 

 

 विस्ततत आिश्यकता 
अध्ययन प्रततिेदन तनिावण 

 अस्थायक आिास सािग्रकहरु 
विपद्बा  बचेकाहरुलाई 
सहयोग गने 

 सरुरक्षत तिरले परुानै 
ठकाउँिा बसोबासको 
व्यिस्था गने 

 विस्ततत विश्लषेण 
तनदेजशका र ढाँचा तनिावण 
गने 

 िैपरी आउने सािग्रक 
तथा बजारको विश्लषेण 
गने 

 

श्रोत 

सािनको 
अपयावप्त
ता 
  

पूिविार विकास 
कायावलय, 

रेडक्रस, अगिुा 
सहयोगक संस्था 
तथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

  

  

२० 
लाख  

  

दोश्रो 
िवहना 

 

 स्थायक बसोबासको लातग 
योजना तनिावण 

  

 सरोकारिाला 
तनकाय/व्यजक्त र जजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन 
सतिततसँग तनरन्तर 
सहकायव र सिन्िय 

 राविय तथा अन्तराविय 
गैर सरकारी तनकाय 
पररचालनको लातग 

तनदेजशका बनाउन े 

सरुजक्षत 

स्थानको 
एवकन 
निएको 
  

पूिविार विकास 
कायावलय, 

रेडक्रस, अगिुा 
सहयोगक संस्था 
तथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

  

१० 
हजार 

  

सो 
िन्दा 
बढी 

 

 जनचेतनािूलक तथा 
क्षिता विकास तातलि 

 पूनवलाि तथा पूनवतनिावण 
कायव गने 

 प्रततिेदन लेखन तथा 
प्रस्ततुककरण  ढाँचा तनिावण 

 सूचना जशक्षा तथा संचार 
सािग्रकहरु (रेतडयो, पचाव, 
होतडङ बोडव, तातलि 
संचालन तनदेजशका, 
क्यालेन्डर)  

  

बजे  
तथा 
सािग्रकको 
अिाि 

  

पूिविार विकास 
कायावलय, 

रेडक्रस, अगिुा 
सहयोगक संस्था 
तथा अन्य संघ 
संस्थाहरु 

  

६ 
लाख 
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कायावन्ियन योजना सवहतको प्राथातिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

क्र.स पूिवतयारी सम्बन्िक गततविति जजम्िेिार तनकाय सिय अिति 

१ संक ासन्न क्षेत्र पवहचान गने जज.वि.व्य.स, क्षेत्र प्रिखु, कायवदल फागनु िसान्तसम्ि 

२ जजल्ला तथा स्थानकय सरोकारिालाको 
क्षिता तथा स्रोत नक्साङ्कन गने  

जज.वि.व्य.स, ने.रे.सो., नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहरी र सम्बजन्ित 

सरोकारिाला 

चैत्र िसान्तसम्ि 

३ सरोकारिालासँग पररजस्थतत विश्लषेण र 
स्रोत उपलब्िताबारे बैठकक बसक 
छलफल गने  

जज.वि.व्य.स, क्षेत्र प्रिखु, कायवदल 
र गै.स.स 

िजङ्सर 
िसान्तसम्ि  

४ जजल्ला प्रकोप पूिव तयारी तथा 
प्रततकायवको सतिक्षा तथा िूल्याङ्कन 
बैठकक 

नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी चैत िसान्तसम्ि 

५ विपद् उद्धार कोष स्थापना गने रेडक्रस तथा सरोकारिालाहरु पषु िसान्तसम्ि 

६ स्थानकय स्तरिा स्थावपत प्रकोप उद्धार 
कोषलाई व्यिस्थापन गनव तथा यसलाई 
ितवद्ध गनव पहल गने साथै िठु्ठक दान 
कायवक्रिलाई प्रोत्साहन गने  

रेडक्रस तथा सरोकारिालाहरु तनरन्तर 

७ विपद् पूिवतयारी तथा उद्धार प्रजशक्षण 
कायव 

जज.वि.व्य.स, रेडक्रस चैत िसान्तसम्ि 

८ विपद् व्यिस्थापनिा िवहलाको ितूिका 
गोष्ठक 

जज.वि.व्य.स, रेडक्रस, गै.स.स पषु िसान्तसम्ि 

९ विपद् व्यिस्थापन गोष्ठक रेडक्रस, जज.वि.व्य.स, काततवक 
िसान्तसम्ि 

१० विपद् पूिवतयारी योजना तनिावण रेडक्रस फाागनु िसान्तसम्ि 

११ सम्िावित विपद् प्रिावित ४१०  

पररिारका लातग गैर खाद्य सािग्रक 
(एन एफ आई संकलन गरीिण्डारण 
गने  

जज.वि.व्य.स, NRCS, कायवदल चैत िसान्तसम्ि 

१२ आिासका सािग्रक तथा एन एफ आई 
वितरणका लातग आिश्यक 
यातायातको पवहचान तथा 

जज.वि.व्य.स, क्षेत्र,प्रिखु, नेपाल 
रेडक्रस सोसाई ी यातायात सेिा 
सतिततहरु 

िाघ िसान्तसम्ि 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

69 
 

व्यिस्थापनका साथै स्ियि ् सेिकको 
पवहचान गरी अतििखुककरण गने 

 

 

४.५ विषयगत क्षते्र:  कत वष तथा खाद्य सरुक्षा  
विषयगत क्षते्रको अगिुा:  कत वष ज्ञान केन्र 

क्र.सं जजल्लाका क्षते्रगत 
साझेदारहरूको नाि 

पद  सम्पकव  व्यजक्त सम्पकव  नम्बर 

१ कत वष ज्ञान केन्र  केन्र प्रिखु  
 ९८५६०३०६४९ 

२ जजल्ला सिन्िय सतितत जज.स.अ. श्रक नानकबाब ुपोखरेल ९८५६००८२२२  

३ गोरखा नगरपातलका िातािरण अतिकत त ध्रिु प्रसाद जघतिरे ९८४१४७४२०७ 

४ पालङु ार नगरपातलका शाखा अतिकत त सजन्दप िरहट्टा ९८४९२१४३५२  

५ आरुघा  गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ राजन ढकाल   ८४३०२३२१६ 

६ चिुनबु्रक गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ बलराि पाठकक ९८५६०१०१४६ 

७ अजजरको  गाउँपातलका अतिकत त स्तर छे ौँ  िकि शे्रष्ठ ९८४६५७०१७२  

८ तसरानचोक गाउँपातलका सहायक स्तर पाचौँ अहिद र्दन तियँा  ९८५६०४०५८८ 
९ िाचे गाउँपातलका अतिकत त छै ौ  नरु बहादरु आले  ९८५६०४१४५१  

१० बारपाक सतुलको  
गाउँपातलका 

अतिकत त स्तर छे ौँ िकि कुिार शे्रष्ठ 
 

११ गण्डकी गाउँपातलका अतिकत त स्तर छै ौँ बेदहरी  अतिकारी ९७४५०७१९१९ 

१२ तििसेनथापा गाउँपातलका अतिकत त स्तर छै ौँ कवपल पनेरु  ९८५११९००१८  

१३  शवहदलखन गाउँपातलका अतिकत त स्तर छे ौँ िेघनाथ यादि  ९८५१०६३१९५ 

१४ गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ अध्यक्ष तसताराि शे्रष्ठ ९८४१६८३८६७ 

१५ उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा अध्यक्ष  कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४१३४५ 

१६ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी 
गोरखा जजल्ला शाखा  

सिापतत  यदवुिलास ि राई  ९८५६०४०१११  
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विपद् सम्बन्िक पररजस्थतत: 

 प्रिावित पररिारहरूिा तत्काल आिश्यक तनयतित खाना तथा पहुँचिा किक । 

 न्यून खानाका कारण विशेष गरी गिवितक िवहला, बतद्धबतद्धा र बालबातलकािा रोगको संक्रिण 
तथा संक्रिणको संिािनािा बतवद्ध र शारीररक किजोरी हनुे । 

 बालबातलकाहरूको शाररररक तथा िानतसक विकासिा गततरोि । 

 स्थानकय बजारिा उपलब्ि खाद्य सािग्रकहरूको िूल्य बतवद्ध । 

 यातायातको अिािका कारण खाद्य सािग्रकहरूको ओसार पोसारिा किक आउने । 

 खेतबारीिा लगाइएका बालीहरू बगाएर लैजाने । 

 पानकको िारा नि हनुे तथा प्रदूवषत हनुे । 

विपद् अिस्थािा आिाररत विषयगत उद्दशे्य: 

सिविगत उद्दशे्य 

विपद्बा  प्रिावित खाद्यान्न अिाििा परेका व्यजक्तहरूलाई जकिन जकउनका लातग तथा खाद्यान्नको 
अिाििा हनु सक्ने संिावित रोगका संक्रिण तथा शारीररक तथा िानतसक विकासको अिरोि कि 
गरी िानिकय जकिन र स्िातििानको रक्षा गदै जकिनको रक्षा गनुव हो । 

विजशि उद्दशे्य 

 जकिन जकउनका तनतित्त १ घरपररिारलाई प्रतत व्यजक्त प्रततर्दन आिश्यक २,१०० वकलो 
क्यालोरी शजक्त सवहतको खाना प्रिावित सिदुायको ििव, संस्कत तत र विशेष 
आिश्यकता/पररजस्थततका आिारिा उपलब्ि गराउने । 

 जोजखििा परेका विपद् प्रिावितहरूको पहुँच तथा उपलब्िता बढाई खाद्यान्नको अिाििा 
सतजना हनु सक्ने शारीररक अस्िस्थताको जोजखि तथा संरक्षणका चनुौतकहरू कि गने । 
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कत वष तथा खाद्य सरुक्षा क्षते्रको आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 

विपदको 
घ ना पिात ्
अबति 

विपदको अिस्थािा गररन े
आपत्कातलन कायव (विपदको 
प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था सम्िोिन गनव गररन े
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव संबोिन 
गनव खाडलको पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो र्दन 

 जजल्ला जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत , 

गोरखाको बैठककिा 
सहिागक िई सूचना 
आदान प्रदान गने, सम्पकव  
व्यजक्तहरुलाई सूचना 
सङ्कलनका लातग तनदेशन 

 जजल्ला तहिा सम्पकव  व्यजक्त 
पवहचान (२५ जना) र  तातलिका 
साथै सेिा केन्रका किवचारीहरुलाई 
(प्रिावित क्षेत्रका) पतन तातलि र्दई 
तयारी अिस्थािा राख्न े। 

 कत वष ज्ञान केन्र 

िे नरी अस्पताल 
तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केन्र 

#)))) 

दोश्रो र्दन 

विषयगत अगिुा संस्था  
तथा सहयोगक संस्थाहरुको 
बैठकक गरी 
सिन्िय संयन्त्रको 
स्थापना, स्रोत सािनको 
आंकलन र  तबषयगत 
क्षेत्रले घ नाको िस्तगुत 
वििरण तयार गने । 

 

राहत सािग्रकको ढुिानक र 
प्रातप्तको कािलाई 

 विषयगत अगिुा संस्थाले सहयोगक 
संस्थाहरुको फोन नम्बर तथा 
नािािली अध्याितिक गररएको 
हनुेछ । 

 सरुक्षा तनकाय,सेिा केन्र, रेडक्रस, 

स्थानकय तहिा गठकन िएका विपद् 
क्षतत तथा आिश्यकता आकँलन 
व िबकचको सूचना आदान–प्रदान 
संयन्त्र तनिावण गररएको हनुेछ ।    

 आंकलन व ि तयारी अिस्थािा 

 अगिुा संस्था 
छनौ  गने  

 अतििखुककरण र 
संयन्त्र तनिावण 
निएको  

 तातलि प्राप्त 
निएको । 

 क्षिता अतिितवद्धका 
लातग तातलि तथा 
स्रोत सािनको 

कत वष ज्ञान केन्र, 

जजल्ला विपद् 

व्यिस्थापन 
सतितत ,सम्पूणव 
सरकारी 
तनकाय,  गैर 
सरकारी 
संघ/सस्थाहरू 

 स्ियंसेिक, ट्रक 
व्यिसायक संघ 

 

%)))) 
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सहजतािा ल्याउने र 
सिन्िय गने ।  

 

क्षेत्रगत सिन्ियात्िक 
बैठकक  

 

 तयारी खानेकुरा वितरण 
(जचउरा, चाउचाउ, जचनक, 
तबस्कु ) 

राजखएको हनुेछ । 

 

 स्थानकय तहिा स्थानकय विपद् 
व्यिस्थापन सतिततको साथै 
कायवदलको गठकन, क्षिता अतिितवद्ध 
िएको हनुेछ । 

 

  िहत्िपूणव वितिन्न स्थानहरूिा 
गोदाि घर तथा पवहले नै सािान 
राख्न सक्ने ठकाउँहरूको पवहचान 
गररनेछ । 

  बजार िाउ र सहज पहुँचको 
विश्लषेण गने । 

 खाद्य सरुक्षा (विपद् हनु सक्ने 
स्थानहरूिा खाद्यान्न िण्डारण गने 
सवुििा), बकउ ब्यांक 

(सखु्खा/बाढी/पवहरोको सियिा 
उपयोग गनव सवकने प्रजाततका) 
उपलब्ि गराउन जोड र्दइनेछ । 
सम्पूणव कायावलयका सिारी सािनहरु 
विपदको अिस्थािा ढुिानकका लातग 
तयार िएका हनुेछन ्। 

 जजल्लाका सरकारी तनकाय तथा गैह्र 

अिाि । 

 गोदाि घर अपगु 

 जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
सतितत  
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सरकारी तनकायसँग सिन्िय गरी 
तयारी खानाको स् क पाईतलङ्ग गरी 
राख्न े

पवहलो हप्ता  

 प्रिावित स्थानिा, जशविर 
सञ्चालन िएका 
स्थानहरुिा, राहत सािग्रक 
वितरण विस्ततत सिेक्षण 
गने । 

 िौज्दात सािग्रक / अिाि (ग्याप) पत्ता 
लगाउने । तयारी खाना, खाद्य 
सािग्रक र सतु्केरी तथा 
बालबातलकाका लातग पोषणयकु्त 
खाद्य सािग्रकको पवहचान एिं 
सिन्िय, बजार सिेक्षण र 
आपूततवकताव छनौ  

 बजार अध्ययन र 
स्रोतको आंकलन  

 उद्योग बाजणज्य 
संघ, चेम्िर 
अफ किसव, 
जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन 
सतितत  

आिश्यकता
नसुार 

पवहलो िवहना 

 खाद्य सािग्रक वितरण 
स्पेयर िापदण्ड अनसुार 
तत्कालीन पूनस्थावपनाको 
लातग आिश्यक अध्ययन, 

लेखाजोखा तथा विश्लषेण 
गरी बसोबास र 
जकविकोपाजवन जस्ता प्रिखु 
क्षेत्रको विकासका 
कायवलाई अजघ बढाउने 
िातािरण तयार गने । 

 अनगुिन सतिततले 
िइरहेको तथा िइसेका 
कायवको अनगुिन गने 

 जजम्िेिारी सवहत यसका लातग 
स्ियिसेिक तयारी अिस्थािा राख्न,े 

यातायात सािग्रक ढुिानक व्यिस्थापन 
िण्डारण एिं अनगुिन सतिततको 
गठकन तथा उनकहरुको जजम्िेिारी 
अतििखुककरण । 

 तातलि प्राप्त जनशजक्तको तयारी र 
जजम्िेिारी  । 

  ५ ि ा गोदाि 
घर आिश्यकता 
अनसुार  

 

कत वष ज्ञान केन्र आिश्यकता 
अनसुार 
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विपद् घ नाको, 
पूनस्थावपनाका प्रयासहरुको 
सिग्र विश्लषेण सवहत 
प्रततिेदन तयार गने । 

दोस्रो िवहना 

 आिश्यकता अनरुुप 
जकविकोपाजवनका 
कायवक्रिहरु सञ्चालन गने 
(कत वष र पशपुालन )   

 विपद् प्रिावित क्षेत्रहरुिा कत वष सिहु, 

सहकारी, सािदुावयक िन, िवहला 
सिूह, लगायतका वितिन्न 
सिूहहरुलाई विपद् प्रिावितहरुको 
पनुलाविका कायविा सहयोग पयुावउन 
िातािरण सतजना गने । 

 सिै सिूहहरुलाई 
एवककत त रुपिा 
पररचालन गने  

 कत वष ज्ञान 
केन्र 

आिश्यकता
नसुार  
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४.६ विषयगत क्षते्र खानेपानक, सरसफाई तथा स्िास््य  प्रिद्धवन   
विषयगत क्षते्रको अगिुा M खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन कायावलय  
g]t[Tj k|bfg ug]{ lgsfo M vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ l8lehg sfof{Nfo /yflgo  tx 

If]qut ;b:ox¿sf] ;"rL  

 

क्र.
सं 

जजल्लाका के्षत्रगत साझेदारहरूको 
नाि 

पद सम्पकव  व्यजक्त सम्पकव  नम्बर 

१ खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

तड.प्र. वकरण पौडेल ९८५६०४०१३६ 

 

२ जजल्ला सिन्िय सतितत जज.स.अ नानकबाब ुपोखरेल ९८५६००८२२२ 

३ जजल्ला बन कायावलय तड. ई अशोक कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४०१३६ 

४ जजल्ला स्िास््य कायावयल प्रिखु   ९८५६०४०११९ 

५ गोरखा नगरपातलका िातािरण अतिकत त ध्रिु जघतिरे ९८४१४७४२०७ 

६ पालङु ार नगरपातलका शाखा अतिकत त सजन्दप िरहट्टा ९८४९२१४३५२  

७ आरुघा  गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ राजन ढकाल   ९८४३०२३२१६ 

८ चिुनबु्रक गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ बलराि पाठकक ९८५६०१०१४६ 

९ अजजरको  गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

 िकि शे्रष्ठ ९८४६५७०१७२  

१०  तसरानचोक गाउँपातलका सहायक स्तर 
पाचौँ 

अहिद र्दन तियँा  ९८५६०४०५८८ 

११ िाचे गाउँपातलका अतिकत त छै ौ  नरु बहादरु आले  ९८५६०४१४५१  

१२ बारपाक सतुलको  गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

िकि कुिार शे्रष्ठ 
 

१३ गण्डकी गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छै ौँ 

बेदहरी  अतिकारी ९७४५०७१९१९ 

१४ तििसेनथापा गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छै ौँ 

कवपल पनरेु  ९८५११९००१८  

१५ शवहदलखन गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

िेघनाथ यादि  ९८५१०६३१९५ 

१६ गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ अध्यक्ष तसताराि शे्रष्ठ ९८४१६८३८६७ 

१७  उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा अध्यक्ष  कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४१३४५ 

१८  नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी गोरखा 
जजल्ला शाखा  

सिापतत  यदवुिलास ि राई  ९८५६०४०१११  
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विपद् अिस्था तथा िान्यता योजना: 

 खानेपानकका संरचनाहरू (इन ेक, ट्याङ्कक, पाइपलाइन) तथा चपीहरू क्षतत ग्रस्त िएको हनुेछ 
खानेपानक प्रदवुषत िएको हनुे छ । 

 शदु्धपानक, सरसफाई र स्िच्छताको किकका कारण रोगको प्रकोप फै तलई विपदको जोजखि 
बढेको हनुेछ । 

 िन पैदािारहरुको अिैि चोरी तनकासक, बन डढेलोको कारण िातािरणकय प्रदषुण बढेको 
हनुेछ ।  

विपद् अिस्थािा आिाररत विषयगत उद्दशे्य: 

सिविगत उद्दशे्य 

प्रकोपबा  प्रिावित घर पररिारहरूलाई सरुजक्षत खानेपानक तथा सरसफाईका सवुििाहरू उपलब्ि 
गराई पानक र सरसफाइ जन्य रोगहरू फै लन नर्दई ततनको रोकथाि गने । 

विजशि उद्दशे्यः 
 विस्थावपत सिदुायका लातग खास गरी जशविरिा बस्ने िातनसहरूका लातग सरुजक्षत खानेपानक, 

स्िास््य जशक्षा तथा अस्थायक रुपिा सरसफाई एिं नहुाउने सवुििाहरूिा पहुँच उपलब्ि छ 
िने्न कुराको सतुनजित गने । 

 विस्थावपत िातनसहरूलाई आिारितू स्िास््य सम्बन्िक सािग्रक उपलब्ि गराइएको छ र 
खानेपानक, सरसफाई तथा स्िास््यसँग सम्बजन्ित व्यािहाररक प्रचलनहरूका बारेिा उजचत 
रुपिा जानकारी उपलब्ि गराइएको छ िने्न कुरा सतुनजित गने । 

 विशेष व्यिस्था गररन ुपने सिूह: िवहला (सतु्केरी, गिवितक), बालबातलका, बतद्ध र फरक क्षिता 
िएका िातनसहरू बस्ने जशविरहरूिा सफा सगु्घर कायि गनव ततनको सशक्तककरण गररएको 
छ िने्न कुरा सतुनजित गने । 

 

न्यूनति िापदण्ड 

        “खानेपानक तथा सरसफाई सम्बन्िक Sphere Standards अनसुार” 

सरुजक्षत पानक 

 वपउने पानक ५ तल र प्रतत व्यजक्त प्रतत र्दन, अन्य कािका लातग १५ तल र प्रतत व्यजक्त प्रतत 
र्दन गरी जम्िा २० तल र प्रतत व्यजक्त प्रततर्दन, पानक संकलन गनव जाने स्थान ५०० ति र 
िन्दा  ाढा हनु नहनु े र पानक ल्याउन ३० तिन े िन्दा बढी सिय नलाग्न,े पानक िनव र 
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िण्डारण गनवका लातग प्रतत पररिार २ ि ा बाजल् न उपलव्ि गराउने । सािवजतनक िारािा 
प्रततिारा ०.२ तल र प्रतत सेकेण्ड प्रतत २० पररिारको लातग पानक उपलब्ि गराउने । 

चपी 

 १ चपी प्रतत २५ देजख ३० व्यजक्त, १ चपी प्रतत १० जना फरक क्षिता िएका व्यजक्त 

 यक पूिाविार तयार गदाव खानेपानकका श्रोतहरू प्रदूवषत नहनु े गरी गनुव पने र िवहला, 
बालबातलका तथा फरक क्षिता िएकाहरूलाई सहज हनु ेगरी गररन ुपनेछ । 

नहुाउन ेस्थान 

 विपद् आइलागेको पवहलो ३ र्दन ४० िवहलाका लातग १ स्नान गतह तयार गने, त्यसपतछ 
२० जनाको लातग १ स्नान गतह तयार गने । 

हाइजजन वक  

 १ से  प्रतत पररिार, 

 प्रत्येक चपीिा साबनु, हावपवक, ब्रस, वफनले, िाजल् न र िग राख्न,े 

 प्रतत व्यजक्त प्रतत िवहना २५० ग्राि नहुाउने र २०० ग्राि कपडा िनु े साबनु उपलव्ि 
गराउने, 

 ठकोस फोहोर व्यिस्थापनका लातग प्रतत १० घरका लातग १०० तल र क्षिताको १ कन् ेनर 
१०० ति र तित्रको दरुीिा राख्न े। 

िन तथा िातािरण संरक्षण 

 डढेलो न्यूनककरणको लातग जनचेतािूलक सािग्रकहरु स्थानकय संचार िाध्यििा प्रकाशन तथा 
प्रसारण । 
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विपद् प्रकत ततिा आिाररत प्रततकायव योजना 

विपदको 
घ ना 
पिात ्
अबति 

विपदको अिस्थािा गररन ेआपत्कातलन 
कायव (विपदको प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था सम्िोिन गनव गररन े
पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 
खाडलको 
पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो 
र्दन 

 

 

 WASH CLUSTER बैठकक बस्न े

 सम्पकव  व्यजक्तहरुको सूजच अद्माितिक 
गने 

 घ ना स्थलको प्रत्यक्ष अनगुिन तथा 
अिलोकनका लातग कायवदल 
पररचालन 

 WASH CLUSTER िा रहने 
सरोकारिालाहरुको पवहचान िएको हनुेछ 
।  

 सम्पकव  व्यजक्तहरुको सूजचकरण िएको 
हनुेछ । 

 आकजष्िक घ ना अध्ययन कायवदल गठकन 
िएको हनुेछ ।  

  

  
खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

  

  

  

दोश्रो र्दन 

 

 

 घ ना स्थलको प्रत्यक्ष अिलोकन गने 

 संचारकिी पररचालन 

 अिलोकन सँगै वपयूस, िा र गाडव, 
बाल् ी जस्ता अत्यािश्यक सािाग्रक 
वितरण गने 

 कायवदललाई अतििखुककरण िएको हनुेछ 
।  

 वपयूस, िा र गाडव, बाल् ी जस्ता सािाग्रकको 
क्षिता लेखाजोखा तथा व्यिस्था िएको 
हनुेछ ।  

 

 खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

 

४ लाख 
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पवहलो 
हप्ता 

 

 

 

 

 

 

 सािान्य रुपिा प्रिावित खानपेानकको 
स्रोतलाई तल्काल सचुारु गने 

 अस्थायक तथा सम्िावित स्थायक 
शौचालयको सतुनजित तथा व्यिस्थापन 

गने 

 िवहला िैत्रक शौचालयको व्यिस्था गने 

 जनचेतनािलुक कायवक्रि चलाउन े

 सरसफाई सािाग्रक वितरण गने 

 फोहोर व्यिस्थापन गने 

 स्थानकय िास सतितत पररचालन 

 घ ना स्थलिा पररचालन हनु सक्ने 
प्रावितिकको नाि तथा सम्पकव  सचुक हनुेछ 
।  

 अस्थायक शौचालय से  र त्यसको सचुक 
हनुेछ ।  

 सरसफाई सािग्रक से  र त्यसको सचुक 
हनुेछ । 

 िवहला स्िास््य स्िंिसेविका तथा 
विद्माथीहरुले स्िास््य तथा सरसफाई 
सम्बन्िक जनचेतना िलुक तातलि तलएका 
हनुेछन ्। 

 स्थानकय स्तरिा िास सतितत गठकन िएको 
हनुेछ ।  

 

अस्थायक 
शौचालय से  
नराजखएको 
सबै ठकाउँका 
िवहला स्िास््य 

स्िंिसेविका तथा 
विद्माथीहरुले 
स्िास््य तथा 
सरसफाई 
सम्बन्िक 
जनचेतना िलुक 

तातलि 
पाइनसकेका 
सबै गाविसका 
िास सतितत 
सवक्रय निएका 
 

 

 

खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

 

 

 

 

 

३ लाख 
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पवहलो 
िवहना 

 

 

 

 

 

 विषयगत के्षत्रसँग सिन्िय 

 अस्थायक सेिा आिश्यक िएिा 
संचालन गने  

 क्षतत ग्रस्त खानेपानकको स्रोतको 
विस्ततत सिेक्षण गने 

 व्यजक्तगत सरसफाई, िहािारी जोजखि, 

हात िनु,े िवहनािारी सरसफाई जस्ता 
विषयिा जनचेतना अतियान चलाउन े

 विद्मालय तथा  ोलिा चपी सरफाई 
तथा व्यिस्थापन, खलु्ला र्दशा 
व्यिस्थापन, फोहोर व्यिस्थापन गने 

 खानेपानकका लातग िैकजल्पक स्रोत 
खोजक गने 

 विषयगत के्षत्रको बारेिा जानकारी तथा 
तनरन्तर सिन्िय िएको हनुछे ।  

 जजल्लािा उपलब्ि ईजन्जतनयर/सि 
ईजन्जतनयर तथा प्रावितिकको सम्पकव  सूचक 
हनुेछ ।  

 जजल्ला तथा स्थानकय तहिा स्िास््य तथा 
सरसफाई सम्बजन्ि तातलि प्राप्त जनशजक्त 
हनुेछ ।   

 सिदुायिा रहेको खानेपानकको सम्िावित 
श्रोतहरु पवहचान िएको हनुछे ।  

 स्थानकय 

स्तरिा 
तातलि 
प्राप्त 
जनश
जक्तको 
किक 

 

 

 

 

खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

 

 

 

 

३ लाख  

  

  

  

  

दोश्रो 
िवहना 

 

 

 अत्यािश्यक सािग्रक वितरण पतछको 
अिस्थाको प्रततिेदन पेश गने साथै 
अनगुिन र िलु्याङ्कन गने 

 खानेपानक, तथा सरसफाईको सेिाको 
स्तरोन्नतक गरी आिश्यकता अनसुार 

तनरन्तरता र्दन े

 स—साना खानेपानक तथा सरसफाईका 
संरचना ििवत सम्िार गने 

 सािाग्रक वितरण गनव तनजित फारि तथा 
तनदेजशका तयार िएको हनुछे । 

 अनगुिन तथा िलु्याङ्कन  ोली गठकन तथा 
दक्ष व्यजक्त पवहचान िएको हनुेछ । 

 गा.पा र ना.पा िा दक्ष तथा अदक्ष 
कािदार  सचुक तथा सािाग्रक रहेको हनुेछ 
। 

 

 
खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

 

२ लाख  
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सो िन्दा 
बढी 

 

 

 पनुःतनिावणका लातग स्रोत 
खोजक/पवहचान गने 

 खानेपानक आयोजनाको पून: तनिावण 
तथा पूनस्थापनाको कायव अगातड 

बढाउने 
 खलुा र्दशा िकु्त के्षत्र घोषणा तथा 

पनुस्थापना गने 

 घ ना पिातको पनु तनिावणका लातग 
आिश्यक प्रततिेदन तथा क्षततको वििरण 
आएको हनुेछ ।  

 सम्बजन्ित खानेपानक योजनाका लातग 
खानेपानक उपिोक्ता सतितत गठकन िएको 
हनुेछ । 

 

 
खानेपानक तथा 
सरसफाई तडतिजन 
कायावलय िन 
तडतिजन र कायवलय 

 

  

  

  

 

विपद्  प्रकत ततिा आिाररत प्रततकायव योजना 

तस.नं प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूचक िखु्य जजम्िेिार तनकाय कायावन्ियन गने तररका 
(बैठकक,कायवशाला, 
तातलि आर्द) 

सिय 

तसिा(कायवतातलका) 

१ विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्ित सम्पूणव संस्था तथा 
व्यजक्त/स्रोतको सम्पकव  सूचक तयार गने 

खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

सिन्िय तथा बैठकक १ िवहना तित्र 

२ विषयगत क्षेत्रको तनरन्तर बैठकक  खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

बैठकक प्रत्येक िवहना 

३ जजल्लािा रहेका सबै विषयगत क्षेत्रसँग सम्पकव  तथा 
सिन्िय 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत  बैठकक तथा छलफल प्रत्येक िवहना 

४ आकजष्िक घ ना अध्ययन कायवदल गठकन जजल्ला खानेपानक तथा सरसफाई 
तडतिजन कायावलय 

कायवशाला चैत्र  @)&(  सम्ि 

५ आपत्कातलन सािाग्रक संकलन तथा िण्डारण गरी सचुक 
तयार गने 

जजल्ला खानेपानक तथा सरसफाई 
तडतिजन कायावलय 

कायवशाला तथा 
सािाग्रक संकलन 

चैत्र िसान्त @)&( 

तित्र 
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६ स्थानकय स्तरिा रहेका खानेपानकका स्रोतहरु पवहचान गने खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

सिेक्षण गने बैशाख िसान्त 
@)&( तित्र 

७ सािदुावयक िवहला स्िास््य स्ियंसेविका तथा विद्याथीलाई 
जनचेतना िलुक तातलि र्दन े

खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

तातलि तथा 
कायवशाला 

चैत्र िसान्त @)&( 

तित्र 

८ स्थानकय तहिा WASH सतितत गठकन गने तथा सवक्रय 
बनाउन े

खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

कायवशाला चैत्र िसान्त 
@)&(तित्र 

९ गा.पा र ना.पा.िा खानेपानक उपिोक्ता सतिततलाई 
अतििखुककरण गने 

खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय 

कायवशाला चैत्र िसान्त @)&( 

तित्र 

१० क्षतत वििरण संकलन फारि तथा तनदेजशका तयार गने खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय, 

फारि तयारी िंतसर @)&( सम्ि 

११ खलुा र्दशा िकु्त क्षेत्र घोषणा गनव प्रोत्साहन गने खानेपानक तथा सरसफाई तडतिजन 
कायावलय, 

कायवशाला तथा 
अतियान 

चैत्र िसान्त @)&( 

तित्र 

१२ बन डढेलो तनयन्त्रण तथा िातािरण संरक्षण सम्बन्िक 
सचेतककरण 

तडतिजन िन कायावलय सूचना प्रकाशन तथा 
प्रशारण 

िखु्यतया फाल्गूण 
देजख जेष्ठ 
िवहनासम्ि 
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४.७ विषयगत क्षते्र: स्िास््य तथा पोषण  

विषयगत क्षेत्रको अगिुा:  स्िास््य कायावलय 
क्षेत्रगत  सदस्यहरुको नाििली  

स्िास््य र पोषण सम्बद्ध जजम्िेिार तनकाय  

g]t[Tj k|bfgug]{ lgsfo lhNnf c:ktfn  

If]qut ;b:ox¿sf] ;"rL M 

 

क्र. 
सं 

जजल्लाका क्षेत्रगत 
साझेदारहरूको नाि 

प्रिखु सम्पकव  व्यजक्त सम्पकव  नम्बर  

१ जजल्ला स्िास््य कायावलय प्रिखु  श्रक नरुजङ्ग ठककुरी ९८५६०४०११९ 

२ जजल्ला अस्पताल  प्रिखु  डा. हरर कुिार 
शे्रष्ठि 

९८५६०१०९१८ 

३ जजल्ला सिन्िय सतिततको 
कायावलय 

जज.स.अ. श्रक नानकबाब ु
पोखरेल 

९८५६००८२२२ 

४ श्रक ररपिुदवन गण प्र. सेनानक श्रक  हेिराज विि ९८४३१६३४२९ 

५ जजल्ला प्रहरी कायावलय प्र. उपररक्षक श्रक केदार खनाल ९८५६०५५५५५ 

६ राविय अनसुन्िान जजल्ला 
कायावलय 

उप.अ.तन. श्रक सदुीप 
अतिकारी 

९८५६०४०६७४ 

७ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स.प्र.ना.उ. श्रक रिेश थापा 
िगर  

९८५१२५९४२० 

८ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी 
गोरखा जजल्ला शाखा  

सिापतत  यदवुिलास िट्टराई  ९८५६०४०१११  

९ गोरखा नगरपातलका  ज.स्िा.अ.  सातौ ईश्वर रेग्िक  9856040415 

१० पालङु ार नगरपातलका तस.अ.हे.ि.  छैठकौ कत ष्ण अतिकारी  9846188931 

११ गण्डकी गाउँपातलका तस.अ.हे.ि.  छैठकौ िेली शे्रष्ठ  9846125317 

१२ आरूघा  गा।पा। तस.अ.हे.ि.  छैठकौ विजय कुिार शे्रष्ठ 9856040260 

१३ िाचे गाउँपातलका हे.अ. अितत बहादरु घले 9846727464 

१४ शवहद लखन गा।पा तस.अ.हे.ि.  छैठकौ विरेन्र शे्रष्ठ 9846052377 

१५ तििसेनथापा गा।पा।  तस.अ.हे.ि.  छैठकौ िेषराज खनाल 9856040990 

१६ बारपाक सतुलको  गा।पा। हे.अ. कत ष्ण िट्ट 9856040199 

१७ चिुनबु्रक गाउँपातलका  हे.अ. प्रिे गरुुङ्ग 9845541985 
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१८ अजजरको  गा।पा ज.स्िा.तन. सरेुश दिाडक  9841571379 

१९ तसरान्चोक गा।पा तस.अ.हे.ि.    ुकिान शे्रष्ठ 9846056431 

२०  गैह्र सरकारी संस्था िहासंघ अध्यक्ष तसताराि शे्रष्ठ ९८४१६८३८६७ 

२१ उद्योग िाजणज्य संघ, गोरखा अध्यक्ष  कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४१३४५ 

 

सिविगत उद्धशे्य:  

आपत्कातलन अिस्थािा जोजखििा परेका िानि जकिनको सरुक्षा तथा कल्याण विशेषगरी जोजखििा 
रहेका  सिूहको स्िास््य  पोषण सम्बन्िक आिश्यकताहरु परुा िएको सतुनजित गनुव ।  

विजशि उद्धशे्य स्िास््य 

 झाडापखाला, औलो तथा अन्य पानकजन्य एिं की जन्य रोगहरूको पयावप्त रोकथाि तथा 
उपचार क्षिता सतुनजित गनवका लातग सहयोग गने । 

 अरू रतु लेखाजोखा (Rapid Assessment) सँग एकीकत त गरी स्िास््य तथा पोषण (अिस्था तथा  
सेिाहरू) को रतु सिेक्षण क्षितालाई सदुृढ पाने । 

 रोग फै लन गएका खण्डिा प्रततकायव तथा लेखाजोखाका लातग क्षिता अतिितवद्ध गने । 

 आिारितू स्िास््य सेिाहरूिा तनरन्तर पहुँच सतुनजित गनव र स्िास््य जशविरको सञ्चालन गनव 
र अको तनकायिा पठकाउन ेसंयन्त्र (Referral Mechanism) को विकास गनव सहयोग पयुावउने । 

 पयावप्त आपत्कातलन आपूततव र िानि स्रोत लगायतका विषयिा शकघ्र क्षिता अतिितवद्धका लातग 
सहयोग गने । 

विजशि उद्धशे्य(पोषण) 

 विस्थावपत िातनसहरूका लातग पूरक खाना खिुाउने कायवक्रि (Supplementary Feeding Programme) 
िा पहुँचको िाध्यिबा  गिवितक तथा दूि खिुाउने िवहला एिं पाँच िषवितुनका 
के ाके ीहरूिा गम्िकर कुपोषणको ितवद्धलाई रोकथाि गनव सहयोग गने । 

 गम्िकर कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) को उपचार तथा सेिािा तनरन्तर पहुँच सतुनजित गनव 
सहयोग गने  

 तनरन्तर स्तनपान सतुनजित गनव र अिाजछछत स्तनपानका विकल्पहरूको वितरणिा रोक 
लगाउन सहयोग गने । 

 ति ातिन ए को वितरण/जकुा िाने औषिक तथा प्रिावित के ाके ीहरूका लातग खोप 
सम्बन्िक गततवितिहरू सतुनजित गनव सहयोग गने । 
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विजशि उद्धशे्य (प्रजनन ्स्िास््य) 

 गिवितक तथा सतु्केरी सेिाहरुलाई प्रिािकारी गराउन सहयोग गने । 

 पररिार तनयोजन, सरुजक्षत िाततत्ि, यौन रोग तथा एच. आइ. ति. उपचार व्यिस्थापनको लातग 
आिश्यक पने सािग्रक तथा औषिक सतुनजितता गने र सेिाहरु उपलब्ि गराउने । 

विजशि उद्धशे्य (कोरोना िाइरस) 

 कोरोना िाईरसको संक्रिणको संिािनालाई िध्यनजर गरी जजल्ला स्िास््य कायावलयको 
अगिुाईिा आकजस्िक योजना( Contigency Plan) तयार गरी कायावन्ियन गने ।  

  विश्वव्यापक रुपिा फै तलरहेको कोरोना िाईरसको सक्रिणको जोजखि न्यूतनकरण गनव 
रोकथािका उपायहरुको बारेिा सचेततकरण गने   ।  

 कोरोना िाइरसको सक्रिण देजखएिा  प्रिािकारी उपचार व्यिस्थाको लातग  सरोकारिाला 
तनकायहरुसंग सिन्िय तथा  सहजजकरण गने  । 

 कोरोना िाइरस कोतिड-१९ को रोकथाि, तनयन्त्रण र व्यिस्थापनको लातग स्िास््य 
सरुक्षाका िापदण्डहरुको प्रिािकारी कायावन्ियन गने/गराउने । 

िानिकय  सहयोगका िापदण्डहरु  

 प्रारजम्िक लेखाजोखा सञ्चालन गररएकै  सियिा स्िास््यसम्बन्िक तनगरानक (Health Surveillance) 

शरुु गररनेछ । 

 सिदुायको तहिा रोग तथा चो –प कको उपचार विद्यिान प्राथातिक स्िास््य केन्रको 
प्रणालीको िाध्यिबा  साथै गम्िकर तबिारीहरूलाई प्रषेण केन्रहरूिा पठकाई आपत्कातलन 
स्िास््य सेिा कायवक्रिको कायावन्ियन गररनेछ । 

 तसफाररस गरी पठकाइने अन्य केन्रहरू (Referral Centres) िा पगु्नका लातग तबरािकहरुका लातग 
उपयकु्त यातायातको प्रबन्ि गररनेछ । 

 आपत्कातलन अिस्थािा प्रजनन ्स्िास््य सेिालाई प्रिािकारी बनाउन (Mininmun Initial Service 

Package(MISP)) को सञ्चालन गनव आिश्यक क्षिता अतिबतवद्ध गररनेछ । 

प्रिखु कायवहरु: 

 स्िास््य उपचारको राम्रो व्यिस्था । 

 आपत्कातलन अिस्थािा प्रजनन ् स्िास््य सेिाका लातग न्यनुति प्रारजम्िक सेिा सािग्रक( 
Mininmun Initial Service Package (MISP) को व्यिस्थापन  

 विशेष स्याहार (गिवितक िवहला, स्तनपान गराउने िवहलाहरु, निजात जशशहुरु, ५ बषव िनुकका 
िालिातलकाहरु तथा बतद्धबतद्धाहरु) । 
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खोप सेिाको उजचत व्यिस्था । 

 पोषणको उजचत व्यिस्थापन साथै कुपोषण उपचार तथा रोकथाि । 

 स्िास््य तथा सरसफाईको िारेिा जशक्षा । 

 िनोसािाजजक परािशव सेिाको व्यिस्था । 

 एम्बलेुन्स सेिाको व्यिस्था । 
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स्िास््य  तथा पोषण आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 

विपदको 
घ ना पिात ्

अबति 

विपदको अिस्थािा गररन ेआपत्कातलन कायव (विपदको 
प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था सम्िोिन गनव 
गररन ेपूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 
खाडलको 
पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो र्दन 

 स्िास््य तथा पोषण विषयगत सतितत िैठकक िस्ने 
जजल्ला स्तरीय िा स्थानकय तह स्तरीय रतु प्रततकायव 
 ोली पररचालन  

 जजल्ला स्तरीय िा स्थानकय तह स्तरीय रतु 
प्रततकायव  ोली पररचालन 

 सम्पकव  व्यजक्तहरुको सूचक अद्याितिक गने 

 घ ना तथा सेिाको सूचना संकलन तथा सम्प्रषेण 

 स्थानकय तह र स्िास््य संस्थाहरुसँग सिन्िय 

 स्िास््य तथा पोषण विषयगत 
सतिततिा रहने सरोकारिालाहरुको 
पवहचान  

 रतु प्रततकायव  ोली गठकन र 
पररचालन 

 स्थानकय तह, स्िास््य शाखा र 
स्िास््य संस्थासँग सिन्िय र 

सहकायव 

  Health and 

Nutrition 

Cluster/DDRC 
 

  

दोश्रो र्दन 

 घ नाको विस्ततत जानकारीका लातग बैठकक बस्ने 
तथा RRT ले प्रारजम्िक प्रततिेदन पेश गने  

 आिश्यकता प्राथतिकरण गने 

 स्थानकय तहका स्िास््य किीलाई पररचालन गरर 
तनरन्तर स्िास््य सेिा प्रदान गने 

 आिश्यकता प्राथतिकरण गने 

 प्रषेण गनुवपने घाइतेहरुलाई अस्पताल पठकाउने । 

 RRT पररचालनको लातग आिश्यक 
औषिक सािग्रक सवहतको झोला 
तयारी  

 RRT को जजम्िेिारीबारे 
अतििखुककरण 

 बन्दोिस्तक के्षत्रसंग िएका 
सािग्रकको सूचक तथा सम्पकव  

 

  स्िास््य 
कायावलय 

  

पवहलो हप्ता 
 प्रिावित बालबातलका तथा सतु्केरी िवहलाको 

पवहचान गरी आिश्यक पोषणका लातग खाद्यान्न क्षते्र 
 जजल्लािा िएका विषयगत के्षत्रसँग 
तनरन्तर सिन्िय 

सिदुायिा 
िएका FCHV 

स्िास््य 
कायावलय 
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तथा िवहला तथा बालबातलका के्षत्रसँग सिन्िय 
गरी उपलब्ि गराउन े

 स्िास््य तथा पोषण सम्िन्िक  चेतनािलुक कायवक्रि 
संचालन गने 

 FCHV  पररचालन गने  

 अन्य विषयगत के्षत्रसंग सिन्िय बैठकक बस्न े

 आिश्यक सािग्रकहरुको( सतु्केरी 
तथा बालबातलकाको पोषण 
सम्बन्िक उपलब्िता सतुनजित) 

 जजल्ला तथा स्थानकय तहिा 
स्िास््य तथा पोषण सम्बन्िक 
तातलि प्राप्त जनशजक्तको 
उपलब्िता 

को नाि तथा 
सम्पकव  सचुक 
एवकन निएको  

पवहलो 
िवहना 

 विषयगत के्षत्रसँग सिन्िय गने 

 अस्थायक सेिा स्तरोन्नतक गने 

 आपत्कातलन सेिा तथा कािको प्रततिेदन तयार 
गने 

 स्िास््य सेिालाई तनरन्तरता र्दन े

 विषयगत के्षत्रको बारेिा जानकारी 
तथा तनरन्तर सिन्िय  

 स्िास््य के्षत्रिा सेिा प्रदान गने 
संस्था तथा व्यजक्तको सम्पकव  सूचक 
तयारी 

 जजल्ला तथा स्थानकय स्तरको RRT 
वक्रयाजशल 

  स्िास््य कायवलय 
  

दोश्रो िवहना 

 अत्यािश्यक सािाग्रक वितरण पतछको अिस्थाको 
प्रततिेदन पेश गने साथै अनगुिन र िलु्याङ्कन गने 
। 

 स्िास््य सेिा तनरन्तरता र्दन े

 पूनवतनिावण तथा पूनस्थावपनाको लातग कायव योजना 
बनाउन े

 

 सािाग्रक वितरण गनव तनजित 
फारि तथा तनदेजशका तयार  

 अनगुिन तथा िलु्याङ्कन  ोली 
गठकन तथा पररचालन 

 

  स्िास््य 
कायावलय 

  

सो िन्दा 
बढी 

 पूनतनविावण तथा पूनवस्थापनािा काि गने  जजल्लािा सहयोग गने सक्न े
सरोकारिालाहरुको विस्ततत 
वििरण तयार   

  स्िास््य 
कायावलय 
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कायावन्ियन योजना सवहतको प्राथातिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

क्र.सं. प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूचक िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

कायावन्ियन गने तररका 
(बैठकक,कायवशाला, तातलि 

आर्द) 

सिय तसिा 
(कायवतातलका) 

१ विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्ित सम्पूणव संस्था तथा 
व्यजक्त/स्रोतको सम्पकव  सचुक तयार गने 

स्िास््य कायावलय बैठकक तथा सिन्िय प्रथि चौिातसक 

२ विषयगत क्षेत्रको तनरन्तर बैठकक  स्िास््य कायावलय बैठकक आिश्यकता अनसुार 

३ जजल्लािा रहेका सबै विषयगत क्षेत्रसँग सम्पकव  तथा सिन्िय स्िास््य कायावलय बैठकक तथा छलफल प्रत्येक िवहना 

४ आकजष्िक घ ना अध्ययन/प्रततकायव कायवदल गठकन गने स्िास््य कायावलय कायवशाला प्रथि चौिातसक 

५ आकजष्िक प्रततकायव झोला (RRT BAG) तयार गने स्िास््य कायावलय सिन्िय तथा छलफल 
गरी सािग्रक छनौ / तयारी 

दोस्रो चौिातसक 

६ आपत्कातलन सािग्रकको िण्डारण तथा लेखाजोखा राख्न े स्िास््य कायावलय सजुचकत त गने तनयतित रुपिा 
७ क्षतत वििरण संकलन फारि तथा तनदेजशका तयार गने स्िास््य कायावलय फारि तयार गने प्रथि चौिातसक 

६ RRT अतििखुककरण कायवक्रि गने स्िास््य कायावलय कायवशाला दोस्रो चौिातसक 

७ स्िास््य तथा पोषण सँग सम्बजन्ित सबै सरोकारिाला 
तनकायको सम्पकव  सचुक तयार गने 

स्िास््य कायावलय सिन्िय गरी सचुक तयार 
गने 

प्रथि चौिातसक 

८ कोरोना िाइरसको जोजखि न्यूनककरण सम्बन्िक सचेतककरणको 
लातग  सम्बजन्ित सिै सरोकारिाला तनकायको सम्पकव  सूचक 
तयार गरी अतििखुककरण गने 

स्िास््य कायावलय सिन्िय सूचक 
अतििजुखकरण प्याकेज 

 तनयतित रुपिा 
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स्िास््य क्षते्रको आकजस्िक योजना ( िहािारी) 

रोकथािको 
जनस्िास््य 

क्षते्र 

विस्ततत रोकथाि को -कसले 
नततत्ि गछव 

कवहल] आिश्यक जानकारी आिश्यक स्रोत 

थप के जानकारी चावहन्छ ? यो जानकारी कसरी प्राप्त 
हनु्छ ? 

के  कहाँबा  

जाच 
लेखाजोखा  

रतु रुपिा जस्थततको विश्लषेण, 

सरोकारिालाहरुलाई सूचना 
प्रिाह, औषिकको िौज्दात 
जस्थततको जाच गने, तसन्रोतिक 
सरतिलेन्स 

स्िा.का, 
आर.आर. ी, 
स्थातनय तह, 

तरुुन्तै प्रिावितको संख्या, संक्रिणको 
स्रोत तथा सने िाध्यि, यातायात 
तथा स्िास््यकिीको उपलब्िता 

स्थानकय स्िास््य संस्था, 
सरुक्षाकिी,, संचारिाध्यि, 

रेडक्रस 

रतु स्िास््य लेखाजोखा 
व ि,  संचार सवुिद्या, 
यातायात सवुिद्या 
 

जज.वि.व्य.स, 

स्िास््य कायावलय, 

स्थानकय स्िास््य 
संस्था, गै.सं.स, 

स्ियंसेिक 

आिश्यक 
स्िास््य 
सेिा 

  स्िा.का, 
आर.आर. ी, 
स्थातनय तह, 

तरुुन्तै रोगको कारक, संक्रिणको स्रोत, 

सिय, स्थान र िातनसका 
आिारिा िहािारीको िगीकरण, 

प्रिावित जनसंख्या, जजल्लाबा  
िहािारी स्थलको दरुी, 
स्िास््यकिी तथा स्ियंसेिकको 
उपलब्िता । 

स्थानकय स्िास््य 
संस्थासंग सम्पकव , रतु 
स्िास््य लेखाजोखा, 
जजल्ला विपद् योजना 

रतु प्रयोगशाला सेिा, 
अस्थायक स्थल तनिावण 
सािग्रक, अत्यािश्यक 
औषिक तथा औजार, 

यातायातको सवुििा,  
स्िास््यकिी, स्ियंसेिक 

जजल्ला तथा 
प्रादेजशक िेतडकल 
स् ोर,सरुक्षाकिी, 
रेडक्रस,गै.स.स 

चरि 
अिस्थाको 
तनयन्त्रण 

सरुजक्षत वपउने पानक तथा 
सरसफाई सम्बन्िक जनचेतना, 
खोज पड्ताल । 

स्थानकय तह, 

स्िा.का, 
खानेपानक 
तथा 
सरसफाइ 
तडतिजन 
कायवलय 

तरुुन्तैª 

 

रोगको कारक, संक्रिणको स्रोत, 

प्रिावितको संख्या, सिय, स्थान र 
िातनसका आिारिा िहािारीको 
िगीकरण,स्िास््यकिी तथा 
स्ियंसेिकको संख्या 

स्थानकय स्िास््य 
संस्थासंग सम्पकव , रतु 
स्िास््य लेखाजोखाको 
प्रततिेदन, जजल्ला 
िहािारी प्रिक्ता 

अत्यािश्यक औषिक तथा 
सािग्रक, स्िास््यकिी, 
स्ियंसेिक 

स्िा.का, स्थानकय 
तह, स्िास््य संस्था, 
खानेपानक कायावलय 
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प्रजनन 
स्िास््य 

गिवितक, प्रसूतत तथा सतु्केरी 
सेिाको व्यिस्थापन तथा 
उपयकु्त प्रषेण सेिा 

जज.वि.व्य.स, 

स्थानकय तह, 

स्िा.का 

जस्थतत 
सािान्य 
िएपतछ 
तरुुन्तै 

गिवितकको संख्या तथा अिस्था, 
सतु्केरी सािग्रक, सरुजक्षत प्रसूतक 
स्थान, स्िास््यकिी, औषिक, 
औजार 

स्थानकय  स्िास््य संस्था प्रसूतक स्थल, सािग्रक, 
औषिक, स्िास््यकिी 

आ.आर. ी 

पोषण पोषण जशक्षा, शकु्ष्ि पोषण 
सेिाको उपलब्िता, सरसफाइ 
तथा खाध्य सािग्रकको लातग 
सिन्िय । 

स्िास््य 
कायावलय 

तरुुन्तै विस्थावपत, गिवितक, बालबातलका, 
ज्येष्ठ नागररक, विरािकको संख्या 
तथा हालको खाद्य िौज्दात, पानक 
तथा शौचालयको व्यिस्था 

स्थानकय स्िास््य संस्था, 
ि.स्िा.स्ि.से., संचार 
िाध्यि, जज.वि.व्य.स., 
रेडक्रस 

खाद्य सािग्रक, अतत 
आिश्यक पोषण सािग्रक 
जस्तै आइरन, जजन्क,  

अस्थायक शौचालय 

जज.वि.व्य.स, 

स्िा.का., स्थानकय 
तह, स्िास््य संस्था 

खोप,क्षयरोग 
तथा 
एच.आई.िक 
एड्स सेिा 

खोप सेिाको उपलब्िता, 
क्षयरोग तथा एच.आई.िक 
एड्सको उपचार तथा 
तनयन्त्रण सेिा 

स्िास््य 
कायावलय 

जस्थतत 
सािान्य 
िएपतछ 
तरुुन्तै 

लजक्षत जनसंख्या, भ्याजक्सन, 

क्षयरोगक तथा एच.आई.िक 
संक्रतितको संख्या, क्षयरोग तथा 
एजन् रेट्रो िाइरल औषिक, कन्डि 

स्थानकय स्िास््य संस्था भ्याजक्सन, भ्याजक्सन 
क्याररयर, कन्डि, औषिक, 
स्िास््यकिी,शैजक्षक 
सािग्रक 

जज.स्िा. का., 
स्थानकय तह, गै 
.स.स. 

िनोसािाजज
क परािशव 

घ ना पिात परािशवको 
व्यिस्था 

स्िास््य 
कायावलय 

एक 
हप्ता 
पतछ 

प्रिावितहरुको सािाजजक तथा 
िानतसक अिस्था 

स्िास््यकिी, सािाजजक 
कायवकता  

 परािशवकताव जज.स्िा. का., 
स्थानकय तह, गै 
.स.स. 

कोरोना 
िाइरस  

सचेततकरण तथा 
अतििजुखकरण कायवक्रिको 
व्यिस्था 

स्िास््य 
कायावलय 

तनरन्तर लक्षण तथा रोकथाि 
उपायहरुको  प्रचार प्रसार 
सािग्रकहरुको उपलब्िता 

स्िास््य किी, सािाजजक 
कायवकताव 

स्िास््य कायवकताव जज.स्िा. का., 
स्थानकय तह, गै 
.स.स. 
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४.८ विषयगत क्षते्र: जशक्षा (Education) 

अगिुा  जशक्षा विकास तथा सिन्िय इकाई  

क्षेत्रगत सदस्यहरूको नािािली  

क्र.स. सस्थाको नाि सम्पकव  व्यजक्त पद सम्पकव  नम्बर 

१ जशक्षा विकास तथा सिन्िय इकाइ  
 सयोजक/इकाइ प्रिखु उप सजचि ९८५६०४०१५५ 

२ जजल्ला आयोजना कायावन्ियन इकाइ जशक्षा विष्ण ुतिश्र इकाइ प्रिखु उप सजचि  ९८५११०३१४३ 

३ जशक्षा विकास तथा सिन्िय इकाइ  सिुासचन्र आचायव शाखा अतिकत त/फोकल पसवन ९८५६०४०२५५ 

४ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, अजजरको   तसताराि पन्त शाखा प्रिखु  अतिकत त स्तर आठकौ ९८४६०८८१५१ 

५ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, आरूघा  पवित्रा शिाव शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ  ९८६८१७८४५९ 

६ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, गण्डकी  सरु्दप पन्थ शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ ९८६३४४७१९८ 

७ नगर कायवपातलकाको कायावलय, गोरखा  बाबरुाि बराल शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर निौ ९८४१४७३६५५ 

८ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, चिुनवु्रक नारायण अतिकारी शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर आठकौ ९७४५०७१९१९ 

९ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, िाचे व काराि आचायव शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ  ९८६४२७३१७१ 

१० नगर कायवपातलकाको कायावलय, पालङु ार बाबरुाि काराखेतक शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर दशौं ९८४१५९३९७७ 

११ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, बारपाक सतुलको  बसन्त राज िट्ट शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ  ९८४८८०७४०३ 

१२ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, तििसेन थापा यान बहादरु नेपाली शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ ९८६२५८३०८२ 

१३ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, शवहद लखन राजेन्र खनाल शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ  ९८४६३७७३०१ 

१४ गाउ कायवपातलकाको कायावलय, तसरानचोक िोतकिाया ढकाल शाखा प्रिखु अतिकत त स्तर छै ौ  ९८५११४०१०५ 

१५ वितिन्न गैर सरकारी सस्था िध्ये इकाइ प्रिखुले 
छानेको ५ जना  
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१. सिविगत उद्दशे्य  

प्रकोप प्रिावित बालबातलकाहरूले जशक्षा प्राप्त गरी िविष्य तनिावण गने अतिकारको तनिावि उपिोगका 
लातग अस्थायक तथा स्थायक आिास स्थलहरू, अल्पकालीन िा दीघवकालीन रुपिा औपचाररक एिि ्
अनौपचाररक र अतनयतित जशक्षाका िाध्यिबा  वितिन्न प्रकत ततका कक्षा सञ्चालन गरी जशक्षा 
प्रिाहलाई तनरन्तरता र्दन ुर अस्थायक तसकाइ केन्र सञ्चालन गरी िौतलक हकको रूपिा विद्यालय 
जशक्षा अतिकारलाई  जस्तो सकुै  अिस्थािा पतन सतुनजित गनव सहयोग गनुव । 

 

२. विजशि उद्दशे्य  

 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक नकतत र तनदेजशकाको जानकारी तथा बोि गराउने । 

 विपद् व्यिस्थापन योजना तनिावण र सोको प्रिोिककरण (पातलका/विद्यालयस्तर) गने 
गराउने । 

 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक शैजक्षक सािग्रकको प्रिोिककरण तथा वितरण गने गराउने 
व्यिस्था गने गराउने  

 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक वितिन्न तनकायसँग हनुे बैठककको प्रतततनतित्ि तथा सोको 
सिन्ियको कायव गने गराउने । 

 विपद् व्यिस्थापनसँग सम्बजन्ित रही कायव गने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग 
सहकायव ढाँचा विकास/कायवक्रि आदान प्रदानका लातग जजल्लास्तरी सञ्जाल तनिावण गने 
।  

 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िक SOP (standard operating procedure) को वितरण गरी प्रिोिककरण 
गने गराउने । 

 िैपरी व्यिस्थापनका लातग आिश्यक स्रोत सािनको व्यिस्था गने गराउने ।  

 विपद् अगािै िा विपदपिात ्शैजक्षक संस्थाहरूको सिलीकरण एिि ्क्षतत न्यूनककरण गनव पूिव 
तयारी गनुव, 

 विपदको सियिा प्रयोगिा ल्याउन सवकने स्रोत र सािनको पवहचान गने, 

 विपद् व्यिस्थापन पूिवतयारी कायवको अभ्यास तथा तातलि सञ्चालन गने, 

 विपद्बा  प्रिावित विद्यालयहरूको पवहचान गरी सरुजक्षत स्थानिा स्थानान्तरण गरी क्षतत 
न्यूनककरण गने, 

 विपद्का असरलाई न्यूनककरण गनव प्रिािकारी योजना तयार गने, 

 विपद् पिात तत्काल त्याङ्क संकलन गरी आिश्यक व्यिस्थापन गने, 

 विपदका क्रििा बालबातलका सरुजक्षत िएर बस्न तथा अध्ययन अध्यापनको उपयकु्त 
िातािरण तय गनव िद्धत गने, 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

94 
 

 विपद्मा सहयोग गनव सक्ने संस्था िा सिूह पवहचान गरी ने िकव  बनाउने र तनयतित प्रतत 
विपद् योजनाको तयारी र छलफल गने, 

 विपद् पिातको जशक्षा व्यिस्थापनिा सरोकारिालाहरूको पवहचान र क्षिता आकँलन गरी 
सियिा नै व्यिस्थापन गनव सक्षि र एवककत त प्रणालीको विकास गने, 

 विपद् व्यिस्थापनिा छररएका स्रोतहरूलाई एकाद्वार प्रणालीिाफव त अगातड बढाउन र सबै 
वक्रयाकलाप तनयि अनसुार सञ्चालन एिि ् तनयिन गनव एिि ् सिग्र जशक्षा प्रणालीको 
व्यिस्थापन गनुव । 

 

३. विपदको सियिा हनु सक्न ेसिस्याहरु 

 विद्यालय ििन अस्थायक बासस्थानका रुपिा प्रयोग हनुे, 
 विद्यालय ििन डुिानिा पने, नि हनुे, ित्कन,े पवहरो तथा बाढीले बगाउने, हािाले छाना 

उडाउने, आगलागक हनुे, िातसने, 
 विद्यालयिा रहेको शैजक्षक सािग्रक तथा अन्य सािग्रक नि हनु सक्ने, 
 घर-पररिार, विद्यालय तथा अस्थायक जशविरहरूिा बसेका बालबातलकाहरू िानतसक तथा 

शारीररक रुपिा प्रिावित हनु सक्ने, 
 विद्याथीको पररिारका सदस्यहरूको ितत्य ुिा घाइते हनु सक्ने, 
 विद्याथीको घर ित्कँदा िा डुबानिा पदाव पोशाक तथा पाठ्यपसु्तक िा अन्य शैजक्षक सािग्रक 

नि हनु सक्ने, 
 बाढी, पवहरो तथा िकूम्प जस्ता विपद्पिात ् झाडापखाला तथा अन्य संक्रािक रोगको 

िहािारीका कारणले विद्याथीहरू प्रिावित हनु सक्ने, 
 

५  उपलब्ि सािन तथा क्षिता र िाग 
क्र. 

स. 

आिश्यक पने 
सािन तथा 
स्रोतको 
वििरण 

आिश्यक 
पररिाण 

जजल्लािा 
आिश्यक 

स्रोत उपलब्ि 
हनु ेतनकाय 

पूततव गने तनकाय अनगुिन गने तनकाय 

१ विद्यालय ििन ४३५ ४३५ जजल्ला 
आयोजना 
कायावन्ियन 
इकाइ (जशक्षा) 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ तथा 
जजल्ला आयोजना 
कायावन्ियन 
इकाइ (जशक्षा) 

जशक्षा तथा िानि 
स्रोत विकास केन्र 
जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
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२ विद्यालय ििवत 
कक्षाकोठकाहरू 

४३०० ४३०० जजल्ला 
आयोजना 
कायावन्ियन 
इकाइ (जशक्षा) 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ तथा 
जजल्ला आयोजना 
कायावन्ियन 
इकाइ (जशक्षा) 

जशक्षा तथा िानि 
स्रोत विकास केन्र 
जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

३ फतनवचर ििवत ३५००० 
से  

३५००० 
से  

 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ र 
सम्िजन्ित 
पातलकाहरू 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ र 
सम्िजन्ित 
पातलकाहरू 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  

४ विद्याथीका 
शैजक्षक 
सािाग्रक कापक 
कलि वकताि 

६५००० 
से  

६५००० 
से  

सम्बजन्ित 
पातलका र 
जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ र 
सम्िजन्ित 
पातलकाहरू 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  

५ विद्याथीका 
लातग पोशाक 
र झोला  

६५००० 
से  

६५००० 
से  

सम्बजन्ित 
पातलका र 
जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ र 
सम्िजन्ित 
पातलकाहरू 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  

६ छात्रितजत्त तथा 
अन्य शैजक्षक 
सहतुलयत 

६५००० 
बालबातल
का 

६५००० 
बालबातल
का 

सम्बजन्ित 
पातलका र 
जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ 

जशक्षा विकास 
तथा सिन्िय 
इकाइ र 
सम्िजन्ित 
पातलकाहरू 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  

७ प्राथतिक 
उपचार 

४३५ 
विद्यालय 

४३५ 
विद्यालय 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय 
रेडक्रस र 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय रेडक्रस 
र पातलका 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  
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पातलका 

८ खानेपानक 
शौचालय 
स्यातन री 
प्याड र 
सरसफाइ सेिा 

४३५ 
विद्यालय 

४३५ 
विद्यालय 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय 
रेडक्रस र 
पातलका 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय रेडक्रस 
र पातलका 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ  र 
पातलकाहरू  

९ िनोपरािशव 
सेिा 

४३५ 
विद्यालय 

४३५ 
विद्यालय 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय 
रेडक्रस र 
पातलका 

जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ 
जजल्ला स्िास््य 
कायावलय रेडक्रस 
र पातलका 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
जशक्षा विकास 
सिन्िय इकाइ र 
पातलकाहरू  

 

६ जशक्षा अगिुा क्षते्र अन्तगवत विपद् व्यिस्थापनिा गोरखा जजल्लािा िएका वक्रयाकलापहरुको संजक्षप्त 
वििरण   

 गोरखा जजल्लािा विद्यालय विपद् व्यिस्थापनिा साविकको जजल्ला जशक्षा कायावलयले तबशेष 
जोड र्ददै आएको तथयो । कायावलयको अगिुाईिा विद्यालय स्तरीय विपद् व्यिस्थापन 
योजना देजख तलएर विद्यालय विपद् व्यिस्थापनका वितिन्न तातलिहरु संचालन िएका छन ्।  

 विद्याथी तथा अतििािकहरुलाई लजक्षत विपद् जोजखि न्यूनककरणका विषयिा छलफल तथा 
अतििजुखकरण तातलि सिेत संचालन गनव जशक्षा कायावलयबा  उत्कत ष्ठ ितूिका तनिाउदै 
आएको हो । 

 तबद्यालय स्तरिा विपद् जोजखि न्यूनककरणको तातलि तथा जशक्षा र्दन सक्ने जनशजक्तको 
विकासका लातग गोरखा जजल्लािा वितिन्न चरणिा केही जशक्षक र तत्कालीन स्रोतव्यजक्त 
(हाल उनकहरू पतन जशक्षकिा नै फवकव  सकेका) लाई विद्यालय स्तरीय जोजखि न्यूनककरण तथा 
व्यिस्थापन तबषयिा प्रजशक्षक प्रजशक्षण तातलि कायवक्रि सिेत संचालन िएको तथयो ।  

 वितिन्न गैर सरकारी सस्थाहरूसगको सहकायविा विद्यालय स्तरिा पतन विपद् जोजखि 
न्यूनककरण तथा व्यिस्थापन विषयिा तातलि तथा अतििखुककरण कायवक्रिहरु संचालन 
िएका छन ् । अिका र्दनिा यस्ता कायवक्रिहरू स्थानकय तहहरू िाफव त हनुे अपेक्षा 
गररएको छ । 
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 तबद्यालय सिुार योजना अन्तगवत सिेत तबद्यालयको विपद् व्यिस्थापनको लातग चातलन ुपने 
कदिहरु सिाबेश िएका छन ्। वितिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगिा विद्यालयहरुिा विपद् 
पूिवतयारी र प्रततकायवका लातग विद्यालय स्तरिा सािग्रकहरु वितरण िएका छन ्। 

 विद्यालयहरुिा एक जना विपद् सम्पकव  जशक्षक तोक्ने पररपा ीको सरुूिात गररएको छ । 

 

७ जशक्षा क्षते्रको आपतकातलन विपद् प्रततकायव योजना 
विपदको घ ना 
पिात अिति 

िखु्य वक्रयाकलापहरू  जजम्िेिार तनकाय सहयोगक 
तनकाय 

७ र्दन तित्र 
विपद् तथा जोजखि प्रिावित शैजक्षक 
क्षेत्रको पवहचान 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था 

आिश्यकता अनसुार 

Education  Cluster Meeting  जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था 

१ िवहना तित्र 

जोजखिपूणव क्षेत्रका विद्यालयका विद्याथी 
र  जशक्षकको त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण र 
अतिलेखककरण 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

१५ र्दन तित्र 
विद्याथीलाई आिश्यक पने तसकाइ 
सािग्रक बन्दोिस्त गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

१० र्दन तित्र 
शैजक्षक गततविति सञ्चालन गनव सरुजक्षत 
स्थानको पवहचान गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

१५र्दन तित्र 

विद्यालय उिेर सिूहका बालबातलकाको 
लातग सरुजक्षत स्थानिा शैजक्षक कायवक्रि 
सञ्चालन गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

१ िवहना तित्र 
िनोसािाजजक परािशवका लातग िानिकय 
स्रोतको क्षिता विकास गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

१ िवहना तित्र, २ 
िवहना तित्र, १ िषव 
तित्र र 
आिश्यकता 
अनसुार 

 

 

 

 

विद्याथीहरूलाई पाठ्यपसु्तक तथा 
तसकाइ सािग्रक उपलब्ि गराउने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय, 

पोसाक, झोला आर्द सािग्रकको तयारी र 
वितरण गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

स्थानकय तनकाय 

बालिैत्रक फतनवचरको प्रबन्ि गने जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

स्थानकय तनकाय 

खेलकुद सािग्रकको व्यिस्था गने जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

स्थानकय तनकाय 
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खानेपानक र लैवङ्गक तथा अपाङ्गतािैत्रक 
शौचालयको व्यिस्थापन 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

स्थानकय तनकाय 

विद्यालयका विद्याथी, जशक्षक, अतििािक, 

विद्यालय व्यिस्थापन सतिततलाई 
विपदसम्बन्िक पूिव तयारी प्रजशक्षण र्दन े

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

स्थानकय श्रोत 
व्यजक्तः  

१ िवहना तित्र 

जजल्ला /स्थानकय तह र  विद्यालय स्तरिा 
विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िक फोकल 
प्िाइन्  तोक्ने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघसंस्था, 
विद्यालय 

३ िषव तित्र 

विपद् प्रततरोिक विद्यालय ििन, शौचालय 
जस्ता पूिाविार तनिावणिा जोड र्दने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह/ जजल्ला आयोजना 
कायाांन्ियन इकाइ 
जशक्षा 

संघसंस्था, 
विद्यालय 

३ िवहना तित्र 

विद्यालय सिुार योजना तथा पातलका 
जशक्षा योजनािा विपद् व्यिस्थापन 
योजना सिािेश गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह/ विद्यालय 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

तनरन्तर 
 अनगुिन, िलु्याङ्कन र प्रततिेदन तयार 
गने 

जश वि स इ/स्थानकय 
तह 

संघ संस्था, 
विद्यालय 

 

 

४.९: पूनस्थावपना र पूनतनिावण तथा बन्दोबस्तक  
विषयगत क्षते्रको अगिुा: जजल्ला सिन्िय सतितत  / kflnsfx?  

If]qut ;b:ox¿sf] ;"rL 

 

क्र.
सं 

जजल्लाका क्षते्रगत 
साझेदारहरूको नाि 

पद सम्पकव  व्यजक्त सम्पकव  नम्बर  

१ जजल्ला सिन्िय सतितत जज.स.अ श्रक नानकबाब ुपोखरेल ९८५६००८२२२ 

 

२ जजल्ला बन कायावलय तड. ई श्रक अशोक कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४०१३६ 

३ गोरखा नगरपातलका िातािरण 
अतिकत त 

ध्रिु जघतिरे ९८४१४७४२०७ 

४ पालङु ार नगरपातलका शाखा अतिकत त सजन्दप िरहट्टा ९८४९२१४३५२  

५ आरुघा  गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ राजन ढकाल   ९८४३०२३२१६ 
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६ चिुनबु्रक गाउँपातलका अतिकत त छे ौँ बलराि पाठकक ९८५६०१०१४६ 

७ अजजरको  गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

 िकि शे्रष्ठ ९८४६५७०१७२  

८ तसरानचोक गाउँपातलका सहायक स्तर 
पाचौँ 

अहिद र्दन तियँा  ९८५६०४०५८८ 

९ िाचे गाउँपातलका clws[t 5}6f}  नरु बहादरु आले  ९८५६०४१४५१  

१०  बारपाक सतुलको  
गाउँपातलका 

अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

िकि कुिार शे्रष्ठ 
 

११ गण्डकी गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छै ौँ 

बेदहरी  अतिकारी ९७४५०७१९१९ 

१२ तििसेनथापा गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छै ौँ 

कवपल पनेरु ९८५११९००१८  

१३ शवहदलखन गाउँपातलका अतिकत त स्तर 
छे ौँ 

िेघनाथ यादि  ९८५१०६३१९५ 

१४ गैह्र सरकारी संस्था 
िहासंघ 

अध्यक्ष तसताराि शे्रष्ठ ९८४१६८३८६७ 

१५ उद्योग िाजणज्य संघ, 

गोरखा 
अध्यक्ष  कत ष्ण कुिार शे्रष्ठ ९८५६०४१३४५ 

१६ नेपाल रेडक्रस सोसाइ ी 
गोरखा जजल्ला शाखा  

सिापतत  यदवुिलास ि राई  ९८५६०४०१११  

 

विपदको  सियिा  हनु सक्न े सिस्याहरु 

 ६०० (सबै पूिाविारहरु सानो ठूकलो क्षतत) (३०००० घरिरुी प्रिावित, ६५०० घरिरुी क्षतत)  

 विपद्बा  प्रिावितहरूिा आिश्यक आिारितू आिश्यकता पररपूततवका लातग सािग्रकको किक 
हनु ु

 विपद् प्रिावित क्षेत्रिा आिश्यक आिारितू सािग्रकहरु वितरणका लागक यातायातका 
सािनहरुको किक हनु ु

 बास र कपासको अिाििा व्यजक्तगत तथा सािाजजक स्ििकिानिा प्रततकूल प्रिाि 

 लैवङ्गक तथा व्यजक्तगत गोपनकयताको अिािका कारण िवहला तथा बालबातलकाहरूिा 
वहंसाको जोजखििा बतवद्घ 

 वितिन्न संस्थाहरूद्वारा आफुखसुक राहत वितरण तथा पररचालन 
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विपद् अिस्थािा आिाररत  विषयगत उद्धशे्य  

 विपद् प्रिावित पररिारलाई आिश्यक आिारितू सािग्रक तथा राहत वितरणलाई एकद्धार 
प्रणालीका िाध्यिबा  जजल्ला जस्थत सम्पूणव सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहयोग 
सािग्रक तथा राहत वितरण कायविा प्रिािकारी वहसाबले पररचालन गराउने 

 क्षतत ग्रस्त िौततक पूिाविारका संरचनाहरु ििवत संिार 

 अिरुद्ध सेिा तत्कालका लातग बहाल गने 

 खोज, उद्धार तथा राहत तथा प्रततकायवका वक्रयाकलाप सम्पादन गनव पहुँच सिुार  

 प्रिावित सिदुाय । व्यजक्तहरुको पनुःस्थापनाः अल्पकालीन र दीघवकालीन 
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बन्दोबस्तक क्षते्रको आपत्कातलन पूिवतयारी योजना 

विपदको 
घ ना 
पिात ्
अबति 

विपदको अिस्थािा गररन े
आपत्कातलन कायव (विपदको 

प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था सम्िोिन गनव 
गररन ेपूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 

खाडलको पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार तनकाय अनिुातनत 

लागत 

पवहलो र्दन 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततको बैठककिा  सचुना 
आदान प्रदान गने, आपत्कातलन ्
िन्दोबस्तक व्यिस्थापनको 
प्ररजम्िक लेखाजोखा गने 

आिश्यकता अनसुारको 
िन्दोिस्तकको सािानको पररचालन 
गने 

वितिन्न िन्दोिस्तकसंग सम्िजन्ित 
सरोकारिालाहरुको सम्पकव  सूचक 
तयार र क्षिताको आकँलन गने 

 

जजल्लाजस्थत वितिन्न 
व्यिसायकहरुलाई विपद् तथा 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन विषयिा 
अतििखुककरण गने 

आपत्कातलन 
अिस्थािा पयावप्त 
िात्रािा 
यातायातको 
सािनहरुको किक 
 

िानबकय स्रोतको 
किक 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत, आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन के्षत्र र 
सदस्य संस्थाहरु, उद्योग 
िाजणज्य संघ, चेम्िर अफ 
किसव 

२ लाख 

दोस्रो र्दन 

जजम्िेिारी िाँडफाँड, आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक सािग्रकको संकलन, 

िण्डारण तथा पररचालन 

आपत्कातलन िन्दोिस्तकको 
िण्डारण गनव गोदाि घरको 
तनिावण गने 

 

आकजष्िक अिस्थािा ईन्िन 
िण्डारण िए निएको तनरन्तर 
अनगुिन गने )पेट्रोल पम्प 
व्यिसायक(  

 

अनगुिन  ोली 
गठकन गनुवपने 

गोदाि घर 
निएको  

 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत, आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन के्षत्र र 
सदस्य संस्थाहरु, उद्योग 
िाजणज्य संघ,पट्रोतलयि तडलर 
एसोजशयसन  

४० लाख 

पवहलो 
हप्ता 

स्थानकय स्तरिा उपलव्ि 
सािग्रकको लेखाजोखा गरी 
आगाति र्दनको कायवयोजना 

थोक विके्रताहरुलाई विपद्िा 
उपिोग्य सािाग्रकहरु विक्री 
वितरण सम्िन्ििा अतििखुककरण 

 

 

 

 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत, आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन के्षत्र र 
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तनिावण गरी जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतिततिा पेश गने 

प्रिावित क्षेत्रिा आिश्यकता 
अनसुार िन्दोिस्तकका सािग्रकहरु 
उपलव्ि िए निएको तनरन्तर 
अनगुिन गने 

गने 

जजल्लािा उपलव्ि उपिोग्य 
सािानको तनरन्तर लेखाजोखा गने  

जजल्लाका सरकारी, गैरसरकारी, 
तनजक तथा सािवजतनक 
सिारीसािनहरु (चार पाङ्ग्र,े)को 
तनरन्तर अध्याितिक गने 

 

 

 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग 
िाजणज्य संघ,पट्रोतलयि तडलर 
एसोजशयसन 

पवहलो 
िवहना 

िण्डारणको तनरन्तर अध्याितिक 
गरी आिश्कता अनसुार गोदाििा 
पूततव गने 

जजल्ला जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत  र सरोकारिालाहरुसंग 
तनयतित सिन्िय गने 

विषयगत क्षते्रको प्रगतत प्रततिेदन 
तयार गने 

िण्डारणको तनयतित अध्याितिक 
तथा अनगुिन गने 

विषयगत अगिुा तथा सहयोगक 
संस्थाको सहयोगिा प्रततिेदन 
तयार गरी जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सतिततिा पेश गने 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत, आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन के्षत्र र 
सदस्य संस्थाहरु, उद्योग 
िाजणज्य संघ,पट्रोतलयि तडलर 
एसोजशयसन 
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 तोवकएको विपद् अिस्थािा आिाररत पूनतनिावण/ पूनस्थावपनाको आपत्कातलन प्रततकायव योजना 
विपदको घ ना 
पिात ्अबति 

विपदको अिस्थािा गररन े
आपत्कातलन कायव (विपदको 

प्रकत ततका आिारिा) 

आपत्कातलन अिस्था सम्िोिन 
गनव गररन ेपूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव संबोिन 
गनव खाडलको पवहचान 

िखु्य जजम्िेिार 
तनकाय 

अनिुातनत 

लागत 

पवहलो र्दन 

आ आफनो किवचारी तथा 
पररिारको व्यजक्तगत सरुक्षाका 
बारेिा आिश्यक सचुना संकलन 
गने । 

विपद् जोजखिको अिस्था पररकल्पना 
गरी जोजखि अतििजुखकरण तथा 
पूिव अभ्यास गने 

सम्बजन्ित प्रतततनति 
किवचारीलाई जोजखि 
पवहचान र 
व्यिस्थापनको तातलि 
र्दने । 

  २० हजार 

दोस्रो र्दन 

सम्पकव  व्यजक्तहरुलाई सूचना 
सङ्कलनका लातग तनदेशन । 

DDMC को बैठककिा सहिागक िई 
आिश्यक सूचनाहरुको आदान 
प्रदान । 

सिेक्षण क्षते्र िाफव त विपद् पिावित 
के्षत्रका स्ियंसेिकलाई सिेक्षण 
सम्बन्िक PDNA तातलि र्दई तयारी 
अिस्थािा राख्न ेसाथै सिेक्षण 
फारििा पून: स्थापना र पून- 
तनिावण सम्बन्िक कुरा सिे ी तयारी 
अिस्थािा राख्न े

स्ियंसेिक पवहचान 
गरी सिन्िय खाँकािा 
बिोजजि सिेक्षण 
तबषयगत क्षेत्रको 
अगिुाईिा पररचालन 
गने  

सिेक्षण विषयगत 
क्षेत्र 

  

पवहलो हप्ता 

अतत आिश्यक सेिा प्रदायक 
तनकाय र संरचनाको न्यूनति 
पूनस्थावपना गने 

जज.स.स. अन्तगवत आकजष्िक 
पूनस्थावपना र पूनतनिावण कोषको 
स्थापना 

आकजष्िक कोषको 
कायवक्षेत्र तबस्तार गरी 
पूनस्थावपना र 
पूनतनिावणलाई पतन 
सिे ने  

गा.पा./न.पा., 
जज.स.का. र 
सरोकारिाला 
तनकायहरु 

  

पवहलो िवहना 
प्रावितिक  ोलीलाई स्थलगत 
अध्ययनका लातग अतििजुखकरण 
तथा प्रिावित स्थानिा पररचालन 

क्षततको त्याङ्क तथा लेखाजोखा 
गनवका  लतग त्यांक संकलन 
सचुना व्यिस्थापनका लातग 

ततलि प्रदान गने 

सम्बजन्ित 
जज.स. का.  १० हजार 
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। कलिरका सदस्यहरुलाई तातलि 
र्दने ।  

कायावलयहरुले गाडक 
तथा इन्िनको 
व्यिस्थापन गने । 

 स्रोत सािनको आकंलन गने 
(आिश्यकता, लेखाजोखा र 
खाडल पवहचान गने ) र 
सिन्िय, स्रोत पवहचान र पूनव 
तनिावणको कायवयोजना िनाउने । 

संक ासन्न िौततक संरचनाको 
पवहचान र यसका लातग आिश्यक 
श्रोत सािनको नक्साकंन गरी पूिव 
तयार पाररएको हनुेछ ।    

स्थानकय विपद् 
व्यिस्थापन सतिततलाई 
जजम्िेिार बनाउने र 
जजल्लाको सिन्िय 
संयन्त्र िजबतु बनाउने  

जज.स.का.स्थानकय 
विपद् व्यिस्थापन 
सतितत । 

  

 सहज पहुंचका लातग अस्थायक 
रुपिा पलु, सडक तथा गोरे ो 
िा ो तनिावण गने तथा सहज 
पहुंचका लातग डेवव्रज सफा गने 
।  

स्थानकय तहका स्रोत सािनको पहुँच 
तथा स्थानकय तहिा गठकन िएका 
विपद् व्यिस्थापनका सतिततहरु तथा 
कायव दलहरुको पररचालन र 
उतनहरुको क्षिता अतिबतवद्ध गररएको 
हनुेछ । 

यसका लातग सबै 
कायावलय संघ 
सस्थाहरुबा  केही 
अनिुातनत बजे  
छु ाई राख्न े। 

जज.स. का.   

 अस्पताल, स्िास््य केन्र, 

आन्तररक रुपिा विस्थावपतको 
जशविर, विद्यालय जस्ता आिारितू 
के्षत्रिा विद्यतुकय सेिा उपलब्ि 
गराउने 

सािवजतनक सेिा प्रदायक सस्था तथा 
स्थानहरुिा पनव सक्ने प्रिािहरुको 
अनिुान गरी सियिै सचुारु गनवका 
लातग रणनकतत तथा पूिवतयारी 
गररएको हनुेछ । 

विद्यतु प्रातिकरण तथा 
उजाव क्षेत्रिा कायावरत 
तनकायहरु विपद्को 
क्षततको  प्रततकायव 
तथा सियिै सेिा 
उपलब्ि गराउनका 
लातग पूिवतयारी 
अिस्थािा रहने । 

 

नगरपातलका, 
गा.पा.हरु र अन्य 
क्लिर सदस्य 
कायावलयहरु 

विद्यतु प्रातिकरण 
तथा उजाव क्षेत्रिा 
कायावरत तनकायहरु 

 ५० लाख 
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पवहलो हप्ता विस्ततत सिेक्षण पिात 
प्रिावितहरुको त्याङ्क विश्लषेण 
गने । 

विस्ततत सिेक्षणका लातग जजम्िेिारी 
सवहत  ोली गठकन गरी उनकहरुको 
क्षिता अतिबतवद्ध गनुवपने  र संकतलत 
त्यांकहरुको ररपोव ङ संयन्त्र 
तबकास गररएको हनुेछ । क ान, 

डुिान र प ान सिेक्षणको लातग 
सिेक्षक पवहचान गने, फारि तयार 
गने र सिेक्षकहरुलाई 
अतििूखककरण गने । 

तातलि जजल्लाका सरकारी 
कायावलयहरु,  
स्थानकय विपद् 
व्यिस्थापन सतितत,  

१० हजार 

 तबषयगत बैठकक र घ नाको 
वििरण संकलन गने कायव 
तनरन्तर गने (कायव क्षते्र पवहचान 
गरी कायव गने ) 

सािवजतनक सेिाहरु सचुारु गने । 

घर पूणवरुपिा/आजंशक रुपिा 
क्षतत िएकाहरुको त्याङ्क तयार 
गने ।  आिासको लागक 
सािदुावयक िनहरुबा  सहतुलयत 
िा तनशलु्क काठकहरु उपलव्ि 
गराउने । 

घयुावन तथा थवुप्रएको फोहारहरु 
व्यिस्थापन िरेका पशकुा शिहरु 
संकलन तथा व्यिस्थापन गनव 

िौजदुा अिस्थािा अस्पताल, 

विद्यालय, स्िास््य सेिा प्रदायकका 
साथै सडक, पलु र अन्य संरचनाको 
क्षततको लेखाजोखा प्रारम्ि गने । 
क ान, डुिान र प ानको विस्ततत 
सिेक्षण 

घर क्षतत िएकाहरुको लातग 
उपलव्ि राहतको िापदण्डिारे स्पि 
हनुे र सिैलाई जानकारी गराउने र 
तबपद् पूिव नै सािदुावयक िनहरुसंग 
अतग्रि सिझदारी गने । 

घयुावन र िलुो तथा थवुप्रएको फोहार 
व्यिस्थापन सम्िन्िक स्थानको खोजक 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्िक कायव 
योजना तजुविा गनव । 

 

 पूनस्थावपना स्थापना 
था पूनतनिावण कोषको 
व्यिस्था गने 

सम्बजन्ित स्थानहरुको 
पवहचान 

जजल्ला बन कायावलय 
तथा सािदुावयक बन 
उपिोक्ता िहासंघ 

गा.पा. नगरपातलका 
स्थातनय विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 
तथा सम्बजन्ित 
कायावलय संघ संस्था 
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पवहलो िवहना अस्थायक जशविरको स्थापना गने र 
विस्थावपतलाई व्यिजस्थत बनाउन 
सरुजक्षत र खलुा ठकाउँिा लैजाने 
प्रबन्ि तिलाउन े। 

क्षतत िएका पूिाविारहरुको विस्ततत 
वििरण तयार गने । 

तत्कालीन पनुस्थावपनाको लातग 
आिश्यक अध्ययन, लेखाजोखा 
तथा विश्लषेण गरी बसोबास र 
जकविकोपाजवन जस्ता प्रिखु 
क्षेत्रको विकासका कायवलाई अजघ 
बढाउने िातािरण तयार गने । 

 

संिावित विपद्बा  विस्थावपत हनु 
सक्ने पररिार आकंलन गरी अस्थायक 
स्थलको पवहचान गने । 

पूिाविारको विस्ततत वििरण तयार 
गनव जजल्ला प्रावितिक कायावलयको 
सहयोगिा प्रावितिकहरुको सम्पकव  
सूचक तयार गने । 

सम्िातबत क्षततको अनिुान गरी तबउ 
तबजनको स् क पाईतलंग गरी राख्न े
।  

 

 

वितिन्न   तातलिहरु 
सञ्चालन गने स्रोत र 
सािनको अतग्रि 
व्यिस्था गनव चनूौतक 
हनुे  

  

  

सियिै त्यांक 
संकलन गरी प्रिातबत 
हरुलाई उपलब्ि 
गराउने । 

गा.पा., न.पा. र 
स्थानकय विपद् 
व्यिस्थापन सतितत 

५०  लाख 

दोस्रो िवहना उपलब्ि बजे को आिारिा 
पूिाविारहरु तनिावण प्रवक्रयालाई 
प्रारम्ि गने । 

विपद् प्रिात िजत्कएका अस्पताल  

(Hospital Safer from Disaster) 

विद्यालयहरु लगायतका 
सािवजतनक  सेिा प्रदायक संस्था 
लगायतका अन्य संरचनाहरु  
नित्कन ेिा कि क्षततका 
दृविकोणबा  तनिावण गने ।   

 पूनतनिावणको लातग जजल्लास्तरिा 
तथा स्थानकय स्तरिा जगेडा कोषको 
स्थापना गने ।  

संिावित विपदको कारण हनु सक्ने 
संरचना गत क्षततको पनुतनविाण र 
पूनस्थापनाका वक्रयाकलापलाई  
जजल्ला सिन्िय सतिततको िावषवक 
योजनािा सिािेश गराउने   ।  

 जजल्लाका सरकारी 
कायावलयहरु, नेपाल 
रेडक्रस सोसाई ी, 
जजल्ला िन 
कायावलय(आपूततव 
सतितत) सािाजजक 
िन,तडतिजन सडक 
कायावलय . 

  

तेस्रो िवहना र 
सो िन्दा बढी 

जजल्ला विपद् पूिवतयारी  तथा 
प्रततकायवका लातग विषयगत 

सिै तहिा आपतकातलन प्रततकायव 
योजनाको तजुविा तथा क्षिताको 
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आकजस्िक योजना सियसापेक्ष 
पररिाजवन गने ।  

विपद् जोजखि न्यूनककरणको 
कायवक्रि कायावन्ियन गनव स्रोत 
व्यिस्थापन गने   आतथवक स्रोत 
व्यिस्थापन गने एकद्धार 

( One- Door) संयन्त्रको अिाि छ  
।  

 

अतिितवद्ध तत्काल गनुव जरुरी छ । 

विपद् जोजखि व्यिस्थापनका लातग 
आिश्यक पने छुट्टै कोषको व्यिस्था 
गने र यस्तो यस्तो कोषको आतथवक  
स्रोत संकलन र  खचव एकद्धार 
प्रणालीिा आिाररत  िएको हनुेछ 
।  

सिािेश  गने संस्थागत  प्रवक्रयाको 
स्थापना  र विकास गररएको हनुेछ  
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कायावन्ियन योजना सवहतको प्राथातिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

तस.नं प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको सूचक िखु्य जजम्िेिार तनकाय कायावन्ियन गने तररका ( 
बैठकक, कायवशाला) 

(कायव तातलका) 
सियतसिा 

१ वितिन्न िन्दोिस्तकसंग सम्िजन्ित 
सरोकारिालाहरुको सम्पकव  सूचक तयार र 
क्षिताको आकँलन गने  

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

आिश्यकता अनसुार िैठकक 
िस्न े

तनरन्तर 

२ जजल्लाजस्थत वितिन्न व्यिसायकहरुलाई 
विपद् तथा िन्दोिस्तक व्यिस्थापन 
विषयिा अतििखुककरण गने  

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

कायवशाला तथा 
अतििखुककरण कायवक्रि 

चैत्र 
िसान्तसम्ि 

३ आपत्कातलन िन्दोिस्तकको िण्डारण गनव 
गोदाि घरको तनिावण गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

आिश्यकता अनसुार िैठकक 
िस्न े 

चैत्र 
िसान्तसम्ि 

४ आकजष्िक अिस्थािा ईन्िन िण्डारण 
िए निएको तनरन्तर अनगुिन गने 

(पेट्रोलपम्प व्यिसायक) 

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिजस्त व्यिस्थापन क्षेत्र 

 स्थलगत भ्रिण तथा 
अिलोकन 

 तनरन्तर 

५ जजल्लािा उपलव्ि उपिोग्य सािानको 
तनरन्तर    लेखाजोखा गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

िैठकक तनरन्तर 
चौिातसक 
रुपिा 

६ जजल्लाका सरकारी, गैरसरकारी, तनजक तथा 
सािवजतनक सिारी सािनहरु (चार 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

िैठकक तनरन्तर 
चौिातसक 
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पाङ्ग्र)ेको तनरन्तर अध्याितिक गने उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव रुपिा 

७ िण्डारणको तनयतित अध्याितिक तथा 
अनगुिन गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

िैठकक, अतििखुककरण  तनरन्तर 

८ विषयगत अगिुा तथा सहयोगक संस्थाको 
सहयोगिा प्रततिेदन तयार गरर जजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सतितत िा पेश गने 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत , आपत्कातलन 
िन्दोिस्तक व्यिस्थापन क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर अफ किसव 

िैठकक विपदको 
घ ना घ ेको 
सिय र त्यस 
पतछको सिय 
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पररच्छेद - ५ 

   योजना  कायावन्ियन, पूनरािलोकन तथा अतिलेजखकरण 

 
५.१.  कायावन्ियन तथा पनुरािलोकन रणनकतत  

५.१.१. विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको वक्रयाजशलता  

यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना जजल्लास्तरको विपद् प्रततकायव एिं व्यिस्थापनका लातग 
उपलव्ि िौततक, िानिकय र आतथवक श्रोतहरूलाई आंकलन गरी साथै नेपाल सरकारको विपद् 
जोजखि व्यिस्थापनको रणनकतत र उद्धारका न्यूनति आिारितू पक्षहरूलाई दृविगत गरी तयार िई 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततबा  अनिुोदन िएको हो । जजल्लातित्र विपद् सम्बन्िक कुनै घ ना 
घ ेको जानकारी हनुासाथ यस योजनािा उल्लेजखत तबषयगत सतिततहरू तथा सम्पकव  व्यजक्तहरू र 
सरोकारिालाहरू स्ितः सवक्रय हनुे छन ् 

५.१.२. विपद् पूिवतयारी  तथा प्रततकायव  योजनाको कायावन्ियन योजना  

विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको प्रिािकारी कायावन्ियन अपररहायव हनु्छ । जजल्लािा 
कायवरत िानिकय सहायतािा संलग्न साझेदार तनकायहरूले वितिन्न विषयगत क्षेत्रिा आबद्ध रही यो 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना कायावन्ियन गनव सघाउने छन ्। साथै स्थानकय तह र त्यहाँ 
कायवरत संघसंस्थाहरूले पतन विषयगत योजनाहरू कायावन्ियन गनव तनजित व्यजक्त/किवचारी (Focal Person) 
ख ाउनकुा साथै आिश्यकता अनसुार स्ियंसेिक पररचालन गरी आिश्यक सहयोग गने छन ् 

५.१.३. विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजनाको तनयतित सतिक्षा तथा अद्याितिक 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततले यसका पदातिकारीहरू िध्येबा  उपयकु्त व्यजक्तहरू छनौ  गरी 
एक कायवदल बनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना कायावन्ियनको तनयतित अनगुिन, सिकक्षा 
तथा अध्याितिक सिग्र गने छ । योजना पनुरािलोकनका हकिा प्रत्यके िषवको जेठक िवहनािा  
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततको नेततत्ििा गररने छ । 

५.२. प्रततिेदन तथा अतिलेखन 

प्रततकायवका लातग गर्ठकत विषयगत अगिुाहरूले विपद् सम्बन्िक प्रततिेदन जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतिततलाई बझुाउन ुपने छ । यस्तो प्रततिेदन विपदको अितििा सकेसम्ि दैतनक रुपिा तयार गनुव 
पदवछ । साथै विपदको बारेिा स्थलगत अनगुिन  ोलीले तयार गरेको प्रततिेदन जजल्ला विपद् 
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व्यिस्थापन सतिततको बैठककिा प्रस्ततु गने छ । जजल्ला जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत तथा 
तबषयगत अगिुाहरूले यस्ता प्रततिेदन तथा सूचनाहरू िानिकय सहायताका लातग कायव गने 
सरोकारिालाहरू, सरकारी तनकायहरू, दातत तनकाय तथा अन्तराविय सिदुायलाई जानकारी गराउने 
छन ्। 

५.२.२  संस्थागत व्यिस्था 

विपद् जोजखि न्यनुककरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को प्राििान बिोजजि विपद् व्यिस्थापनका 
लातग जजल्ला र स्थानकय ( गाउँपातलका/नगरपातलका) स्तरिा छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना तयार िएको 
छ । प्रततकायव योजनाको संस्थागत रुपिा कायावन्ियन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गने कायवको संयोजन 
जजल्लास्तरिा जजल्ला प्रशासन कायावलय र गाउँपातलका  तथा नगरपातलकाहरूिा जजल्ला विकास 
सतिततको सिेत सहयोग तलई सम्बजन्ित गा.पा तथा न.पा. हरूले गने छन ्। 

५.२.३  अतिलेखककरण 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततले यसका पदातिकारीहरू िध्येबा  उपयकु्त व्यजक्तहरू छनौ  गरी 
एक कायवदल बनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना कायावन्ियनको तनयतित अनगुिन, सिकक्षा 
तथा अध्याितिक सिग्र गने छ । योजना पनुरािलोकनका हकिा प्रत्यके िषवको जेठक िवहनािा  
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततको नेततत्ििा गररने छ । 

५.२.४.  अनिुोदन प्रवक्रया 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतिततको बैठककद्वारा विषयगत क्षेत्रका अगिुा संस्था र सहयोगक संस्था एिं 
तनकायहरूको सहिातगतािा अद्याितिक गररएको विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना 
२०७७/२०७८ लाई अनिुोदन गररयो ।
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अनसूुचक ! 
g]kfn /]8qm; ;f];fO6L lhNnf sfo{;ldlt / pkzfvfx?sf] gfdfjnL M 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L uf]/vf zfvf cGt{utsf lhNnf zfvf kbflwsf/L /  pkzfvf ;efkltx?sf] gfdjnL M 
!!yflgo kflnsf , r'dg'aL{ jfx]s ;Dk'0f{ kflnsfdf pkzfvf /x]sf] 

 

क्र.स. कायवसतितत नािािली  पद  फोन नं 

१  यदवुिलाश िट्टराई सिापतत ९८५६०४०१११ 

२  नन्दलाल बगाले,  उपसिापतत ९८४६०९८७०५ 

३ पसु्पा शे्रष्ठ उपसिापतत ९८४६२५२९७६ 

४ तििसेन काजक िातनया , िन्त्रक  ९८५१०९२५६८ 

५ ज्ञानहरर अयावल कोषाध्यक्ष  ९८५६०४२७४३ 

६ निराज उपाध्याय उपिन्त्रक  ९८४६०९८६४९ 

७ तनति प्रसाद तततिल्सकना उपकोषाध्यक्ष ९८५१०२१३३६ 

८ फुलिाया गरुुङ्ग सदस्य ९८४६७२२४०५ 

९ सजुता तगरी सदस्य ९८१८९३३३६२ 

१० तिश्रकदेवि अतिकारी सदस्य ९८४६१२५७६८ 

११ सतुनल कँुिर सदस्य ९८४६०८८२७६ 

१२ र्दनेश खनखिाश  सदस्य ९८४६३७७६६७ 
१३ होिनाथ सापको ा सदस्य ९८४६१२७५५६ 

१४ िदन पन्त सदस्य  ९८४६०९८०९४ 

१५ नारायण िोहरा,  सदस्य  ९८४६५४३८९५ 

१६ चडुािणक न्यौपान े सदस्य  ९८४६००८१९९ 

१७ इश्वर अतिकारी सदस्य  ९८५६०४०१४४ 

 

क्रस उपशाखाको नाि तथा स्थानकय तह जजम्िेिारी िडा सिापततको नाि 

1.  
गोरखकाली उपशाखा – गोरखा 
नगरपातलका 

गोरखा नगरपातलका 
६,७,३ िडाहरु 

सिापततः श्रक  ेक िहादरु थापा  
९८४६११८९९४ 

2.  
रातनश्वारा उपशाखा – गोरखा नगरपातलका ८,९,४ िडाहरु सिापततः श्रक कत ष्ण बाि ु कँुिर 

९८४६०७५४९६ 

3.  
विरेनचोक उपशाखा  – गोरखा 
नगरपातलका 

१०,११,१२,१३,१४ 
िडाहरु 

सिापतत ुः श्रक विष्ण ु प्रसाद जघतिरे 
९८४६१२५३६८ 

4.  ताप्ले उपशाखा – गोरखा नगरपातलका १, २ िडाहरु सिापतत ुः श्रक व का िोग ी ुः 
९८४६८६६५३४ 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

113 
 

5.  
िक्राङ्ग उपशाखा– शवहद लखन गापा १,४, ५ िडाहरु सिापतत ुः श्रक उदयिहादरु थापा 

९८४६०६३१३१ 

6.  
िङु्गको  उपशाखा– शवहद लखन गापा ७,८,९िडाहरु सिापतत ुः श्रक इन्रराज ढकाल– 

९८४९००४९२१ 

7.  
 घैरुङ्ग उपशाखा– शवहद लखन 
गाँउपातलका 

६ िडा सिापतत ुः श्रक इश्वर शे्रष्ठ  
९८४६३७७४२३  

8.  िनकािना उपशाखा–शवहद लखन गापा २, ३ िडा सिापतत ुः श्रक वहरा िहादरु थापा  
९८४६०८८३४५ 

9.  
सौरपानक उपशाखा–िारपाक सतुलको  
गापा 

४,५,६,७, ३ सिापतत ुः श्रक रािाराि कोइराला –

९८४१७४५३६८ 

10.  
िारपाक उपशाखा–िारपाक सतुलको  
गापा 

१,२ िडाहरु सिापतत ुः श्रक तनराज घले –

९८४६३७७४०९ 

11.  
तिरको  उपशाखा – पालङु्ग ार 
नगरपातलका 

 ९,१० िडाहरु सिापतत ुः श्रक  ेक िहादरु अतिकारी   
९८५६०६००१८ 

12.  
पालङु्ग ार उपशाखा – पालङु्ग ार 
नगरपातलका 

३, ४, ५ ,६,७ िडाहरु सिापतत ुःश्रक दयुोिन आचार्रयव – 

९८४६१५४९०२ 

13.  
आपवपपल उपशाखा – पालङु्ग ार 
नगरपातलका 

१,२, िडाहरु सिापतत ुः श्रक रािचन्र िरहट्टा – 

९८४६०४२६०८ 

14.  
तसम्जङु्ग उपशाखा– अजजरको  गाउँपातलका ४, १ िडाहरु सिापतत ुः श्रक अततवनाथ डिाडक 

९८४६३४८८५७ 

15.  
तावङ्गलचोक उपशाखा – गण्डकी 
गाउँपातलका 

१,२,३ िडाहरु सिापतत ुः श्रक ऋवषकेश तिताल –

९८१६१०७२१ 

16.  
घ्याल्चोक उपशाखा – गण्डकी 
गाउँपातलका 

४,५,६,७,८ सिापतत ुः श्रक झविन्र  राना िगर 
९८५११९५९६८ 

17.  
आरुपोखरी उपशाखा – आरुघा  
गाउँपातलका 

१,२,३,४,५,६,७,८ 
िडाहरु 

सिापतत ुः श्रक इश्वर अतिकारी 
९८५६०४०१४४ 

18.  
घ्याम्पेसाल उपशाखा– तििसेन थापा गापा १,२,३,४,५ िडाहरु सिापतत ुः श्रक राजन ढँुगाना –

९८५६०५६३१६ 

19.  
िोलाङ्ग उपशाखा– तििसेन थापा गापा ६,७,८ िडाहरु सिापतत ुः श्रक परशरुाि शे्रष्ठ  

९८५६०४३३४८ 

20.  
थालाजङु्ग उपशाखा – तसरान्चोक 
गाउँपातलका 

२,३,िडाहरु सिापतत ुः श्रक ओि िहादरु गरुुङ्ग 
९८०६५१७५४३ 

21.  
श्रकनाथको  उपशाखा – तसरान्चोक 
गाउँपातलका 

७,८,१ िडाहरु सिापतत ुः श्रक अतनल विक –

९८४६४५९२७२ 

22.  
गाँख ुउपशाखा– तसरान्चोक गाउँपातलका ४,५,६ िडाहरु सिापतत ुः श्रक हरर पोखरेल – 

९८४६२५२८२२ 

23.  
हिी उपशाखा – तसरान्चोक गाउँपातलका ३ िडा सिापतत ुः श्रक िनिहादरु तािाङ्ग 

९८४६३५६९१२ 
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तस. 
नं. 

किाण्ड यतुन  हेतलप्याडको वििरण सैतनक/
गैह्र 
सैतनक 

कै  
जजल्ला र स्थान 

Longitude Latitude Night 

Landing 

Facilities 

िए/निए
को 

१. 

िध्य 
किाण्ड 
हे.क्िा. 

ररपूिदव
न गण 

गोरखा न.पा.९ 
नाम्जालीडांडा 

८४०३७'३५" २७०५८'२४" निएको सैतनक 
  

२. गोरखा न.पा.९ 
नाम्जालीडांडा 

८४०३७'४१" २७०५८'२६ निएको सैतनक  

३. गोरखा न.पा.९ 
नाम्जालीडांडा 

८४०३७'४०" २७0५८'२०" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

४ गोरखा न.पा.७ 
स.ुिेश 
पोखरीथोक 

८४०३७'२४" २७0५९'५८" निएको सैतनक  

५   गोरखा न.पा.६ 
स.ुिेश फुलबारी 
)दरबार( 

८४०३८'०८" २८0००'१६" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

६   गोरखा चिुनबु्रक 
गा.पा .स.ुिेश 
खोलाविेशक   

८४०५१'३३" २८0०७'४२" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

७   गोरखा चिुनबु्रक 
गा.पा.३ स.ुिेश 
सल्लेरी         

८४०५१'४५" २८0११'१४" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

८   गोरखा जजल्ला ,
चिुनबु्रक गा.पा.१ 
साम्दो  

८४०३९'२१" २८0३९'०३" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

९   गोरखा जजल्ला , ८४०४२'१०" २८0३४'२२" निएको गैह्र  
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चिुनबु्रक २ 
ल्होगाउं 

सैतनक 

१०   गोरखा जजल्ला ,
चिुनबु्रक ४ प्रोक  

८४०५०'०१" २८0३१'१४" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

११   गोरखा जजल्ला ,
चिुनबु्रक गा.पा.५ 
विही   

८४०५१'४८" २८0३०'२२" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१२   गोरखा जजल्ला ,
चिुनबु्रक ६ 
चिुचेत  

८४०५७'४३" २८0२८'२६" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१३   गोरखा जजल्ला  ,
चिुनबु्रक ७ 
छेकम्पार 

८४००६'२८" २८0३०'४०" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१४   गोरखा जजल्ला ,
आरुघा  गा .
पा.४ 
आखेतबजार  

८४००५'००" २८0०६'५०" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१५   गोरखा जजल्ला  ,
आरुघा  गा .
पा.४ सान्तकबजार  

८४०४९'४७" २८0०५'००" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१६   गोरखा जजल्ला ,
िाचे गा .पा .५ 
िातछखोला 

८४०५२'००" २८0१२'३०" निएको गैह्र 
सैतनक 

 

१७   गोरखा जजल्ला ,
चिुनबु्रो गा.पा.३ 
वफतलि 

८४०५३'५५" २८0२३'४०" निएको गैह्र 
सैतनक 
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अनसूुचक -३ 

जजल्लािा रहेको खोज उद्धार सािग्रकको वििरण 

-s_ lhNnf cfktsflng sfo{;+rfng s]Gb| -DEOC_ df /x]sf ;fdfu|Lx? M  

तस.नं. सािाग्रक तथा सािान पररिाण कै वफयत 

१ गि ि ु  १० थान  

२ तत्रपाल १० थान  

-v_ g]kfnL ;]gf M  

तस.नं. सािाग्रक तथा सािान पररिाण कै वफयत 

१ क्याराविना  १४  

२ प्लाविक हेलिे   २०  

३ वपकरसािेल  ५  

४ क्लाईजम्बङ्ग रोप  ४  

५ चेि हानेस  ५  

६ क्रोबार हकु  ५  

७ गलरघन  ४  

८ झिुररपलु्ली  ४  

९ िेगा फोन  ३  

१० चेनसप आरा  २  

११ फायर प्रफु ज्याके   २  

१२ फायर प्रफु  ोपक  २  

१३ फायर प्रफु पञ्जा  २  

१४ फायर प्रफु जतु्ता  २  

१५ िजल्  स्टे्रचर  १  

१६ िायर क र  २  

१७ अजक्सजन तसतलण्डर  २  

१८ ि र प्रफु ज्याके   ३५  

(ग) नपेाल प्रहरीः 
तस.नं. सािाग्रक तथा सािान पररिाण कै वफयत 

१ िाल् ी ४९  

२ रेस्कयू हेल्िे  ४४  
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३ ँ ष्चकत बष्म द्ययह १३  

४ स् ेचर ३९  

५ िन्चरो  ३५  

६ लाइफ ज्याके  ४१  

७ डोरी २३  

८ सािेल १९४  

९ गैचक १६१  

१० तछनो  ९  

११ हतेआरा २०  

१२ गल ९४  

१३ डय्रि ३  

१४ रुख काट्ने िेजशन ३  

१५ कोदाली फरुिा ३३  

१६ िेगाफोन ५  

१७ ह्ुेम्िर १५  

१८ पानक ि ु ७०  

१९ आगो तनिाउने िेजशन १२  

२० जंतग आरो  १०  

२१ सेफ् ी िेल्  १२  

२२ ि¥्याङ ८  

२३ जससया १६  

२४ बोल्  क र  २  

२५ कंवक्र  तडल िेजशन १  

२६ घन ३०  

२७ पन्जा १३  

-3_ ;z:q k|x/L jn g]kfn M 

1. Water Search and Rescue Equipment 

तस .नं.  िालसािानको वििरण 

िौज्दात 

कै वफयत 

साबतु बेसाबतु जम्िा 
1 रेस्क्यूिेि ३ 0 ३   

2 लाईफज्याके  २ 0 २   
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3 रिरटू्यि तितडया १ 0 १   

2.  CSSR Equipment 

तस .नं.  िालसािानको वििरण 

िौज्दात   

साबतु बेसाबतु जम्िा कै वफयत 

१ वपक १७ 0 १७   

२ साबेल २० 0 २०   

३ फरुिा ४ 0 ४   

४ घन १२ 0 १२   

५ गल ५ 0 ५   

६ बन्चरो ४ 0 ४   

७ जंगकआरो १ 0 १   

८ हातेआरो ४ 0 ४   

९ हेलिे  २० 0 २०   

१० क्रोबार १ 0 १   

११ स् ेचर २ 0 २   

१२ पन्जा ६३ 0 ६३   

१३ कंवक्र तरल िेजशन १ 0 १   

१४ बोलक र २ 0 २   

१५ हेण्डस १ 0 १   

१६ तछनो २ 0 २   

१७ रिरब ु ५ 0 ५   

Fire Fighting Equipment 

तस .नं.  िालसािानको वििरण 

िौज्दात 

कै वफयत 

साबतु बेसाबतु जम्िा 
1 झ्यापे ५       

2 िा रपम्प (WaterPump) ४       

3 दाते )एकपट्टक  /दबुै पट्टक(  ५।५       

Mountraing Rescue Equipment 

तस .नं.  िालसािानको वििरण 

िौज्दात 

कै वफयत 

साबतु बेसाबतु जम्िा 
1 Air Mattress १ 0 १   
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2 First Aid Kit १ 0 १   

3 Helmet For Mountain Rescue १ 0 १   

4 Snow Lock Carabiner २ 0 २   

5 Auto Lock Carabiner २ 0 २   

6 Figure 8 Ascender २ 0 २   

7 Head Lamp ३ 0 ३   

8 Rescue Knife १ 0 १   

9 Prussic Rope Looped Sling २ 0 २   

10 Seat Harness २ 0 २   

11 Pulley Single १ 0 १   

12 Self-Breaking १ 0 १   

13 डोरी २० ति र १       

नपेाल रेडक्रस सोसाइ ी गोरखा जजल्ला शाखा गोरखा 
तस.नं. सािाग्रक तथा सािान पररिाण कै वफयत 

१ राहत से  सािाग्रक (िाडाकुडा 
तत्रपाल, कम्िल, म्या ीक्स, कपडा,) 

  ४० पररिार शाखािा 

२ तारपोतलन (तत्रपाल)     ५० ि ा शाखािा 
३  ेण्   ५ ि ा शाखािा 
४ कम्िल ५०० ि ा शाखािा 
५ क्पडाको तत्रपाल ४० ि ा शाखािा 
६ िाल् ी प्लािकक १००० ि ा शाखािा 
७ आकजस्िक शौचालय प्यान ३० से  शाखािा 
८ सेल् र से  सािान –कोदालो, सािेल, 

आरो, कै चक, हेम्िर ) 
३० से  शाखािा 

९ बाल् ी तसल्िर वक   २५ ि ा शाखािा 
१० स् ेचर १० ि ा शाखािा 
११ ह्ुेल्िे  ५ ि ा शाखािा 
१२ िञ्जाङ १ ब ा शाखािा 
१३ सिारी सािान १ ि ा शखािा 
१४ एम्िलेुन्स १ ि ा शाखािा 
१५ संरजक्षत एिं सरुजक्षत ििन  १७ ि ा उपशाखा ििन 
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१६ राहत से  सािाग्रक      १० से  वितिन्न उपशाखाहरुिा 
१७ तारपोतलन –तत्रपाल) ६० थान वितिन्न उपशाखािा  

१८ सेल् र  ५ से  वितिन्न उपशाखािा 
१९ स् ेचर     २० ि ा वितिन्न उपशाखािा  

२० िाल् ी प्लािकक     ३० ि ा वितिन्न उपशाखािा 
२१ ठुकलो तत्रपाल ३०×३० को     २ ि ा शाखािा 
२२ रक्त संचार केन्र     १ ि ा संचालनको तयारीिा  

२३ जेनेरे र     २ ि ा शाखा÷रक्त संचार 

२४ कुची    २० ि ा शाखािा 
२५ िास्क ५००० वपस शाखािा 
२६ स्िंसेिक पररचालन क्षिता आिश्यकतानु

सार 
शाखा÷उपशाखा  

 

हेिक इक्िकप्िेण्  सम्िन्िक वििरण 

तस.नं. तनकाय सािानको नाि संख्या कै वफयत 

१ गोरखा नगरपातलका जेतसवि १ 
 

२ ११ वकलो छेपे ार िालशु्वार सडक 
योजना 

लोडर १ 
 

३ पालुु ुङ ार जेतसवि १ ििवत योग्य 

४ पूिाविार विकास कायावलय एक्सािे र  ३ तनिावण 
व्यिसायकका जेतसवि १ 

 

क्र.सं. विपदसािग्रकको 
वििरण 

इकाई deoc नेपाल 

प्रहरी 
  सशस्त्र  

   प्रहरी 
रणतसंह 
दलगण 

रेडक्रस जम्िा 

१ एम्बलेुन्स थान 
         ४६ 

२ स्काइिे र थान 
        १ 

३ वट्रपर थान 
         २ 

४ तत्रपाल थान १०       ३३ १४७ 

५ सेफ् ीहेल्िे  थान 
         १४२ 

६ सेफ् ीज्याके  थान 
         ६२ 
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७ लाइफज्याके  थान  १० 
      २१ 

८ बेल्चा थान 
         ४५ 

९ कोदालो थान 
         ६८ 

१० सािेल थान  ३० २२ १० 
  १०४ 

११ जािेल थान 
         २८ 

१२ गल/खन्तक थान  १२ १३ ८ 
  ७३ 

१३ गैचक थान  ३० 
      ६७ 

१४ घन थान  १५ १० ८ 
  ५६ 

१५ स् ेचर थान  ८ 
  ५ २५ ७५ 

१६ ब ु थान  ७ 
  

 २१   २९ 

१७ िेगाफोन थान 
     ५ 

  ७ 

१८ हेक्साब्लेड थान 
    

 २ 
  २ 

१९ ह्यािर थान 
     

 २७ 
  २७ 

२० पन्जा थान 
         १० 

२१ डोरी थान  ४ १  १ १०० १०६ 

२२ स्प्रपेेन्  थान 
         २ 

२३ फायरब्याङके  थान 
     

 १ 
  १ 

२४ रेनको  थान 
         ५२ 

२५ िाइक थान 
         १ 

२६ तस ी थान 
         ५ 

२७ अजग्नतनयन्त्रणसािन थान  १० 
      १२ 

२८ ियावङ थान  १ 
      २ 

२९ बाल् ी थान 
   ४ 

  १००० १००८ 

३० िग थान 
       १००० १००० 

३१  ण्  थान 
       ४० ५० 

३२ कम्िल थान 
       १००० १०४० 
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३३ राहतसािग्रक से  थान 
       ५० ५० 

३४ िो रसाइकल थान 
       ४ ४ 

३५ फि एडबक्स थान  ६ 
    ५० ८६ 

३६ हेल्िे  थान  ५० २० ३० 
  १०० 

३७ ठेकला गाडा थान 
         १५ 

३८ बन्चरो थान  १० 
  ५ 

  १५ 

३९ हाते आरो थान  ५ 
  ५ 

  १० 

४०  ायर थान  २ 
      २ 

४१ झलु थान 
         १० 

४२ 
Jet Shooter थान 

   ५ 
    ५ 

४३ दाते थान 
   ५ 

    ५ 

४४ 
Tube थान 

   १ 
    १ 

४५ िा र प्रफुज्याके  थान 
     ११ 

  ११ 

४६ फायर प्रफुिडक 
ज्याके  

थान 
     २ 

  २ 

४७ फायर प्रफुिडक 
ज्याके को  ोपक 

थान 
     २ 

  २ 

४८ जतु्ता जोर गि ब ु थान 
     २ 

  २ 

४९ अनतसजनलतसतलण्डर 
ग्यास 

थान 
     २ 

  २ 

५० िायर क र थान 
     २ 

  २ 

५१ पलुी/तछनो थान 
     ४ 

  ४ 

५२ झिुर थान 
     ४ 

  ४ 

५३ वफगर थान 
     ४ 

  ४ 

५४ तडल िेतसन थान 
     १ 

  १ 

५५ क्याराविना थान 
     १८ 

  १८ 

५६ रोप थान 
     ५ 

  ५ 
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५७ हारनेश थान 
     ५ 

  ५ 

५८ हेम्िर थान 
     ५ 

  ५ 

५९ वपग थान 
     १५ 

  १५ 

६० तछनो (वि िएको) थान 
     १५ 

  १५ 

६१ तछनो (वि निएको) थान 
     ५० 

  ५० 

 

अनसूुचक - ४ 

जजल्ला प्रहरी कायावलय अन्तगवत प्रिखुहरुको नािािली र सम्पकव   नं. 

तस.नं. जजल्ला  कायावलयको नाि  दजाव कायावलयको नं. 
१ गोरखा जज.प्र.का.गोरखा प्र.उ. 9856055555 

२ गोरखा ई.प्र.का.आरुघा  गोरखा प्र.तन. 9851282619 

३ गोरखा ई.प्र.का.जौिारी  गोरखा प्र.तन. 9856005100 

४ गोरखा ई.प्र.का.ठकाँ ीपोखरी गोरखा प्र.तन. 9856091000 

५ गोरखा ई.प्र.का.हिी गोरखा प्र.ना.तन. 9856000134 

६ गोरखा ई.प्र.का.ताकुको  गोरखा प्र.स.तन. 9856043035 

७ गोरखा ई.प्र.का.िनकािना गोरखा प्र.ना.तन. 9856041399 

८ गोरखा तस.प्र.चौ.छेकम्पार गोरखा प्र.स.तन. 9856045027 

९ गोरखा तस.प्र.चौ.लाके गोरखा प्र.स.तन. 9846984516 

१० गोरखा जज.ट्रा.प्र.का.गोरखा प्र.ना.तन. 9856090266 

११ गोरखा प्र.चौ. आखेत गोरखा प्र.स.तन. 9856045067 

१२ गोरखा प्र.चौ.नयासाघ ुगोरखा प्र.स.तन. 9856047399 

१३ गोरखा प्र.चौ.घ्याल्चोक गोरखा प्र.स.तन. 9856090326 

१४ गोरखा  प्र.चौ.ताङलीचोक गोरखा प्र.ना.तन. 9856047499 

१५ गोरखा प्र.चौ.घ्याम्पेसाल गोरखा प्र.स.तन. 9856045068 

१६ गोरखा प्र.चौ.िच्चेक गोरखा प्र.ना.तन. 9856045027 

१७ गोरखा प्र.चौ.िझिुादेउराली प्र.ना.तन. 9856043699 

१८ गोरखा प्र.चौ. िाछीखोला गोरखा प्र.स.तन. 9856045040 

१९ गोरखा प्र.चौ. कुररन् ार गोरखा प्र.ह. 9856041899 

२० गोरखा प्र.चौ.बोलावङ गोरखा प्र.स.तन. 9856043499 

२१ गोरखा प्र.चौ.बङुको  गोरखा प्र.ना.तन. 9856046799 

२२ गोरखा प्र.चौ. बारपाक गोरखा प्र.स.तन. 9856043036 

२३ गोरखा प्र.चौ.छोप्राक गोरखा प्र.स.तन. 9856000135 

२४ गोरखा प्र.चौ.िान्ब ुगोरखा प्र.स.तन. 9856045049 

२५ गोरखा प्र.चौ.तसदीबास गोरखा प्र.स.तन. 9741390854 
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२६ गोरखा प्र.चौ.सािागाउँ गोरखा प्र.स.तन. निएको 
२७ गोरखा प्र.चौ.कोखेआहाले गोरखा प्र.ह. 9856041799 

२८ गोरखा प्र.चौ. सौरपानक गोरखा प्र.स.तन. 9856043037 

२९ गोरखा प्र.चौ. रातािा े गोरखा प्र.स.तन. 9856000136 

३० गोरखा का.स.ुगाडव गोरखा प्र.ना.तन. निएको 
३१ गोरखा का.द.गाडव गोरखा प्र.ह. निएको 
३२ गोरखा प्र.चौ. बाह्रवकलो गोरखा प्र.ना.तन. 9856043599 

३३ गोरखा प्र.चौ. बालिुा गोरखा प्र.स.तन. 9856045019 

३४ गोरखा प्र.चौ. जगत गोरखा प्र.स.तन. 9856045038 

३५ गोरखा अं.प्र.पोि चनौ े गोरखा प्र.ह. 9856045047 

३६ गोरखा अं.प्र.पोि िारापानक गोरखा प्र.ह. 9856045002 

३७ गोरखा अ.प्र.पोि लक्ष्िकबजार  प्र.ह. 9856045017 

३८ गोरखा अ.प्र.पोि तबरुिा ार  प्र.स.तन. 9856081198 

३९ गोरखा प्र.जज.अ.तन.गाडव गोरखा प्र.ह. निएको 
४० गोरखा अं.प्र.पोि हिाईग्राउण्ड  प्र.ह. निएको 
४१ गोरखा अ.प्र.पोि खान्चोक  प्र.ह. निएको 
४२ गोरखा अ.प्र.पोि लाप्राक गोरखा  प्र.ह. निएको 
४३ गोरखा अ.प्र.पोि पौिा ार गोरखा प्र.ह. निएको 
४४ गोरखा तल्लो दरबार गाडव गोरखा प्र.ह. निएको 
४५ गोरखा DEOC प्र.ह. निएको 
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जजल्ला जस्थत स्थानकय तहका प्रिखु/उपप्रिखुहरुको सम्पकव  नम्िर 

क्र.सं. न.पा/ गा.पा प्रिखु/ अध्यक्ष सम्पकव  नम्बर उपप्रिखु/ उपाध्यक्ष सम्पकव  नम्बर 

१ गोरखा नगरपातलका श्रक s[i0f jxfb'/ /fgf du/  9856040112 
 

श्रक d;nL dfof yf]s/ 9846070363 

२ पालङु ार नगरपातलका श्रक ljjz lrGtg 9856074449 श्रक aGbgf kf08] 9856074448 

३ अजजरको  गाउँपातलका श्रक lbks b]jsf]6f ९८५१२००७०४ अतनता िजेुल  ९८५१३११७४४ 

४ चिुनबु्रक गाउँपातलका श्रक lgdf nfdf ९८४१२०५३८७ लक्ष्िक गरुुङ  ९८६२३८०८०५ 

५ बारपाक सतुलको  गाउँपातलका श्रक विष्ण ुिट्ट ९८५६०४०८७३ श्रक सनिाया गरुुङ ९८६०६४७८३७ 

६ तसरान्चोक गाउँपातलका श्रक 1fg]Gb| u'?Ë ९८५६०४१६७८ श्रक रीता देिको ा ९८४६३७७९०१ 

७ गण्डकी गाउँपातलका श्रक  lbks ltldN;Lgf 9856027678 श्रक लतलता अतिकारी ९८४६०७०४४९ 

८ िाचे गाउँपातलका श्रक nId0f u'?Ë    9841201471 श्रक ;'lgnf u'?Ë 9849881013 

९ आरुघा  गाउँपातलका श्रक /fh' u'?Ë ९८४१८२२२६९ श्रक कल्पना नेपाली ९८४६०७५४५५ 

१० तििसेनथापा गाँउपातलका श्रक nf]s k|;fb j~h/f  9856070332 श्रक cd[tf b]lj j:tL 9846039754 

११ शवहदलखन गाउँपातलका श्रक रिेश बाब ुथापा िगर ९८५६०४०३७५ श्रक इजन्दरा ततिारी ९८४६४३३५१५ 

 

 

गोरखािा िएका संचार िाध्यिहरुको सचुक 
क्रस नाि कायवरत संस्था फोन नम्बर ईिेल 

१. नरहरी सापको ा नागररक दैतनक, रेतडयो गोरखा ९८५६०४०८९७ journalistnarahari@gmail.com 

२ तबकास िरहट्टा अनलाइनखिर, सरुुिात दैतनक ९८४६१२६६१५ bikashmarahatta2043@gmail.com 

३ आत्िाराि शे्रष्ठ  नेपाल  ेतलतिजन  ९८५६०४०८८८ aatmasanti@yahoo.com 

४ जशिप्रसाद उप्रतेक अन्नपूणव पोि, दरौँदी  ९८५६०४२७४४ gorkhasamachar@gmail.com 

mailto:aatmasanti@yahoo.com
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५ तििलाल शे्रष्ठ काजन्तपरु  ेतलतिजन  ९८४६०३९३९३ bhimlal@gmail.com 

६ र्दपक शे्रष्ठ रासस, िनास्ल ुएफएि ९८४१५५८५७८ jalandeep@gmail.com 

७ वकरण लोहनक  च्िाईस एफएि,् उज्यालो अनलाइन ९८४६०८९५९४ kanchho.chhoro@gmail.com 

८  अनपुिा खनाल च्िाईस एफएि,  कारोबार दैतनक              ९८४६०८९५९६  akhanal0@gmail.com 

९ हररराि उप्रतेक काजन्तपरु ९८४६१८८७०५  upretis150@gmail.com 

११ नरेन्र ढकाल गोरखापत्र, रेतडयो गोरखा ९८४६०९८०७३ nimesh.narendra@gmail.com 

१२ कै लाश बाब ुशे्रष्ठ एतिन्यूज, गोरखा सिाचार ९८५६०४०५०९ kailashgorkha@yahoo.com 

१३ गणुराज रोका िाततििुक एफएि ९८५६०४०५४७ gunarajroka@gmail.com 

१४ रेन ुशे्रष्ठ गोरखा खिर ९८४६१२१८४९  renushrestha0@gmail.com 

१५  िोहतसनअतल तिया ँ गोरखा सिाचार, तसतिल खिर  ९८५६०४०७६१ mak.mohasin@gmail.com 

१७ केशब गरुुङ नयाँ पतत्रका ९८४६७५५५२४ gurungkeshav5026@gmail.com 

१८ अजश्वन दानक जनचासो  ाइम्स ९८६३३९२०१७ asbindani9@gmail.com 

१९  राजेश पौडेल  सनुौलो खिर साप्तावहक ९८४५०९११०२ sunaulokhabar072@gmail.com 

२० सजुन न्यौपाने रेतडयो पालङु ार ९८५५०५६११९ sujanneupane052@gmail.com 

२१ दान बहादरु गरुुङ इच्छाकािना रेतडयो ९८४५७०८४४५ rodan4u@gmail.com 
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जजल्ला जस्थत स्थानकय तहका िडाअध्यक्षहरुको सम्पकव  नम्बर 

क्र.सं. नगरपातलका/ 

नगरपातलकाको 
नाि 

प्रिखु/अध्यक्ष उप-प्रिखु / उपाध्यक्ष िडा 
नं. 

िडा अध्यक्ष  सम्पकव  नम्बर 

१ 

 च
िुन

ब्रक
 ग
ा.प
ा. 

तनिा लािा  
९८४१२०५३८७ 

लक्ष्िक गरुुङ  

 

९८६२३८०८०५ 

 

 

 

 

 

१ 

किाव छेिाङ लािा 
९८५१२५३७७८ 

२ 
 
तिङ्गयरु दोजे लािा  

  
 

९८६२३८०३३५ 

 

३ 
 
रािकुिार गरुुङ 

  
    

 

९८४६६३३४८२ 

 

४ पेिा ग्यलपो लािा 

  
 

 

९८४३७१४१०७ 

५ कालेन छेिाङ ९८४६९३६१७३ 

६ सरोज लािा  

   
 

९८४९९४३६९३ 

७  सक दोजे लािा ९८६०८१९६५३ 

 

२ 

 तस
रान

चो
क
 ग
ा.प
ा. 

 

ज्ञानने्र गरुुङ्ग 

९८५६०४१६७८ 

 

रीता देिको ा 
 

९८४६३७७९०१ 

१ ितनता गरुुङ्ग 9846259016 

२ खशुकिान गरुुङ्ग 9808252890 

३ जगर्दश ढकाल 9816992888 

४ िरत हिाल 9851079765 

५ थानेश्र पोखरेल 9846089172 

६ प्रिे िहादरु िस्तक 9869151655 

७ राजेन्र बाि ुढकाल 9856043675 

https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%99-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-0
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%99-0
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-0
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%A8-%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%99-0
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-0
https://chumanuwrimun.gov.np/content/%E0%A4%9F%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE-0
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८ दलिान गरुुङ्ग 9851037440 

३ 

शव
हद
लख

न ग
ा.प
ा. 

रिेश बाब ुथापा िगर  

9856040375 

इजन्दरा ततिारी   
 

9846433515 

१ प्रिे गरुुङ 9846486909 
२ सकुन थापा  9846908687 
३ र्दपक पाण्डे 9856061461 
४ यि बहादरु थापा  9851016362 
५ यि बहादरु राना िगर  9846158973 
६ र्दतलप नारायण थापा 9814122375 
७ शरण शे्रष्ठ 9856040368 

८ बासदेुब ढकाल  9851085797 
९ राि कुिार शे्रष्ठ  9856086161 

४ 

 पा
लङु

 ा
र  
न.
पा.

 

 

वििश जचन्तन 

9856074449 

 

बन्दना पाण्डे 

9856074448 

१ कत ष्ण बहादरु पररयार      ९८४६४७५३३७ 

२ कत ष्ण बहादरु थापा िगर ९८६३९०२२५४ 

३ रतबन्र अतिकारी ९८४६६३१६३९ 

४ िान बहादरु पौडेल ९८५६०३४५०४ 

५ दीपक पाण्डे ९८४६६३६८९० 

६ चेत बहादरु गरुुङ ९८०६६२५४०६ 

७ अजुवन बहादरु कुिाल ९८६६००१७०३ 

८ होd बहादरु नेपाली ९८४५५३०७२६ 

९ िेज राज पाण्डे ९८५६०१६२०७ 

१० ररखक राज िरौली ९८४६२८९७७९ 

५ 

 अ
जज
रक

ो 
  

गा
.प
ा. 

र्दपक देिको ा 
९८५१२००७०४ 

अतनता िजेुल  

 

९८५१३११७४४ 

१ िनोज गरुुङ  ९८१८६१४५२७ 

२ कत ष् ण बहादरु गरुुङ ९८६६५९४८०४ 

३ िािरुाि अतिकारी  ९८४०८६४९२४ 
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४ जंग बहादरु गरुुङ ९८५६०७१२३२ 

५ विखव ध्िज गरुुङ ९८५११८६१४० 

६ 

 ग
ण्ड
क
ी ग

ा.प
ा. 

र्दपक तततिल्सकना 
9856027678 

 

 

लतलता अतिकारी 
9846070449 

१ तोपिान गरुुङ्ग  (*$@!#)#&^ 

२ यि िहादुु तर थापा  (*$^)&)#)) 

३ सबुास पन्त   (*%!)&%^*) 

४ राजबुाि ुिण्डारी   (*$(&&^@*! 

५ पहलिान ियलको ी   (*%!)&*($@ 

६ तलु िहादरु गरुुङ्ग   (*$^#))&$& 

७ तलुसक रेग्िक  (*$)&!)$$% 

८ कोवकल ि पलुािक िगर  (*!$!(*#(# 

७ 

आ
रुघ

ा 
 ग
ा.प
ा. 

राज ुगरुुङ्ग 

९८४१८२२२६९ 

कल्पना नपेाली  
 

९८४६०७५४५५ 

१ गजे घले ९८४६७५४६७६  

२ रिेश कुिार लातिछाने ९८२७१६७८७१ 

३  ेक बहादरु अतिकारी ९८६९८५९०७९ 

४ िनेन्र ििला ९८४९५२५४१० 

५  ेक बहादरु खड्का ९८०४१४२९८३ 

६ राजजि गरुुङ   ९८५१२३९७४९ 

७ गणेश अतिकारी ९८०१०२३९३१ 

८ िरुारी खनाल ९८४९९५४५१४ 

९ बवुद्ध प्रसाद शे्रष्ठ ९८४६७५५५३२ 

१० सजन्जत शे्रष्ठ ९८५११३०९१० 
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८ 

ति
िसे

न ग
ा.प
ा. 

लोक प्रसाद िञ्जरा 
9856070332  

अितता देवि िस्तक  

9846039754 
१ विकास शे्रष्ठ 9851158010 

२ नारायण प्रसाद िट्टराइ 9851218565 

३ ऋवषराि लातिछाने 9856043988 

४ िन िहादरु तािाङ्ग 9824114378 

५ होि िहादरु िराि ु 9846704033 

६ रञ्जन ररिाल 9865595806 

७ नारायण शे्रष्ठ 9856027996 

८ विष्ण ुकुिार शे्रष्ठ 9841611458 

९ 

 ग
ोरख

ा न
.प
ा. 

कत ष्ण िहादरु राना 
िगर  

9856040112 
 

 

िसली िाया थोकर  
9846070363 

१ वहक्ित क ु िर  
९८४६७८३१०८ 

२ रहि तलु्ला तिय ा 
९८५६०४०३३३ 

३ चलु ब  .क ु िर   

९८४६०७५४९९ 

४ लाल प्रसाद िट्टराई ९८४६१२७१४६ 

५ जखल बहादरु  .राना   
 

६ राजेन्र कुिार जोशक:  ९८४६०५६०८२ 

७ विष्ण ुप्रसाद शे्रष्ठ ९८५६०४०१२९ 

८ ऋवषराि के.सक ९८५६०४२७३७ 

९ कुल ब. क ु िर ९८५६०४०७१७ 

१० प्रर्दप क ु िर ९८५६०४०७४७ 

११ राि ब. खड्का ९८४६०९८३३० 
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१२ तडल  ब थापा ९८५६०४००३३ 

१३ तित्रा पररयार  ९८५६०४१५९९ 

१४ गोपाल थापा  

१० 

 ि
ाचे
 ग
ा.प
ा. 

लक्ष्िण गरुुङ्ग 

9841201471 

सतुनला गरुुङ्ग 

9849881013 

१ राि तसङ गरुुङ ९७४९३५९७०१ 

२ सरोज गरुुङ  ९८४८३१२१४२ 

३ शेर बहादरु गरुुङ  ९८४०२९६६०८ 

४ वकसान गरुुङ  ९८४६४१३७५७ 

५ िकि प्रसाद गरुुङ  ९८४६७२२४९७ 

६ िन कुिार घले ९८४०१२२५७७ 
७ राकेश गरुुङ ९८६६०७८९८४ 

११ 

 बा
रप
ाक
 स
तुल
क
ो 
 ग
ा.प
ा. 

विष्ण ुिट्ट  

9856040873 
सनिाया गरुूङ   

 

9860647837 

१ िन बहादरु घले  9860771655 
२ पूणव बहादरु गरुुङ 9845483007 
३ बल बहादरु गरुुङ  9860225827 
४ तिि बहादरु गरुुङ्ग  ९८४६३५६३७३ 

५ जशि बहादरु खड्का  

६ बाबलुाल गरुुङ्ग  ९८१६१२४२२९ 

७ कत ष्ण गरुुङ  ९८५६०४०८५६ 

८ शरण गरुुङ  9846400757 
 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

132 
 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत को कायवशतव तनदेश 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत िन्नाले:  

जजल्लािा विपद् अल्पककरण तथा न्यूनककरणका क्षेत्रका काि गनव तथा विपद्बा  प्रिावित 
व्यजक्तहरुलाई तत्काल राहत उद्धारको व्यिस्था गनव प्रिखु जजल्ला अतिकारीको अध्यक्षतािा 
सरकारी/गैरसरकारी तनकायहरु, राजनैततक दल तथा नागरीक सिाज सजम्ितलत जजल्लास्तरिा विपद् 
जोजखि व्यिस्थापन ऐन २०७४ ले गरको व्यिस्था ििोजजि गठकन िएको सतिततलाई जजल्ला 
जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत ितनन्छ ।  

 

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत को सािान्य कायवशतव: 
विपद् जोजखि न्यूतनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ गरको व्यिस्था ििोजजि गर्ठकत जजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सतिततको सािान्य कायव शतवहरु 

 विपद् जोजखि व्यिस्थापन र उद्धारको कायविा स्थानकय विपद् ब्यिस्थापन सतिततहरु संग 
सिन्िय गने िा सिन्िय गनव लगाउने । 

 जजल्ला विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना अद्याितिक गरी प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
सतितत, गतह िन्त्रालय िाफव त  कायवकारी सतिततिा पेश गने । 

 स्थानकय तहहरुिा रहेका स्थानकय विपद् व्यस्थापन  सतिततबा  संचातलत राहत तथा 
उद्धारको कायवको अनगुिन गने र संचातलत कायविा आिश्यक सहयोग गने । 

 सिय–सिय िा विपद् राहत उद्धार कायविा िैरहेको प्रगततको बारेिा क्षेत्रकय तथा केन्रीय 
विपद् व्यिस्थापन सतिततलाई जानकारी र्दने । 

 संघकय कायवकारी सतितत, गतह िन्त्रालय तथा  प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सतिततबा  प्राप्त 
तनदेशनका आिारिा कायव संचालन गने । 

 िाह्य सहयोगका लातग सरकारी र गैरसरकारी तनकायका िकच सिन्िय िैठककको आयोजना 
गने । 

 िाह्य सहयोगका लातग सरकारी तनकाय, रािसंघकय तनकाय, राविय/ अन्तरावविय गैरसरकारी 
संस्था, तडएलएसए, रेडक्रस अतियानका सदस्य लगायतका तनकायहरुकािकच प्रततकायवको 
सिकक्षा गनव िैठकक संचालन गने । 

 क्षततको २४ घन् ा तित्र IRA िोिाइल एप्लीकेशनिाफव त  वििरण सङ्कलन गने ।  

 बह ुविषयगत प्रारजम्िक रतु लेखाजोखा, आिस्यकता अनसुार थप लेखा जोखा गने तनणवय गने 
र संङ्कतलत त्याङ्क विश्लषेण र सम्प्रषेण गने   । 
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अनसूुचक - 5 

जजल्ला विषयगत अगिुा संस्थाको कायवशतव 

जजल्ला विषयगत अगिुा संस्था िन्नाले:  

कुनै क्षेत्रिा परेको सिस्या सिािानिा सिन्िय गनव जजल्लािा तोवकएको प्रावितिक क्षिता िएको 
तथा अतिकारप्राप्त व्यजक्त संस्था िा तनकायलाई जजल्ला अगिुा सहयोगक संस्था ितनन्छ । 

 

विषयगत अगिुा संस्थाको काि कतवव्य: 

 विषयगत सदस्य संस्था (राविय/अन्तरावविय गै.स.स,  सरकारी तनकाय, रािसंघकय तनकाय, रेडक्रस 
अतियानका सदस्य आर्द ) का िकचिा उपयकु्त विषयगत सिन्िय संयन्त्र स्थापना तथा 
व्यिस्थापन गने । 

 राविय/स्थानकय तह , सरकारी तनकाय, स्थानकय नागरीक सिाज तथा अन्य सरोकारिाला 
तनकाय िकच सिन्िय गने । 

 प्रत्येक विषयगत क्षेत्रिा अगिुा संस्थाले सिै विषयगत सदस्य संस्थासंग सिन्िय गरी आफ्नो 
विषयक्षेत्रिा विपदको प्रकत ततिा आिाररत प्रततकायव योजना (Scenario Based Response Plan) तजुविा 
गने । यस अन्तगवत विपदको प्रकत तत तथा योजना िान्यता, प्राथतिकता प्राप्त आपत्कालीन कायव 
तयारी, आपत्कालीन कायव संिोिन गनव प्राथतिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव तयारी, प्राथतिकता 
प्राप्त पूिवतयारी कायवका लातग विद्यिान खाडल पवहचान, विषयगत कायवयोजना आर्द पदवछन ्। 

 नयाँ आपत्कालीन अिस्थाका लातग पयावप्त आकजश्िक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्याितूत 
गराउने ।  

 विषयगत क्षेत्रका सहिागकहरु सम्बजन्ित नकततगत िागवदशवन तथा प्रावितिक िापदण्डका 
बारेिा जानकारी राख्दछन ् र सोही िापदण्डका आिारिा प्रततकायव गदवछन ् िने्न कुराको 
प्रत्याितूत गराउने । 

 विषयगत क्षेत्रका कायवसिूहको प्रिाि र कायावन्ियन योजनाको प्रगततको सिकक्षा गनव तथा 
पयावप्तप्रततिेदन र प्रिािकारी सूचना प्रिाहको प्रत्याितूत र्दन प्रिािकारी अनगुिन संयन्त्र 
स्थापना गने  

 जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतितत र प्रिखु जजल्ला अतिकारीको अतििाचन कायवबा  िखु्य 
सूचनािा योगदान गनव स्रोत सािनको आिश्यकता सिेत िखु्य अतििाचन सरोकार पवहचान 
गने । 

 विषयगत क्षेत्रका प्राथतिकता प्राप्त कायव संचालन गनव दात्रक सिदुायलाई िानिकय सहायता 
किीिा लगानक गनव अतििाचन गने । साथै विषयगतक्षेत्रका सहिागकहरुलाई सािान्य 
िाध्यिबा  उनकहरुको स्रोत सािन पररचालन गनव प्रोत्साहीत गने । 
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 िानिकय सहायतािा संलग्न साझेदार संस्थाका किवचारीको क्षिता विकासका लातग तातलि 
संचालन गनव सहयोग गने । 

 पूिव तनिावरीत प्राथतिकता प्राप्त आिश्यकता पूततवका लातग तबषयगत अगिुा संस्थाहरु अजन्ति 

 सेिा प्रदायकका रुपिा जजम्िेिार हनु्छन ्जनुकुरा पहुँच, सरुक्षा र प्राप्त कोषिा िरपदवछ । 
उनकहरुको स्रोत पररचालन कायविा प्रिखु जजल्ला अतिकारी तथा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सतितत ले सहयोग गनेछ । 

 उनकहरुको कायवक्षेत्र र कायवक्रिको प्राथतिकताका आिारिा विषयगत क्षेत्रका िखु्य 
साझेदारलाई सिािेश गराउने 

 

 

 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

135 
 

 

lhNnfdf /x]sf PDa'n]G;sf] ljj/0f M 

Kfflnsfsf] 

gfd 

qm= 

;++= 

:jfldTj g+j/ ;+Vof rfnssf] 

gfd 

;+ks{ g+= s}lkmot 

rfn' 

cj:yf 

df /x]sf 

rfn' 

cj:yf

df 

g/x]sf 

uf]/vf 

g=kf= 

! cfdf jf c:ktfn uf]=g=kf=–^  jf=! r= %^#&   √     rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

@ dgf;n' art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf, 

uf]=g=kf–^   

u=@ r= %* √   lvn jxfb'/ 

;'gf/  

(*$^&)$#**   

# g]kfn /]8qm; ;f];fO{6L uf]=g=kf=–^  jf=$ k= (#%# √   lzjnfn 

g]kfnL 

(*%^)$#!)$   

$ uf]/fvf pBdlzn art tyf ;xsf/L ;+:yf 

lnld6]8 

u=! r= (**% √   cjb'n 

sbf/ 

(*%^)$)*#)   

% lhNnf c:ktfn u]/vf, uf]=g=kf–^   u=! r= @$)^,  √   x/Lz/0f 

uf]bf/  

(*%^)$)!%)   

^ u=! em @^! √   sdn j;]n  (*$^)%^@@!   

& sf]dn a=d[lt k|lti7fg ,uf=g=kf=–* jf=!$ r=#@!) √       lhNnf 

jflx/ 

/x]sf] 

* uf]/vf pBf]u jfl0fHo ;+3 u=@ r= &^(& √   b]jx/L 

uf]bf/ 

(*)!#@!!%^   

( ;'of]{bo pjf Nsj 5]j]6f/, uf]=g=kf=–!) u=@ r= &$($ √   h+u jxfb'/ 

nfdf  

(*$^@%$$(!   

!) ef/lto e"=k"= ;}lgs sNof0fsf/L ;+3, 

uf]=g=kf=–^ 

jf=! r= #)^& √   ;'/]Gb| kf7s  (*)!)$#(@^     

!! hnlj/] dlxnf jg pkef]Qm ;d'x # lsnf], 

uf]=g=kf=–!#   

jf=! r= @*#& √   t]h jxfb'/ 

yfkf  

(*$)$$)&(#   

!@ tf/fgu/jf:Yo  rf}sL, uf]/vf g=kf –!@  af=! em=$)( √   r]t jxfb'/ (*)^&@)**)             



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

136 
 

yfkf 

!# pBf]u jfl0fHo ;+3 uf]/vf u=! r= !*^(   √ b"3{6gf eO{ Iflt÷ btf vf/]h k|s[ofdf 

/x]sf] 

!$ Pkf]nf] xl:k6n k|f=ln= uf]=g=kf–^   u=# r= !%)* √   /ljg s'df/ 

yfkf  

(*%!@*$^(#   

!% ldlnh'nL dlxnf ;d'x uf]=g==kf=–!! uf]/vf  jf=@ r= &)## √   lji0f' >]i7 (*$^@%@^@%   

!^ uf]/vf gu/ kflnsf   √         

!& uf]/vf gu/ kflnsf   √         

!* dfg a= lgTo s'df/Ld[lt k|lti7fg lkmgfd 

uf]=g=kf–$   

u=# r= *^& √   lji0f'  

g]kfnL  

(*)%*&$%#)   

kfn'Ë6f/ 

g=kf= 

!( d+un]Zj/ ;f+:s[lts d~r RofËL,kf=g=kf=–& u=!=r (^^)   √ bof/fd 

Gof}kfg]  

(*$(!$%#&@ rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

@) cfFklkkn c:ktfn, kf=g=kf=–#   u=@ r= @&#% √   s[i0f u'?Ë  (*$^@)*&!)   

@! >L l;l4 uf]/vf ef/lto e"=k' 

;d'x,uf]=g=kf=–(   

u=@=r &#%) √   lrq jxfb'/ 

yfkf  

(*$@@&%%))   

@@ w'jfsf]6jf:Yo rf}sL  kf=g=kf=–* u=! em #(# √   Ps jxfb'/ 

yfkf  

(*$^!@%*#@   

@# vf]KnfËjf:Yo rf}sL, kf=g=kf=–% u=! em $)^ √   lgt]; 

gu/sf]6L  

(*)^%%%$(@   

@$ lnulu a8\8fF8fjf:Yo rf}sL, kf=g=kf=–% u=! em= $!) √   zGtdfg 

>]i7  

(*)$!%@&&#   

u08sL 

uf=kf= 

@% pBf]u jfl0fHo ;+3 dgsfdgf,zxLb nvg 

uf=kf=–#  

u=@ r=!*#) √   ;'/]z s+8]n (*!!**^!))   

@^ ds}l;Ë k|f=:jf=s], u08sL uf=kf=–! k|b]z g+= #  ))@ 

em %!$# 

√   ef]h 

gf/fo0f 

>]i8 

(*!*$)%@^(   

@& sfhLdfgd[lt k|lti7fg km'h]n u=@ r= $&))   √     lhNnf 

jflx/ 

/x]sf] 

@* u0\8sL uf=kf=   √         



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

137 
 

zxLb 

nvg 

uf=kf= 

@( gfDh'Ëjf:Yo rf}sL, zxLb nvg–( uf]/vf u=! em @(! √   gf/fof0f 

nfld5fg] 

(*$#@$^%$%   

#) gfDh'Ë ;]jf ;dfh u=@ r= ^)&& √   j'l4  /f]sf  (*%^)$$#))   

#! j'+sf]6jf:Yo rf}sL, zxLb nvg uf=kf=–&  u=! r= %%!# √   ;'/]Gb| kf7s (*$^)&))()   

#@ zxLb nvg uf=kf=   √         

eLd;]g 

yfkf 

uf=kf= 

## jf]nfËjf:Yo rf}sL  u=! em !)%^ √   /fd jxfb'/ 

>]i7  

(*$!(@((&   

#$ vf~rf]sjf:Yo rf}sL, led;]gyfkf uf=kf=–!  u=! r= ^)%$   √     rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

#% eLd;]gyfkf uf=kf=   √         

#^ c>fË ;\jf\:Yo rf}sL   √         

cf?3f6 

uf=kf= 

#& cf?3f6  o"jf Nsj, cf3f6 uf=kf=–( u=! r= (^*& √       rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

#* cf?rgf}6] k|f=:jf=s]Gb|, cf3f6 uf=kf=–( jf=! em *@^$ √   lx/f jxfb'/ 

b/fO{ 

 (&$!!&$)^@   

#( cf?3f6 xl:k6n k|f=ln=,cf3f6 uf=kf=–( u=! r= ($%@ √   lrq jxfb'/ 

yfkf  

(*$)!^!($^   

$) s]/f}hfjf:Yo rf}sL dfGj', cf3f6 uf=kf=–@ u=!=em= $$) √   ;"o{dfg 

>]i7  

($^@*$*!#   

$! cf?kf]v/Ljf:Yo rf}sL, cf?3f6 uf=kf= – &       

l;/fg 

rf]s 

uf=kf=  

$@ yfnfh'Ë ;fd'bflos ljsf; 

s]Gb|,;l/fgrf]s–@      

u=! r= (^(&    √ b'uf{/fh 

u'?Ë  

  rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

$# zxLb eLd;]gd[lt k|ltI7fg 5f]k|fs u=@ r ##*    √      

$$ hf}jf/L k|f=:jf=s]=    jf=@ em= #!)^ √   jL/ jxfb'/ 

lj=s= 

(*$^&@&&*^   

$% s]/fj/Ljf:Yo rf|sL         

clh/ $^ l;Dj'Ëjf:Yo rf}sL u=!=em  @&) √   h+u jxfb'/ (*)#@$&#($   

mailto:jf=@%20em=#!)^


गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

138 
 

sf]6 

uf=kf= 

j;]n  

$& eRr]sjf:Yo rf}sL u=@=r= (### √   ljqmd u'?Ë  (*@(!#))#%   

$*               

af/kfs 

;'lnsf]6 

uf=kf= 

$( jf/kfsL k"j{ ljBfyL{ ;dfh  u=@ r=#((!   √     rfn' 

xfntdf 

g/x]sf] 

%) jf/kfs e"=k' ;}lgs sNof0fsf/L ;ldlt u=@r=#((!   √    

%! ;f}/kfgLjf:Yo rf}sL , jf/ks ;'lnsf]6 

uf=kf=–# 

u=! em #^# √   7fs/ k|;fb 

jufn]  

(*$!#%()(@   

%@ kfFrv'jf b]p/fnLjf:Yo rf}sL  u=! em= #($  √   s[i0f axfb'/ 

g]kfnL 

(*!(!))(@$   

%# uf]/vf ef/lto e"=k'= ;}lgs ;+u7g g]kfn -

sNf0fsf/L_ jf/kfs ;'lnsf]6–^,  

u=@ r= (&#) √   ;'/]z 

cR5fdL 

(*)^^^)^$)   

%$ ;Da[b tfs' o'jf ;dfh  u=# r= ^!(@ √   /ljg u'?Ë (*)*)#&(((   

wfr]{ 

uf=kf= 

%% wd{l;+ dfgj ;]jf s]Gb| u'Dbf, | wfr] uf=kf=–

* 

u=@ r= (&$^  √   sdn u'?Ë  (*$^!*(^@#   

%^ lxdfno ofqf sf7df08f}+ k|b]; #–)! )@#–

@)!(_ 

√   wg jxfb'/ 

u'?Ë  

(*^$$*)#$%   

 wfr]{ uf=kf=   √   k|sfz u'?Ë     

r'dg'j|L 

uf=kf= 

 %& xfn ;Dd PDj'n]G; gePsf]              

    hDdf   $^ !)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना २०७९ 

139 
 

 

 

 

अनसूुचक – ७ 
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 :jf= sf= 

t'?Gt} lj:yflkt, ue{jtL, afnaflnsf, 

Ho]i7 gful/s, lj/fdLsf] ;+Vof 

tyf xfnsf] vfb\o df}hft 

:yflgo lgsfo,  

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf 

:jo+;]js, 

dlxnf 

:jo+;]jsf, 

ldl8of, 

lh=lj=Jo=;, 

/]8s|; 

vfB ;fdu|L, 

cltcfjZos 

kf]if0f ;fdu|L 

h:t} cfO/g, 

lhGs . 

d=:jf=:jf=s], 

oftfot 

:yflgo lgsfo,  

lh=lj=Jo=; 

:jf=sf 

:jf:Yo ;+:yf 

/]8s|; 

 

vf]k, Ifo/f]u 

tyfPr=cfO{=eL

P8\; ;]jf 

vf]k ;]jfsf] pknAwtf 

Ifo/f]u tyf 

Pr=cfO{=eL P8\;sf] 

pkrf/ tyf lgoGq0f 

;]jf 

:yflgo lgsfo,  

:jf= sf= 

l:ylt 

;fDo 

ePkl5 

nlIft hg;+Vof, EoflS;g, 

Ifo/f]uL tyf Pr=cfO{=eL 

;+s|ldtsf] ;+Vof, Ifo/f]u tyf 

PlG6/]6|f] efO/n cf}ifwL, sG8d 

:yflgo lgsfo,  

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf 

:jo+;]js 

EoflS;g, 

EoflS;g 

Sofl/o/, sG8d, 

cf}ifwL, 

:jf:YosdL{, 

z}lIfs ;fdfu|L 

:yflgo lgsfo, 

:jf=sf 

:jf:Yo ;+:yf 

 

 
dgf];fdflhs 

k/fdz{ 

36gf kZrft 

k/fdz{sf] Joj:yf 

:yflgo lgsfo,  

:jf= sf= 

Ps 

xKtfkl5 

k|efljtx?sf] ;fdflhs tyf 
dfgl;s cj:yf 

:yflgo lgsfo,  

:jf:YosdL{, 

;fdflhs 

sfo{stf{ 

k/fdz{stf{ :yflgo lgsfo, 

:jf=sf 

u}=;=; 
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@ dxfdf/L 

k|sf]k 

ljZn]if0f sf] 

gfFk 

 

/f]syfdsf] 

hg :jf:Yo 

If]q 

lj:t[t /f]syfd sf] <-s;n] g]t[Tj 

u5{<M_ 

slxn] < cfjZoshfgsf/L 

 

cfjZos;|f]t 

 

 tkfO{+nfO{ yk s] hfgsf/L 

rflxG5< 

tkfO{+ of] 

hfgsf/L s;/L 

kfpg'x'G5< 

 s] < sxfFaf6< 

%)) hgf 

hfFrn]vfhf]vf 

b|'t ?kdf l:yltsf] 

ljZn]if0f. 

;/f]sf/jfnfx?nfO{ 

;"rgf k|jfx . 

cf}ifwLsf] df}hft 

l:yltsf] hfr ug]{  

l;G8|f]lds ;/len]G; 

. 

:yflgo lgsfo, 

:jf= 

sf=÷cf/=cf/=6L 

 

t'?Gt} k|efljtsf] ;+Vof 

;+s|d0fsf] ;|f]t tyf ;g]{ 

dfWod, oftfot tyf 

:jf:YosdL{sf] pknAwtf . 

:yflgo lgsfo, 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf, 

;'/IffsdL{, 

;+rf/ dfWod, 

/]8s|; 

b|'t :jf:Yo n]vf hf]vf 

l6d,  ;+rf/ ;'ljBf, 

oftfot ;'ljBf 

 

 

:yflgo lgsfo, 

:jf:Yo sfof{no, 

 :yfgLo :jf:Yo ;+:yf, 

u}=;+=;, :jo+;]js 

lh=lj=Jo=; ;+u ;dGjo 

ul/ oftfot, ;fdfu|L 

tyf ;+rf/sf] Joj:yf 

ldnfpg] . 

 

cfjZos 

:jf:Yo ;]jf 

 :yflgo lgsfo, 

:jf=sf=÷cf/=cf/=6L, 

l;=cf/=cf/=l6= 

 

t'?Gt} /f]usf] sf/s, ;+s|d0fsf] ;|f]t, 

;do, :yfg / dflg;sf 

cfwf/df dxfdf/Lsf] juL{s/0f, 

k|efljt hg;+Vof, lhNnfaf6 

dxfdf/L :ynsf] b'/L, 

:jf:YosdL{ tyf :jo+;]jssf] 

pknAwtf . 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf;+u ;Dks{, 

b|'t :jf:Yo 

n]vfhf]vf, 

lhNnf ljkb 

of]hgf 

 

b|'t k|of]uzfnf ;]jf, 

c:yfoL :yn lgdf{0f 

;fdfu|L, cTofjZos 

cf}ifwL tyf cf}hf/, 

oftfoftsf] ;'ljBf,  

:jf:YosdL{, 

:jo+;]js 

:yflgo lgsfo, 

lhNnf tyf k|fb]lzs 

d]l8sn :6f]/ 

;'/IffsdL{, /]8s|;, 

u}=;=; 

 

 

r/d cj:yfsf] 

lgoGq0f 

;'/lIft lkpg] kfgL 

tyf ;/;kmfO{ 

;DaGwL hgr]tgf, 

vf]hk8\tfn . 

:yflgo lgsfo, 

:jf= sf= 

vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO l8lehg 

sfo{no 

t'?Gt} /f]usf] sf/s, ;+s|d0fsf] ;|f]t, 

k|efljtsf] ;+Vof, ;do, :yfg 

/ dflg;sf cfwf/df 

dxfdf/Lsf] juL{s/0f, 

:jf:YosdL{ tyf :jo+;]jssf] 

;+Vof 

 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf ;+u 

;Dks{, b|'t 

:jf:Yo 

n]vfhf]vfsf] 

k|ltj]bg, lhNnf 

dxfdf/L k|jtmf 

cTofjZos cf}ifwL tyf 

;fdfu|L, :jf:YosdL{, 

:jo+;]js 

:yflgo lgsfo, 

:jf=sf 

:yfgLo :jf:Yo ;+:yf 

vfg]kfgL sfof{no 

uf=lj=; 

 

 

k|hgg :jf:Yo 

kl/jf/ lgof]hg, 

ue{jtL, k|;"lttyf 

;'Ts]/L ;]jfsf] 

Joj:yfkg tyf 

pko'tm k|]if0f ;]jf 

:yflgo lgsfo, 

lh=lj=Jo=;, 

:jf= sf= 

l:ylt ;fDo 

ePkl5 t'?Gt} 

ue{jtLsf] ;+Vof tyf cj:yf, 

;'Ts]/L ;fdu|L, ;'/lIft k|;"lt 

:yfg, :jf:YosdL{, cf}ifwL, 

cf}hf/ 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf, 

dlxnf 

:jo+;]jsf 

 

k|;"lt :yn, ;fdfu|L, 

cf}ifwL, :jf:YosdL{ 

 

:yflgo lgsfo, 

cf/=cf/=6L 

:jf=sf 

:yfgLo :jf:Yo ;+:yf 
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कोतिड -१९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

k|sf]k ljZn]if0f 

sf] gfFk 

 

/f]syfdsf] 

hg :jf:Yo 

If]q 

lj:t[t /f]syfd sf] <-s;n] 

g]t[Tj u5{<M_ 

slxn] < cfjZoshfgsf/L 

 

cfjZos;|f]t 

 

 tkfO{+nfO{ yk s] 

hfgsf/L rflxG5< 

tkfO{+ of] 

hfgsf/L s;/L 

kfpg'x'G5< 

 s] < sxfFaf6< 

 

kf]if0f 

kf]if0flzIff, z'Idkf]if0f 

;]jfsf] pknAwtf, 

;/;kmfO tyf vfw\o 

;fdfu|Lsf] nflu ;dGjo 

. 

:yflgo lgsfo, 

lh=lj=Jo=; 

,:jf= sf= 

t'?Gt} lj:yflkt, ue{jtL, 

afnaflnsf, Ho]i7 

gful/s, lj/fdLsf] 

;+Vof tyf xfnsf] 

vfb\o df}hft, kfgL 

tyf zf}rfnosf] 

Joj:yf 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf 

:jo+;]js, dlxnf 

:jo+;]jsf, 

ldl8of, 

lh=lj=Jo=;, 

/]8s|; 

vfB ;fdu|L, clt 

cfjZos kf]if0f ;fdu|L 

h:t} cfO/g, lhGs . 

d=:jf=:jf=s], c:yfoL 

zf}rfno 

lh=lj=Jo=; 

:jf=sf 

:jf:Yo ;+:yf 

/]8s|; 

vfg]kfgL 

sfof{no 

 

vf]k, Ifo/f]u 

tyf 

Pr=cfO{=eL 

P8\; ;]jf 

vf]k ;]jfsf] pknAwtf 

Ifo/f]u tyf Pr=cfO{=eL 

P8\;sf] pkrf/ tyf 

lgoGq0f ;]jf 

:yflgo lgsfo, 

:jf= sf= 

l:ylt ;fDo ePkl5 nlIft hg;+Vof, 

EoflS;g, Ifo/f]uL tyf 

Pr=cfO{=eL ;+s|ldtsf] 

;+Vof, Ifo/f]u tyf 

PlG6/]6|f]efO/n cf}ifwL, 

sG8d 

:yfgLo :jf:Yo 

;+:yf 

:jo+;]js 

EoflS;g, EoflS;g 

Sofl/o/, sG8d, 

cf}ifwL, 

:jf:YosdL{,z}lIfs 

;fdfu|L 

:yflgo 

lgsfo, :jf=sf 

:jf:Yo ;+:yf 

 

 

dgf];fdflhs 

k/fdz{ 

36gf kZrft k/fdz{sf] 

Joj:yf 

:yflgo lgsfo, 

:jf= sf= 

Ps xKtfkl5 k|efljtx?sf] 

;fdflhs tyf 

dfgl;s cj:yf 

:jf:YosdL{, 

;fdflhs 

sfo{stf{ 

k/fdz{stf{ :yflgo 

lgsfo, 

:jf=sf 

u}=;=; 


