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पररच्छेद १: पररचय 

 

१.१. जिल्लाको पृष्ठभुजि 

नेपाल राज्यको एकीकरण गने श्रेय गोरखा जिल्लालाई जदइने गररन्छ । 

ित्कालीन अिस्थािा चौजिस राज्य िध्ये जलगजलग िन्ने ठाँउिा घले 

थरका िगरहरुले राज्य गदयथे । त्यहाँ प्रत्येक िषय जिियादशिीका जदन 

दौडिा प्रथि हुनेलाई रािा िनाउने प्रचलन जथयो । त्यस उत्सििा रब्य 

शाहले अप्रत्याजशि रुपिा आक्रिण गरी दौडिा जििय गरी आफ्नो 

प्रितु्ि कायि गरे । जलगजलगकोट िाजथ जििय गरेपजछ िुरुन्िै गोरखा 

आक्रिण गरे । साि जदनसम्ि चलेको यदु्धिा पराजिि िएजछ पनुः 

आक्रिण गरी गोरखा जििय गरे । रब्य शाह जनकै िहत्िाकांक्षी 

िएकाले प्रथि पराियले उनलाई खासै असर पारेको जथएन । िाजगरथ 

पन्ि, गणेश पाण्डे, शिेश्वर खनाल, गंगाराि राना, गिानन िट्टराई, 

केशि िोहोरा, िरुली खिासहरुले उनको उत्साहलाई बढाइरहकेा जथए 

। रब्य शाहका सैजनकहरु थापा, िषुाल, िास्के, रानाहरु सिेिले 

गोरखाका रािाको दरिारलाई घेरी आक्रिण गरेर रब्य शाहको हजियारबाट खड्का रािाले जिरगजि प्राप्त गरे । यस प्रकार 

जि.स.१६१६ िार २५ गिेका जदन रब्य शाह गोरखाका रािा िए ।  

रब्य शाहले पजछ गोरखा राज्यिा उनका िंशिहरु परुन्दर शाह, छत्र शाह, राि शाह (न्याजयक रािा), डम्िर शाह, कृरण 

शाह, रुर शाह, पृ् िीपजि शाह र नरिपूाल शाहले राज्य गरेको पाइन्छ । रािा नरिपूाल शाह र रानी कौशल्याििीको 

ज्येष्ठ सपुतु्रको रुपिा जि.स.१७७९ पौष २७ गिे पृ् िीनारायण शाहको िन्ि ियो । जि.स. १७९९ िा २० िषयको कजललो 

उिेरिा रािा िएका पृ् िीनारायण शाहले आफ्नो एकिात्र उद्देश्य िसरी हुन्छ टुजक्रएर रहकेा स–साना राज्यहरुलाई 

एकीकरण गरी जिशाल नेपाल राज्यिा गाभ्ने जलए । िद्नरुुप जि.स.१८०१ िा नुिाकोट, १८१९ िा िकिानपरु, १८२२ िा 

जकजियपरु १८२५ िा काजन्िपरु, १८२६ िा िक्तपरु जििय गरी गोरखा राज्यबाट जिशाल नेपाल राज्यको एकीकरण गरे र 

दशेको राििानी काठिाण्डौंलाई बनाए । 

जिल्लाको नािाकरण: 

गोरखाबासीहरुको आराध्य दिेिा योगी गोरखनाथको नािबाट िा गाईको रक्षा (गो रक्षा) गररने ठाउँ िएकाले सोही 

आिारिा यस ठाउँको नाि गोरखा रहकेो िाजनन्छ । नेपाली िाषिा घाँसको फाँटलाई खकय  िजनने गरेकोिा खकय  शव्द 

जिकृि िएर गखय हुदँ ैकालान्िरिा गोरखा िएको पजन िन जिश्वास रहकेो छ । साथै गरेर खाने ठाउँ िन्दा िन्द ैगोरखा नाि 

रहकेो िनाइ पजन सजुनने गरेको छ ।  

भौगोजलक अिजस्थजत: 

गोरखा जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३६१० िगय जकलोजिटर रहकेो छ । अक्षांश २७ जडग्री १५ जिनेट दजेख २८ जडग्री १५ 

जिनेट सम्ि र दशेान्िर ८४ जडग्री २७ जिनेट दजेख ८४ जडग्री ५८ जिनेट सम्ि फैजलएको छ । साथै यस जिल्लाको उचाई 

सिरुी सिहबाट २२८ जिटर दजेख ८१६३ जिटरसम्ि रहकेो छ । 

सीिाना:  
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यस गोरखा जिल्लाको सीिाना पिूयिा िाजदङ जिल्ला, पजिििा िनहु,ँ लििङु र िनाङ उत्तरिा जिब्बि र दजक्षणिा 

जचििन र िनहु ँजिल्लाहरु रहकेा छन् ।  

 

हािापानी: 

यस जिल्लाको िौगोजलक िनािट खोंच, पहाड, उच्च जहिाल, पहाडी जिर िस्िी िथा टारहरु रहकेो छ । यहाँ ४ प्रकारका 

हािापानी रहकेो पाइन्छ । 

१. उरण हािापानी  

२. सिजशिोरण हािापानी 

३. जशिोरण हािापानी 

४. जहिाली (अल्पाइन) हािापानी 

नेपाल सरकार, िनसंख्या िथा िािािरणले प्रकाशन गरेको िलिाय ु पररिियन सङ्कटासन्न नक्साङ्कन प्रजििेदनिा 

उजल्लखेि ईन्डेक्स( Index) को आिारिा गोरखा जिल्ला उच्च िोजखिको अिस्थािा (०.६०१–०.७८६, High 

Rank) रहकेो सजुचकृि छ । 

                  ताजलका नं. - १ गोरखा जिल्लाको संकिासन्नताको अिस्था 

क्र.सं. सूचांकहरु अिस्था 

अजत उच्च उच्च िध्ययि न्यून अजत न्यून 

! बषाय िथा िापक्रि    √  

@ पाररजस्थजिकीय संकटासन्निा  √    

# पजहरोर ि-ुक्षय  √    

$ बाढी/डुिान     √ 

% सखु्खा   √   

^ जहििाल जिरफोट √     

&  सिग्र संकटासन्निाको इण्डेक्स  √    

hnjfo' kl/jt{g ;ª\s6f;Gg gS;fÍg k|ltj]bg, @)!! 

जहिजशखर: 

गोरखा जिल्लाको उत्तरी िेगिा अग्ला जहिजशखरहरु अिजस्थि छन् । िसले राजरिय िथा अन्िरायजरिय पययटकहरुलाई 

आकजषयि गरररहकेा छन् । पयायपययटन यस जिल्लाको आय आियनको प्रचरु सम्िािना बोकेको क्षेत्र पजन हो । यस 

जिल्लािा िखु्य जहिजशखरहरु जनम्न  छन् : 

िनासल ु–  ८१६३ िीटर 

जहिालचलुी (पिूय) – ७८९५ िीटर 

नागिी चलुी –  ७८७१ िीटर 

जहिालचलुी (पजिि) –  ७३७१ िीटर 

िनासल ु(उत्तर) –  ७१५१ िीटर 

बौद्ध जहिाल –  ६६७२ िीटर 
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रौला जहिाल –  ७१७७ िीटर 

श्रृंगी जहिाल –  ७१८७ िीटर 

िलस्रोत: 

गोरखा जिल्ला िलस्रोिको िण्डारको दृजिले पजन िजन िध्येको जिल्ला हो । यस जिल्लािा बूढी गण्डकी, चेपे, दरौंदी, 

िस्यायङ्दी, जत्रशलुी, स्यार खोला लगायिका िखु्य नदीहरु अिजस्थि छन् । कल्छुिन, िीरेन्र िाल, नारद पोखरी, लाके 

िाल, दिू पोखरी, रानी पोखरी, जनम्चे पोखरी लगाएिका पोखरीहरु पजन गोरखा जिल्लािा रहकेा छन् । 

जिल्लाको रािनैजतक जिभािन: 

प्रदेश: गण्डकी प्रदेश 

जिल्ला: गोरखा  

जनिावचन के्षत्र: २( प्रदशे जनिावचन के्षत्र:४) 

नगरपाजलका:२ 

गाउौँपाजलका: ९ 

िडा नं. ९४ 

सूचना तथा अजभलेख केन्र र संचारको अिस्था: 

जिल्ला सिन्िय सजिजि गोरखािा सचुना िथा अजिलेख केन्रको स्थापना िएको छ र पालङुटारिा ग्रािीण सचुना केन्र 

स्थापना गररएको छ । गोरखािा िएका संचार िाध्यिहरुको सचुी: 

ताजलका नं.-२: 

क्र.स.  mसंचार नाि सम्पकव  नम्बर पद 

१ रेजडयो गोरखा ९२.८ जकशोरिंग थापा (*%^)$)^%% स्टेशन म्यानेिर 

२ रेजडयो िनास्ल ु१०३.९ जदपक श्रेष्ठ (*$!%%*%&* स्टेशन म्यानेिर 

४ च्िाइस एफ एि ९०. ४ जकरण लोहनी  (*$^)*(%($ स्टेशन म्यानेिर 

५ िनकािना एफ. एि ९८.७ जचत्र बहादरु गरुुङ ९८५६०४६४५३ स्टेशन म्यानेिर 

६ रेजडयो पालङुटार  रािेश पौडेल ९८५५०१११०२ स्टेशन म्यानेिर 

५ गोरखा सिाचार  रिा जसंखडा (*$^$)!#)) सम्पादक 

६ सरुुिाि दजैनक जिकास िरहट्टा  (*$$^!@^^!% सम्पादक 

७ दरौदी दजैनक जशि उपे्रिी (*%^)&)#)^ सम्पादक 

८ सनुौलो खिर रािेश पौडेल ९८५५०१११०२ सम्पादक 

९ गोरखापत्र  नरेन्र ढकाल (*$^)(*)&# संिाददािा 

१० काजन्िपरु दजैनक हररराि उप्रेिी (*$^!**&)% संिाददािा 

११ नागररक नरहरी सापकोटा (*%^)$)*(& संिाददािा 

१२ अन्नपणूय पोि जशि उप्रिी (*%^)$@&$$ संिाददािा 

१३ सििान दजैनक िोहजसन अजल जिँया (*%^)$)&^! संिाददािा 

१४ नयाँ पजत्रका केशि गरुुङ (*$^&%%%@$ संिाददािा 

१५ कारोबार अनुपिा खनाल (*$^)*(%(^  संिाददािा  
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१६ रा.स.स. जदपक श्रेष्ठ (*$!%%*%&* संिाददािा 

१७ अनलाईन खिर जिकास िरहट्टा (*$^!@^^!% संिाददािा 

१८ उज्यालो जकरण लोहनी (*$^)*(%($ संिाददािा 

१९ काजन्िपरु टेजलजििन जििलाल श्रेष्ठ (*$^)#(#(# संिाददािा 

२० एजप िान टेजलजििन जशि उपे्रिी (*%^)$@&$$ संिाददािा 

२१ एन जट.जि. आत्िाराि श्रेष्ठ (*%^)$)*** संिाददािा 

२२ एजि न्यिु कैलाशबाबु श्रेष्ठ (*%^)$)%)( संिाददािा  

२३ इिेि टेजलजििन रेनु श्रेष्ठ (*$^!@!*$( संिाददािा 

२४ न्यिु २४ िोहजसन अजल जिँया (*%^)$)&^! संिाददािा 

२५ िनचासो टाइम्स अजश्वन दानी ९८६३३९२०१७ संिाददािा 

 

जिल्लाको भू– उपयोगको अिस्था : 

यस जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ३६०९९९.९० हके्टर रहकेो छ । गोरखाको ि–ू उपयोगको जस्थजि जनम्न बिोजिि रहकेो छ 

। 

कृजष योग्य िजिन :  ५५६९६ हके्टर (१५.४२%) 

िन िंगल, झाडी : ११२६७६ हके्टर (३१.२१%) 

         चरन िजूि :    ५९५२० हके्टर (१६.४९%) 

               अन्य :   १३३१०८ हके्टर (३६.८६%) 

 

शैजक्षक अिस्था : 

गोरखा जिल्लाका उत्तरी जहिाली िेगिा िुलनात्िक रुपिा साक्षरिा दर कि रहकेो दजेखन्छ । जि.स. २०६८ सालको 

िनगणनाले गोरखा जिल्लाको परुुष साक्षरिा दर ७५.०९ प्रजिशि दखेाउँछ िने िजहला साक्षरिा दर ५९.४४ प्रजिशि 

रहकेो उल्लेख छ ।  

िनसंख्या:  

जि.स. २०६८ को राजरिय िनगणना अनुसार यस जिल्लाको कुल िनसंख्या २,७१,०६२ रहकेो छ िस िध्ये १,२१,०४१ 

परुुष र १५००२० िजहला रहकेो छ । जहन्द ुििायिलम्िीहरुको बाहुल्यिा रहकेो यस जिल्लािा बौद्ध, जक्रजस्चयन, िैन र 

इस्लाि ििय िान्नेहरुको पजन बसोबास रहकेो छ । 

पररच्छेद २: योिनाको उदे्धश्य र आिश्यकता  

बहु प्रकोप िोजखियकु्त दशेहरु िध्ये नेपाल पजन उच्च िोजखििा रहकेो दशेिा पदयछ । नेपालको िौगोजलक बनािट 

प्रकोपका दृजिले अजि संिेदनजसल िथा िोजखियकु्त अिस्थािा रहकेो छ । जिजिन्न ि्याङ्कहरुिा उल्लेख िए अनुसार 

नेपाल सम्पणुय िोजखिको जहसािले २० औ ं स्थानिा छ । िकूम्पको िोजखिको जहसािले जिश्विा ११ औ,ं िाढीको 

जहसािले ३० औ ंर िलिाय ुपररिियनको जहसािले एजशया स्िरिा छैठौं िोजखिपणूय दशेका रुपिा रहकेो छ । नेपालका 

२३१५ िटा जहििालिध्ये २२ िटा िाल फुट्ने अिस्थािा छन् । िलुकुिा प्रत्येक िषय प्रकोपका ४२० िटा घटनाहरु 

घटेको पाइन्छ । प्रत्येक िषय १००० को हाराहारीिा िाजनसहरु िाररन्छन् । हरेक िषय लगिग ८० िना िेपत्ता हुन्छन्, 

९३५० घरिरुी र १३,३०,००० िनसंख्या प्रिाजिि, १६,००० घर पररिार जिस्थाजपि, १ अिय िन्दा बढी आजथयक क्षजि 

हुन्छ । नेपालिा २०७२ बैशाष १२ गिे गएको जिनासकारी गोरखा िकूम्पका कारण १४ िटा जिल्लाहरु अजि प्रिाजिि 

बनेका जथए । िकूम्पका कारण ८०२० िनाको ज्यान गएको जथयो िने १६,०३३ िना घाईिे िएका जथए । त्यस्िै गरेर 
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३७५ िना िाजनसहरु हराएको नेपाल सरकार, गहृ िन्त्रालयको प्रजििेदनिा उल्लेख िएको छ । गोरखा जिल्लािा 

जिपदसं्ग सम्िजन्िि ि्याङ्कहरु व्यिजस्थि ढंगले राख्ने प्रणाली स्थापना निएिा पजन प्रकोपको जहसािले संिेदनजशल 

जिल्लाको रुपिा पजहचान िएको छ । गोरखा जिल्ला जिशेषिहः पजहरो िथा आगलागीको िोजखिले संकटासन्न रहकेो 

कुरा रेडक्रस जिल्ला शाखा िथा जिल्ला प्रशासन कायायलयको ि्याङ्कहरुबाट आँकलन गनय सजकन्छ । यस जिल्लाका 

अन्य प्रकोपहरुिा बाढी, चट्याङ्ग, हािाहुरी, अजसना, िंगली िनिारको आक्रिण र जिजिन्न प्रकारको िहािारीहरु 

प्रिखु रुपिा रहकेा छन् ।        

यसरी हदेाय नेपालिा कुनै पजन प्रकारको जिपदक्ा घट्ना घट्न सक्ने सम्िािना अत्याजिक िात्रािा रहकेो छ । यसको लाजग 

राज्यको िफय िाट पिूय ियारी गरी जिपद्वाट हुने क्षिीको न्यनूीकरण गनय राज्यका हरेक संयन्त्र दजेख स्थानीय सिदुाय 

स्िरसम्ि सचेिना फैलाउनु र सािनाका लाजग ियारी गराउनु आिश्यक छ । प्रकोप व्यिस्थापन र उद्धार काययलाई 

अन्िरायजरिय स्िरिा िानि अजिकारका रुपिा अजघ बढाउन  २०१५ िा िापनको सेन्डाई सहरिा एजककृि िथा सिािेशी 

रुपिा आजथयक, िौजिक, सािाजिक, सांस्कृजिक, शैजक्षक, स्िास््य सम्बजन्िि िािािरणीय, प्राजिजिक, रािनैजिक, 

संस्थागि िथा कानुनी िाध्यिबाट जिपद ् आउने कारकहरु प्रकोप, सम्िखुिा िथा संकटासन्निालाई न्यजूनकरण र 

रोकथाि गने उद्देश्यले िसे्रो जिश्व सम्िेलन िएको जथयो । यस अिसरिा नेपालले प्रकोप न्यनूीकरण एिि ् सिन्िय 

पररषदक्ो गठन गन,े प्रकोप सम्बन्िी राजरिय रणनीजि ियार गने, जिकजसि िलूकुका उच्च प्रजिजि र अनुििहरुलाई 

अनशुरण गने, जदगो जिकास र सरुजक्षि िजिरय जनिायणका लाजग जशक्षा िन्ने नारालाई साकार पानय शैजक्षक पाठ्यक्रििा 

सिुार गने र प्रकोप न्यनूीकरणका लाजग जिश्व कोषको स्थापना गने िस्िा कुराहरुिा आफ्नो प्रजिबद्धिा िाहरे गररसकेको 

छ । साथै यस जिपद ्िोजखि राजरिय रणनीजिक कायययोिना २०१८–२०३० नेपाल सरकारबाट १५ असार २०७४ िा 

स्िीकृि गररनुका साथै उक्त रणनीजििा पजन िोजखि न्यनूीकरण सम्बजन्ि अििारणाहरूलाई आपत्काजलन पिूयियारी 

(Preparedness), प्रजिकायय( Response) िथा पनुलायि ( Recovery) सम्बन्िी काययक्रि व्यिजस्थि रूपिा सिािेश 

गने सिेि उल्लेख गररएको छ । 

जिल्लाको जिजिि प्रकारको िौगोजलक बनािट र िािािरणीय जिजिििाल ेगदाय उत्पन्न हुन सक्न ेजिपदक्ा पररणािलाई 

पिूय ियारी गरी िोजखि न्यनूीकरणका उपायहरु अपनाउनुपन ेहुन्छ । गोरखा िकुम्पको पाठले पजन जिपदक्ो सिसािजयक 

पिूय ियारी िथा प्रजिकायय योिना हुन अजि आिश्यक छ िन्न े कुराको टट्कारो िहशसु गारएको छ । कजिपय जिपद ्

(Disaster) हरुलाई पणूय रुपिा जनदान गनय नसजकएिा पजन जिपद ्िोजखि न्यजूनकरण गनय सजकने िएकोले जिपद ्पिूय न ै

योिनाबद्व िररकाल े जिपद ् व्यिस्थापनको खाका बनाउन आिश्यक हुन्छ । जिपद ् पिूय (Pre- Disaster) जिपदक्ो 

सियिा (During Disaster) र जिपद ्पिाि (Post- Disaster) गररने जक्रयाकलापहरुको योिनािद्व खाका नै जिपद ्

व्यिस्थापन योिना हो  

२.१ योिनाको उदे्दश्य 

२.१.१ सिजिगत उदे्दश्य :  

जिपद्बाट उत्पन्न िानिीय असरहरू न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन गनयका लाजग जिल्लाको प्रजिकायय क्षििा अजििजृद्ध गदै 

प्रिाजििहरूका आिारििू आिश्यकिाहरूलाई सियिा न ैप्रिािकारी एि ंसिन्ियात्िक रुपिा उपलब्ि गराउन ेकाययको 

सजुनजिििा गनुय रहकेो छ ।      

 

२.१.२ जनजदवि उदे्दश्यहरु : 

क) जिपद ्प्रिाजिि व्यजक्त, पररिार र सिदुायलाई ित्काल उद्धार गरी िानिीय सहयोगको उपलब्ििा सजुनजिि गनय, 

ख) उपलब्ि न्यनूिि सािन स्रोिको अजिकिि उपयोग गद ै आिश्यक अन्य सािन स्रोिहरुको खोिी गरी नेपाल 

सरकारबाट िएका जनणययको कायायन्ियन गनय, 
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ग) सरोकारिाला जनकाय िथा संघ संस्थाहरूसँग प्रिािकारी सिन्ियको सजुनजिििा गरी जिपद ् पिूयियारी िथा 

प्रजिकाययलाई प्रिािकारी बनाउन, 

घ) िोजखि नक्सांकन गरी संकटासन्निाको पजहचान, स्िरीकरण िथा क्षििा जिशे्लषण गरी िोजखि न्यनूीकरण गने 

खालका जक्रयाकलापहरू सञ्चालन गनय, 

ङ) आिश्यकिाअनुसार जिकास प्रकृयािा जिपद ्िोजखि न्यनूीकरणलाई िलूप्रिाहीकरण गद ैजिपद ्पिूय, जिपदक्ो सिय 

र जिपद ्पिाि गनुय पने काययलाई प्राथजिकीकरण गनय, 

च) प्राकृजिक िा गैर प्राकृजिक जिपदक्ो िोजखिलाई न्यनूीकरण गद ै जिपदक्ो प्रिािकारी व्यिस्थापन गरी 

सियसािारणको जिउ िन, साियिजनक िथा ब्यजक्तगि सम्पजत्त, प्राकृजिक सम्पदा िथा िौजिक संरचनाको संरक्षण र 

संिद्धयन गनय,  

छ) जिल्लािा आपिकालीन कोषको स्थापना गनय ।  

२.२ योिनाको अपेजक्षत नजतिा 

यस योिनाल ेखोिेका पररणािहरू िखु्यिया जनम्न जलजखि जिषय िस्िुसँग सम्बजन्िि रहकेा छन्: 

क) जिपदक्ो सियिा प्रिाजिि सिदुायलाई उद्धार, राहि, िथा  सहयोग गनय सजिलो हुने छ । 

ख) जिल्लािा काययरि संघ–संस्थाहरूको पजहचान िथा श्रोि सािनको आंकलन हुन ेछ । 

ग) जिषयगि क्षेत्रहरूको आकजस्िक योिना जनिायण िई प्रजिकाययका लाजग सरल दस्िािेि जनिायण हुन ।  

घ) जिपद ्प्रिाजििहरूलाई ित्काल उद्दार िथा राहि सेिा पयुायउन सरल उपायहरू अिलम्बन गनय सजिलो पने छ । 

ङ) जिपद ् िोजखि न्यनूीकरण गनय सरोकारिालाहरू िीच सिन्ियात्िक संयन्त्रको जनिायण िई जिपदक्ो सिय र 

जिपद ्पिाि् ित्काल प्रजिकायय गनय सहि हुन ेछ । 

च) जिपदक्ो सियिा स्थानीय िह िथा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन  सजिजि, स्थानीय जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको 

सिन्िय र सहकाययिा प्रिािकारी प्रजिकाययका गजिजिजिलाई अजघ बढाइने छ । 

२.३ जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाले प्राप्त गनव खोिेका पररणािहरू 

यस जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाल ेप्राप्त गनय खोिेका पररणािहरू िखु्यिया जनम्न जलजखि छन् : 

क) स्थानीय पिूायिारको िस्िु जस्थजि जििरण, 

ख) प्रिाजिि हुन सक्न ेसिदुायको संख्या र अिजस्थजि, 

ग) उपलब्ि क्षििा (जिपदसँ्ग िधु्ने र प्रजिकाययिा उपलब्ि हुन सक्ने), 

घ) जिपद ्िोजखि जिशे्लषण, 

ङ) पिूय सचुना प्रणाली, 

च) खोि िथा उद्धार व्यिस्था, 

छ) आश्रय घर (सेल्टर) िा क्याम्प व्यिस्थापन प्रणाली, 

ि) राहि व्यिस्था र जििरण, 

झ) खाद्य सािग्री र गैर खाद्य सािग्रीको िण्डार अिस्था, 

ञ) प्रजिकाययिा संलग्न साझेदारहरुको िजूिका र जिम्िेिारीको जनिायरण, 

ट) हरेक पक्षको सम्पकय  व्यजक्तको पजहचान र संचार सम्पकय को व्यिस्था, 

ठ) िानिीय सहायिाकिीले गने सहयोग (के, कसल,े कजहले, कहा,ँ कसरी उपलब्ि गराउने हो सो को पजहचान), 

ड) सरोकारिाला सरकारी िथा गैर सरकारी संघ/संस्थाको जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी क्षििा अजििजृद्ध हुन े। 

२.४ योिनाको जसजितता 

यस योिनाका जनम्नानुसार आिारििू जसजिििा रहकेा छन् : 
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क) जिषयगि कायायलय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िथा जिल्ला प्रशासन कायायलयिा प्रकोपले पारेको क्षजिको सबै 

जििरण पणूय नहुन सक्दछ िसथय आगािी जदनहरूिा जनयजिि ििरले िानकारीहरू एिं ि्यांकहरू अद्यािजिक 

र पररिाियन गनय आिश्यक दजेखएको छ । 

ख) िोजखि िथा प्रकोपहरूको स्िरीकरण िलिाय ु पररिियन िथा जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन योिना, अजघल्लो 

जिपद ्पिूय ियारी िथा प्रजिकायय योिना, जिजिन्न सरोकारिालाहरूसंगको छलफल िथा प्रजििेदनलाई आिार 

िानी गररएको छ िनु जिपदक्ो सियिाबाट केही फरक हुन सक्छ ।  

ग) सम्िाजिि जिपद ्प्रिाजिि घरिरुीहरू जिल्लाको कुल िनसंख्याको लगिग १० प्रजिशिलाई आिार िाजनएको 

छ, िनु िास्िजिकिािा फरक पजन हुन सक्न ेछ । 

 

२.५ पूिवतयारीका लाजग सािान्य िान्यताहरू 

पिूयियारी कायय गदाय सबै साझेदारहरूले अपनाउनु पने सािान्य जसद्धान्िहरू दहेाय बिोजिि हुने छन् : 

क) जिल्ला प्रशासन कायायलय िथा  जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि िाफय ि एकद्धार नीजि अनुरुप सिग्र 

सिन्ियको काि हुनेछ । प्रिखु जिल्ला अजिकारी (प्र.जि.अ.) िा जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिले 

सिन्ियका लाजग अन्य संघ/संस्थाहरूको सहयोग जलन सजकने छ । 

ख) जिषयगि क्षेत्रानुसार सिन्िय गन ेर सिन्िय गदाय िखु्य िाग िा आिश्यकिा परुा होस ्िन्ने ध्यान पयुायउन ुपदयछ 

। 

ग) कजिपय गैरसरकारी संस्थाहरू जिपद ् पिूयियारी एिं उद्धार काययका लाजग दक्ष िनशजक्त, आजथयक, िौजिक 

सजुििा िथा स्थानीय सञ्िालिा आिाररि िएकाले त्यस्िा संस्थाहरूलाई क्षििा अनुसार प्रिािकारी रुपिा 

पररचालन गने । 

घ) पिूय जनिायररि रुपिा सिन्िय, सहयोग, सिझदारी, सहकायय, जनदशेन र आिश्यक जनयन्त्रण कायि गने । 

२.६ नेपाल सरकारको राजरिय नीजत तथा ऐनिा जिपद् सम्बन्िी प्राििान 

२.६.१ जिपद् िोजखि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ प्रथि संशोिन २०७५ सजहत 

नेपालिा जिपद ् व्यिस्थापनको कानुनी संरचनाको सरुुिाि २०३९ सालिा िारी िएको दिैी प्रकोप (उद्धार) ऐनबाट 

िएको जथयो । यो ऐनले सरकारलाई जिपदक्ो सािना गनय ियार हुन ेर जिपदक्ो सियिा प्रजिकायय गन ेजिम्िेिारी प्रदान 

गरीएको जथयो  । यो ऐनले िलुुकको इजिहासिै पजहलो पटक जिपद ्व्यिस्थापनको लाजग संस्थागि संरचनाको व्यिस्था 

गरेको जथयो । यही दिैी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ लाई जिस्थापन गद ैनेपाल सरकारले जिपद ्िोजखि व्यिस्थापनका 

सबै जक्रयाकलापको सिन्ियात्िक िथा प्रिािकारी रुपिा व्यिस्थापन गरी प्राकृजिक िथा गैरप्राकृजिक जिपद्बाट 

सियसािारणको िीउ ज्यान र साियिजनक, जनिी िथा व्यजक्तगि सम्पजक्त, प्राकृजिक एिि ्सांस्कृजिक सम्पदा र िौजिक 

संरचनाको संरक्षण जिपद ् िोजखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापनका जक्रयाकलापहरुलाई प्रिािकारी रुपिा अगाजड 

बढाउनको लाजग जिपद ्िोजखि न्यजूनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४  िारी गररएको छ ।  

२.६.२ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ल े जिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्िी राजरिय नीजि, कानून र िापदण्ड काययन्ियन र 

जनयिन गनुयका साथ ैराजरिय जिपद ्कोष स्थापना र प्रादेजशक जिपद ्कोषिा सहयोग र सिन्ियको कुरा उल्लेख गररएको छ 

। गाउँपाजलका िथा नगरपाजलकाको काि कियव्य िथा अजिकार दफा ११ िा जिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीजि, 

कानून, िापदण्ड योिनाको काययन्ियन र जनयिनको व्यिस्था गररएको छ । स्थानीय जिकासका लाजग स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन, २०७४ ले िािािरणिैत्री जिकास व्यिस्थापनका लाजग जिकेन्रीकरणको अििारणालाई प्रिद्धयन गनुयका 

साथ ैजिपद ्पिूय, जिपदक्ो बेला र जिपद ्पिाि गररने सम्पणूय जक्रयाकलापको लाजग बिेट व्यिस्थापन गरी जिपद ्िोजखि 

न्यजूनकरणलाई जिकासिा िलूप्रिाहीकरण गने िािािरण जसियना गररएको छ ।  
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२.६.३. जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना तिुविा राजरिय कायवशाला २०६७ को जसफाररस  

• जिल्ला िथा क्षेत्रिा काययरि सरोकारिाला जनकायहरूले संघ संस्थाहरु आ—आफ्नो जिपद ्सम्पकय  व्यजक्त िोक्ने  

। 

• जिपद ्सम्बन्िी जिजिि िाजलि, बैठक िथा काययशालािा जिल्लािा काययरि सबै िानिीय सहायिािा संलग्न 

जनकायलाई आिन्त्रण गने र उनीहरूलाई सजक्रय रुपिा सहिागी गराउने । यस्िा जनकायहरूिा सरकारी जिषयगि 

जनकायहरू, सरुक्षा जनकायहरू, रारि संघीय संस्थाहरू, राजरिय/अन्िरायजरिय गैरसरकारी संस्थाहरू, रेडक्रस 

अजियानका सदस्यहरू, जिषयगि क्षेत्रका अगिुा िथा सदस्य संस्थाहरू आजद पदयछन् । 

• क्षििा जिकास िाजलिका रुपिा िाजलि िथा बैठकका िाध्यिबाट आपत्कालीन  पिूयियारी िथा प्रजिकाययिा 

जिषयगि अििारणा (Cluster Approach) लाई सदुृढ बनाउने । 

• जिपद ्पिूयियारी योिना ििुयिाका लाजग सरकारी र गैरसरकारी संघ /संस्थाहरु आ—आफ्ना जबच सिन्िय गनय 

जिल्ला जिल्लािा अगिुा सहयोगी संस्था पजहचान गने । योिना ििुयिािा एकरुपिा कायि गनयका लाजग सबै 

जिल्ला अगिुा सहयोगी संस्थाले एक िना िखु्य जिम्िेिार व्यजक्त िोकी जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना 

ििुयिा िागयदशयन, २०६७ (Guideline for Disaster preparedness Response Plan-2011) को बारेिा 

अजििखुीकरण गने । 

• प्रत्येक िषय जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना सम्बन्िी राजरिय काययशाला आयोिना गरे पिाि् सब ै

जिकास क्षेत्रिा क्षेत्रीय काययशाला आयोिना गने । यस्िो काययशालाका सहिागीहरूिा जिल्ला प्रशासन 

कायायलय, जिल्ला सिन्िय सजिजि नेपाल रेडक्रसका जिम्िेिार प्रजिजनजि िथा क्षेत्रीय जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिका सदस्यहरू िथा यस क्षेत्रिा काययरि प्रिखु गैर/सरकारी संस्थाहरू हुन सक्दछन् । 

• सबै िानिीय सहायिािा संलग्न साझेदार संस्था िथा सरकारी जिषयगि कायायलयहरूबाट आिश्यक बिेट 

जिजनयोिनको सजुनजिि गनय िथा यसको प्रचार–प्रसार गनय जिल्ला जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय 

योिना(Disaster Preparedness Response Plan ) लाई जिल्ला पररषद्बाट अनुिोदन गराउने । 

• जिपद ् संकटासन्न क्षेत्रका बाजसन्दाहरूलाई आिश्यक उद्धार सािग्रीको सिेि व्यिस्था गरी खोिी िथा उद्धार 

सम्बन्िी िाजलि उपलब्ि गराउने । 

• जिकासका आयोिनािा जिपद ्िोजखि न्यनूीकरणलाई िलू प्रिाहीकरण गने । 

• जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ( DPRP) ियारीका लाजग पाजलका स्िरीय जिपद ् िोजखि नक्सा 

अजनिायय रुपिा ियार गने र यो कायय सम्बजन्िि नगरपाजलका/गाउँपाजलकाका पदाजिकारीसँगको प्रत्यक्ष 

संलग्निािा गने । 

• ७७ िटै जिल्लािा योिना ििुयिािा एक रुपिा कायि गनय र गणुस्िर कायि गनय सबै जिल्लाका जनकायहरूले 

जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ििुयिा िागयदशयन, २०६७ को अजनिायय प्रयोग गने ।  

• केन्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला िहिा िागयदशयन, २०६७ का बारेिा अजििखुीकरण िाजलि सञ्चालन गने र यसका 

लाजग िानिीय सहायिािा संलग्न जनकायलाई सहयोग गनय आव्हान गने । 
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• आ–आफ्नो िजूिका िथा जिम्िेिारीका बारेिा हुन सक्ने जद्वजििालाई अन्त्य गनय सबै जिल्लािा जिल्ला 

प्रशासन कायायलय र जिल्ला जिकास सजिजिले आपसी छलफल र सिन्िय गरी जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय 

योिना ियार सम्बन्िी कायय गने । जिल्ला जिकास सजिजिले जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियारी 

प्रकृयािा आिश्यक सहयोग गने । 

• जिद्यालय र िदरसाको जिकल्पका रुपिा सरुजक्षि आश्रय स्थलको पजहचान गने । 

• जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको एउटा िागको रुपिा जिपदक्ो प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायय योिना 

(Scenario Based Response Plan) ियार गने िनु आकजस्िक योिना (Contigency Plan) को ििुयिा 

प्रकृयासँग जिल्दो िलु्दो हुन्छ । जिपदक्ो प्रकृजि छनौट गदाय सबै जिल्लाले िकूम्पीय िोजखि सम्बन्िी प्रजिकायय 

योिना ियार गने र जिल्लाको संकटासन्निाका आिारिा अन्य जिपदक्ो छनौट गरी प्रजिकायय योिना ििुयिा 

गने । 

• हरेक जिल्लािा जिपद ्पिूयियारी योिना ििुयिा प्रकृयािा रािनैजिक दल र नीजि क्षेत्रको सहिाजगिा अजनिायय 

गने । 

• राहि िथा उद्धार सम्बन्िी िैज्ञाजनक िापदण्ड ििुयिा गरी लाग ूगने । 

• जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनािा उल्लेख िए बिोजििको साझा जिपद ् लेखािोखा औिार 

(Common Disaster Assessment Plan) हरुको सबै सरकारी िथा िानिीय सहायिा सम्बन्िी साझेदार 

जनकायले प्रयोग गने । 

• प्रिािकारी पिूयियारीका लाजग योिना ििुयिा प्रकृयाको सरुु देजख नै संचार िाध्यिलाई संलग्न गराउने । 

• यस अजघ नै जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियार गररसकेका जिल्लाहरूले पजन प्रिािकारी िानिीय 

प्रजिकाययका लाजग िियिान अिस्था र आिश्यकिाको आंकलन गरी जिद्यिान DPRP लाई संशोिन िा 

अद्यािजिक गने । यसका साथै ििुयिा िएको योिनाको कम्िीिा िषयिा २ पटक सिीक्षा गने  

• प्रत्येक जिल्लाको (DPRP) को कायायन्ियनको अिस्थाको अनुगिन िथा सजिक्षा गनय कायययोिना ििुयिा गने 

(यसका लाजग सरकारी जनकाय, रेडक्रस, रारि संघीय जनकाय, राजरिय/अन्िरायजरिय गैरसरकारी संस्था र जनिी 

क्षेत्र सजम्िजलि ५ सदस्यीय काययदल जनिायण गने) । 

• नगरपाजलका/ गाउँपाजलका  िथा जिल्ला िहिा िनचेिनािलूक अजियान सञ्चालन गने । 

• जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको ििुयिािा जिल्ला जस्थि सबै िानिीय सहायिािा संलग्न जनकायहरूले 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि लाई सहयोग गनय आव्हान गने । 
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योिना तिुविा जिजि 

  



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना-२०७८-७९  

 

11 

पररच्छेद  ३ 

जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना तयारी चरण 

 

३.१ योिना जनिावणको प्रजक्रया 

गोरखा जिल्लािा २०६८ सालिा जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको ियारी प्रजक्रया शरुुिाि िएको हो  र २०६९ 

सालिा योिना ियार िएको जथयो । हाल जिल्लािा जिद्यिान र सम्िाजिि िोजखिहरूको जिस्ििृ सजिक्षा गरी उक्त 

सजिक्षाका आिारिा जिषयगि संस्थाहरूले जिपद ्पिूय ियारी िथा प्रजिकायय योिना ियार गरी पषृ्ठपोषण पिाि जिल्ला 

जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय िस्यौदा ियार गररएको छ । यस योिनािा सिािेश गररएका सचूना िथा 

ि्याङ्कहरूलाई सियानुकूल पररिाियन गरी हरेक िषय प्रकाशन गररने छ । यस योिना ियारीिा जनम्न प्रजक्रया 

अिलम्बन गररएको छ : 

• प्रिखु जिल्ला अजिकारी, जिल्ला प्रशासन कायायलयसंग जनयजिि जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना 

पररिाियन सम्बन्ििा स.प्र.जि.अ को संयोिकिािा जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना पररिाियन सजिजि 

गठन गररयो  । 

• जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियारीका लाजग प्रिखु जिल्ला अजिकारीको अध्यक्षिािा सबै जिषयगि 

काययलयका प्रिखुहरुसंग जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको िस्यौदा िाजथ छलफल गररनुका साथै सबै 

जिषयगि काययलयहरुलाई आफ्नो आफ्नो स्िरबाट योिना अध्यािजिक गनय सहयोग गने जनणयय िएको  । 

• अजघल्लो जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनालाई सन्दिय सािग्रीको रुपिा प्रयोग गरी िोजखििा पजहचान र 

सरोकारिालाहरुसंग छलफल गरी अद्यािजिक गररएको । 

• जिजिन्न ८ िटा जिषयगि क्षेत्रका संयोिक (Cluster lead) जनकाय िथा सदस्यहरुसंग छलफल गरी आ–

आफनो क्षेत्रको क्षििा पजहचान िथा जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियार गररएको  

• जिल्लािा बनेका जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िथा िलिाय ुपररिियन अनुकूलन योिना, जिजिन्न काययलयका 

सरकारी िथा गैह्र सरकारी संस्थाहरूद्वारा प्रकाजशि प्रजििेदन, जिल्ला प्रशासन कायायलयिा रहकेो सचुना र 

नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखा गोरखाको प्रकाशन, प्रजििेदनहरू िथा ि्याङ्कको आिारिा िोजखिको प्रिजृत्त 

एिं पररिाण पजहचान। 

• जिल्ला जिपद ्िोजखि पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको िस्यौदा ियारी गररएको । 

• क्लिर प्रिखु, एिं जिल्लाका सरोकारिालाहरूको बैठकिा जिल्ला जिपद ् िोजखि पिूयियारी िथा प्रजिकायय 

योिनाको िस्यौदा उपर छलफल गरी पषृ्ठपोषण आदान प्रदान को लाजग बैठक बस्ने । 
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• जिल्ला जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना प्रकाशन । 

३.२ सािान्य पूिवतयारी योिना 

३.२.१ िानिीय सहायतािा संलग्न साझेदार जनकायको सूची 

जिल्लािा प्रिखु जिल्ला अजिकारीको अध्यक्षिािा जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि जक्रयाशील रहकेो छ । यस 

सजिजिको काि, कियव्य, अजिकार िथा जिम्िेिारीहरू जिपद ्िोजखि न्यजूनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बिोजिि 

हुने छ । जिल्ला प्रशासन काययलयले यस सजिजिको सजचिालयको रुपिा काि गछय िने अन्य जिषयगि सरकारी 

कायायलयहरू, सरुक्षा जनकायहरू, जिल्ला सिन्िय सजिजिको प्रजिजनजि, जिल्ला जित्रका स्थानीय िहका प्रिखु, 

गैरसरकारी िहासंघ, उद्योग, िाजण्ज्य िहासंघ, राजरिय िान्यिा प्राप्त दलका जिल्ला जसजथि प्रिखु िा प्रजिजनजि  एि ं

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी आजद जिपद ्िोजखि न्यजूनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बिोजििका सदस्यहरू रहकेा छन ्

। गोरखा िकुम्प पिाि जिल्लािा जिजिन्न अन्िरायजरिय गैरसरकारी संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू पजन जक्रयाजशल 

रहकेा छन् । यस जिल्लािा रहकेा सम्पणूय संघ संस्थालाई सिेट्ने क्रििा जिनीहरूका जिषयगि क्षेत्रको अगिुा िथा 

सहयोगी संस्थालाई सुजचकृि गने प्रयास गररएको छ ।  

३.२.२ सन्दभव सािग्री पुनरािलोकन 

जिल्लािा जिजिन्न जनकायहरूबाट जिजिन्न सियिा जिपद ् सम्बन्िी अध्ययन, अनुसन्िान एिं योिना सम्बन्िी 

प्रजििेदनहरू प्रकाशन िएका छन् । यस जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ििुयिाका लाजग जिजिन्न सन्दिय 

सािग्रीहरूको अध्ययन गररएको छ । केही िहत्िपणूय सािग्रीहरू र त्यसबाट प्राप्त गररएका असल अभ्यासहरू िलको 

िाजलकािा प्रस्िुि गररएको छ । 

ताजलका नं.३ : सन्दभव सािग्रीहरुको जििरण 

क्र.सं. प्रजतिेदन/ प्रकाशनको नाि जसकाई/ असल अभ्यासहरु 

१ जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना, 

२०६८–६९ 
जिपद ्िोजखि व्यिस्थापनका लाजग सरुुिािी योिना, जिषयगि अभ्यासहरू 

सरुुिािको पहल, जिल्ला जित्र रहकेा िोजखि िथा क्षििाहरू उल्लेख 

िएको । 

२ जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना, 

२०७४  
जिपद ्िोजखि व्यिस्थापनका लाजग सरुुिािी योिना, जिषयगि अभ्यासहरू 

सरुुिािको पहल, जिल्ला जित्र रहकेा िोजखि िथा क्षििाहरू उल्लेख 

िएको । 

३ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गोरखा शाखाको 

प्रजििेदनहरू 
जिल्लािा जिजिन्न िषयिा घटेका जिपद ् िथा प्रजिकाययका प्रयास िथा 

ि्याङ्क अजिलेजखकरण । 

४ जिल्ला सिन्िय सजिजि गोरखा िकुम्प 

२०७२ क्षजिको प्रारजम्िक प्रजििेदन 

जिल्लािा २०७२ को गोरखा िकुम्पले पयायएको िानिीय, पशुिन, खाद्यन्न 

िथा िौजिक क्षजि, िोजखियकु्त िस्िीहरु बारे प्रारजम्िक िानकारी 

५ जिपद ् िोजखि न्यनूीकरणका लाजग राजरिय 

रणनीजि, २०१८ दजेख २०३० 

राजरिय स्िरिा ियार िएको नीजिबारे िानकारी, प्रदशे,  जिल्ला, र स्थानीय  

स्िरिा सिायोिन गने प्रजक्रया बारे स्पििा । 

६ जिपद ्िोजखि न्यजूनकारण िथा व्यिस्थापन ऐनले व्यिस्था गरेको िापदण्ड र सरकारी संरचना बारे बुझाई । जिपद ्
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ऐन, २०७४ व्यिस्थापनका सबै जक्रयाकलापको सिन्ियात्िक िथा प्रिािकारी रुपिा 

व्यिस्थापन गन े

७ स्फेयर िापदण्ड राहि िापदण्ड र न्यनूिि आिश्यकिाबारे सबै सरोकारिाला जनकायहरूलाई 

िानकारी निएको । 

८ जिपद ् पीजडि उद्धार र राहिसम्बन्िी 

िापदण्ड, २०७७ (सािौ संशोिन) 

राहि सम्बन्िी िापदण्ड जनिायरण गररएको । 

 

९ राजरिय जिपद ्प्रजिकायय कायय ढाँचा, २०७० ित्कालको प्रजिफल सम्बन्िी । 

१० जिजिन्न सरकारी काययलयहरूको िाजषयक 

प्रजििेदन 

जिल्ला जस्थि जिजिन्न सरकारी काययलयहरुको प्रगिी जििरण िथा असल 

अभ्यासहरू प्राप्त गनय सजिलो िएको ।  

११ स्थानीय जिपद ् िोजखि व्यिस्थापन िथा 

िलिाय ुपररिियन अनुकूलन योिना   

गाउँपाजलकाहरुिा दजेखरहकेा िलिाय ु उत्पन्न प्रकोप र जिपदक्ो सन्दिय 

आँकलन गनय । 

१२ सेड्नाई कायय संरचना सन् २०१५ दजेख 

२०३० 

जिपद ्लाई प्राथजिकिा क्षेत्र अन्िगयि सिािेश गनय 

१३ जिपद ् िोजखि न्यजूनकरण राजरिय जनजि 

२०७५ 

जिपद्बाट हुने ितृ्यदुर िथा प्रािजिि व्यजत्तहरुको संख्या उल्लेख्य रुपिा कि 

गरी पिूयियारी िथा प्रजिकाययलाई प्रिािकारी बनाउनका साथै जिपद ्िोजखि 

बाट सरुजक्षि िलिाय ुअनुकुजलि िथा उत्थानशील रारिको जनिायण गद ैजदगो 

जिकासिा टेिा पयुायउनु 

१४ िनुसनु आप्तकाजलन कायययोिना २०७८ िषाययाििा हुने साजम्िजिि जिपद ्प्रजिकाययका लाजग सिन्ियात्िक प्रजिकायय 

िथा जिपद ् िोजखि न्यजूनकरण खोि िथा उद्धार कायय गनयका लाजग 

कायययोिना  

 

३.२.४ प्रकोप िोजखि जिशे्लषण 

यस जिल्लािा रहकेा ९ गाउँपाजलका  र २ नगरपाजलका िध्ये केही  गाउँपाजलकाहरुिा जबजिन्न संस्थाहरुको प्राजिजिक 

सहयोगिा स्थानीय जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन िथा िलिाय ुपररिियन अनुकूलन योिनाहरु ियारी सम्पन्न िथा केहीिा 

ियारीको शरुुिाि िइरहकेा छन् । यसरी स्थानीय स्िरिा बनेका योिनाहरू िथा जिशे्लषणका आिारिा पजन यस 

जिल्लाको िोजखिहरूको प्राथजिकीकरण गररएको छ । हाल यस जिल्लािा ९ गाउँपाजलका  र २ नगरपाजलका रहकेा छन 

। 

गोरखा जिल्लािा आिसम्ि  परेका जिपदह्रुको इजिहासको लेखािोखा स्थानीय पाजलकाहरुिा बनेको योिनाको 

जिशे्लषणको आिारिा   पजहरो/ िकु्षय, बाढी, हािाहुरी, आगिनी िस्िा जिपदि्न्य घटनाहरुबाट प्रिाजिि हुने सक्ने 

उच्च िोजखििा रहकेा स्थानीय िस्िीहरु िथा प्रिाजिि क्षेत्रहरु जििरण िपजशल बिोजिि रहकेो छ । 

क) पजहरो/ भू-क्षय 

क्र.सं. पाजलका जिपद ्िोजखिको उच्च अिस्थािा 

रहकेा क्षेत्रहरु र प्रिाजिि हुन सक्ने 

घरिरुी 

जिपद ्िोजखिको िध्यि अिस्थािा 

रहकेा क्षेत्रहरु र सम्िाजिि प्रिाजिि 

हुन सक्ने घरिरुी 

जिपद ्

िोजखिको न्यनू 

अिस्थािा 

रहकेा क्षेत्रहरु र 

सम्िाजिि 

प्रिाजिि हुन 

सक्ने घरिरुी 

१ चिुनुव्री गापा पािीगाउँ ५० घर, दोयल ५० घर,   
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सानो जफजलि ४० घर, घट्टेखोला 

२२ घर, नाक्चेि १५ घर, सल्लेरी 

२० घर, िगिबगर ८ घर 

२ िाचे गापा खानीगाउँ ३५ घर, खानीिेशी १० 

घर, यिगाउँ ५५ घर, लाप्राक 

परुानो िस्िी ६२४ घर, केरौंिा गाउँ 

३०० घर, काशीगाउँ १५० घर, 

खोलायगाउँ १०० घर, जसङ्लागाउँ 

१९६ घर, दुलंागाउँ २५ घर, 

िािोपानी ५ घर, िाछाखोला २५ 

घर, रुन्चेि ५० घर, केरौंिा बेशी 

३० घर, हुल्चकु ५० घर, 

जिरकुनागाउँ ६० घर, लापगुाउँ २५ 

घर 

गपु्सीपाखा ५७३ घर, गमु्दागाउँ 

४०० घर, लप्सीबोट ५५ घर, 

लापगुाउँ ३०० घर, जलजदङ्ग २५ 

घर, काशीगाउँ १६० घर, यासायगाउँ 

१०० घर, लािाबेशी ७५ घर, 

खोलायबेशी ५० घर, उजहयागाउँ 

३५० घर 

 

३ िारपाक 

सजुलकोट गापा 

िारपाक दजलि बस्िी ३० घर, 

िान्र े४० घर, कोंिे १५ घर, 

पोखरी ५० घर, रन्चोक ३० घर, 

जसम्बु ३० घर, खारचोक 

िञ्ज्याङ्ग २५ घर, कुिालटारी 

७५ घर, िसार ३० घर, िाजथल्लो 

िराङ्ग २५ घर, अिले िलुाबारी 

५० घर 

िारपाक गाउँ ५० घर, सौरपानी 

िञ्ज्याङ्ग १०० घर, 

नालपनिौिारी ३५ घर, िाझथर 

४० घर, िािालाबोट क्षेत्र १५० 

घर, िैलङ्ुग २२ घर, पन्दङ््ग ४० 

घर, िालिुा २० घर, दउेराली 

िञ्ज्याङ्ग २५ घर 

िारपाकगाउँ, 

सौरपानी, 

िाकुकोट 

४ अजिरकोट गापा िनजसरा ५० घर, िाप्लेगाउँ ४० 

घर, बाँझे २० घर,  

जिजलि ४० घर, जसििङ्ुग गाउँ 

५० घर, कुसणु्डे २० घर, झ्यािाँ 

२५ घर, पोखटार २५ घर, 

काफलडाँडा २० घर, लािीडाँडा 

१५ िर, लप्सीबोट १५ घर, 

आग्रीडाँडा ५० घर, खररबोट ३५ 

घर 

िालिुा, 

िचु्चोकटार, 

ढोडेनी, नम्की, 

जसरानडाँडा, 

िच्चेक बिार 

५ जसरानचोक गापा जिरजसंग १५ घर, केरािारी १५ घर,  

नेपाने १० घर र बाटोिनुी २४ घर, 

खिारी १२ घर, जझिरेक ५ घर, 

राम्चे ८ घर, पाि क्षेत्रिा २५ घर, 

ियापानी ६ घर, जनिारे ४ घर, घरेु 

४ घर, िाजदङ्गगाउँ ३ घर, 

सापकोटगाउँ ३ घर, जसिलबोट 

१४ घर, काउलेगाउँ ५ घर, 

ठानेस्िारा ४ घर र जघजिरेगाउँ १० 

घर, जफरजफरे आरुिोटेका १० घर, 

केरािारी गाउँ ५० घर, आम्दङ्ुग 

१६ घर, नेपाने ३० घर, िजहपिे ३५ 

घर, थालािङ्ुग र नयाँबिार ५० 

घर, खिारी २५ घर, िाजथल्लो पाि 

३० घर, जचत्रे १०० घर, जचउरीबोट 

१५ घर, अिराई ं५० घर, सालबोट 

२५ घर, छोप्राक िैदान २५ घर, 

कापे्रस्िारा २५ घर, आरुबोटे ३० 

घर, अदिुाबारी १५ घर, 

नयाँचौिारा क्षेत्र १० घर, नािरुङ्ग 

पाँडेबेशी, िगुे, 

िल्लटार, 

चोरकाटे, 

िरेबर, 

नयाँसाँघ,ु 

िहटार, अकुय ल, 

जफनािटार, 

चनौटे क्षेत्र  
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जचत्रे ६ घर, जचउरीबोट ४ घर, 

अिराई क्षेत्र १० घर, सालबोट ६ 

घर र हररिले ५ घर, नािरुङ्ग १० 

घर, िाजथल्लो गाँख ु६ घर, गैरीगाउँ 

५ घर, सान्नानी िञ्ज्याङ्ग क्षेत्रिा 

१० घर, जसम्ले क्षेत्रिा ४० घर, 

गोहोरे क्षेत्रिा २० घर, लाङ्दी १० 

घर, िौिारी क्षेत्रिा १५ घर  

२५ घर, गाँखगुाउँ ३० घर, गैरीगाउँ 

३५ घर, िँगेरीगाउँ २० घर, 

आरुबोटे २५ घर, जसम्ले क्षेत्र ५० 

घर, िाजथल्लो िथा िल्लो गोहोरे 

क्षेत्र ६० घर, लाङ्दी क्षेत्र १५ घर, 

िौिारी क्षेत्र २० घर, जचप्लेटी िथा 

िारापानी क्षेत्र २५ घर 

६ आरुघाट गापा स्यािचेि ४५ घर, स्यािराङ्ग ५० 

घर, आरखेि ३५ घर, फुलपािी 

िञ्ज्याङ्ग ८० घर, अलैंचे ५० 

घर,  

िाझगाउँ िान्बु १००, िािनुे २५ 

घर, आजप्रक ५० घर, आरुपोखरी 

१०० घर, आरुघाट ३५ घर,  

लािबगर, 

सािदोिाटो, 

आरुटार, 

िङ्गलटार, 

ओयाक 

७ जििसेन थापा 

गापा 

कोयािञ्ज्याङ्ग ३० घर, िसेल 

२५ घर 

ओख्ले ३५ घर, डाँडाबेशी ५० घर, 

िािा १०० घर, खान्चोक ३५ घर, 

घ्याम्पेसाल क्षेत्र १०० घर, िसेल 

५० घर, अिलापानी ३५ घर, 

अस्राङ्ग क्षेत्र १५० घर 

 

८ सजहद लखन 

गापा 

िरिी पाखा अिेंरी २० घर, िीनघरे 

ठाडो पखेरा ३० घर, पोखरी २० 

घर, खगी र दाचे ५० घर 

िोगटेनी क्षेत्र, िाक्लङ्ुग िेसे बेशी 

िस्िी 

 

९ गण्डकी गापा सानो दिुयङ ५० घर, रािपरू १०० 

घर, दिेीथान थमु्का क्षेत्रको 

चेपाङ्ग ३३ घर, िगर र दजलि 

िस्िी ४० घर, बेनीगाउँ गरुुङ्ग र 

नेिार िस्िी २० घर,  

  

१० पालङ्ुगटार नपा दािीचौर ४० घर, पाथीिारा २५ 

घर, सानो डुम्रे २० घर, राउिेपानी 

सिाचौिारो २५ घर, 

जसिपानी, फलािखानी, िागडाँडा, 

ििुाँकोट 

 

११ गोरखा नपा कोखे आहाले ५० घर, नारेश्वर ३५ 

घर, खाल्टे गँगटे ३५ घर,  

  

ख) बाढी/ डुिान/ किान 

• बुढी गण्डकी कोररडोर – िगिबगर, यारुबगर, िाछाखोला, सोिी, आरखेि, आरुघाट, क्यािटुार, बुटार, अजिउच्च िोजखििा 

रहकेो 

• दरौंदी कोररडोर – िालिुा, ढोडेनी, जफनािटार, अकुय ल, चनौटे, िालशु्वारा, खहरे िहटार, नयाँसाघ,ु िरेबर, चोरकाटे, छेिेटार 

अजिउच्च िोजखििा रहकेो 

• हुडीखोला – हुडीफाँट, लािगरा, एक्लेफाँट अजिउच्च िोजखििा रहकेो 

• िोदीखोला – लािबगर, िान्राङ्ग र आरुपोखरीको बेशी िाग अजि उच्च िोजखििा रहकेो 
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• िसुणु्डीखोला – िसुणु्डीफाँट, चोरकाटे, सजिफेद, अन्नपणूयबेशी अजिउच्च िोजखििा रहकेो 

• चेपे खोला – बुिजसंटार, पाँडेबेशी, िगुे, एक्लेफाँट, िण्डारथोक, चेपेघाट अजिउच्च िोजखििा रहेको 

घ) िहािारी: जिल्लाका सिै न.पा. तथा गा.पा. हरु उच्च िोजखिा रहेको । 

घ) अजसना:  जिल्लाको सिै स्थानीय तहहरु िध्यि िोजखििा रहेको । 

घ) हािाहुरी/ चि्याङ:  जिल्लाका सिै न.पा.  तथा गा.पा. हरु उच्च िोजखििा रहेको । 

ङ) आगलागी: जिल्लाका सिै न.पा. तथा गा.पा. हरु  उच्च िोजखििा रहेको । 

ङ)  कोजभड- १९ कोरोना िहािारी: जिल्लाका सिै न.पा.  तथा गा.पा. हरु अजतउच्च िोजखििा रहेको । 
 

 

गोरखा जिल्ला पजछल्लो दुई िषविा घिेका जिपद्िन्य घिनाहरुको जििरण: 

आ.ब.२०७६/०७७ 

जस.न. जबपिको 

प्रकार 

िम्िा घटना िाजनस चौपाय अन्य क्षेिी अ. िलु्य 

   ितृ्य ु घाईि े बेपत्ता ितृ्य ु घाईि े घर गोठ 

१ बाढी पजहरो 6 1 0 0 1 0 6  500000 

२ आगोलागी 3 0 0 0 1 0 3  130000 

३ हािाहरुी 3 0 0 0 0 0 53  5500000 

४ चट्याङ 1 0 2 0 0 0 1  50000 

५ िाहािारी 0 6 0 0 0 0 0  - 

६ िकुम्प 0 0 0 0 0 0 0  - 

७ जहिपजहरो 0 0 0 0 0 0 0  - 

िम्िा 13 7 2 0 2 0 63  6180000 

 

आ.ि. ०७७।७८ 

जस.न. जबपिको 

प्रकार 

िम्िा घटना िाजनस चौपाय अन्य क्षेिी अ. िलु्य 

   ितृ्य ु घाईि े बेपत्ता ितृ्य ु घाईि े घर गोठ 

१ बाढी पजहरो 87 8 3 1 157 23 २०२ 19 74500000 

२ आगोलागी 11 1 0 0 4 11 4 2 700000 

३ हािाहरुी 1 0 0 0 0 0 64 5 7000000 

४ चट्याङ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

५ िाहािारी 0 50 0 0 0 0 0 0 - 

६ िकुम्प 1 0 0 0 11 0 2 1 380000 

७ जहिपजहरो 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

िम्िा 100 59 3 1 172 34 254 27 82580000 

 

 

३.२.४.१ जिल्लाको प्रिुख िोजखिहरु 
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गोरखा जिल्लाले िौगोजलक रुपिा िध्य पहाडी दजेख जहिाली िेगसम्िलाई सिेटेको पररपेक्षिा यहाँ जिजिि प्रकारको 

हािापानी पाईन्छ । िसका कारण जिजिि प्रकारका अिसरहरुसंगै प्रकोपका घटनाहरुको िोजखि पजन उजत्तकै िेरै रहकेा 

छन् । यस जिल्लाका अजिकांश ििूाग पहाडी जिरालो िनािट रहकेाले पजहरो िथा बाढीबाट उच्च िनिनको क्षिी हुने 

गदयछ । जहिाली िेगिा जहउँ पने र अत्याजिक जचसोले सिाउने यस जिल्लािा चैत्र, िैशाख िजहना हुने आगलागी िथा 

हािाहुरीले िाजनसहरुका घर, साियिजनक ििनहरु उडाउने िथा ित्काउने गदयछ । साथै चट्याङ्ग र िंगली िनिारको 

आिंक पजन प्रकोपको रुपिा िेला िेला दखेा परररहकेा छन् । जिल्लािा दखेा परररहने प्रकोपहरु जनम्न बिोजिि रहकेा 

छन् । 

१) िकुम्प   २) पजहरो 

३) बाढी                             ४) आगलागी            

५) हािाहुरी   ६) िंगली िनिार आिंक          

७) िहािारी   ८) जहििाल जबस्फोट 

९) चट्याङ्ग                                    १०) कोरोना िाइरस( Covid-19)  

 

िाजलका नं.४: जिल्लािा पजहचान िएको जिपदक्ो अनुिाजनि िोजखि 

जिपद्  जििरण नेपाल रेडक्रस सोसाइिीबाि प्राप्त पजछल्ला ८ िषवको क्षजतको तथयांक(राहत जितरणको 

आिारिा) 

०७०।७

१ 
०७१।७

२ 

०७२।७३ ०७३।७

४ 

०७४।७५ ०७५।७

६ 

०७६।७

७ 

०७७।७

८ 

भुकम्प प्रिाजिि 

घरिरुी 

४ 
  

६७३६४     

पणूयक्षजि 

घरिरुी  

   
     

ितृ्य ु
   

४७३     

बाढी 

पजहरो 

प्रिाजिि 

घरिरुी 

४९ ४३ १३ ३५ ३ ७८ ३९  

पणूयक्षजि 

घरिरुी  

   
     

ितृ्य ु
   

     

cfunf

uL 

प्रिाजिि 

घरिरुी 

३० १३ २६ १६ १५ ११ ३  

पणूयक्षजि 

घरिरुी  

   
     

ितृ्य ु
   

     

हािाहु

री र 

चि्यांग  

प्रिाजिि 

घरिरुी 

८ १३ २३ ५ १  ८४  

पणूयक्षजि 

घरिरुी  

        

ितृ्य ु         
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 अजसना प्रिाजिि 

घरिरुी 

 १   १२    

पणूयक्षजि 

घरिरुी  

   
     

ितृ्य ु         

३.२.४.२ प्रकोप िोजखि स्तरीकरण    

गोरखा जिल्लाका कुन क्षेत्र िथा  गाउँपाजलकाहरु कजि प्रकोपको िोजखििा रहकेा छन् िजन यस अजघको जिपद ्

पिुयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियारीको क्रििा नक्शांकन गररसकेको हुदँा त्यसै सचुनालाई आिार िानेर योिना ियार 

गररएको र योिनाको िस्यौदा िाथी छलफल गने क्रििा केही पररिाियनका सझुाि अनुरुप अजन्िि रुप जदईएको छ । 

यसरी िोजखि स्िरीकरण गनायले प्रिाजिि  गाउँपाजलका, िनसंख्या िथा घरिरुीको पिूायनुिान गरी सोही अनुसारको 

पिूयियारी िथा प्रजिकाययको लाजग सिग रहन स हयोग गनेछ । साथै सिय सापेक्ष यस िोजखि सचुकाङ्कहरुलाई पजन 

अद्यािजिक गररंद ैलजगने छ । 

३.२.४.३ गा.पा./ न.पा. हरुको िोजखिता नकशांकन 

गोरखा जिल्लाको अजघल्लो जिपद ्पिुयियारी िथा प्रजिकायय योिनालाई आिार िानेर योिनाको िोजखििाको नक्शांकन 

गररएको छ, िसलाई गोरखा िकुम्प २०७२ को प्रारजम्िक प्रजििेदनको नजििा जिशे्लषण गरी अद्यािजिक पजन गररएको 

छ । बाढी, पजहरोको िोजखि उच्च रहकेो यस जिल्लािा  नगरपाजलका/गाउँपाजलका  अनुसार िोजखिको अिस्था यस 

प्रकार रहकेो छ । 

ताजलका नं. ५: गा.पा./न.पा. हरुको िोजखिता नकशांकन 

चुिनुव्री गाउौँपाजलका  

क्र.सं

. 

नयाँ 

िडा 

सिािेश गाजिस 

/ गाउँपाजलका 

िनसं

ख्या 

िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा 

स्िर 

१ १ सािागाउँ(१-९) ६०४ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरी, चट्यांग  

२ २ ल्हो(१-९) ७११ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

३ ३ जसजदयिास(१-

९) 

२५१० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

४ ४ प्रोक(१-९) ५७५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

५ ५ जिही(१-९) ६१२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

६ ६ चमु्चेि(१-९) ९२८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

७ ७ छेकम्पार(१-९) ९८३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  
 

िम्िा 
 

६९२३ 
 

 

 

िाचे गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.

सं. 

नयाँ 

िडा 

सिािेश गाजिस 

/ गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ केरौिा(७-९) ७८३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  
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२ २ केरौिा(१-६) २४५५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

३ ३ उजहया(१-९) १८५७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

४ ४ लाप्राक(१-९) २१६१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

५ ५ गमु्दा(१-९) २३०३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

६ ६ काशीगाउँ(१-

९) 

१८३७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  

७ ७ लाप(ु१-९) १८२३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना, हािाहुरुी, चट्यांग  
 

िम्िा 
 

१३२१९   

 

अजिरकोि गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ घ्याच्चोक(१-९) ११९७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ खररिोट(१-९) २४५३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ हसंपरु(१-९) ३६५८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ जसम्िङु(१-९) ३७१५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ िचु्चोक(१-९) ३७७९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

१४८०२ 
 

 

 

िारपाक सुलीकोि गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस 

/गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा 

स्िर 

१ १ बारपाक(४,५) १४८३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ बारपाक(१-३,६-९) ३५०२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ स्िाँरा(१-९) ३७१३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ सौरपानी(१-९) ५९५८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ िाँकुिाझलाकुरीिोट(१-

९) 

२२२९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ िाकुकोट(१-९) ३८६९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ पाँचखिुा दउेराली(१-९) २१११ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ पन्रुङ(१-९) २५२४ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

२५३८९   

 

जसरानचोक गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ केरािारी(१-९) २४४० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ थालािङु(१-९) २७२५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  
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३ ३ हिी(१-९) ३४५० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  

४ ४ छोप्राक(७-९) ३०३६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  

५ ५ छोप्राक(१-६) २८५७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  

६ ६ गाँख(ु१-९) २९८६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  

७ ७ श्रीनाथकोट(१-९) ३१४७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  

८ ८ िौिारी(१-९) २९८७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,  
 

िम्िा 
 

२३६२८   

 

आरूघाि गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ िान्ि(ु५-९) ३७६८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ िान्ि(ु१-४) २२४८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ थिुी(४,६-८) १९०९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ थिुी(१-३,५,९) २५७५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ आरू अिायङ(५,७-९) २३०९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ आरू अिायङ(१-३,४,६) २१८७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ आरूपोखरी(१,२,५,९) २४११ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ आरूपोखरी(३,४,६-८) २१५३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

९ ९ आरूचनौटे(१-३) २८१२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१० १० आरूचनौटे(४-९) १५१५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

२३८८७   

                

जभिसेन गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ िसेल(१-९) ३८२७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ िान्राङ(५-९) २०९९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ िान्राङ(१-४) २१२२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ ििा(१-९) ३५७० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ बगिुा(१-९) १९६५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ अश्राङ(१-९) ३४०६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ बोलायङ(१,४,८,९) २१४८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ बोलायङ(२,३,५-७) २८९६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

२२०३३   

 

पालुङिार नगरपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

नगरपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 
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१ १ खोप्लाङ(४-९) ३६६९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ खोप्लाङ (१-३) र 

पालङुटार(१२,१३) 

४२४३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ पालङुटार(७,११) ३३२७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ पालङुटार(६,८,९) ४१६१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ पालङुटार(१०) ३५०८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ पालङुटार(१,४,५) ४६०५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ पालङुटार(२,३) ५१४१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ ििुाकोट(१-६) २७२८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

९ ९ ििुाकोट( ७-९) र 

जिरकोट(५,८) 

४२७९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१० १० जिरकोट(१-४,६,७,९) २५१३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

३८१७४   

 

गोरखा नगरपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

नगरपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा स्िर 

१ १ िाप्ले(६-९) २१४८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ िाप्ले(१-५) २३४८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ गोरखा(१४,१५) ३६९२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ गोरखा(१२,१३) ३०९७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ गोरखा(४) २८५१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ गोरखा(१,३) ७०४९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ गोरखा(२,५) ४८३४ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ गोरखा(६,७) ५५५८ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

९ ९ गोरखा(८) ३७६९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१० १० गोरखा(९) २७५० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

११ ११ गोरखा(१०) २९२१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१२ १२ गोरखा(११) २७४१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१३ १३ दउेराली(५-८) ३२६३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

१४ १४ दउेराली(१-४,९) २२५१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

 
िम्िा 

 
४९२७२   

 

शजहदलखन गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा 

स्िर 

१ १ बक्राङ(१-९) ३०१९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ िनकािना(१,२,४,५) २६८२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
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३ ३ िनकािना(३,६-९) ३५२१ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ िाक्लङु(१-४) २७८६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ िाक्लङु(५-९) २२४२ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ घैरूङ(१-९) ३९९० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ बुङ्कोट(१-४) ३५५० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ बुङ्कोट(५-९) २७१० िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

९ ९ नाम्िङु(१-९) ३०५५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

२७५५५      

 

गण्डकी गाउौँपाजलकाको जिस्तृत जििरण 

क्र.सं. नयाँ िडा सिािेश गाजिस / 

गाउँपाजलका 

िनसंख्या िखु्य प्रकोपहरु संकटासन्निा 

स्िर 

१ १ िकैजसं(१-९) २३०७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

२ २ िाङ्लीचोक(१-९) ३३६९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

३ ३ फुिेल(४-८) २१९९ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

४ ४ फुिेल(१-३,९) २४९५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

५ ५ दिुयङ(१-९) ३३८६ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

६ ६ िमू्लीचोक(१-९) ३५४५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

७ ७ घ्याल्चोक(१,५-७) २६१५ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

८ ८ घ्याल्चोक(२-४,८,९) ३३३७ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   
 

िम्िा 
 

२३२५३ िकुम्प, पजहरो, िल बाढी , अजसना,   

 

 
 

िनसंख्याको स्रोि:http://mofaga.gov.np/ 

३.३ जनकायगत भूजिका तथा जिम्िेिारी 

जिश्विा सन् २००५ दजेख जिश्विा जिपद ् व्यिस्थापनिा जिषयगि क्षेत्रको अििारणा आइसके पिाि नेपालिा पजन यो 

अििारणा लागु गररयो । जि.सं. २०६८ सालिा गोरखािा यसै अििारणा अनुसार जिषयगि क्षेत्रको अििारणालाई 

अिलम्बन गरी जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ियार गरीएको हो । हाल २०७२ साल बैशाख १२ को गोरखा 

िकुम्प पिाि प्रजिकायय काययहरू संचालन गनय र जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनालाई  िाजषयक रुपिा सजिक्षा गरी 

अद्यािजिक गने क्रििा हाल ८ िटा जिषयगि क्षेत्रहरू िय गररएको छ । प्रिािकारी ढंगले जिपदक्ो पिूयियारी िथा 

प्रजिकायय गनय जिजिन्न जनकायहरूको सिन्िय र सहकाययिा योिना ियारी प्रजक्रया अगाडी बढाइएको छ । जिल्लािा 

पजहचान िएका जिजिन्न जनकायहरू, संस्थाहरु जिनीहरूको िजूिका र जिम्िेिारी जनम्न िाजलकािा प्रस्िुि गररएको छ । 

 ताजलका नं. ६: 
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क्र.सं. जनकायको नाि जिम्िेिार व्यजि जिम्िेिारी 

१ जिल्ला प्रशासन 

कायायलय 

प्रिखु जिल्ला 

अजिकारी 

• सिन्ियात्िक र नेितृ्िदायी िजूिका जनिायह गने, 

• खोि िथा उद्धार काययिा सरुक्षा संयन्त्रहरु पररचालन गने, 

• आिश्यकिा अनुसार क्षेत्रीय िथा केन्रीय स्िरिा सहयोग िाग 

(िानिीय, आजथयक, िौजिक) 

२ जिल्ला सिन्िय सजिजि जिल्ला सिन्िय 

अजिकारी 

• स्थाजनय जनकायहरूलाई सचूना सङ्कलन, व्यिस्थापन एि ं

सहयोगका लाजग पररचालन गने, 

• जनकाय, संस्थाहरु जिच सिन्ियात्िक िजुिका जनिायह गने, 

• आिास िथा पनुः स्थापना कायय गने, स्रोि (आजथयक, िौजिक, 

िानिीय श्रोि) पररचालन िथा सिन्िय गने । 

३ नगरपाजलका िथा 

गाउँपालका 

नगरप्रिखु/ अध्यक्ष • स्थानीय जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिको गठन िथा जिम्िेिारी 

जनिायरण  

• स्थानीय जिपद ्व्यिस्थापन योिना जनिायण िथा कायायन्ियन  

• स्थानीय जिपद ्व्यिस्थापन कोष संचालन 

• जिपद ्व्यिस्थापन काययका लाजग Focal Person िोक्ने । 

• जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिसंगको जनरन्िर सिन्िय िथा 

सहयोग  

  

४ सरुक्षा जनकाय (नेपाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 

प्रहरी बल) 

प्रिखु िथा प्रजिजनजि • िखु्यिः खोि िथा उद्धार काययको नेितृ्ि गने, 

• सरुक्षा व्यिस्था गन,े 

• जिषयगि सजिजििा रही सहयोग गने । 

५ रािनैजिक दलहरु दलका प्रिखुहरु • सिन्िय 

• स्रोि संकलन सहयोग, 

• िनपररचालन गने  

६ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिापजि • प्रबन्िकारी िजूिका जनिायह गने, 

• खाद्य र गैरखाद्य सािग्री िथा अस्थायी आिासको व्यिस्थापन, 

• सचूना सङ्कलन िथा सम्प्रेषणिा स्ियंसेिक पररचालन गने, 

• प्रकोपको सियिा आपिकालीन आिास िथा बन्दोबस्िी 

व्यिस्थापनिा सहयोग गने । 

७ जिषयगि सरकारी 

कायायलय (जिल्ला 

प्रशासन कायायलय, 

जिल्ला सिन्िय  सजिजि, 

कृजष ज्ञान केन्र  स्िास््य 

कायायलय प्रिखुहरु • जिषयगि सजिजििा रही क्षेत्रगि अगिुाको िजूिका जनिायह गने, 

• सम्बजन्िि कायायलयको आपिकालीन योिना जनिायण गने । 

• अन्य सरोकारिाला सहयोगी सस्थाहरुसंग सिन्िय गरी स्रोिको 

अजिकिि ्सदपुयोग गराउन िजुिका खेल्ने 
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कायायलय, खानेपानी िथा 

सरसफाई जडजििन 

कायायलय, शहरी जिकास 

िथा ििन  कायायलय, 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय ईकाई, जडजििन 

िन कायायलय 

८ उद्योग िाजणज्य 

संघ/चेम्िर अफ किसय 

अध्यक्ष • सखु्खा िथा ियारी खाना िस्िैः जचउरा, ििुा, जबस्कुट िस्िा 

खाद्य सािग्री संकलन, जििरण र व्यिस्थापनिा सघाउने । 

• जिल्लािा रहकेो खाद्य बस्िुको िौज्दािको ि्यांक आँकलन 

गरी सम्बजन्िि जनकायिा िानकारी गराउने 

९ यािायाि व्यिसायी संघ अध्यक्ष • राहि िथा उद्धार काययका लाजग यािायािका सािनहरू र 

िनशजक्त उपलब्ि गराउने । 

१० संचार िाध्यि नेपाल पत्रकार िहासंघ, 

सञ्चार किीहरू र 

सञ्चार िाध्यिहरु 

• ि्यपरक सचूना संकलन िथा सम्पे्रषण । 

• पिूय चेिािनी सहयोग गने  

• जिपद ् पिूय, जिपदक्ो बेला र जिपद ् पिाि जिल्ला िईरहकेा 

असल र सिुार गररनुपने अभ्यासहरु िनिानस सिक्ष सम्पे्रषण 

गन े

११ पेसागि व्यिसायीः 

जनिायण व्यिसायी, कृषक 

िथा िल उपिोक्ता, 

सािदुाजयक िन उपिोक्ता 

सिहु, सञ्िालहरु 

अध्यक्ष • राहि, उद्धार िथा संरक्षण काययिा सहयोग । 

• राहि जििरणिा सहजिकरण 

१२ गै.स.सं. िहासंघ, राजरिय 

िथा अन्िरायजरिय गै.स.स. 

 

प्रिखु िथा प्रजिजनजि • िानि स्रोि पररचालन गने, 

• स्रोि संकलन र जििरणिा सहयोग गने, 

• गै.स.स.हरु जबच सिन्िय, 

• क्षििा जिकास िथा सहिीकरण गने । 

 

ताजलका नं. ७:  

क्र.सं.  कायावलयको नाि दिाव कायावल प्रिुखको 

नाि 

कायावलय 

नम्बर 

िोिाइल नम्बर 

१ गोरखा जिल्ला अदालि जि.न्या. श्री जिश्वबन्ि ुबराल ४२०१९५ ९८४६०६१०७६ 

२ जिल्ला प्रशासन 

कायायलय 

प्र.जि.अ. श्री शाजलग्राि शिाय 

पौडेल 

४२०१३३ ९८५६०५७७७७ 
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३ जिल्ला प्रशासन 

कायायलय 

स.प्र.जि.अ श्री किलराि िण्डारी ४२०१३३ ९८५६०५७७७८ 

४ ररपिुदयन गण प्र.से. श्री जििय िस्नेि ४११२०० ९८५७८३५२४४ 

५ जिल्ला प्रहरी कायायलय प्र.ना.उ. श्री शेखर खनाल ४२०२३७, 

४२०१९९ 

९८५६०५५५५५ 

६ राजरिय अनुसन्िान 

जिल्ला कायायलय 

उप. अ.अ. श्री सजुदप अजिकारी   ९८५६०४०६७४ 

७ जिल्ला सिन्िय सजिजि  जन. 

जि.स.अ. 

श्री नानी बाबु पोखरेल ४२०२३८, 

४२०३७८ 

९८५६००८२२२ 

८ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

नं २९ ह.े क्िा गलु्ि  

स.प्र.ना. उ श्री रािेन्र अजिकारी ४२१३६६ ९८५१२७२२३३ 

९ कोष िथा लेखा 

जनयन्त्रक कायायलय 

प्र.को.जन. श्री नारायणदत्त शिाय ४२०१४० ९८५६०४०५९८ 

१० जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाई,  

जि.जश.अ. श्री खेिराि पौडेल ४२०५५५ ९८५६०४०१५५ 

११ जिल्ला सरकारी िजकल 

कायायलय 

जि.न्या श्री जखिानन्र गौिि ४२०१३८ ९८५६०१५२१० 

१२ श्री जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाई( 

अनुदान व्यिस्थापन 

िथा स्थानीय पिूायिार) 

प्र.जि.ई श्री रािश्ररण आचायय ४२००२९ ९८५६०४२६३७ 

१३ जिल्ला जनिायचन 

कायायलय 

जन.अ. श्री टेक बहादरु कोइराला ४२०७९६   

१४ िालपोि कायायलय िा.पो.अ. श्री दिेेन्र बहादरु थापा ४२०२०१ ९८५६०४३४४४ 

१५ जिल्ला हुलाक 

कायायलय 

.हु. अ. श्री लेख बहादरु श्रेष्ठ ४२०११२ ९८५६०७०११२ 

१६ गोरखा दरिार हरेचाह 

अड्डा 

का.प्र. श्री हरर प्रसाद िसुाल ४२०१८८ ९८४३३८५७४५ 
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१७ गोरखा संग्रहालय का.प्र. श्री निराि अजिकारी ४२०१४५ ९८४१५९७९६० 

१८ ि्याङक कायायलय ि. अ. श्री िीिनाथ आचायय ४२०१५८ ९८५६०७०१९८ 

१९ नेपाल टेजलकि का.प्र. श्री रािेन्र बहादरु श्रेष्ठ 420333, 

४२०२२२ 

९८५६०२७७०० 

२० कारागार कायायलय, 

गोरखा 

िेलर श्री रजिलाल सिुेदी ४२०१९७ ९८५६०४३४८८ 

२१ ११ जकलो छेपेटार 

िालसु्िारा बारपाक 

सडक योिना 

प्रिखु  श्री रािेन्र कुिार यादि ४२१०४१ ९८५६०४३४८८ 

२२ नापी कायायलय का.प्र. श्री अििृ पाण्डे ४२०१९१ ९८५६०७०१९१ 

२३ खाद्य व्यिस्था िथा 

व्यापार कम्पनी 

जलजिटेड शाखा 

कायायलय, गोरखा  

शा.प्र. श्री नजिन बस्नेि ४२०१०१ ९८४८२५१४५६ 

२४ नेपाल जिद्यिु 

प्राजिकरण, गोरखा 

जििरण केन्र, गोरखा 

का.प्र. श्री नेत्रिणी  न्यौपाने ४२०१७७ ९८५६०४३१७७ 

२५ ने.जि.प्रा.आरुघाट 

जििरण केन्र 

का.प्र. श्री जनरि पौडेल   ९८५११९१९२६ 

२६ इलाका प्रशासन 

कायायलय जसजदयिास 

का.शा. अ. श्री राि प्रसाद शिाय   ९७५१०६२५५५ 

२७ जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन 

इकाई(जशक्षा) 

इ.प्र. श्री प्रकाश िहियन ४२०३६४ ९८५६०१०९१५ 

२८ (PMAMP) सनु्िला 

िाि िोन कायायन्ियन 

इकाई,गोरखा 

ि.कृ. अ. श्री कुल प्रसाद 

अजिकारी 

  ९८५६०१०९१० 

२९ जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाई ििन 

इ.प्र. श्री सजुनिा श्रेष्ठ   ९८५६०७०२२१ 

३० पालङुटार कुण्डुटार 

जसंचाई आयोिना 

जन. का.प्र. श्री नजिन चन्र 

अजिकारी 

  ९८५६०७१८८९ 

३१ परुपलाल( िध्यपहाडी) 

राििागय योिना 

कायायलय,  

आयोिना 

प्रिखु 

श्री राि बहादरु गरुुङ   ९८५६०४३२७६ 
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३२ नेपाली सेना बेजटघाट  

आरुघाट लाकेिन्ज्याङ 

सडक जनिायण काययदल 

 सेनानी श्री  जिनोद िट्ट   ९८५१०१६५३३ 

३३ खाद्य प्रजिजि िथा गणु 

जनयन्त्रण जडजििन 

कायायलय, दिौली िनहु ँ

। 

खा.अ.अ. श्री प्रसान्ि पोखरेल ०६५-

५६०९७५ 

९८५६०६१५८१ 

३४ श्री बुजढगण्डकी 

िलजिद्यिु आयोिना 

िािािरण,िआुब्िा 

जििरण, पनूिायस िथा 

पनुस्थायपना इकाई, 

गण्डकी गाउँपाजलका -८ 

गोरखा  

आ.प्र. श्री कृरण काकी   ९८५१२१२७१४ 

३५ यिुा स्िरोिगार कोष स.स. श्री ध्रिु पौडेल   ९८५६०४०८०३ 

३६ जिल्ला िाजफक प्रहरी 

कायायलय, गोरखा 

प्र. ना.नी श्री जित्रलाल ढकाल   ९८५६०९०५१८ 

३७ खाद्य िथा  पोषण सरुक्षा  

सिुार आयोिना 

क्लस्टर इकाइ गोरखा 

ब .  कृ. अ. श्री दगुाय पजण्डि   ९८५६०७०७४५ 

३८ लाके िन्सार िगि प्रिखु श्री िदसुिुन पोखरेल   ९८४७१२८९२३ 

३९ राजरिय बाजणज्य बैंक 

गोरखा 

प्रिन्िक श्री कजपल काकी ४२०१५५ ९८५६०४०३१० 

४० कृजष जिकास बैंक प्रिन्िक श्री झंक प्रसाद 

अजिकारी 

४२०१६६ ९८५१०९३८३२ 

४१ िनासल ुसंरक्षण क्षेत्र 

कायायलय 

स. क्षे. अ. श्री जिश्व बाबु श्रेष्ठ ४२०,२८४ ९८६०८३०७६६ 

४२ िाजदङ आरुघाट गोरखा 

सडक योिना 

आ.प्र. श्री पे्रि प्रकाश खत्री   ९८४१४२६३८२ 

४३ करदािा सेिा कायायलय 

गोरखा 

का.प्र. श्री सजुशल कुिार 

िहिारा 

  ९८४३०८३८७९ 
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ताजलका नं.८ : प्रदेश सरकार अन्तगवतका कायावलय तथा स्थानीय तहका प्रिुखहरुको नािथर तथा सम्पकव  नं. 

क्र.सं. कायावलयको नाि दिाव कायावलय 

प्रिुखको नाि 

कायावलय 

नम्बर 

िोबाइल नम्बर 

१  स्िास््य कायायलय  जन. 

का.प्र. 

श्री नरिंग ढकुरी ४२०११९ ९८५६०४०११९ 

२ गोरखा जिल्ला अस्पिाल जन.िे.स.ु श्री शाजन्ि ििुेल 

नेपाल 

४२०२०८ ९८५६०१०९१८ 

३ कृजष ज्ञान केन्र गोरखा का.प्र. श्री परशरुाि  

अजिकारी 

४२०११३ ९८५६०३०६४९ 

४ िेटनेरी अस्पिाल िथा पश ुसेिा जिज्ञ 

केन्र 

के. प्र. डा. ऋजष सापकोटा ४१११६३, 

४११२५१ 

९८५६०४०२९१ 

५ िल स्रोि िथा जसंचाई जिकास 

जडजििन कायायलय 

जड.प्र. श्री रिेश राि शिाय ४२०१७५ ९८५६०७०१७५ 

६ जडजििन िन कायायलय, गोरखा जड.ि. 

अ. 

श्री  अशोक कुिार 

श्रेष्ठ 

४२०१३६ ९८५६०४०१३६ 

७ खानेपानी िथा सरसफाई जडजििन 

कायायलय 

जड. ई श्री िुलसी बस्नेि ४२०६८५ ९८५६०७०१०९ 

८ पिूायिार जिकास कायायलय, गोरखा जड.प्र. श्री दयाराि 

अजिकारी 

४२१४०१ ९८५६०१०२२१ 

९ घरेल ुिथा सा . उ. का. गोरखा उ. अ. श्री जदनेश पौडेल ४२०१९३ ९८५६०४११९३ 

१० ि-ु िथा िलािार व्यिस्थापन 

कायायलय, काययक्रि कायायन्ियन 

इकाई,गोरखा  

ई.प्र. चन्र सेडाई   ९८४९८२७७६४ 

११ गोरखा नगरपाजलका प्र. प्र. अ. श्री जदनेश राि पन्ि ४२०४३१ ९८५६०१८१११ 

१२ पालङुटार नगरपाजलका प्र. प्र. अ. श्री िेिराि शिाय ४००००२ ९८५६०६११११ 

१३ िाचे गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री राि बहादरु 

अजिकारी 

  ९८५६०४१४५१ 

१४ चिुनुब्री गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री जििसेन श्रेष्ठ   ९८४१७३०४८० 

१५ अजिरकोट गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री लोकेन्र ज्ञिाली   ९८५६०१००५५ 
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१६ बारपाक सजुलकोट गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री गौिि िण्डारी   ९८५६०१००६० 

१७ 

 

गण्डकी गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री परुण गरुुङ   ९८५६०४०९७६ 

१८ 

 

शजहदलखन गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री जििन बहादरु 

आले िगर 

  ९८५६०१०५३३ 

१९ जसरानचोक गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री नेत्रिजण न्यौपाने   ९८५६०१००५० 

२० आरुघाट गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री एकदिे खनाल   ९८५६०१००४४ 

२१ जििसेनथापा गाउँपाजलका प्र. प्र. अ. श्री जििय िाग्ले   ९८५६०१००४५ 

 

             

                     ताजलका नं. ९: जिल्लािा कायवरत गैह्र सरकारी संस्थाहरुको सम्पकव  व्यजि एिं नम्बरहरु 

क्र.सं.  संस्थाको नाि ठेगाना सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

१ श्री स्िारा सघन गाउँ जिकास केन्र ,गोरखा  uf]/vf सीिाराि श्रेष्ठ (*$!^*#*^& 

२ जहिाली क्षेत्र जिकास केन्र uf]/vf जिरिल घल े (*$^)&)$#) 

३ सीप नेपाल गोरखा ज्ञान प्रसाद ढकाल (*%^)$)&$* 

४ स्िेदशी नेपाल गोरखा िेष बहादरु थापा  

५ गोरखा सािदुायीक अध्ययन केन्र गोरखा जिशेश्वर कट्टेल (*$^)$@^)^ 

६ द चाइल्ड फस्ट गोरखा  बुजद्धिान श्रेष्ठ (*%!)%%^() 

७ पद्धिी जिकास केन्र  गोरखा किला लाजिछाने )^$$@)%%( 

८ गोरेटो गोरखा गोरखा पिन रिण खनाल (*%^)$)^%) 

९ कोस्टर गोरखा   गोरखा कािीराि रोका (*%^)$)^@@ 

१० चेस गोरखा गोरखा रािकुिार पाण्डे (*)!#@$%!% 

११ शैजक्षक स्रोि िथा जिकास केन्र | uf]/vf फुलिाया राना (*$^!@$&$( 

१२ सिदृ्धी नेपाल uf]/vf बालकृरण लाजिछाने (*%^)$)^(& 

१३ शाहस नेपाल गोरखा हरी अजिकारी (*$(@!@!%# 

१४ सघन ग्राजिण जिकास केन्र गोरखा ऋजष  (*%^)$)%(& 

१५ िुलसी िेहर यनुेस्को क्लि गोरखा जिरि िास्के   

१६ जदगो सािदुाजयक जिकास केन्र |   गोरखा  जिना अजिकारी (*$^)^*&() 

१७ एजककरण नेपाल गोरखा हरर दिेकोटा (*%!!%%*( 

१८ जििसेन स्थान यिुा क्लि गोरखा ििुी रेग्िी (&$!!^$!#( 

१९ सिग्र जिकास सेिा केन्र गोरखा िरि श्रेष्ठ (&$!!^)!&# 

२० हले्प नेपाल गोरखा जदनेश िािाङ ()@&!)(*!) 

२१ निनुा संस्था uf]/vf ररिा पोखरेल (*$(*!)%$* 

२२ जलड नेपाल uf]/vf जिर बहादरु गरुुङ (*$^!**#^$ 

२३ डेक नेपाल गोरखा बालकृरण अच्छािी (*$(@)^$** 
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२४ िाचे िनास्ल ुपययटन जिकास केन्र गोरखा साने गरुुङ (&$^)%##@# 

२५ कारीिास नेपाल गोरखा किल श्रेष्ठ (*%^)@(!($ 

२६ िान्सपरेन्सी इन्टरनेशलन नेपाल,गोरखा गोरखा किला थापा (*$))^%#!$ 

२७ िजहला िथा बालबाजलका सेिा केन्र,गोरखा  गोरखा सम्झना दिेकोटा (*$^)%^#@% 

२८ CRS  गोरखा रािहरी दिेकोटा ९८४९८१४८३३ 

२९ Mott Macdonald गोरखा जगिा जलम्बु ९८५४०४१८५५ 

३० DFID Field office गोरखा सम्पद ििरकट्टेल ९८५११९४०३६ 

३१ PIN गोरखा  परुपा घल े ९८४६९४४२८५ 

३२ GNI गोरखा िान बहादरु राई ९८४१७८८२८८ 

३३ सआुहारा गोरखा जदघय गान्िारी ९८५१०००१७२ 

३४ UNDP गोरखा राि प्रसाद सापकोटा ९८५१२४०२५३ 

 

 

िाजलका नं. १०: सिहू, सञ्िाल िथा िहासंघ 

qm ;+= ;d"x, ;~hfn tyf dxf;+3 ;Dks{ JolQm Kfb ;Dks{ g+= 

 

! ;fd'bflos jg pkef]Qmf dxf;+3 

g]kfn,lhNnf dxf;+3, uf]/vf 

sdn nfld5fg]  cWoIf (*$^@&@#($ 

@ cflbjf;L hghftL dxf;+3,  lji0f' /fgf du/  cWoIf (*%^)@$^@( 

# g]kfn kqsf/ dxf;+3, uf]/vf नरहरी सापकोटा  cWoIf (*%^)$)^%% 

% u}x| ;/sf/L ;+:yf dxf;+3 l;tf/fd >]i7 cWoIf (*$!^*#*^& 

^ pBf]u jfl0fHo ;+3, uf]/vf hLjg Hof]lt >]i7 cWoIf (*%^)$))%) 

& r]Da/ ckm sd;{ efO{ rGb| >]i7 cWoIf (*%^)@$*@* 

 

           िाजलका नं. ११: जिल्ला जस्थि रािनीजिक दलका प्रिखुहरुको नाि र सम्पकय  नम्बर  

क्र.सं. रािनैजतक दलको 

नाि तथा जिल्ला 

सजिजत 

जिल्ला 

कायावलयको 

ठेगाना 

िेजलफोन 

नं. 

नािथर पद  सम्पकव  नम्बर 

१ नेकपा एिाले गोरखा 

नगरपाजलका 

 पे्रि गरुुङ अध्यक्ष ९८५६०४०४५६ 

२ नेकपा िाओिादी 

केन्र 

गोरखा 

नगरपाजलका 

०६४-

४२०१२६ 

लेख बहादरु 

थापा 

 

अध्यक्ष 

 

९८४६०७०३३४ 

 

३ नेपाली कांगे्रस परुानो बिार 

जिनिारे 

०६४-

४२०२१९ 

हरर घले सिापजि ९८५६०४००४४ 

४  िनिा सिाििादी 

पाटी  

गोरखा 

नगरपाजलका 

 नारायण खत्री अध्यक्ष ९८५६०४०७७० 
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िाजलका नं.१२:  

व्यिस्थाजपका संसदिा प्रजिजनजित्ि गनुय हुने िाननीय सासंदज्यहूरुको नाि िथा सम्पकय  नम्बर 

क्र. 

सं. 

नाि थर पद िोिाइल नम्बर   

१ डा बाबुराि िट्टराई प्रजिजनजि सिा सदस्य ९८०८२१३६३० mp.baburambhattarai@parliament.gov.

np  

२ नारायणकािी श्रेष्ठ राजरिय सिा सदस्य ९८५११०५५२३   

३ हररराि अजिकारी प्रजिजनजि सिा सदस्य ९८५६०२८२७२ mp.hariraj@parliament.gov.np 

४ चडुािजण खड्का प्रजिजनजि सिा सदस्य ९८५१०१९२९४ mp.chudamani@parliament.gov.np 

५ प्रकाशचन्र दिाडी प्रदशे सिा सदस्य ९८५१०४८३९७   
६ हररशरण आचायय प्रदशे सिा सदस्य ९८५१००६१०४   
७ रािश्ररण बस्नेि प्रदशे सिा सदस्य ९८५६०४२७०१   
८ लेख बहादरु थापा िगर प्रदशे सिा सदस्य ९८४६०७०३३४   
९ िन कुिारी गरुुङ प्रदशे सिा सदस्य ९८५१०६९३४४   

१० िन िाया लािा पोखरेल प्रदशे सिा सदस्य ९८४६४७४५५५        

३.४. सािान्य प्राथाजिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव  

• जिपद ्व्यिस्थापनका लाजग जिषयगि क्षेत्र िथा अन्य सरोकारिालाहरुसंग सिन्ियका जनजित्त संयन्त्र स्थापना 

गने । 

• सरुक्षा जनकायहरु िथा रेडक्रसका स्ियंसेिकहरूलाई खोि िथा उद्धार सम्बन्िी िाजलि जदने । 

• गैरखाद्य सािग्री िथा अन्य प्रजिकायय सािग्रीहरूको संकलन िथा िण्डारण गने । 

• जिल्ला स्िरिा कायय सञ्चालन जिजि सजहि जिपद ्प्रजिकायय िथा राहि कोष स्थापना गने । 

• जिपद ्प्रजिकायय सम्बन्िी निनूा अभ्यासहरु सञ्चालन गने । 

पररच्छेद ४ 

जिपद्को प्रजतकायविा आिाररत प्रजतकायव योिना 

४.१ आिश्यकताको लेखािोखा तथा खाडल पजहचान(Need Assessment and Gap Identification)  

जिपदक्ो पिूयियारी िथा प्रजिकायय गनय जिजिन्न जनकायहरूको सिन्िय र सहकाययिा योिना ियारी प्रजक्रया अगाडी 

बढाइएको छ । जिल्लािा पजहचान िएका जिजिन्न जिषयगि क्षेत्रहरु, सम्पकय  ब्यजक्त र सम्पकय  नम्िर िलको िाजलकािा 

प्रस्िुि गररएको छ ।  

ताजलका नं: १३ 

mailto:mp.baburambhattarai@parliament.gov.np
mailto:mp.baburambhattarai@parliament.gov.np
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क्र.सं. जिषयगत के्षत्रको सिूह नेतृत्ि गने कायावलय सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नम्बर 

१ सचूना, संचार र सिन्िय जिल्ला प्रशासन कायायलय श्री शाजलग्राि शिाय 

पौडेल 

९८५६०५७७७७ 

२ खोि िथा उद्धार र संरक्षण जिल्ला प्रशासन कायायलय श्री शाजलग्राि शिाय 

पौडेल 

९८५६०५७७७७ 

३ आश्रय स्थल िथा गैर खाद्य पिूायिार जिकास  कायायलय श्री दयाराि अजिकारी ९८५६०१०२२१ 

४ कृजष िथा खाद्य सरुक्षा कृजष ज्ञान केन्र श्री परशरुाि  अजिकारी ९८५६०४०९६० 

५ खानेपानी िथा सरसफाई खानेपानी िथा सरसफाई जड. 

कायायलय 

श्री िुलसी िस्नेि ९८५६०७०१०९ 

६ स्िास््य िथा पोषण  स्िास््य कायायलय श्री जिद्या िािाङ ९८५६०४०११९ 

७ जशक्षा जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई श्री खेिराि पौडेल ९८५६०४०१५५ 

८ पनूयस्थापना िथा पनूजनिायण िथा 

बन्दोबस्िी 

जिल्ला सिन्िय सजिजि श्री नानी बाबु पोखरेल ९८५६००८२२२ 

 

४.२ जिषयगत के्षत्र : सूचना, संचार र सिन्िय( Information, Communication and Co-ordination) 

नेतृत्ि गने जनकाय (Cluster Leads):  जिल्ला प्रशासन कायावलय,गोरखा ।  

सिदुायिा आई पनय सक्ने जिपदक्ो बारेिा अगािै सचेि गराउन अपनाइने सचूना िाध्यि न ैजिपद ्पिूयसचूना प्रणाली हो । 

गोरखाका जिजिन्न जिपद ्प्रिाजिि सिदुायहरुले सियिै जिपदक्ो जस्थजिको बारेिा िानकारी प्राप्त गरेिा उनीहरु सोही 

अनुरुप आफुलाई सरुजक्षि स्थानिा लैिान सक्षि हुन्छन ् । िसले िनिनको क्षजि कि हुन गई जिपद ् प्रिाजििहरुको 

संख्यािा पजन कजि हुनका साथै खोि िथा उद्धारको अिस्थािा केही सहििा आउन सक्छ । िसथय यस जिल्लािा 

स्थाजपि पिूय सचूना प्रणालीहरुलाई प्रिािकारी ढंगले संचालन, अनुगिन िथा व्यिस्थापन गरी राज्यको संयन्त्र लगायि 

स्थानीय संचार िाध्यिहरुिा िलूप्रिाहीकरण गनय िरुरी छ र यस्िा पिूयसचूना प्रणाली अन्य क्षेत्रहरुिा पजन जिस्िार गनय 

आिश्यक छ ।  

जिपद् पजछको अनुिाजनत पररजस्थजत 

• सचूना प्रसारण प्रजिजिहरु अिरुद्ध रहने । 

• सडक, पलु, जिद्यिु, जिद्यालय, स्िास््य चौकी ,साियिजनक ििनहरु अिरुद्ध िा क्षजि ग्रस्ि िएको हुने । 

• िजहला, िदृ्ध, बालबाजलका िथा शारीररक, िानजसक रुपिा अशक्त प्रकोप प्रिाजिि र सबै सिदुाय जिस्थाजपि । 

• आफन्िहरुसँगको सम्बन्ि जिच्छेद र सम्पकय का लाजग प्रयास िईरहकेो हुने । 

• िाजनसका आिास िथा व्यजक्तगि सम्पजत्त क्षजि िएको हुने । 

• जिद्यालय, स्िास््य केन्र, प्रहरी चौकी, खलुा ठाउँ िस्िा साियिजनक संस्थाहरुिा िाजनसको चाप बढ्ने । 

• व्यजक्त, घर, पररिार, सिदुायिा असरुक्षा र संत्रासको िािािरण सिृना हुने । 

 

जिपद् अिस्थािा आिाररत जिषयगत उदे्दश्य 

• जिपदक्ो अिस्थािा आिश्यक पने सचूनाको सिीक्षा गने । 
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• जिल्ला र स्थानीय स्िरिा पिूय चेिािनीका लाजग सचूना संयन्त्रको स्थापना, जिकास र पजहचान गरी अजिलेख 

अध्यािजिक गने । 

• सचूनाको प्राप्ती, जिशे्लषण, उपयोग र सचूना प्रिाहको व्यिस्था जिलाउने । 

• केन्र, क्षेत्रीय स्िर र स्थानीय स्िरिा सचूना सम्पे्रषण र सिन्िय गरी आिश्यक खोि उद्धार राहि लगायि 

काययका लाजग सचूना सम्पे्रषण गने । 

• सचूना प्रिाहका िैकजल्पक उपायहरु पजहचान गने िथा सचूनालाई जिशे्लषण गरी सम्बजन्िि क्षेत्रहरुिा सिन्िय 

गरी ित्काल प्रजिकायय सुजनजिि गने । 

• जिल्लािा आपत्कालीन सञ्चालन केन्र स्थापना र ससंुचालनका लाजग प्रयास गने । 

• जिपदि्ा खोि र उद्धार काययिा खट्ने संस्था/सिहूलाई सजक्रय पाने ।  

• जिपदक्ो बेलािा िार जबजहन सञ्चार ( Wireless communication) को जिस्िार गने । 

 

िानिीय सहयोगका िापदण्डहरु: 

• सिन्िय िैठक शरुुिा प्रत्येक जदन एक पटक बस्ने । किाण्ड पोि खडा गने । 

• सिन्िय बठैक र प्रजििेदनका बारेिा िानकारी गराउने । 

• खोि उद्धार टोलीलाई आिश्यकिाका आिारिा पररचालन गने । 

• अिस्था िथा आिश्यकिाको आिारिा रहरे जिरा (MIRA) टीि पररचालन गने ।  

• पजहलो हप्तािा पररजस्थजिका बारेिा जदनजदनै प्रजििेदन ियार गने । क्रिशः आिश्यकिा अनुसार हरेक २ जदन 

िथा साप्ताजहक रुपिा जनरन्िरिा जदने ।  

• पजहलो पटक २४ घण्टाजित्र र त्यसपजछ (पजहलो हप्तािा हरेक जदन) सिाचार िाध्यिका लाजग सिाचार पठाउन े

। 

• सिन्िय िथा जशजिर व्यिस्थापनको अनुगिन गने, प्रजििेदन ियार गरी सबैलाई िानकारी गराउने । 
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ताजलका नं. १४: आपतकाजलन सूचना तथा सिन्िय के्षत्रको आपतकाजलन पूिवतयारी योिना 

जिपद्को घिना 

पश्चात ्अिजि  

जिपद्को अिस्थािा गररने 

आपतकाजलन कायव जिपद्को 

प्रकृजतका आिारिा  

आपतकाजलन अिस्था संबोिन गनव 

पूिवतयारी कायव  

पूिवतयारी कायव 

संिोिन गनव 

खाडलको पजहचान  

िूख्य जिम्िेिार जनकाय  अनुिाजनत 

लागत 

पजहलो जदन  

जिपद ् सम्बन्िी सचूनाको िानकारी 

प्रिखु जिल्ला अजिकारी सिक्ष 

गराउने । 

 

 

 

  

१. स्थानीय िहिा पिूय सचूना काययदल 

गठन/अद्यािजिक गने । 

२. जिल्ला आपत्काजलन सञ्चालन केन्रलाई  

सियिानै जिपद ्सम्बजन्ि सचुना प्रदान गनय  

सक्षि बनाउन सािन श्रोि (ििन,गोदाि र 

 आराि कक्ष) ले यकु्त बनाउने । 

३. नगरपाजलकािा आपत्काजलन सहयोग  

संचालन केन्र स्थापना गनय उत्पे्रररि गने । 

४. हरेक गाउँपाजलकािा एक िना सचूना  

सम्पकय  व्यजक्त िोक्ने 

 

  

जिल्ला आपत्काजलन 

सञ्चालन केन्र सािन 

श्रोिले यकु्त हुन 

नसकेको, नगरपाजलका 

िथा गाउँपाजलका 

स्िरिा सचूना सम्पकय  

व्यजक्त िोक्ने कायय 

िईनसकेको । 

 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, 

जिल्ला सिन्िय सजिजि 

नगरपाजलका, गाउँपाजलका 

 

 

सडक िथा हिाई सञ्िाल नक्सा सडक िथा हिाई सञ्िालको नक्सा जनिायण गने , जिपदक्ो सियिा जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन  
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िथा सेक्यरुीटी अपडेट गने 

 

सडक सञ्िाल स्पि बनाउने होजडयङ बोडय जनिायण 

गने । 

 

उपयोग हुन सक्ने सडक 

िथा हिाई नक्सा 

जिकास िइनसकेका 

 

 

 

सजिजि, 

गाउँपाजलका,नगरपाजलका 

 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि को 

सिन्िय बठैक आयोिना गरी 

िानकारी संकलन गने, पररजस्थजिको 

अद्यािजिक गने र क्लिरलाई सजक्रय 

बनाउन जिम्िेिारी जििािन गरी 

आिश्यक सिन्िय गने । 

 

१ हरेक क्लिरको सम्पकय  सचूी अध्याबजिक 

गने कायायलयको नािको िोिाइल िथा 

अजफसको सम्पकय  नंिर राख्ने । 

२   जिपदक्ो सियिा जिजिन्न क्लिरको 

ििूीका स्पिसँग उल्लेख गरी सबै सिक्ष 

िानकारी गराउने  

३ जिपद्   पिूयियारी िथा प्रजिकाययिा कसरी 

अगाजड बढ्ने िन्ने जबषयिा जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिलाई अजििजुखकरण िथा 

क्षििा जिकासका िाजलि ( सचूना 

व्यिस्थापन,सम्पे्रषण िथा अनुिि आदान 

प्रदान काययक्रि संचालन गने । 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि िथा 

जबषयगि क्षेत्रलाई जिपद ्

व्यिस्थापन, पिूयियारी 

िथा प्रजिकाययका 

सम्बन्ििा क्षििा 

जिकास निईसकेको  

 

 

 

 

 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , स्थानीय िह 

गाउँपाजलका/ नगरपाजलका , 

िडा नागररक िञ्च,  

जक्रयाजशल गैरसरकारी संघ 

संस्थाहरु 

 

 

स्थानीय सरुक्षा जनकाय र अन्य 

सरकारी जनकायबाट जिपद ् क्षजि 

सम्बन्िी सचूना संकलन गने ।  

 

१ रोकारिाला स सम्पणूय जस्थि जिल्ला

जनकायको सम्पकय  नं सजहिको सूचीलाई गने  

२ अध्यािजिक ग  गाउँदजेख सदरिकुािसम्ि  

जिपदक्ो सियिा प्रयोग गनय सक्ने सचूना 

संयन्त्र जनिायण गनय   ।  

स्थानीय दजेख जिल्ला 

स्िरसम्ि जिपदक्ो 

सियिा प्रयोग गनय 

सजकने सचूना संयन्त्रको 

जिकास िइनसकेको । 

. 

 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि ,जिल्लािा रहकेा 

सरुक्षा जनकाय 
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आपिकाजलन सियिा सहयोग गने 

िानजिय  सहयोगिा काययगने जिजिन्न 

संघसंस्था िथा जनकायहरुसँग सिन्िय 

गने । 

 

१ न अिस्थािा जिल्लािा आपिकाजल

िानजिय सहयोग गने जिजिन्न जनकायहरुको 

सम्पकय  सचूी अद्यािजिक गने । 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि ,जिल्ला सिन्िय 

सजिजि   

 

 

घटनास्थलिा ित्काल पररचालन 

हुनसक्ने स्ियंसेिकसँग सम्पकय  

स्थाजपि गने 

१ आपत्काजलन अिस्थाका लाजग सबेक्षण 

टोली िथा स्ियंसेिकहरुको को हुन 

सक्दछन् िीनको सचूी ियार पाने । 

 

 

 

 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि ,जिल्ला सिन्िय 

सजिजि   

 

 

जिपदक्ो स्थानिा आपत्काजलन 

सचूना केन्र स्थापना गने/िइरहकेाको 

हकिा त्यसलाई पणूय सजक्रय बनाउने   

 

१ आपत्काजलन    केन्रको सचूना

रणाअििा /काययसंचालन जिजि जनिायण गने । 

 

आपत्काजलन सचूना 

केन्रको 

अििारणा/काययसंचाल

न जिजि जनिायण 

िईनसकेको अिस्था 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि, जिल्ला सिन्िय 

सजिजि नेपाल पत्रकार 

िहासंघ 

 

%),))).  

संकजलि सचूनाहरुको जिशे्लषण गरी 

रेजडयो, टेजलजििन, पत्रपजत्रका िाफय ि 

सचूना प्रबाह गने  

 

१. संचार िाध्यािहरुको सम्पकय    सचूी  

अद्यािजिक गने । 

२ . सचूना िथा सिन्िय िथा संचारकिीलाई  

जिपद्   सम्बन्िी सचूना संकलन  िथा संपे्रषण 

सम्बन्िी  अजििजुखकरण गने । 

 जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि, जिल्ला सिन्िय 

सजिजि, नेपाल पत्रकार 

िहासंघ 

 

!,)),))

). 
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जिपदक्ो जबषयिा क्षेत्रीय 

आपिकाजलन संचालन केन्र र 

राजरिय आपिकाजलन केन्रिा सचूना 

प्रिाह गने । 

 

DEOC, REOC / NEOC को अििारणा 

सम्बन्िी अजििखुीकरण काययक्रि संचालन गने । 

DEOC, REOC / 

NEOC को जबषयिा 

सिान अििारणा 

जिकास िईनसकेको 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , राजरिय िथा 

अन्िराजरिय सहायोगी 

जनकाय 

 

!),))). 

दोश्रो जदन जिपद ्प्रिाजििको सचूना संकलन गने 

र स्थानीय स्िरिा उपलब्ि हुने श्रोि 

िथा सािनको आंकलन गने । 

१. सचूना संकलन गने जिजि, सचूना संकलनिा 

संलग्न टोलीको पजहचान गने । 

२.  जिपदक्ो सियिा उद्धारका लाजग जिजिन्न 

जनकायबाट प्राप्त हुन सक्ने सािन श्रोिको 

जििरण ियार पाने । 

जिद्यिान सािन श्रोिको 

नक्सांकन निईसकेको 

जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि , 

जिल्ला जस्थि जबषयगि 

कायायलयहरु 

!%,))). 

प्रकोप प्रिाजििका लाजग राहि 

जििरणको लाजग सिन्िय गने  । 

२. राहि जििरणको लाजग लजिजिक क्लिरसँग 

सिन्िय गरी जिजिन्न व्यजक्त िथा जनकायको 

पजहचान गने । 

 जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि 

 

प्रिाजिि िथा घाईिेको अिस्था 

िानकारी गराउद ै सम्बजन्िि 

क्लिरसँग सिन्यय गरी िानकारी 

प्रदान गने ।  

१. क्लिरको सचूना अद्यािजिक गने ।  जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि र 

जबषयगि क्षेत्रका अगिुा 

जनकाय 

%,))). 

जिपद ् प्रिाजिि पररिारहरुको 

अिस्थाको जिषयिा आपत्काजलन 

सचूना केन्रबाट स्थानीयबाट रेजडयो 

पत्रपजत्रका िाफय ि २४ सै  घण्टा 

िानकारी गराउने । 

१. रेजडयो िथा संचारकिीको सचूी ियार पाने ।  जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , 

 

सचूना केन्र िाफय ि जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिलाई काि 

काययबाजहको सम्बन्ििा जनरन्िर रुपिा 

१. जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिका लाजग 

एकिना सचूना अजिकारी िोक्ने । 

 सचूना अजिकारी, जिम्िेिार 

कियचारी 
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िानकारी गराउने । 

खोि िथा उद्धार सिहूसँग सिन्िय 

गरी प्रारजम्िक िानकारीका आिारिा 

प्रारजम्िक िानिीय सहयोगका लाजग 

सिन्िय गन े

१. जिपदक्ो सियिा गनुयपने प्रारंजिक िानजिय 

सहायिाको सचूी ियार पाने । 

२ . िानजिय सहयोगिा संलग्न स्थानीय/जिल्ला 

स्िरका जनकायहरुको सम्पकय  सूची ियार  गने 

 जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि 

 

पजहलो हप्ता प्रिाजिि िानिीय िथा िौजिक क्षजि 

जििरण िथा प्रिाजिि स्थलबाट 

उपलब्ि िएका ि्याङ्क र 

िानकारीको जिशे्लषण र सजिक्षा गने । 

१. स्थानीय स्िरिा जिपद ्सचूना प्राप्त गने सम्पकय  

व्यजक्तको पजहचान गने (रािजनिीक किी, 

सिािसेिी, 

 सचूना िथा सिन्िय क्षेत्र, 

जिल्ला जिकास 

सजिजि(जबषयगि 

कायायलयहरुको सहयोगिा) 

 

उद्धारिा खजटएका िनशजक्त िथा 

उपलब्ि श्रोि सािनको िानकारी 

जलई आिश्यक अनुसार सिन्िय िथा 

सम्प्रेषण गने । 

 १. जिषयगि क्षेत्रको जनयजिि बैठक बस्ने र 

अद्यािजिक गने । 

 जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि 

!,)),))

). 

जिपदब्ाट क्षजि िएका जििरण 

सम्बन्िी लेखािोखाका लाजग 

बहुक्षेत्रीय  रुि लेखािोखा 

(Multisectoral Initial 

Rapid Assessment, 

MIRA Team) टोलीको 

पररचालन गने  

२. बहुक्षेत्रीय रुि लेखािोखा 

(Multisectoral Initial Rapid 

Assessment, MIRA Team) 
टोलीको पजहचान/गठन गने  

३.  आिश्यक परेिा बहुक्षेत्रीय रुि लेखािोखा 

(Multisectoral Initial Rapid 

Assessment, MIRA)  सम्बन्िी 

िाजलि/ अजििजुखकरण काययक्रि आयोिना 

गने 

४. आिश्यकिानुसार लेखािोखाका लाजग 

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] . 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, 

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, 

जिल्ला जिकास सजिजि 

 

%,)),))

). 
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जिजिन्न फिेटहरु जिकास गरी राख्ने  

 

 

 अन्िरक्लिरसँग सिन्िय गरी जिजिन्न 

पररजस्थजि सम्बन्िी प्रजििेदन ियार 

गने र सिाचार सम्प्रेषण गने । 

१. २०७२ को िकूम्प पजछको पररजस्थजि प्रजििेदन 

ियार पाने । 

 जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि 

@,)),))

). 

पजहलो िजहना जिपद ् प्रिाजिि व्यजक्त िथा घाईिेका 

लाजग पररचय पत्रको व्यिस्था गने ।  

१. ित्काल आिश्यक हुनसक्ने १००० प्रजि 

पररचयपत्र जप्रन्ट गरी िौज्दाि राख्ने (पररचय 

पत्रको खाका ियार िएको छ ।) 

 जिल्ला प्रशासन कायायलय, 

जिल्ला सिन्िय सजिजि 

स्िास््य कायायलय 

@,)),))

) 

प्रकोप सम्बन्िी िनचेिना अजििजृद्ध 

गने    (पचाय पम्प्लेट साथै एफ.एि., 

सडक िथा हिाई नक्सा िथा 

पत्रपजत्रका िाफय ि) जिजिन्न क्लिरसँग 

सिन्िय गराउने । 

१. प्रिखु प्रकोप र िीनको न्यनूीकारण िथा बच्ने 

उपाय सम्बन्ििा प्रचार प्रसार सािग्री जनिायण 

गरी आिश्यकिानुसार िौज्दाि राख्ने । 

२.  आपत्काजलन अिस्थािा सम्पकय  गररने संचार 

िाध्यािको सम्पकय  सचूी अद्यािजिक गने । 

िौज्दाििा राख्नुपने 

सािाग्रीको आँकलन 

निईसकेको । 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि िानिीय सहयोगिा 

कायय गने गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

#,)),))

). 

दोश्रो िजहना जि.स.स/स्थानीय स्िरका प्रजिजनजि 

िथा जबषयगि क्षेत्र अगिुा कायायलय 

(क्लस्टर जलड) बसी सजिक्षा बैठक 

बस्ने । 

जिल्लाका सबै गा.पा र ना.पा िथा क्लिर जलडको 

सम्पकय  सचूी ियार गने । 

 जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला जिकास 

सजिजि, गा.पा र ना.पा 

!),))). 

सो भन्दा बढी जिपद ् प्रिाजििहरुको सुरजक्षि 

पनूयस्थापनाको योिना ियार गरी 

कायायन्ियन गनय आिश्यक सिन्िय 

गने 

१. योिना जनिायण गनय सक्ने दक्ष िनशजक्तको सचूी 

ियार पाने सहयोग गने  । 

 जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि 

 

जिपद ्अगाजड र जिपद ्पजछको झल्को 

आउने गरी सबै क्षेत्र एिं संघसंस्थासँग 

सिन्िय गरी प्रगजि जििरण प्रकाशन 

गने । 

१. प्रगजि जििरणको जबषय सचूी िथा जिगिको 

जिपद ् सम्बन्िी जिजिन्न सचूना िथा प्रगिी 

जििरण अद्यािजिक पाने । 

सचूना अद्यािजिक गने 

सम्बन्ििा सबै 

सरोकारिालाजबच 

सिान रुपले सिन्िय 

जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि ,जिल्ला 

प्रशासन, जिल्ला सिन्िय 

सजिजि र जबषयगि 

!,)),))). 
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जिकास हुन नसकेको कायायलयहरु 

जिल्ला जिपद ् पिूय ियारी िथा 

प्रजिकायय योिना सिय सापेक्ष 

पररिाियन गनय सिन्ियकारी िूिीका 

जनिायह गने । 

१.योिना पररिाियन गनय लाग्ने खचयको आंकलन 

गने । 

२. योिना पररिाियन गनय आिश्यक जबशेषज्ञको 

सचूी ियार पाने । 

 

 जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि 

!%,))) 
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                            ताजलका नं. १५:  कायावन्ियन योिना सजहतको प्राथाजिकता प्राप्त पिूवतयारी कायव 

जस.नं प्राथजिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको 

सूची 

िुख्य जिम्िेिार जनकाय कायावन्ियन गने 

तररका  

सियजसिा( 

कायवताजलका) 

१ स्थानीय िहिा पिूय सचूना काययदल 

गठन/अध्यािजिक गने । 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थान  

सजिजि 

बैठक िथा सचूना 

अध्यािजि गने कायय 

२०७८ पौष 

िसान्िसम्ि 

२ हरेक जबषयगि क्षेत्र (क्लिर) को सम्पकय  

सचूी अध्याबजिक गरी राख्ने । 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि  

कायायलयको 

िफय बाट सचूना 

अध्यािजिक गने 

कायय 

२०७८ िंजसर 

िसान्िसम्ि 

३ आपत्काजलन अिस्थािा जिल्लािा 

िानिीय सहयोग गने जिजिन्न जनकायहरुको 

सम्पकय  सचूी अध्यािजिक गने । 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि  

कायायलयको 

िफय बाट सचूना 

अध्यािजिक गने 

कायय 

२०७८ िंजसर 

िसान्िसम्ि 

४ आपत्काजलन अिस्थाका लाजग सबेक्षण 

टोली िथा स्ियंसेिकहरुको को हुन 

सक्दछन् िीनको सचूी ियार गने 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि नेपाल प्रहरी, नेपाली 

सेना, स्काउट,रेडक्रस सोसाईटी 

कायायलयको 

िफय बाट सचूना 

अध्यािजिक गने 

कायय 

२०७८ िंजसर 

िसान्िसम्ि 

५ सचूना िथा सिन्िय क्षेत्रका सदस्य िथा 

संचारकिीलाई जिपदक्ा सचूना संकलन 

िथा संपे्रषण सम्बन्िी अजििखुीकरण गने 

। 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि नेपाल पत्रकार िहासंघ 

अजििखुीकरण 

काययक्रि 

२०७८चैत्र 

िसान्िसम्ि 

६ DEOC,NEOC,REOC को अििारणा 

सबै क्षेत्रिा प्रि पाने । जिल्ला 

आपत्काजलन सचूना केन्रको संरचना 

सम्बन्ििा साझा अििारणा जिकास गने । 

आपत्काजलन सचूना केन्रलाई आिश्यक 

पने िौजिक सािन श्रोि 

(कम्प्यटुर/ल्यापटप, जप्रन्टर आजदको) 

लगायिका सािाग्रीहरु संकलन िथा 

व्यिस्थापन गने । 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, 

जिल्ला सिन्िय सजिजि र अन्य 

सहयोगी जनकाय 

बैठक िथा 

अजििखुीकरण 

काययक्रि 

२०७८ चैत्र 

िसान्िसम्ि 

७ जिपद ् सिृना िएको खण्डिा सम्िाजिि 

जिपदक्ो क्षजिको अनुिान गरी त्यसका 

लाजग आिश्यक पन े स्रोि सािन र 

उपलब्ि गराउन सक्ने जनकायहरुको 

पजहचान गने ।  

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि  

बैठक िथा सचूना 

अध्यािजिक गने  

२०७९ बैशाख 

िसान्िसम्ि 
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८ प्रिखु प्रकोप र िीनको न्यनूीकरण िथा 

बच्ने उपाय सम्बन्ििा प्रचारप्रसार 

सािग्री,सडक िथा हिाई नक्सा आजद 

जनिायण गने । 

जिल्ला प्रशासन कायायलय, 

जिल्ला सिन्िय सजिजि नेपाल 

रेडक्रस सोसाईटी, जिल्ला 

स्िास््य कायायलय,  

सािग्रीहरुको जनिायण 

गने 

आिश्यकिानुसार 

९ िौसि िथा संिाजिि जिपदक्ो सचूना 

स्थानीय एफ.एि, टेजलजििन , पत्रपजत्रका 

आजद िाफय ि सम्प्रेषण गने । 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि , जिल्ला सिन्िय 

सजिजि नेपाल पत्रकार िहासंघ  

सचूना सािग्री 

जनिायण िथा 

प्रकाशन/प्रसारण 

आिश्यकिा अनुसार 

१० बाढी पजहरो, आगलागी, िहािारी हुने 

क्षेत्रको पजहचान गरी प्राकृजिक प्रकोप र गैर 

प्राकृजिक प्रकोपको घटना हुन सक्ने 

PRONE AREAS बारेिा प्रचार प्रसार 

गने गराउने । 

जि.स.स., साझेदार जनकायहरु, 

जिल्ला आपत्काजलन कायय 

संचालन केन्र  

अध्ययन, 

प्रकाशन/प्रसारण 

२०७८ चैत्र 

िसान्िसम्ि 

११ जिल्ला  पाजलका  िथा सिदुाय स्िरिा 

IREA/MIRA TEAM को गठन र 

अजििखुीकरण 

स्थानीय जनकाय, गै.स.स. बैठक िथा छलफल 

काययक्रि 

२०७८ फाल्गणु 

िसान्िसम्ि 

४.३ जिषयगत के्षत्र : खोि तथा उद्धार र संरक्षण ( Search and Rescue and Protection) 

नेतृत्ि गने जनकाय (Cluster Leads):  जिल्ला प्रशासन कायावलय,गोरखा ।  

के्षत्रगत सदस्यहरु (Cluster members) को सूची M 

ताजलका  नं.  १६: 

क्र.सं

. 

कायावलयको नाि दिाव कायावल प्रिुखको 

नाि 

कायावलय 

नम्बर 

िोिाइल नम्बर 

१ जिल्ला प्रशासन कायायलय प्र.जि.अ. शाजलग्राि शिाय 

पौडेल 

४२०१३३ ९८५६०५७७७७ 

२ ररपिुदयन गण प्र.से. जििय िस्नेि ४११२०० ९८४१९२८५५७ 

३ जिल्ला प्रहरी कायायलय प्र.उ. शेखर खनाल ४२०२३७, 

४२०१९९ 

९८५६०५५५५५ 

४ राजरिय अनुसन्िान जिल्ला कायायलय उप. अ.अ. सजुदप अजिकारी   ९८५६०४०६७४,  

५ जिल्ला सिन्िय सजिजि जि.स.अ. नानी बाबु पोखरेल ४२०२३८, 

४२०३७८ 

९८५६००८२२२ 

६ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २९ ह.े क्िा 

गलु्ि  

स.प्र.ना. उ रािेन्र अजिकारी ४२१३६६ ९८५१२७२२३३ 

७ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला 

सिापजि 

श्री िगिान बाबु 

िास्के 

 

 

९८५६०२८५९४ 
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खोि तथा उद्धार 

सिजिगत उदे्दश्य  

जिपदक्ो बेला ित्काल खोि िथा उद्धारको आिश्यकिा परेका ब्यजक्त, पररिार िा सिदूायलाई ित्काल खोि िथा उद्धार गरी 

िानिीय क्षजि िथा िजिरयिा हुन सक्ने अन्य िोजखिहरुको न्यनूीकरण गनुय यस क्षेत्रगि सिहुको सिजिगि उद्देश्य हो । यस 

उद्देश्य सजुनजिि गनयका लाजग न्यूनिि जनम्न कुराहरुको ियारी अत्यािश्यक पदयछ ।  

• अनुगिन चसु्ि गनयका लाजग अनुगिन सम्बन्िी बैठक जिपदक्ो सिय पिूय नै जनयजिि रुपिा बसाजलनु पने ।   

• खोिी िथा उद्धार सम्बन्िी टोलीको गठन र आिश्यक पिूय अभ्यास संचालन गनुपने । 

• खोि िथा उद्धारका लाजग चाजहने आिश्यक उपकरण िथा औिारहरुको उजचि िण्डारण, व्यिस्थापन र 

पररचालनको जनजित्त सम्बजन्िि िनशजक्तको क्षििा अजिबजृद्ध िथा जशघ्र पहुचँको व्यिस्था सुजनजिििा गने । 

• सम्िाजिि खोि िथा उद्धारको आिश्यकिा पनय सक्ने सिदुायको नक्शांकन िथा त्यस क्षेत्रिा पहुचँ सम्बन्िी 

बैकजल्पक बाटो िा उपाय सजहिको योिना र त्यस बारे सो क्षेत्रका लाजग जिम्िेिार व्यजक्त िा संस्थालाई 

अजििखूीकरण ।  

• क्षेत्रगि जहसािले खोि िथा उद्धार टोलीको जिम्िेिार कायय जबिािन र थप सहयोगका लाजग आिश्यक 

प्रजक्रयाहरुको िानकारी । 

• खोि िथा उद्धारको आिश्यकिा िएका प्रिाजििहरुको िीिन रक्षा संगै प्रिाजिि सिदुायिा अनािश्यक िनाि 

जसियना नहुन जदने हिेुले जिपदक्ो िानिीय क्षजि र यसका लाजग गररएका प्रयास सम्बन्िी उपलब्ि सचूना 

व्यिस्थापन र सम्प्रेषण सम्बन्िी आिश्यक व्यिस्था । 

ताजलका नं. १७: खोि तथा उद्धार के्षत्रको आपत्काजलन पिूवतयारी योिना 

जिप

द्को 

घिना 

पश्चात ्

अबजि 

जिपद्को अिस्थािा गररने 

आपत्काजलन कायव 

(जिपद्को प्रकृजतका 

आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 

संबोिन गनव गररने पूिवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव 

संबोिन गनव (Gap) 

खाडलको पजहचान 

िुख्य 

जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिाजन

त लागत 

पजहलो 
जदन 

• जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 
सजिजिको िैठकिा 
सहिागी गने  

• खोि िथा उद्धार क्षेत्रको 
आपत्काजलन सिन्िय 
बैठक आयोिना गने 

• शाजन्ि सरुक्षा प्रदान गने 

• साझेदार जनकाय िथा 
सम्िजन्िि व्यजक्तहरुको 
सम्पकय  सचूी अध्यािजिक 
गने 

 जिल्ला 
प्रशासन 
कायायलय 
एिं सरुक्षा 
जनकायहरु 

 

• प्रिाजिि स्थलको पजहचान 
र प्राथजिकिा जनिायरण 
गने, जिपदि्न्य स्थल िफय  
खोििलास िथा उद्धार 
टोली पररचालन गने 

• एम्बलेन्स सेिा, दिकल, 
आपत्काजलन प्राथाजिक 
उपचार र घाईिेको लाजग 
यािायािको ब्यबस्था 
ित्काल जिलाउने । 

• खोि िथा उद्धार Search 
and Rescue Team 
टोलीको जनिायण गने 

• जिल्ला र स्थानीय जिपद ्
प्रजिकाययका लाजग खोि 
िथा उद्धार सिहूको क्षििा 
जिकास गने ।  

• जिल्ला िथा स्थानीय 
स्िरिा आबश्यकिा 
अनुसार  खोि िथा  उद्धार, 
प्राथाजिक उपचार र पिुय 

• आिश्यक िात्रािा 
खोििलास िथा उद्धार 
सािग्री नहुनु सचूना 
प्रिाहिा जढलाई 
िौगोजलक जिकटिाको 
कारण सिय िै घटना 
स्थलिा पगु्न कजठनाइ, 
प्राजिजिक िथा दक्ष  
िनशजक्तको किी 

•   प्रिािकारी रुपिा 
क्षेत्रगि सिन्ियको 

जिल्ला 
प्रशासन 
कायायलय र 
सरुक्षा 
जनकाय 
िथा संघ 
संस्थाहरु 

२० लाख 
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सचूना प्रणाली, सिहू गठन 
गरी क्षििा जिकास गने । 

• खोि िथा  उद्धारका लाजग 
आिश्यक िानिीय िथा 
िौजिक सािग्रीहरुको 
जिद्यिान क्षििा आंकलन 
गने, आिश्यक पने खोि 
िथा उद्धार सािग्रीको सचूी 
ियार गने, ियारी हालििा 
राख्ने र आिश्यकिानुसार 
खररद प्रबन्ि  गने । 

अिाब, खलुा क्षेत्रको 
पजहचान निएको, 
बैज्ञाजनक रेस्कू जटिको 
अिाि Fire 
Fighting िथा 
Earthquake को 
लागी चाजहने 
आबश्यक उपकरण को 
किी 

• स्थानीय िहसँग सिन्िय 
गरी खोि िथा उद्धार गने, 
सम्बजन्िि अन्य 
जनकायसँग सिन्िय गने 

• साझेदार जनकाय िथा 
सम्िजन्िि व्यजक्तहरुको 
सम्पकय  सचूी अध्यािजिक 
गने 

• रेडक्रस, स्थानीय क्लब 
िथा उद्धारसँग सम्बजन्िि 
अन्य संघसंस्थाहरूलाई 
सािाजिक सेिाको क्षेत्रिा 
ित्काल पररचालन गने 
व्यिस्था सजुनजिि गररएको 
हुनेछ । 

 खोि िथा 
उद्धार 
क्षेत्र(जि
ल्ला प्रहरी 
कायायलय, 
शसस्त्र 
प्रहरी िल, 
नेपाली 
सेना, 
जिषयगि 
क्षेत्र िथा 
जनकायहरु, 
स्थानीय 
िथा 
अन्र्िराजरि
य 
गैरसरकारी 
संस्थाहरु) 

 

 • किाण्ड पोि खडा गने • आिश्यक सािग्रीको 
पिूय िण्डारण गने ।  

 खोि िथा 
उद्धार क्षेत्र 

१ लाख 
४० हिार 

दोश्रो 
जदन 

• जिपदक्ो अिस्था हरेी 
खोि िथा उद्धारलाई 
जनरन्िरिा जदद ै िहत्िपणूय 
आिश्यक स्रोि/सािनको 
उपलव्ििा यजकन गने र 
आिश्यक सहयोगको िाग 
गने । 

• स्थानीय िहिा रहकेा स्ियं 
सेिकहरुको आबश्यकिा 
अनुसार सहयोग जलईने ।    

• आिश्यक स्रोि/सािनका 
सािग्रीको पिुय लेखािोखा 
गरी िण्डारण  गरी राख्ने 
व्यिस्था जिलाइएको हुनेछ 
। 

स्रोि सािनको अपयायप्तिा जिल्ला 
जिपद ्
व्यिस्थापन 
सजिजि 

 

पजहलो 
हप्ता 

• प्रिाजििहरुलाई सरुजक्षि 
स्थानिा स्थानान्िरण गने 

• सरुजक्षि स्थानको पजहचान 
गरी राख्ने  

 जिल्ला 
जिपद ्
व्यिस्थापन 
सजिजि 

 

• राहि सािग्री जििरण 
काययलाई स्थानान्िरण गने 

• आिश्यक राहि सािग्रीको  
पिूय िण्डारण 

   

पजहलो 
िजहना 

• जिस्थाजपि जशजिरिा 
शाजन्ि सरुक्षा प्रदान गने 

• जिपद ् घटनाको, खोि 
िथा उद्धार प्रयासको, 
जिशे्लषण सजहि प्रजििेदन 
ियार गने र जिल्ला जिपद ्

• जबषयगि क्षेत्रका 
सदस्यहरुलाई सचुना 
संकलन, जबरलेषण र 
प्रजिबेदन ियारीका लाजग 
ढाँचा ियारी गने  

 

 जिल्ला 
प्रशासन 
कायायलय र 
सरुक्षा 
जनकाय 
िथा संघ 
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व्यिस्थापन सजिजििा 
प्रजििेदन पेश गने । 

संस्थाहरु  

 

 
 

िाजलका नं. १८: कायायन्ियन योिना सजहिको प्राथाजिकिा प्राप्त पिूयियारी कायय 

जस.नं प्राथजिकता प्राप्त पिूवतयारी 

कायवको सूची 

िुख्य जिम्िेिार जनकाय कायावन्ियन गने तररका 

(बैठक, कायवशाला, ताजलि 

आजद) 

सिय 

जसिा(कायवताजलका) 

१ खोि िथा उद्धार क्षेत्र साझेदार 

जनकाय िथा सम्िजन्िि व्यजक्तहरुको 

सम्पकय  सचूी अध्यािजिक गने 

जिल्ला प्रशासन कायायलय 

)खोि िथा उद्धार क्षेत्र(  

िैठक प्रत्येक िीन िजहनािा 

२ आिश्यक पने िनशजक्त छनौट िथा 

व्यिस्थापन गने ।  

नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी 

कायायलय, शसस्त्र प्रहरी 

िल,  

िैठक, छलफल ियारी अिस्थािा रहने 

व्यिस्था िएको   

३ प्रिाजिि हुने स्थानबाट उपलब्ि हुने 

श्रोि सािन ( िनशजक्त सिेिको 

पजहचान) 

क्षेत्रका सबै जनकाय िैठक फागनुसम्ि 

४ पिूयियारी िाजलि र सचेिना काययक्रि  क्षेत्रका सबै जनकाय िाजलि िथा पिुयियारी अभ्यास काजत्तक र िंजसर   

५ आिश्यक राहि िथा उद्धार 

सािग्रीको क्षेत्रगि व्यिस्थापन एिं 

िण्डारण 

क्षेत्रका सबै जनकाय जिल्लाका सरुक्षा जनकाय र 

जिपदक्ो क्षेत्रिा काययरि 

संस्थाहरुले जनरन्िर गरररहकेो 

िैशाख  

६ खोिी िथा उद्धारको सियिा सूचना 

संिालको व्यिस्था 

जिल्ला आपत्कालीन 

काययसंचालन केन्र, नेपाली 

सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र 

पहरी िल 

जिल्ला आपत्कालीन 

काययसंचालन केन्रलाई थप 

सािन स्रोिले सम्पन्न िनाउनुपन े 

जनयजिि रुपिा ियारी 

अिस्थािा रहकेो 

 
संरक्षण 

जिपद्को सियिा हुन सकने सिस्याहरु 

• जिपद ्पजछ ित्काल प्राप्त गनुय पने सेिा सजुििाको पहचँिा किी । 

• प्रिाजििहरुिा पाररिाररक जबछोड । 

• बालबाजलकाहरुिा अजििािक जिहीनिा । 

• पाररिाररक सदस्य जिछोडका कारण अन्य सदस्यहरुिा िानजसक िनाि । 

• बाल अजिकार िथा श्रि शोषणको अिस्थािा िजृद्ध । 
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• शाररररक िथा लैङ्जगक जहसंािा िजृद्ध । 

• िानि िेचजिखन िथा ओसारपसारको िोजखििा िजृद्ध । 

• एकल िेष्ठ नागररको हरेचाहिा सिस्या ।  

• सम्िाजिि िानजसक आघाि िथा िनोिैज्ञाजनक जिपजत्त । 

• जलङ्गिा आिाररि जहसंाको बढ्दो िोजखि । 

• शाजन्ि सरुक्षाको अिाि िथा सािान्य असरुक्षाको िािािरण । 

• सरुजक्षि सतु्केरी हुने ठाउँको अिाि । 

• जकशोरी िथा िजहलाको प्रिनन् स्िास््यिा नकारात्िक असर । 

 

जिपद्को अिस्थािा आिाररत जिषयगत उदे्धश्य: 

 

सिजिगत उदे्धश्य: 

बालिाजलका लगायिका िोजखििा रहकेा सिहूरुले आपत्काजलन पररजस्थजिको कारणबाट उत्पन्न, जहसंा, शोषण, दवु्ययिहार 

िथा हलेाबाट संरक्षण प्राप्त गदयछन् ।  

 

जिशेष उदे्धश्य 
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• नेपालका प्राकृजिक जिपद ् िथा अन्य आपत्काजलन पररजस्थजिहरुिा उपलब्ि गराइने सहयोग 

काययक्रिहरुिा िोजखििा रहकेा सिहूहरुका लाजग िानिअजिकार सम्बन्िी कानुन, अन्िरायजरिय िानिीय 

कानुन िथा राजरिय कानुनले प्रत्याििु गरेका (Gurantee) िौजलक अजिकारहरुको संरक्षण गदयछन् िन्न े

कुरा सजुनजिि गने । 

• िोजखििा रहकेा सिहूहरुको संरक्षण सजुनजिि गरी आपत्कालीन सहयोगको न्यायोजचि जििरणिा सहयोग 

उपलब्ि गराउने । 

• आपत्कालीन पररजस्थजिबाट उत्पन्न जहसां, शोषण, दवु्र्यिहार िथा हलेाका िोजखिहरुलाई सम्बोिन गरी 

प्रकोपबाट प्रिाजिि िाजनसहरुको संरक्षण गने र त्यस्िा दवु्ययिहारबाट प्रिाजिि िै िीजिि व्यजक्तहरुका 

लाजग सेिा सम्बन्िी प्राििानिा सहयोग उपलब्ि गराउने । 

• बालिैत्री ठाउँ, सरुजक्षि सतु्केरी गहृ िथा िनोसािाजिक परािशय सम्बन्िी सहयोग गने । 

• जिछोड िएका बालबाजलका, खास गरी ५ िषयको उिेर िन्दा िजुनका केटाकेटी िथा जकशोरीहरुले 

पजहचान, दिाय िथा स्िास््यसम्बन्िी िाँचका बारेिा सहयोग र त्यस्िो सहयोग पजछ उपयकु्त सेिा िथा 

संरक्षणका सुजििासजहि पररिारको खोिी गने काययिा सहयोग प्राप्त गदयछन् िन्ने कुरा सजुनजिि् गने । 

• यौन दवु्ययिहार िथा जहसंा जिरुद्धका घटनाको अनुगिन, प्रजििेदन िथा पैरिी गने प्रणालीको स्थापना गरी 

बालबाजलका िथा िजहलाहरुको यौन दवु्ययिहार िथा शोषणको रोकथाि गने । 

• सििाको आिारिा सेिा सजुििा न्यायोजचि जििरणको लाजग िकालि गने । 

ताजलका नं. १९: संरक्षण के्षत्रको आपत्काजलन पूिवतयारी योिना 

जिप
द्को 
घिना 
पश्चात ्
अबजि 

जिपद्को अिस्थािा गररने 
आपत्काजलन कायव (जिपद्को 
प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 
संबोिन गनव गररने पूिवतयारी 
कायव 

पूिवतयारी कायव 
संबोिन गनव 
(Gap) 
खाडलको 
पजहचान 

िुख्य 
जिम्िेिार 
जनकाय 

अनु
िाजन
त 
लाग
त 
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पजहलो 
जदन 
  
  
  

• संरक्षण क्लिरको िैठक 
• सदस्यहरुको काि र जिम्िेिारी 

िाँडफाँड 
• खोि िथा उद्दार टोलीलाई सहयोग 
• सदस्यहरु जिच कायय–जिम्िेिारी 

िाँडफाँड, (स्ियिसेिक, जिशे्लषक 
सिहु) 

• प्रिखु व्यजक्त िथा सम्िजन्िि 
सरोकारिाला जनकायको 
सम्पकय  अध्यािजिक गने 

• क्लस्टरका सदस्यहरुलाई 
MIRA बारेिा 
अजििखुीकरण िाजलि प्रदान 
गने 

• क्लस्टरका सदस्यहरुलाई 
अजििखुीकरण गने 

• स्ियंसेिक िथा क्लस्टरका 
सदस्यहरुलाई खोि िथा 
उद्धार सम्िन्िी 
अजििखुीकरण िाजलि 

• पणुय 
अजििखुीकर
ण 

• सजुच 
अध्यािजि गने 

• िाजलि, र 
अजििखुीकर
ण 

  

िजहला जिल्ला 
प्रशासन 
काययलय िथा 
केएर नेपाल  
  
  
  

२० 
लाख  
  
  

दोश्रो 
जदन 
  
  
  
  

• सम्िजन्िि क्षेत्रिा जिशे्लषक सिहुको 
पररचालन, प्रारजम्िक प्रजििेदनको 
ियारी 

• Help Desk स्थापना गने 
• जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिको 

सिन्ियिा प्रिाजिि गियििी, स्िनपान 
गराईरहकेी िजहला, अपाङ्गिा िएका 
व्यजक्तहरु, िालिाजलका, आजदलाई 
प्राथजिक राहि जििरण । 

• जिल्ला जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 
सजिजि िथा क्लस्टरहरुजिच सिन्िय 

• प्रिाजििहरुलाई  िनो–सािाजिक 
परािशय 

• संरक्षण कलस्टरका 
सदस्यहरुिाट स्रोिको 
नक्सांङकन  

• संरक्षण क्लस्टरका 
सदस्यहरुको अध्यािजि साथ 
सम्पकय  । 

• प्राथाजिक िनो–सािाजिक 
परािशयका लाजग रोिर ियारी 
िथा सिदुायिा आिाररि 
िनो–सािाजिक 
परािशयदािाको उत्पादन 
  

• जिल्ला 
प्रशासन 
काययलय िथा 
केएर नेपाल  

  

स्रोि 
नक्सांङ्कन, 
पजहचान, िथा 
व्यिस्थापन , 
  
  
  
  

  
  
  
  

पजहलो 
हप्ता 
  
  
  
  

• Resource Mapping,Referral 
Mechanism  लाई Strengthen 
गने 

• जिस्ििृ जिश्लोण प्रजििेदन ियार पाने 
• िनो–सािाजिक परािशय प्रदान गने 
• DDRC िथा क्लस्टरहरुजिच जनरन्िर 

िकालि ,लबी सिन्िय, िथा संचार 
• बालिाजलकािैत्री, िजहलािैत्री 

स्थानहरुको व्यिस्था 
।(आिस्यकिानुसार िजहला िथा 
बालिाजलका कायायलयको अगुिाईिा 
) 

• क्लिर सदस्यहरु िध्येबाट 
जिरलेषक सिहु िनाउने 
।(िजहला िथा िालिाजलका 
कायायलयको अगिुाईिा ।)  

• Assesment िथा प्रजििेदन 
ियार गने प्राजिजिक टोलीको  
जनिायण । 

  
  
  

  
  
  
  
  

जिल्ला 
प्रशासन 
काययलय िथा 
गैरसरकारी 
िहासंघ 
गोरखा 
  
  
  
  

२० 
हिार  
  
  
  

पजहलो 
िजहना 
  
  

• आिश्यकिानुसार क्लस्टर 
अध्यािजिक गने िथा पनुरािलोकन 
गने ।  

• (SOP) संरक्षणसंग सम्िद्ध गुणस्िर 
िागदशयन पालना गनैपने  

• सचेिनाका लाजग संरक्षण सम्िन्िी 
सािग्रीहरु प्रचार प्रशार गने ।(रेजडयो 
सन्दशे, काययक्रि, पोिर, पम्पलेटस,् 
आजद ।) 

• उप सजििी गठन 
• संरक्षणसंग सम्िजन्िि न्यनूिि 

िापदण्ड िथा िागयदशयन 
सम्िन्िी अजििखुीकरण 
िाजलि । 

• संरक्षणसंग सम्िजन्िि 
िनचेिनािलुक सािाग्रीहरुको 
Content  ियारी । 

  
  

  
  
  

१ 
लाख 
५० 
हिार  
  

दोश्रो 
िजहना 
  
  

• संरक्षणसंग सम्िजन्िि प्रारजम्िक 
िहुिजषयय योिना ियार गने । 

• जनरन्िर सिन्िय ।  
• िनचेिनािलुक काययक्रि – लैंजगक 

जहसंा, िानि िेचजिखन, िालजििाह, 
बालिाजलका स्थानान्िरण, ASRH 

• स्ियं अथिा प्राजिजिक 
टोलीद्धारा उपसजिजिहरुको 
जनिायण । 

  
  

  
  

  
  
  

१ 
लाख  
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आजद ) 

सो 
भन्दा 
बढी 
  
  
  

• अध्यािजिक िथा जिस्ििृ संरक्षण 
प्रजिकायय योिनाको जनिायण ।  

• उद्धार, िथा जसफाररस गररएका 
केशहरुिा सिन्िय िथा  सहयोग । 

• जनरन्िर लबी, िकालि, 
िनचेिनािलुक काययक्रि र सिन्िय । 

• जदगो प्रजिकायय िथा पनुिायसका लाजग 
सहयोग । 

• Focal Person 
• जसफाररस संयन्त्रलाई 

संस्थागि गने । 
•   

  
  
  
  

  
  
  
  

 ६० 
हिार 
  
  
  

४.४. जिषयगत के्षत्र: आश्रय स्थल तथा गैरखाद्य 

जिषयगत के्षत्रको अगुिा:  पूिाविार जिकास कायावलय,गोरखा ।  

के्षत्रगत सदस्यहरुको नािािली: 

ताजलका नं. :२० 

क्र.सं. जिम्िेिार जनकाय सम्पकय  व्यजक्त जिम्िेिारी टेजलफोन नम्बर 

१ पिूायिार जिकास कायायलय श्री दयाराि अजिकारी जडजििन प्रिखु (*%^)!)@@! 

२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी श्री िगिान बाबु िास्के जिल्ला सिापजि 9856028594 

 

जिपद् अिस्था तथा िान्यता योिना  

• प्रिाजििहरूको प्रजिकूल ििािरणसँग प्रत्यक्ष सम्पकय का कारण अजि सङकटासन्न िगय गियििी, सुत्केरी िजहला, 

बालिाजलका, बदृ्घबदृ्घा, अपाङ्ग िथा रोगीहरूको स्िास््यिा प्रजिकूल प्रिाि । 

• बास र कपासको अिाििा व्यजक्तगि िथा सािाजिक स्िजििानिा प्रजिकूल प्रिाि । 

• लैङ्जगक िथा व्यजक्तगि गोपजनयिाको अिािका कारण िजहला िथा बालिाजलकाहरूिा जहसंाको िोजखििा बजृद्ध 

। 

• सबै खाले प्रिाजिि ब्यजक्त िथा पररिारका सदस्यहरूको एकै ठाउँको साँघरुो बसाइका कारण सरुिा रोगहरूको 

संक्रिण । 

• बचेका केही सािग्रीहरूको चोरी िथा लटुपाटको संिािना बजृद्घ । 

• आश्रय र लत्ता कपडाको अिािका कारण पररिाररक सदस्यहरूिा िानजसक िनाििा बजृद्घ । 

• बालबाजलकाहरूको बौजद्घक िथा शारीररक जिकासिा अिरोि । 

• जिद्यालयका कक्षा कोठा, पजुलस चौकी िथा स्िास््य केन्रहरू उपलब्ि साियिजनक संस्थाहरू िाजथ दिािको 

जसियना । 

• सािदुाजयक संस्थागि स्थानहरूिा अस्थायी आिासको उपयोग गदाय सािदुाजयक स्िास््य सम्बन्िी ब्यिहारिा 

दजेखने चनुौिी । 

 

 िानिीय सहयोगका िापदण्ड 
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• औसििा एक व्यजक्तका लाजग ३.५–४.५ िगय जिटरको छाना िएको क्षेत्र उपलब्ि छ, औसििा ५ सदस्यहरूको एक 

पररिारका लाजग कम्िीिा पजन ४-५ जिटरको डोरी सजहिको प्लाजस्टक जसट र सहायिा सािग्री उपलब्ि हुनेछ । 

• कम्बलिा िाजनसहरूको पयायप्त पहुचँ हुनेछ । 

• दईु िषयसम्िका केटाकेटीहरूका लाजग कम्िीिा पजन एक  सेट कपडा हुनेछ । 

• िजहला, केटी, परुष िथा केटाहरूको लाजग कम्िीिा पजन एक परूा सेट कपडा छ । यसका अजिररक्त, िजहला िथा 

केटीहरूका लाजग जनयजिि सरसफाइ सम्बन्िी सािग्रीको आपजूिय िएको हुनेछ । 

• िाजनसहरूसँग उपयकु्त घरायसी सािग्री :एक सेट िाँडा ।  

• जशजिर बन्द गने र िजहगयिन रणनीजि । 

• जशजिर खडा गनयका लाजग अजग्रि रूपिा िजिनको पजहचान गनुयपदयछ िनु िजिन सरुजक्षि िथा Sphere को िापदण्ड 

अनुसार हुनुपछय ।  

• जिद्यालय िथा साियिजनक स्थलहरूसँग अजग्रि रूपिा नै सिझदारी पत्र MOU  िा दस्िखि िएको हुनुपदयछ । 

• जशजिरका लाजग योिना ििुयिा गदाय नै सांस्कृजिक िथा सािाजिक िलू्यहरू एिं  पररजस्थजिलाई ध्यानिा राजखनुपदयछ 

। 

• जशजिर खडा गनयका लाजग जिगििा प्रयोग गररएका ठाउँहरूको रेकडय ।  नागररक सिाि, सरकार िथा सान्दजियक 

सिहूसँगको परािशयिा जशजिरको स्थापना ।    

के्षत्रगत उदे्दश्यः  

• प्रजिकूल िौसिका असरहरूबाट संरक्षण प्रदान गनयका लाजग िाजनसहरूसँग छाना िएका पयायप्त ठाउँ हुनेछन्  

• प्रजिकूल िौसिका असरबाट संरक्षण प्रदान गनयका लाजग र जिनको ियायदा, सरुक्षा िथा कल्याण सजुनजिि गनयका 

लाजग प्रिाजिि व्यजक्तहरूसँग पयायप्त कम्बल एिं लगुा हुनेछन् ।   

• घरायसी िाँडा–कँुडा िथा व्यजक्तगि स्िास््यका लाजग साबुन एिं जिनको ियायदा िथा कल्याणका लाजग 

औिारहरूिा पररिारहरूको पहुचँ पग्नेछ ।    

योिनाको सिजिगत उदे्दश्य : 

• आिास: सरुजक्षि िथा आरािदायी बस्ने ठाउँको प्राजप्तका लाजग िौजिक एिं प्राथाजिक सािाजिक 

आिश्यकिाहरूिा व्यजक्त िथा पररिारहरूको पहुचँ सजुनजिि गने । यथासम्िि यस प्रजक्रयािा बढी िन्दा बढी 

आत्ि–जनियरिा िथा स्ि–व्यिस्थापन (Self Management) िा िोड जदईनेछ ।  

 

• जशजिर सिन्िय िथा जशजिर व्यिस्थापन( CCCM) प्राकृजिक जिपदक्ा कारणले घरिार जिहीन बनेका 

िाजनसहरूका जनजित्त स्थायी सिािानको खोिीका लाजग प्रयत्न गनुयका साथै जिस्थाजपि व्यजक्तहरूलाई िानि 

अजघकारको उपिोग गनय सक्षि पानयका जनजित्त िीिनस्िर उठाई जशजिरहरूिा सरोकारिालहरुको िीिन स्िरिा 

सिुार ल्याउने 

 

 

ताजलका नं. २१: आपत्काजलन आिास के्षत्रको आपत्काजलन पूिवतयारी योिना 
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विप
द्को 
घटना 
पश्चात ्
अबवि 

जिपद्को अिस्थािा गररने 
आपत्काजलन कायव (जिपद्को 
प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था संबोिन 
गनव गररने पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी 
कायव 
संबोिन 
गनव 
खाडलको 
पजहचान 

िुख्य जिम्िेिार 
जनकाय 

अनुिाजन
त  
 
लागत 

पहिलो 
हिन 
  
  

• क्षेत्रगि बैठक बसी (सिय 
िोक्ने)  केजन्रय कायायलयलाई 
िानकारी गराउने 

• खोििलास िथा उद्दारिा 
सघाउने,  

• प्रिाजिि क्षेत्रको जनरीक्षण,  

• Focal Person िोकने,  
सदस्यहरुको सम्पकय  सचुी 
ियारी गने 

• खोििलास िथा उद्दारका 
बारेिा अजििखुीकरण प्रदान 
गरी ियारी हालििा बस्ने  

अध्यािजि
क गने 
काययिा 
सिुार 
हुनुपन े

पिूायिार जिकास 
कायायलय िथा 
सहयोगी सदस्य 
संस्थाहरु 
(DUDBC/CO-
Lead and 
Members) 
  
  

५० हिार 
  
  

िोश्रो 
हिन 
  
  
  
  
  

• लेखािोखा सम्बन्िी औिारको 
प्रयोग गरी रुि लेखािोखा 
संचालन गने 

• प्रारजम्िक रुि लेखा िोखा 
औिारका प्रजिहरु उपलब्ि 
गराउन े

• सिेक्षण टोली खटाइ क्षजिको 
प्रारजम्िक जििरण ियार पाने 

• खोि िथा उद्धार सिहूलाई 
सहयोग (स्ियंसेिक पररचालन) 

• आिास िथा गैर खाद्य 
सािाग्रीहरुको उपलब्ििाको 
िास्िजिक जिशे्लषण गने  

• राहि सािाग्री जििरण (जत्रपाल, 
म्यािेस र ब्ल्याङ्केट) 

• ४१० घरिरुीका लाजग 
आिश्यक पने लेखािोखा 
सम्बन्िी औिारको व्यिस्था 
िएको हुनु पनेछ ।  

• सिेक्षण टोली आपत्काजलन 
काययदलको गठन गरी, सिेक्षण 
सम्िजि अजििखुीकरण गनुयपन े

• स्ियंसेिकको पररचालन 
• राहि जििरण गररएको 

सािग्रीको अजिलेख 
  

िाजलि, 
उपकरण 
िथा 
िनशजक्त
को अिाि 
  
  
  
  
  

पिूयिार जिकास 
कायायलय, रेडक्रस, 
अगिुा सहयोगी 
संस्था िथा अन्य 
संघ संस्थाहरु 
  
  
  
  
  

५ लाख 
  
  
  
  
  

पहिलो 
िप्ता 
  
  
  
  

• जिस्थाजपिको सङ्ख्या र 
िानकारी जलने पजहचान 
िएकालाई अस्थायी आिासिा 
बसोबास गराउने 

• आिास िथा गैर खाद्य 
सािग्रीहरुको प्रारजम्िक 
जिशे्लषण 

• अस्थायी िास व्यिस्थापन िथा 
अन्िर क्षेत्र सहयकायय 

• स्फेर िापदण्ड अनुसार िान्सा 
सािग्री जििरण 

• आिास िथा गैर खाद्य सािग्री 
क्षेत्रको कायययोिना जनिायण  

• जिल्लाका जिजिन्न स्थानिा 
अस्थायी िसोिासका लाजग 
सरुजक्षि स्थान पजहचान गने  । 

• दाि ृ जनकाय, सरोकारिाला 
संस्था िथा जिज्ञको सचूी 
अद्यािजिक गने 

 
  

जिल्ला 
िथा 
स्थानीय 
स्िरिा 
खलु्ला 
स्थानहरुको 
उपलव्ििा 
एजकन 
निएको 
  
  
  

पिूयिार जिकास 
कायायलय, रेडक्रस, 
अगिुा सहयोगी 
संस्था िथा अन्य 
संघ संस्थाहरु 
  
  
  
  

३ लाख 
  
  
  
  

पहिलो 
महिना 
  
  

• जिस्ििृ आिश्यकिा अध्ययन 
प्रजििेदन जनिायण 

• अस्थायी आिास सािग्रीहरु 
जिपद्बाट बचेकाहरुलाई सहयोग 
गने 

• सरुरक्षि ििरले परुानै ठाउँिा 
बसोबासको व्यिस्था गने 

• जिस्ििृ जिशे्लषण जनदजेशका र 
ढाँचा जनिायण गने 

• िैपरी आउने सािग्री िथा 
बिारको जिशे्लषण गने  

श्रोि 
सािनको 
अपयायप्तिा 
  

पिूयिार जिकास 
कायायलय, रेडक्रस, 
अगिुा सहयोगी 
संस्था िथा अन्य 
संघ संस्थाहरु 
  
  

२० लाख  
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िोश्रो 
महिना 
  

• स्थायी बसोबासको लाजग 
योिना जनिायण 

•  

• सरोकारिाला जनकाय/व्यजक्त र 
जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 
सजिजिसँग जनरन्िर सहकायय र 
सिन्िय 

• राजरिय िथा अन्िराजरिय गैर 
सरकारी जनकाय पररचालनको 
लाजग जनदजेशका बनाउने  

सरुजक्षि 
स्थानको 
एजकन 
निएको 
  

पिूयिार जिकास 
कायायलय, रेडक्रस, 
अगिुा सहयोगी 
संस्था िथा अन्य 
संघ संस्थाहरु 
  

१० हिार 
  

सो 
भन्िा 
बढी 

  

• िनचेिनािलूक िथा क्षििा 
जिकास िाजलि 

• पनूयलाि िथा पनूयजनिायण कायय 
गने 

• प्रजििेदन लेखन िथा 
प्रस्िुिीकरण  ढाँचा जनिायण 

• सचूना जशक्षा िथा संचार 
सािग्रीहरु (रेजडयो, पचाय, 
होजडङ बोडय, िाजलि संचालन 
जनदजेशका, क्यालेन्डर)  

  
बिेट िथा 
सािग्रीको 
अिाि 

  
पिूयिार जिकास 
कायायलय, रेडक्रस, 
अगिुा सहयोगी 
संस्था िथा अन्य 
संघ संस्थाहरु 

  
६ लाख 

 

िाजलका नं. २२: कायायन्ियन योिना सजहिको प्राथाजिकिा प्राप्त पिूयियारी कायय 

क्र.स पूिवतयारी सम्बन्िी गजतजिजि जिम्िेिार जनकाय सिय अिजि 

१ संकटासन्न क्षेत्र पजहचान गने जि.जि.व्य.स, क्षेत्र प्रिखु, काययदल फागनु िसान्िसम्ि 

२ जिल्ला िथा स्थानीय सरोकारिालाको क्षििा 

िथा स्रोि नक्साङ्कन गने  

जि.जि.व्य.स, ने.रे.सो., नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी 

र सम्बजन्िि सरोकारिाला 

चैत्र िसान्िसम्ि 

३ सरोकारिालासँग पररजस्थजि जिशे्लषण र स्रोि 

उपलब्ििाबारे बैठक बसी छलफल गने  

जि.जि.व्य.स, क्षेत्र प्रिखु, काययदल र गै.स.स िङ्जसर िसान्िसम्ि  

४ जिल्ला प्रकोप पिूय ियारी िथा प्रजिकाययको 

सजिक्षा िथा िूल्याङ्कन बैठक 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चैि िसान्िसम्ि 

५ जिपद ्उद्धार कोष स्थापना गने रेडक्रस िथा सरोकारिालाहरु पषु िसान्िसम्ि 

६ स्थानीय स्िरिा स्थाजपि प्रकोप उद्धार कोषलाई 

व्यिस्थापन गनय िथा यसलाई िजृद्ध गनय पहल 

गने साथै िठु्ठी दान काययक्रिलाई प्रोत्साहन गने  

रेडक्रस िथा सरोकारिालाहरु जनरन्िर 

७ जिपद ्पिूयियारी िथा उद्धार प्रजशक्षण कायय जि.जि.व्य.स, रेडक्रस चैि िसान्िसम्ि 

८ जिपद ्व्यिस्थापन गोष्ठी रेडक्रस, जि.जि.व्य.स, काजियक िसान्िसम्ि 

९ जिपद ्पिूयियारी योिना जनिायण रेडक्रस फाागनु िसान्िसम्ि 

१० सम्िाजिि जिपद ् प्रिाजिि ४१०  पररिारका 

लाजग गैर खाद्य सािग्री (एन एफ आई संकलन 

गरी िण्डारण गने  

जि.जि.व्य.स,  काययदल चैि िसान्िसम्ि 

११ आिासका सािग्री िथा एन एफ आई 

जििरणका लाजग आिश्यक यािायािको 

पजहचान िथा व्यिस्थापनका साथै स्ियि ्

सेिकको पजहचान गरी अजििखुीकरण गने 

जि.जि.व्य.स, क्षेत्र प्रिखु, नेपाल रेडक्रस 

सोसाईटी यािायाि सेिा सजिजिहरु 

िाघ िसान्िसम्ि 
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४.५ जिषयगत के्षत्र:  कृजष तथा खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security) 

जिषयगत के्षत्रको अगुिा:  कृजष ज्ञान केन्र 

जिपद् सम्बन्िी पररजस्थजत: 

• प्रिाजिि पररिारहरूिा ित्काल आिश्यक जनयजिि खाना िथा पहुचँिा किी । 

• न्यनू खानाका कारण जिशेष गरी गियििी िजहला, बदृ्धबदृ्धा र बालबाजलकािा रोगको संक्रिण िथा संक्रिणको 

संिािनािा बजृद्ध र शारीररक कििोरी हुने । 

• बालबाजलकाहरूको शाररररक िथा िानजसक जिकासिा गजिरोि । 

• स्थानीय बिारिा उपलब्ि खाद्य सािग्रीहरूको िूल्य बजृद्ध । 

• यािायािको अिािका कारण खाद्य सािग्रीहरूको ओसार पोसारिा किी आउने । 

• खेिबारीिा लगाइएका बालीहरू बगाएर लैिाने । 

• पानीको िारा नि हुने िथा प्रदजूषि हुने । 

 

जिपद् अिस्थािा आिाररत जिषयगत उदे्दश्य: 

सिजिगत उदे्दश्य 

जिपद्बाट प्रिाजिि खाद्यान्न अिाििा परेका व्यजक्तहरूलाई िीिन िीउनका लाजग िथा खाद्यान्नको अिाििा हुन सक्ने 

संिाजिि रोगका संक्रिण िथा शारीररक िथा िानजसक जिकासको अिरोि कि गरी िानिीय िीिन र स्िाजििानको रक्षा गदै 

िीिनको रक्षा गनुय हो । 

जिजशि उदे्दश्य 

• िीिन िीउनका जनजित्त १ घरपररिारलाई प्रजि व्यजक्त प्रजिजदन आिश्यक २,१०० जकलो क्यालोरी शजक्त सजहिको 

खाना प्रिाजिि सिदुायको ििय, संस्कृजि र जिशेष आिश्यकिा/पररजस्थजिका आिारिा उपलब्ि गराउने । 

• िोजखििा परेका जिपद ् प्रिाजििहरूको पहुचँ िथा उपलब्ििा बढाई खाद्यान्नको अिाििा सिृना हुन सक्ने 

शारीररक अस्िस्थिाको िोजखि िथा संरक्षणका चनुौिीहरू कि गने । 
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िाजलका नं. २३: कृजष िथा खाद्य सरुक्षा क्षेत्रको आपत्काजलन पिूयियारी योिना 

जिप

द्को 

घिना 

पश्चात ्

अबजि 

जिपद्को अिस्थािा 

गररने आपत्काजलन 

कायव (जिपद्को 

प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 

सम्िोिन गनव गररने पूिवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव संबोिन 

गनव खाडलको पजहचान 

िुख्य जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिा

जनत 

लाग

त 

पजहलो 

जदन 

• जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि , 

गोरखाको बैठकिा 

सहिागी िई सचूना 

आदान प्रदान गने, 

सम्पकय  व्यजक्तहरुलाई 

सचूना सङ्कलनका 

लाजग जनदशेन 

• जिल्ला िहिा सम्पकय  व्यजक्त 

पजहचान (२५ िना) र  

िाजलिका साथै सेिा केन्रका 

कियचारीहरुलाई (प्रिाजिि 

क्षेत्रका) पजन िाजलि जदई 

ियारी अिस्थािा राख्ने । 

 कृजष ज्ञान केन्र 

िेटनरी अस्पिाल 

िथा पश ु सेिा 

जिज्ञ केन्र 

#)))) 

दोश्रो 

जदन 

जिषयगि अगिुा संस्था  

िथा सहयोगी 

संस्थाहरुको बैठक गरी 

सिन्िय संयन्त्रको 

स्थापना, स्रोि 

सािनको आंकलन र  

जबषयगि क्षेत्रल े

घटनाको िस्िुगि 

जििरण ियार गने । 

 

राहि सािग्रीको ढुिानी 

र प्राजप्तको कािलाई 

सहििािा ल्याउने र 

सिन्िय गने ।  

 

क्षेत्रगि सिन्ियात्िक 

बैठक  

 

• ियारी खानेकुरा जििरण 

(जचउरा, चाउचाउ, 

जचनी, जबस्कुट) 

• जिषयगि अगिुा संस्थाले 

सहयोगी संस्थाहरुको फोन 

नम्बर िथा नािािली 

अध्यािजिक गररएको हुनेछ । 

• सरुक्षा जनकाय,सेिा केन्र, 

रेडक्रस, स्थानीय िहिा गठन 

िएका जिपद ् क्षजि िथा 

आिश्यकिा आँकलन 

जटिबीचको सचूना आदान–

प्रदान संयन्त्र जनिायण गररएको 

हुनेछ ।    

• आंकलन जटि ियारी 

अिस्थािा राजखएको हुनेछ । 

 

• स्थानीय िहिा स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिको साथै 

काययदलको गठन, क्षििा 

अजििजृद्ध िएको हुनेछ । 

 

•  िहत्िपणूय जिजिन्न स्थानहरूिा 

• अगिुा संस्था 

छनौट गने  

• अजििखुीकरण र 

संयन्त्र जनिायण 

निएको  

• िाजलि प्राप्त 

निएको । 

• क्षििा 

अजििजृद्धका 

लाजग िाजलि 

िथा स्रोि 

सािनको अिाि 

। 

• गोदाि घर अपगु 

कृजष ज्ञान केन्र, 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

,सम्पणूय 

सरकारी 

जनकाय,  गैर 

सरकारी 

संघ/सस्थाहरू 

 स्ियंसेिक, 

िक 

व्यिसायी 

संघ 

 

 जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि  

 

 

%)))

) 
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गोदाि घर िथा पजहले नै सािान 

राख्न सक्ने ठाउँहरूको पजहचान 

गररनेछ । 

•  बिार िाउ र सहि पहुचँको 

जिशे्लषण गने । 

• खाद्य सरुक्षा (जिपद ् हुन सक्ने 

स्थानहरूिा खाद्यान्न िण्डारण 

गने सजुििा), बीउ ब्यांक 

(सखु्खा/बाढी/पजहरोको 

सियिा उपयोग गनय सजकने 

प्रिाजिका) उपलब्ि गराउन 

िोड जदइनेछ । सम्पणूय 

कायायलयका सिारी सािनहरु 

जिपदक्ो अिस्थािा ढुिानीका 

लाजग ियार िएका हुनेछन् । 

• जिल्लाका सरकारी जनकाय 

िथा गैह्र सरकारी जनकायसँग 

सिन्िय गरी ियारी खानाको 

स्टक पाईजलङ्ग गरी राख्ने 

klxnf] 

xKtf 

• प्रिाजिि स्थानिा, 

जशजिर सञ्चालन 

िएका स्थानहरुिा, 

राहि सािग्री जििरण 

जिस्ििृ सिेक्षण गने । 

• िौज्दाि सािग्री / अिाि 

(ग्याप) पत्ता लगाउने । ियारी 

खाना, खाद्य सािग्री र सतु्केरी 

िथा बालबाजलकाका लाजग 

पोषणयकु्त खाद्य सािग्रीको 

पजहचान एिं सिन्िय, बिार 

सिेक्षण र आपजूियकिाय छनौट 

• बिार अध्ययन र 

स्रोिको आंकलन  

• उद्योग 

बाजणज्य संघ, 

चेम्िर अफ 

किसय, 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि  

आिश्य

किा

नुसार 

klxn

f] 

dlxg

f 

• खाद्य सािग्री जििरण 

स्पेयर िापदण्ड अनुसार 

ित्कालीन 

पनूस्थायपनाको लाजग 

आिश्यक अध्ययन, 

लेखािोखा िथा 

जिशे्लषण गरी बसोबास 

र िीजिकोपाियन िस्िा 

प्रिखु क्षेत्रको 

• जिम्िेिारी सजहि यसका 

लाजग स्ियिसिेक ियारी 

अिस्थािा राख्ने, यािायाि 

सािग्री ढुिानी व्यिस्थापन 

िण्डारण एिं अनुगिन 

सजिजिको गठन िथा 

उनीहरुको जिम्िेिारी 

अजििखुीकरण । 

• िाजलि प्राप्त िनशजक्तको 

•  ५ िटा गोदाि घर 

आिश्यकिा अनुसार  

 

कृजष ज्ञान केन्र cfjZo

stf 

cg';f/ 
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जिकासका काययलाई 

अजघ बढाउने 

िािािरण ियार गने । 

• अनुगिन सजिजिले 

िइरहकेो िथा िइसेका 

काययको अनुगिन गने 

जिपद ् घटनाको, 

पनूस्थायपनाका 

प्रयासहरुको सिग्र 

जिशे्लषण सजहि 

प्रजििेदन ियार गने । 

ियारी र जिम्िेिारी  । 

bf]>f] 

dlxg

f 

• आिश्यकिा अनुरुप 

िीजिकोपाियनका 

काययक्रिहरु सञ्चालन 

गने (कृजष र पशपुालन 

)   

• जिपद ् प्रिाजिि क्षेत्रहरुिा 

कृजष सिहु, सहकारी, 

सािदुाजयक िन, िजहला 

सिहू, लगायिका जिजिन्न 

सिहूहरुलाई जिपद ्

प्रिाजििहरुको पनुलायिका 

काययिा सहयोग पयुायउन 

िािािरण सिृना गने । 

• सिै सिहूहरुलाई 

एजककृि रुपिा 

पररचालन गने  

• कृजष ज्ञान 

केन्र 

आिश्य

किा

नुसार  

 

४.६ जिषयगत के्षत्र: खानेपानी, सरसफाई तथा स्िास्थय  प्रिद्धवन (WASH) र बन तथा बातािरण 

जिषयगत के्षत्रको अगुिाM खानेपानी तथा सरसफाई जडजभिन कायावलय र जडजभिन िन कायावलय 

जिपद् अिस्था तथा िान्यता योिना: 

• खानेपानीका संरचनाहरू (इनटेक, ट्याङ्की, पाइपलाइन) िथा चपीहरू क्षजि ग्रस्ि िएको हुनेछ खानेपानी प्रदजुषि 

िएको हुने छ । 

• शदु्धपानी, सरसफाई र स्िच्छिाको किीका कारण रोगको प्रकोप फैजलई जिपदक्ो िोजखि बढेको हुनेछ । 

• िन पैदािारहरुको अिैि चोरी जनकासी, बन डढेलोको कारण िािािरणीय प्रदषुण बढेको हुनेछ ।  

जिपद् अिस्थािा आिाररत जिषयगत उदे्दश्य: 

सिजिगत उदे्दश्य 
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प्रकोपबाट प्रिाजिि घर पररिारहरूलाई सरुजक्षि खानेपानी िथा सरसफाईका सुजििाहरू उपलब्ि गराई पानी र सरसफाइ िन्य 

रोगहरू फैलन नजदई जिनको रोकथाि गने । 

जिजशि उदे्दश्यः 

• जिस्थाजपि सिदुायका लाजग खास गरी जशजिरिा बस्ने िाजनसहरूका लाजग सरुजक्षि खानेपानी, स्िास््य जशक्षा िथा 

अस्थायी रुपिा सरसफाई एिं नुहाउने सजुििाहरूिा पहुचँ उपलब्ि छ िन्ने कुराको सजुनजिि गने । 

• जिस्थाजपि िाजनसहरूलाई आिारििू स्िास््य सम्बन्िी सािग्री उपलब्ि गराइएको छ र खानेपानी, सरसफाई िथा 

स्िास््यसँग सम्बजन्िि व्यािहाररक प्रचलनहरूका बारेिा उजचि रुपिा िानकारी उपलब्ि गराइएको छ िन्ने कुरा 

सजुनजिि गने । 

• जिशेष व्यिस्था गररनु पन ेसिहू: िजहला (सतु्केरी, गियििी), बालबाजलका, बदृ्ध र फरक क्षििा िएका िाजनसहरू 

बस्ने जशजिरहरूिा सफा सगु्घर कायि गनय जिनको सशक्तीकरण गररएको छ िन्ने कुरा सजुनजिि गने । 

न्यूनति िापदण्ड :(Minimun Standards) 

        “खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्िी Sphere Standards अनुसार” 

सुरजक्षत पानी 

• जपउने पानी ५ जलटर प्रजि व्यजक्त प्रजि जदन, अन्य कािका लाजग १५ जलटर प्रजि व्यजक्त प्रजि जदन गरी िम्िा २० 

जलटर प्रजि व्यजक्त प्रजिजदन, पानी संकलन गनय िाने स्थान ५०० जिटर िन्दा टाढा हुन नहनु ेर पानी ल्याउन ३० 

जिनेट िन्दा बढी सिय नलाग्ने, पानी िनय र िण्डारण गनयका लाजग प्रजि पररिार २ िटा बाजल्टन उपलव्ि गराउन े

। साियिजनक िारािा प्रजििारा ०.२ जलटर प्रजि सेकेण्ड प्रजि २० पररिारको लाजग पानी उपलब्ि गराउन े। 

चपी 

• १ चपी प्रजि २५ दजेख ३० व्यजक्त, १ चपी प्रजि १० िना फरक क्षििा िएका व्यजक्त 

• यी पिूायिार ियार गदाय खानेपानीका श्रोिहरू प्रदजूषि नहुन े गरी गनुय पने र िजहला, बालबाजलका िथा फरक 

क्षििा िएकाहरूलाई सहि हुने गरी गररनु पनेछ । 

नुहाउने स्थान 

• जिपद ्आइलागेको पजहलो ३ जदन ४० िजहलाका लाजग १ स्नान गहृ ियार गने, त्यसपजछ २० िनाको लाजग १ स्नान 

गहृ ियार गने । 
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हाइजिन जकि 

• १ सेट प्रजि पररिार, 

• प्रत्येक चपीिा साबुन, हाजपयक, ब्रस, जफनेल, िाजल्टन र िग राख्ने, 

• प्रजि व्यजक्त प्रजि िजहना २५० ग्राि नुहाउने र २०० ग्राि कपडा िनु ेसाबुन उपलव्ि गराउने, 

• ठोस फोहोर व्यिस्थापनका लाजग प्रजि १० घरका लाजग १०० जलटर क्षििाको १ कन्टेनर १०० जिटर जित्रको दरुीिा 

राख्ने । 

िन तथा िातािरण संरक्षण 

• डढेलो न्यनूीकरणको लाजग िनचेिािलूक सािग्रीहरु स्थानीय संचार िाध्यििा प्रकाशन िथा प्रसारण । 

िाजलका न.ं २४: जिपद ्प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायय योिना 

जिप

द्को 

घिना 

पश्चात ्

अब

जि 

जिपद्को अिस्थािा गररने 

आपत्काजलन कायव (जिपद्को 

प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 

सम्िोिन गनव गररने 

पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी कायव 

संबोिन गनव 

खाडलको 

पजहचान 

िुख्य जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिाजनत 

लागत 

पजह

लो 

जदन 

  

  

• WASH CLUSTER बैठक 
बस्न े

• सम्पकय  व्यजक्तहरुको सचूी 
अद्मािजिक गने 

• घटना स्थलको प्रत्यक्ष अनुगिन 
िथा अिलोकनका लाजग 
काययदल पररचालन 

• WASH CLUSTER िा 
रहने सरोकारिालाहरुको 
पजहचान िएको हुनेछ ।  

• सम्पकय  व्यजक्तहरुको 
सजूचकरण िएको हुनेछ । 

• आकजरिक घटना अध्ययन 
काययदल गठन िएको हुनेछ 
।  

  
  

खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय  

  
  
  

दोश्रो 

जदन 

  

  

• घटना स्थलको प्रत्यक्ष 
अिलोकन गने 

• संचारकिी पररचालन 
• अिलोकन सँगै जपयसू, िाटर 

गाडय, बाल्टी िस्िा अत्यािश्यक 
सािाग्री जििरण गने 

• काययदललाई 
अजििखुीकरण िएको 
हुनेछ ।  

• जपयसू, िाटर गाडय, बाल्टी 
िस्िा सािाग्रीको क्षििा 
लेखािोखा िथा व्यिस्था 
िएको हुनेछ ।   

 
खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय 
  

४ लाख 
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पजह

लो 

हप्ता 

  

  

  

  

  

  

• सािान्य रुपिा प्रिाजिि 
खानेपानीको स्रोिलाई िल्काल 
सचुारु गने 

• अस्थायी िथा सम्िाजिि स्थायी 
शौचालयको सजुनजिि िथा 
व्यिस्थापन गन े

• िजहला िैत्री शौचालयको 
व्यिस्था गन े

• िनचेिनािलुक काययक्रि 
चलाउने 

• सरसफाई सािाग्री जििरण गने 
• फोहोर व्यिस्थापन गन े
• स्थानीय िास सजिजि पररचालन 

• घटना स्थलिा पररचालन 
हुन सक्ने प्राजिजिकको नाि 
िथा सम्पकय  सचुी हुनेछ ।  

• अस्थायी शौचालय सेट र 
त्यसको सचुी हुनेछ ।  

• सरसफाई सािग्री सेट र 
त्यसको सचुी हुनेछ । 

• िजहला स्िास््य 
स्िंिसेजिका िथा 
जिद्माथीहरुले स्िास््य िथा 
सरसफाई सम्बन्िी 
िनचेिना िलुक िाजलि 
जलएका हुनेछन् । 

• स्थानीय स्िरिा िास 
सजिजि गठन िएको हुनेछ ।   

अस्थायी 
शौचालय सेट 
नराजखएको 
सबै ठाउँका 
िजहला स्िास््य 
स्िंिसेजिका िथा 
जिद्माथीहरुले 
स्िास््य िथा 
सरसफाई सम्बन्िी 
िनचेिना िलुक 
िाजलि 
पाइनसकेका 
सबै गाजिसका 
िास सजिजि 
सजक्रय निएका 
 
  

खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय 
 
 
 
 
  

३ लाख 
  
  
  
  
  
  

पजह

लो 

िजहना 

  

  

  

  

  

• जिषयगि क्षेत्रसँग सिन्िय 
• अस्थायी सेिा आिश्यक िएिा 

संचालन गने  
• क्षजि ग्रस्ि खानेपानीको स्रोिको 

जिस्ििृ सिेक्षण गने 
• व्यजक्तगि सरसफाई, िहािारी 

िोजखि, हाि िनुे, िजहनािारी 
सरसफाई िस्िा जिषयिा 
िनचेिना अजियान चलाउने 

• जिद्मालय िथा टोलिा चपी 
सरफाई िथा व्यिस्थापन, खलु्ला 
जदशा व्यिस्थापन, फोहोर 
व्यिस्थापन गन े

• खानेपानीका लाजग िैकजल्पक 
स्रोि खोिी गने 

• जिषयगि क्षेत्रको बारेिा 
िानकारी िथा जनरन्िर 
सिन्िय िएको हुनेछ ।  

• जिल्लािा उपलब्ि 
ईजन्िजनयर/सि ईजन्िजनयर 
िथा प्राजिजिकको सम्पकय  
सचूी हुनेछ ।  

• जिल्ला िथा स्थानीय 
िहिा स्िास््य िथा 
सरसफाई सम्बजन्ि िाजलि 
प्राप्त िनशजक्त हुनेछ ।   

• सिदुायिा रहकेो 
खानेपानीको सम्िाजिि 
श्रोिहरु पजहचान िएको 
हुनेछ ।  

• स्थानीय 
स्िरिा 
िाजलि 
प्राप्त 
िनशजक्त
को किी 

 
 
  

खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय 
 
 
 
  

३ लाख  
  
  
  
  

दोश्रो 

िजहना 

  

  

• अत्यािश्यक सािग्री जििरण 
पजछको अिस्थाको प्रजििेदन पेश 
गने साथै अनुगिन र िलु्याङ्कन 
गने 

• खानेपानी, िथा सरसफाईको 
सेिाको स्िरोन्निी गरी 
आिश्यकिा अनुसार जनरन्िरिा 
जदने 

• स—साना खानेपानी िथा 
सरसफाईका संरचना िियि 
सम्िार गने 

• सािाग्री जििरण गनय जनजिि 
फारि िथा जनदजेशका ियार 
िएको हुनेछ । 

• अनुगिन िथा िलु्याङ्कन 
टोली गठन िथा दक्ष व्यजक्त 
पजहचान िएको हुनेछ । 

• गा.पा र ना.पा िा दक्ष िथा 
अदक्ष कािदार  सचुी िथा 
सािाग्री रहकेो हुनेछ । 

  खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय 
  

२ लाख  
  

सो 

भन्दा 

बढी 

  

  

• पनुःजनिायणका लाजग स्रोि 
खोिी/पजहचान गने 

• खानेपानी आयोिनाको पनू: 
जनिायण िथा पनू :स्थापनाको 
कायय अगाजड बढाउने 

• खलुा जदशा िकु्त क्षेत्र घोषणा िथा 
पनुस्थापना गने 

• घटना पिािको पनु 
जनिायणका लाजग आिश्यक 
प्रजििेदन िथा क्षजिको 
जििरण आएको हुनेछ ।  

• सम्बजन्िि खानेपानी 
योिनाका लाजग खानेपानी 
उपिोक्ता सजिजि गठन 
िएको हुनेछ । 

  खानेपानी िथा 
सरसफाई 
जडजििन 
कायायलय िन 
जडजििन र 
काययलय  
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िाजलका नं २५:  जिपद ् प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायय योिना 

जस.नं प्राथजिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको 

सूची 

िुख्य जिम्िेिार जनकाय कायावन्ियन गने 

तररका 

(बैठक,कायवशाला, 

ताजलि आजद) 

सिय 

जसिा(कायवताजलका) 

१ जिषयगि क्षेत्रसँग सम्बजन्िि सम्पणूय संस्था 

िथा व्यजक्त/स्रोिको सम्पकय  सचूी ियार गने 

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

सिन्िय िथा बैठक १ िजहना जित्र 

२ जिषयगि क्षेत्रको  बैठक  खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

बैठक आिश्यकिानुसार 

३ जिल्लािा रहकेा सबै जिषयगि क्षेत्रसँग 

सम्पकय  िथा सिन्िय 

जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजि  

बैठक िथा छलफल आिश्यकिानुसार 

४ आकजरिक घटना अध्ययन काययदल गठन खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

काययशाला चैत्र  

५ आपत्काजलन सािग्री संकलन िथा िण्डारण 

गरी सचुी ियार गने 

जिल्ला खानेपानी िथा 

सरसफाई जडजििन कायायलय 

काययशाला िथा 

सािाग्री संकलन 

चैत्र िसान्ि  

६ स्थानीय स्िरिा रहेका खानेपानीका स्रोिहरु 

पजहचान गन े

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

सिेक्षण गने बैशाख िसान्ि  

७ सािदुाजयक िजहला स्िास््य स्ियंसेजिका 

िथा जिद्याथीलाई िनचेिना िुलक िाजलि 

जदने 

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

िाजलि िथा 

काययशाला 

चैत्र िसान्ि  

८ स्थानीय िहिा WASH सजिजि गठन गन े

िथा सजक्रय बनाउने 

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

काययशाला चैत्र िसान्ि  

९ गा.पा र ना.पा.िा खानेपानी उपिोक्ता 

सजिजिलाई अजििखुीकरण गने 

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय 

काययशाला चैत्र िसान्ि  

१० क्षजि जििरण संकलन फारि िथा जनदजेशका 

ियार गन े

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय, 

फारि ियारी िंजसर  

११ खलुा जदशा िकु्त क्षेत्र घोषणा गनय प्रोत्साहन 

गन े

खानेपानी िथा सरसफाई 

जडजििन कायायलय, 

काययशाला िथा 

अजियान 

चैत्र िसान्ि २०७८ जित्र 

१२ बन डढेलो जनयन्त्रण िथा िािािरण संरक्षण 

सम्बन्िी सचेिीकरण 

जडजििन िन कायायलय सचूना प्रकाशन िथा 

प्रशारण 

िखु्यिया फाल्गणू दजेख 

िेष्ठ िजहनासम्ि 

 

 

४.७ जिषयगत के्षत्र: स्िास्थय तथा पोषण (Health and Nutrition) 

जिषयगि  क्षेत्रको अगिुा:  स्िास््य कायायलय 
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के्षत्रगत  सदस्यहरुको नाििली  

स्िास्थय र पोषण सम्बद्ध जिम्िेिार जनकाय   

ताजलका नं.:२६  

क्र.सं

. 

जिम्िेिार जनकाय सम्पकव  व्यजि जिम्िेिारी िेजलफोन नम्बर 

! स्िास््य कायायलय  श्री जिद्या िािाङ lgldQ कायायलय प्रिखु (*%^)$)!!( 

@ गोरखा अस्पिाल गोरखा श्री शाजन्ि ििुेल नेपाल जनजित्त िेजडकल सपुररटेन्डेन्ट ९८५६०१०९१८ 

 

सिजिगत उदे्धश्य:  

आपत्काजलन अिस्थािा िोजखििा परेका िानि िीिनको सुरक्षा तथा कल्याण जिशेषगरी िोजखििा रहेका  

सिूहको स्िास्थय  पोषण सम्बन्िी आिश्यकताहरु पुरा भएको सुजनजश्चत गनुव ।  

जिजशि उदे्धश्य स्िास्थय : 

• झाडापखाला, औलो िथा अन्य पानीिन्य एिं कीटिन्य रोगहरूको पयायप्त रोकथाि िथा उपचार क्षििा सजुनजिि 

गनयका लाजग सहयोग गने । 

• अरू रुि लेखािोखा (Rapid Assessment) सँग एकीकृि गरी स्िास््य िथा पोषण (अिस्था िथा  सेिाहरू) को 

रुि सिेक्षण क्षििालाई सदुृढ पाने । 

• रोग फैलन गएका खण्डिा प्रजिकायय िथा लेखािोखाका लाजग क्षििा अजििजृद्ध गने । 

• आिारििू स्िास््य सेिाहरूिा जनरन्िर पहुचँ सजुनजिि गनय र स्िास््य जशजिरको सञ्चालन गनय र अको जनकायिा 

पठाउने संयन्त्र (Referral Mechanism) को जिकास गनय सहयोग पयुायउने । 

• पयायप्त आपत्काजलन आपजूिय र िानि स्रोि लगायिका जिषयिा शीघ्र क्षििा अजििजृद्धका लाजग सहयोग गने । 

जिजशि उदे्धश्य(पोषण) 

• जिस्थाजपि िाजनसहरूका लाजग परूक खाना खिुाउने काययक्रि (Supplementary Feeding Programme) िा 

पहुचँको िाध्यिबाट गियििी िथा दिू खिुाउने िजहला एिं पाँच िषयिजुनका केटाकेटीहरूिा गम्िीर कुपोषणको 

िजृद्धलाई रोकथाि गनय सहयोग गने । 

• गम्िीर कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) को उपचार िथा सेिािा जनरन्िर पहुचँ सजुनजिि गनय सहयोग गने  
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• जनरन्िर स्िनपान सजुनजिि गनय र अिाजञ्छि स्िनपानका जिकल्पहरूको जििरणिा रोक लगाउन सहयोग गने । 

• जिटाजिन ए को जििरण/िुका िाने औषिी िथा प्रिाजिि केटाकेटीहरूका लाजग खोप सम्बन्िी गजिजिजिहरू 

सजुनजिि गनय सहयोग गने । 

• जिजशि उदे्धश्य (प्रिनन ्स्िास्थय) 

• गियििी िथा सतु्केरी सेिाहरुलाई प्रिािकारी गराउन सहयोग गने । 

• पररिार जनयोिन, सरुजक्षि िाितृ्ि, यौन रोग िथा एच. आइ. जि. उपचार व्यिस्थापनको लाजग आिश्यक पने सािग्री 

िथा औषिी सजुनजिििा गने र सेिाहरु उपलब्ि गराउने । 

िानिीय  सहयोगका िापदण्डहरु  

• प्रारजम्िक लेखािोखा सञ्चालन गररएकै सियिा स्िास््यसम्बन्िी जनगरानी (Health Surveillance) शरुु गररनेछ 

। 

• सिदुायको िहिा रोग िथा चोट–पटकको उपचार जिद्यिान प्राथाजिक स्िास््य केन्रको प्रणालीको िाध्यिबाट साथै 

गम्िीर जबिारीहरूलाई प्रेषण केन्रहरूिा पठाई आपत्काजलन स्िास््य सेिा काययक्रिको कायायन्ियन गररनेछ । 

• जसफाररस गरी पठाइने अन्य केन्रहरू (Referral Centres) िा पगु्नका लाजग जबरािीहरुका लाजग उपयकु्त 

यािायािको प्रबन्ि गररनेछ । 

• आपत्काजलन अिस्थािा प्रिनन् स्िास््य सेिालाई प्रिािकारी बनाउन (Mininmun Initial Service 

Package(MISP)) को सञ्चालन गनय आिश्यक क्षििा अजिबजृद्ध गररनेछ । 

प्रिुख कायवहरु: 

• स्िास््य उपचारको राम्रो व्यिस्था । 

• आपत्काजलन अिस्थािा प्रिनन् स्िास््य सेिाका लाजग न्यनुिि प्रारजम्िक सेिा सािग्री( Mininmun Initial 

Service Package (MISP) को व्यिस्थापन  

• जिशेष स्याहार (गियििी िजहला, स्िनपान गराउने िजहलाहरु, नििाि जशशहुरु, ५ बषय िनुीका िालिाजलकाहरु िथा 

बदृ्धबदृ्धाहरु) । 

खोप सेिाको उजचत व्यिस्था । 
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• पोषणको उजचि व्यिस्थापन साथै कुपोषण उपचार िथा रोकथाि । 

• स्िास््य िथा सरसफाईको िारेिा जशक्षा । 

• िनोसािाजिक परािशय सेिाको व्यिस्था । 

• एम्बुलेन्स सेिाको व्यिस्था । 

ताजलका नं. २७: स्िास्थय  तथा पोषण आपत्काजलन पूिवतयारी योिना 

जिपद्को 

घिना 

पश्चात ्

अबजि 

जिपद्को अिस्थािा गररने 

आपत्काजलन कायव (जिपद्को 

प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 

सम्िोिन गनव गररने 

पूिवतयारी कायव 

पूिवतयारी 

कायव 

संबोिन 

गनव 

खाडलको 

पजहचान 

िुख्य जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिाजनत 

लागत 

पजहलो जदन • स्िास््य िथा पोषण जिषयगि 

सजिजि िैठक िस्ने जिल्ला 

स्िरीय िा स्थानीय िह स्िरीय 

रुि प्रजिकायय टोली पररचालन  

• जिल्ला स्िरीय िा स्थानीय 

िह स्िरीय रुि प्रजिकायय टोली 

पररचालन 

• सम्पकय  व्यजक्तहरुको सचूी 

अद्यािजिक गने 

• घटना िथा सेिाको सचूना 

संकलन िथा सम्पे्रषण 

• स्थानीय िह र स्िास््य 

संस्थाहरुसँग सिन्िय 

• स्िास््य िथा पोषण 

जिषयगि सजिजििा रहने 

सरोकारिालाहरुको 

पजहचान  

• रुि प्रजिकायय टोली गठन 

र पररचालन 

• स्थानीय िह, स्िास््य 

शाखा र स्िास््य 

संस्थासँग सिन्िय र 

सहकायय 

  Health and 

Nutrition 

Cluster/DDRC  

  

दोश्रो जदन • घटनाको जिस्ििृ िानकारीका 

लाजग बैठक बस्ने िथा RRT 

ल े प्रारजम्िक प्रजििेदन पेश 

गने  

• आिश्यकिा प्राथजिकरण गने 

• स्थानीय िहका स्िास््य 

किीलाई पररचालन गरर 

• RRT पररचालनको 

लाजग आिश्यक औषिी 

सािग्री सजहिको झोला 

ियारी  

• RRT को जिम्िेिारीबारे 

अजििखुीकरण 

• बन्दोिस्िी क्षेत्रसंग 

  स्िास््य कायायलय   
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जनरन्िर स्िास््य सेिा प्रदान 

गने 

• आिश्यकिा प्राथजिकरण गने 

• पे्रषण गनुयपने घाइिेहरुलाई 

अस्पिाल पठाउने । 

िएका सािग्रीको सचूी 

िथा सम्पकय  
 

पजहलो हप्ता • प्रिाजिि बालबाजलका िथा 

सतु्केरी िजहलाको पजहचान 

गरी आिश्यक पोषणका 

लाजग खाद्यान्न क्षेत्र िथा 

िजहला िथा बालबाजलका 

क्षेत्रसँग सिन्िय गरी उपलब्ि 

गराउने 

• स्िास््य िथा पोषण सम्िन्िी  

चेिनािलुक काययक्रि 

संचालन गने 

• FCHV  पररचालन गने  

• अन्य जिषयगि क्षेत्रसंग 

सिन्िय बठैक बस्ने 

• जिल्लािा िएका 

जिषयगि क्षेत्रसँग 

जनरन्िर सिन्िय 

• आिश्यक सािग्रीहरुको( 

सतु्केरी िथा 

बालबाजलकाको पोषण 

सम्बन्िी उपलब्ििा 

सजुनजिि) 

• जिल्ला िथा स्थानीय 

िहिा स्िास््य िथा 

पोषण सम्बन्िी िाजलि 

प्राप्त िनशजक्तको 

उपलब्ििा 

सिदुायिा 

िएका 

FCHV 

को नाि 

िथा 

सम्पकय  

सचुी 

एजकन 

निएको  

स्िास््य कायायलय   

पजहलो 

िजहना 

• जिषयगि क्षेत्रसँग सिन्िय गन े

• अस्थायी सेिा स्िरोन्निी गने 

• आपत्काजलन सेिा िथा 

कािको प्रजििेदन ियार गने 

• स्िास््य सेिालाई जनरन्िरिा 

जदने 

• जिषयगि क्षेत्रको बारेिा 

िानकारी िथा जनरन्िर 

सिन्िय  

• स्िास््य क्षेत्रिा सेिा 

प्रदान गने संस्था िथा 

व्यजक्तको सम्पकय  सचूी 

ियारी 

• जिल्ला िथा स्थानीय 

स्िरको RRT 

जक्रयाजशल 

  स्िास््य काययलय   

दोश्रो 

िजहना 

• अत्यािश्यक सािाग्री जििरण 

पजछको अिस्थाको प्रजििेदन 

पेश गने साथै अनुगिन र 

िलु्याङ्कन गने । 

• स्िास््य सेिा जनरन्िरिा जदने 

• पनूयजनिायण िथा पनूस्थायपनाको 

• सािाग्री जििरण गनय 

जनजिि फारि िथा 

जनदजेशका ियार  

• अनुगिन िथा 

िलु्याङ्कन टोली गठन 

िथा पररचालन 
 

  स्िास््य कायायलय   
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लाजग कायय योिना बनाउने 
 

सो भन्दा 

बढी 

• पनूजनयिायण िथा पनूयस्थापनािा 

काि गने 

• जिल्लािा सहयोग गने 

सक्ने 

सरोकारिालाहरुको 

जिस्ििृ जििरण ियार   

  स्िास््य कायायलय   

 

कार्ाान्िर्न र्ोजना सवितको प्राथाविकता प्राप्त पिूातर्ारी कार्ा 

ताजलका नं. २८ 

क्र.सं. प्राथजिकता प्राप्त पिूवतयारी कायवको सूची िुख्य 

जिम्िेिार 

जनकाय 

कायावन्ियन गने तररका 

(बैठक,कायवशाला, 

ताजलि आजद) 

सिय जसिा (कायवताजलका) 

१ जिषयगि क्षेत्रसँग सम्बजन्िि सम्पणूय संस्था िथा 

व्यजक्त/स्रोिको सम्पकय  सचुी ियार गने 

स्िास््य 

कायायलय 

बैठक िथा सिन्िय प्रथि चौिाजसक 

२ जिषयगि क्षेत्रको जनरन्िर बैठक  स्िास््य 

कायायलय 

बैठक आिश्यकिा अनुसार 

३ जिल्लािा रहकेा सबै जिषयगि क्षेत्रसँग सम्पकय  

िथा सिन्िय 

स्िास््य 

कायायलय 

बैठक िथा छलफल प्रत्येक िजहना 

४ आकजरिक घटना अध्ययन/प्रजिकायय काययदल 

गठन गन े

स्िास््य 

कायायलय 

काययशाला प्रथि चौिाजसक 

५ आकजरिक प्रजिकायय झोला (RRT BAG) 

ियार गन े

स्िास््य 

कायायलय 

सिन्िय िथा छलफल गरी 

सािग्री छनौट/ ियारी 

दोस्रो चौिाजसक 

६ आपत्काजलन सािग्रीको िण्डारण िथा 

लेखािोखा राख्ने  

स्िास््य 

कायायलय 

सजुचकृि गने जनयजिि रुपिा 

७ क्षजि जििरण संकलन फारि िथा जनदजेशका 

ियार गन े

स्िास््य 

कायायलय 

फारि ियार गन े प्रथि चौिाजसक 

६ RRT अजििखुीकरण काययक्रि गने स्िास््य 

कायायलय 

काययशाला दोस्रो चौिाजसक 

७ स्िास््य िथा पोषणसँग सम्बजन्िि सबै 

सरोकारिाला जनकायको सम्पकय  सचुी ियार गने 

स्िास््य 

कायायलय 

सिन्िय गरी सचुी ियार 

गने 

प्रथि चौिाजसक 

८ कोरोना िाइरसको िोजखि न्यनूीकरण सम्बन्िी 

सचेिीकरणको लाजग  सम्बजन्िि सिै 

सरोकारिाला जनकायको सम्पकय  सचूी ियार गरी 

स्िास््य 

कायायलय 

सिन्िय सचूी 

अजििजुखकरण प्याकेि 

 जनयजिि रुपिा 
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अजििखुीकरण गने 

 

ताजलका नं. २९: स्िास्थय के्षत्रको आकजस्िक योिना ( िहािारी) 

रोकथा

िको 

िनस्िा

स््य 

क्षेत्र 

जिस्ििृ रोकथाि को -कसले 

नितृ्ि गछय 

कजहले आिश्यक िानकारी आिश्यक स्रोि 

थप के िानकारी 

चाजहन्छ ? 

यो िानकारी कसरी 

प्राप्त हुन्छ ? 

के  कहाँबाट 

िाच 

लेखा

िोखा  

रुि रुपिा जस्थजिको 

जिशे्लषण, 

सरोकारिालाहरुला

ई सचूना प्रिाह, 

औषिीको िौज्दाि 

जस्थजिको िाच गने, 

जसन्रोजिक 

सरजिलेन्स 

स्िा.का, 

आर.आर.

टी, 

स्थाजनय 

िह, 

िुरुन्िै प्रिाजििको संख्या, 

संक्रिणको स्रोि िथा 

सने िाध्यि, यािायाि 

िथा स्िास््यकिीको 

उपलब्ििा 

स्थानीय स्िास््य 

संस्था, सरुक्षाकिी,, 

संचारिाध्यि, रेडक्रस 

रुि स्िास््य 

लेखािोखा जटि,  

संचार सजुिद्या, 

यािायाि सजुिद्या 

 

जि.जि.व्य.स, 

स्िास््य 

कायायलय, 

स्थानीय 

स्िास््य 

संस्था, 

गै.सं.स, 

स्ियंसेिक 

आिश्य

क 

स्िा

स््य 

सेिा 

  स्िा.का, 

आर.आर.

टी, 

स्थाजनय 

िह, 

िुरुन्िै रोगको कारक, 

संक्रिणको स्रोि, 

सिय, स्थान र 

िाजनसका आिारिा 

िहािारीको िगीकरण, 

प्रिाजिि िनसंख्या, 

जिल्लाबाट िहािारी 

स्थलको दरुी, 

स्िास््यकिी िथा 

स्ियंसेिकको 

उपलब्ििा । 

 

स्थानीय स्िास््य 

संस्थासंग सम्पकय , रुि 

स्िास््य लेखािोखा, 

जिल्ला जिपद ्योिना 

रुि प्रयोगशाला 

सेिा, अस्थायी 

स्थल जनिायण 

सािग्री, 

अत्यािश्यक 

औषिी िथा 

औिार, 

यािायािको 

सजुििा,  

स्िास््यकिी, 

स्ियंसेिक 

जिल्ला िथा 

प्रादजेशक 

िेजडकल 

स्टोर,सरुक्षाक

िी, 

रेडक्रस,गै.स.

स 
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चरि 

अि

स्थाको 

जनयन्त्र

ण 

सरुजक्षि जपउने पानी 

िथा सरसफाई 

सम्बन्िी िनचेिना, 

खोि पड्िाल । 

स्थानीय 

िह, 

स्िा.का, 

खानेपानी 

िथा 

सरसफाइ 

जडजििन 

काययलय 

िुरुन्िै रोगको कारक, 

संक्रिणको स्रोि, 

प्रिाजििको संख्या, 

सिय, स्थान र 

िाजनसका आिारिा 

िहािारीको 

िगीकरण,स्िास््यकिी 

िथा स्ियंसेिकको 

संख्या 

स्थानीय स्िास््य 

संस्थासंग सम्पकय , रुि 

स्िास््य 

लेखािोखाको 

प्रजििेदन, जिल्ला 

िहािारी प्रिक्ता 

अत्यािश्यक 

औषिी िथा 

सािग्री, 

स्िास््यकिी, 

स्ियंसेिक 

स्िा.का, 

स्थानीय िह, 

स्िास््य 

संस्था, 

खानेपानी 

कायायलय 

प्रिनन 

स्िा

स््य 

गियििी, प्रसजूि 

िथा सतु्केरी 

सेिाको व्यिस्थापन 

िथा उपयकु्त प्रेषण 

सेिा 

जि.जि.व्य.

स, स्थानीय 

िह, 

स्िा.का 

जस्थजि 

सािान्य 

िएपजछ 

िुरुन्िै 

गियििीको संख्या िथा 

अिस्था, सतु्केरी 

सािग्री, सरुजक्षि प्रसिूी 

स्थान, स्िास््यकिी, 

औषिी, औिार 

स्थानीय  स्िास््य 

संस्था 

प्रसिूी स्थल, 

सािग्री, औषिी, 

स्िास््यकिी 

आ.आर.टी 

पोषण पोषण जशक्षा, शकु्ष्ि 

पोषण सेिाको 

उपलब्ििा, 

सरसफाइ िथा 

खाध्य सािग्रीको 

लाजग सिन्िय । 

स्िास््य 

कायायलय 

िुरुन्िै जिस्थाजपि, गियििी, 

बालबाजलका, ज्येष्ठ 

नागररक, जिरािीको 

संख्या िथा हालको 

खाद्य िौज्दाि, पानी 

िथा शौचालयको 

व्यिस्था 

स्थानीय स्िास््य 

संस्था, ि.स्िा.स्ि.से., 

संचार िाध्यि, 

जि.जि.व्य.स., रेडक्रस 

खाद्य सािग्री, 

अजि आिश्यक 

पोषण सािग्री 

िस्िै आइरन, 

जिन्क,  अस्थायी 

शौचालय 

जि.जि.व्य.स, 

स्िा.का., 

स्थानीय िह, 

स्िास््य 

संस्था 

खोप,क्ष

यरोग 

िथा 

एच.आ

ई.िी 

एड्स 

सेिा 

खोप सेिाको 

उपलब्ििा, क्षयरोग 

िथा एच.आई.िी 

एड्सको उपचार 

िथा जनयन्त्रण सेिा 

स्िास््य 

कायायलय 

जस्थजि 

सािान्य 

िएपजछ 

िुरुन्िै 

लजक्षि िनसंख्या, 

भ्याजक्सन, क्षयरोगी 

िथा एच.आई.िी 

संक्रजििको संख्या, 

क्षयरोग िथा एजन्टरेिो 

िाइरल औषिी, 

कन्डि 

स्थानीय स्िास््य 

संस्था 

भ्याजक्सन, 

भ्याजक्सन 

क्याररयर, कन्डि, 

औषिी, 

स्िास््यकिी,शैजक्ष

क सािग्री 

जि.स्िा. का., 

स्थानीय िह, 

गै .स.स. 
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िनोसा

िाजिक 

परािशय 

घटना पिाि 

परािशयको व्यिस्था 

स्िास््य 

कायायलय 

एक 

हप्ता 

पजछ 

प्रिाजििहरुको 

सािाजिक िथा 

िानजसक अिस्था 

स्िास््यकिी, 

सािाजिक काययकिा  

 परािशयकिाय जि.स्िा. का., 

स्थानीय िह, 

गै .स.स. 

कोरोना 

िाइरस  

सचेजिकरण िथा 

अजििजुखकरण 

काययक्रिको 

व्यिस्था 

स्िास््य 

कायायलय 

जनरन्िर लक्षण िथा रोकथाि 

उपायहरुको  प्रचार 

प्रसार सािग्रीहरुको 

उपलब्ििा 

स्िास््य किी, 

सािाजिक काययकिाय 

स्िास््य काययकिाय जि.स्िा. का., 

स्थानीय िह, 

गै .स.स. 

 

४.७.१ प्रकोपले ल्याउने जिपद् िहािारी: कोरोना भाइरस कोजभड- १९ 

सन् २०१९ को जडसेम्िर िजहनािा  जचनको बुहान प्रान्िबाट सरुु िएको कोरोना िाइरस (कोजिड- १९) रोग हाल जिश्वव्यापी 

िहािारीको रुपिा जिब्र गजििा फैजलरहकेो छ । जिश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फैजलएको यस िाइरसको संक्रिणबाट नेपाल 

सिेि अछुिो रहन सकेन । पजछल्लो सियिा नयाँ िेररयन्ट सजहिको कोरोना िाइरस कोजिड- १९ को संक्रिण  नेपालिा जिब्र 

गजििा फैजलरहकेो छ । सािान्यिया यस िाइरसको सक्रिण िएिा ज्िरो आउने, खोकी लाग्ने, श्रास फेनय गाह्रो िस्िा 

लक्षणहरु दखेा पदयछन् । कोजिड- १९  िाइरस स्िास ् प्रश्वासको क्रििा जिरािीबाट जनस्कने जछटाहरुबाट , जिरािीसंगको 

प्रत्यक्ष सम्पकय बाट र  जिरािीले प्रयोग गरेको िा छोएको  बस्िुसंगको  अप्रत्यक्ष सम्पकय बाट  सनय सक्दछ । िसथय यो रोगबाट 

बच्न सिय सियिा सािनु पानीले जिजचजिजच हाि िनुे िा अल्कोहलयकु्त  स्यानीटाइिरको प्रयोग गने, अजनिायय रुपिा 

िाक्सको प्रयोग गने, िौजिक दरुी कायि गने िस्िा स्िास््य सरुक्षाका िापदण्डहरुको पणूय पालना  गनुयपदयछ ।  ज्िरो आएिा, 

खोकी लागेिा िा स्िास फेनय गाह्रो िएिा नजिकको स्िास््य केन्रिा सम्पकय  गरी जचजकत्सकको सल्लाह जलनुपदयछ । 

पजछल्लो सिय कोरोना िाइरस कोजिड- १९ रोकथाि, जनयन्त्रण र उपचार सम्बन्िी काययलाई एकीकृि र व्यिजस्थि रुपिा 

संचालन गनयका लाजग नेपाल सरकारबाट िारी “ कोजभड- १९ संकि व्यिस्थापन अध्यादशे- २०७८” को प्रिािकारी 

कायायन्ियन िइरहकेो छ  

१) जिषयगत के्षत्र:  कोजभड- १९ को अगुिा साथै सहयोगी संस्थाको सूची: 

                                                         ताजलका: ३० 

क्र.सं. जिल्लाको के्षत्रगत साझेदार जनकाय सम्पकव  व्यजि सम्पकव  नं. 

१ जिल्ला प्रशासन कायायलय, गोरखा श्री शाजलग्राि शिाय पौडेल ९८५६०५७७७७ 

२ जिल्ला सिन्िय सजिजि श्री नानी बाबु पोखरेल ९८५६००८२२२ 

३ रणजसंहदल गण, गोरखा श्री जििय बस्नेि ९८४१३१७०४९ 

४ जिल्ला प्रहरी कायायलय, गोरखा श्री शेखर खनाल ९८५६०५५५५५ 
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३. जिपद्को अनुिाजनत अिस्था: 

कोजिड- १९ को जिपद्बाट जिल्लाबासी सिै नागररकहरु संक्रजिि हुन सक्ने संिािना रहिेा पजन जिश्वका जिजिन्न दशेहरुको 

ि्यांक हदेाय  ज्येष्ठ नागररक िथा अन्य नसने िजटल रोगहरुबाट जपजडि िाजनसहरु बढी प्रिाजिि रहकेो पाइन्छ । नेपालिा िन े

१९- ४९ िषय सिहूका िाजनसहरु बढी प्रिाजिि रहकेो पाइएको छ । गोरखा जिल्लाको हालसम्िको कोजिड- १९ बाट 

संक्रजििहरुको जििरण जिशे्लषण गदाय पजन िेरै िसो १९- ४९ बषय सिहूको िाजनसहरु नै रहकेा छन्  । पजछल्लो सिय 

सिदुायस्िरिा सिेि कोरोना संक्रिण दजेखने क्रि सरुु िएको छ । िसबाट िोजखिा रहकेा िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, जदघयरोगी, 

गियििी, सतु्केरी र बालबाजलकाहरु बढी प्रिाजिि हुने सक्ने संिािना रहकेोले सो को रोकथाि,न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनको 

लाजग आिश्यक पने जनम्नानुसारको पिूयियारी िथा प्रजिकायय गनुयपने दजेखन्छ । 

• आिश्यकिानुसार आइसोलेन्सन सेन्टरको व्यिस्था । 

• प्रयाप्त बेड सजहिको  कोजिड अस्पिालको व्यिस्था । 

•  कोरोना परीक्षणको लाजग आिश्यक दक्ष िनशजक्त, उपकरण िथा अन्य सािग्रीको व्यिस्था । 

• एम्बुलेन्स िथा अन्य सिारी सािनको व्यिस्था । 

• कोरोना संक्रिणबाट ितृ्य ु िएको व्यजक्तको शि व्यिस्थापनको लाजग आिश्यक िनशजक्त, स्िास््य 

सािग्री, स्थान िथा स्रोि सािनको व्यिस्था । 

• जफिर जक्लजनक िथा सो को लाजग आिश्यक सािग्रीको व्यिस्था । 

• नाकाहरुिा स्िास््य किी सजहिको हले्थ डेस्कको व्यिस्था । 

४. िानिीय सहयोग सम्बन्िी न्यूनति ्िापदण्ड: 

• स्िास््य सम्बन्िी जनगरानी । 

• सािाजिक दरुी कायि गने । 

• व्यजक्तगि सरुक्षा सािग्रीको व्यिस्था र प्रयोग गने गराउने । 

• व्यजक्तगि  सरसफाई र  सािाजिक उत्तरदाजयत्ि  बहन गने । 

• संक्रजििको सम्पकय िा रहकेोहरुको िेजसङ । 

५ राजरिय अनुसन्िान जिल्ला कायायलय, गोरखा श्री सजुदप अजिकारी ९८५६०४०६७४ 

६ सशस्त्र प्रहरी बल नं. २९ गलु्ि  श्री रािेन्र अजिकारी ९८५१२७२२३३ 

७ गोरखा अस्पिाल, गोरखा श्री शाजन्ि ििुेल नेपाल ९८५६०१०९१८ 

८ स्िास््य कायायलय, गोरखा श्री जिद्या िािाङ ९८५६०४०११९ 

९  

जिल्ला प्रशासन कायायलय, गोरखा  

श्री किल राि िण्डारी ९८५६०५७७८० 
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• स्िाि संकलन िथा परीक्षण । 

• संक्रजििहरुको उपचार गने, अजिलेख राख्ने र प्रजििेदन गने । 

• संक्रजििहरुलाई उपचारको लाजग अस्पिालसम्ि ल्याउन   Dedicated Ambulance  िथा अन्य सिारी 

सािनको व्यिस्था गने । 

• संक्रजििको उपचार िथा व्यिस्थापनिा प्रयोग सािग्रीको  जनयिानुसार जनियलीकरणको व्यिस्था गने । 

•  गहृ िन्त्रालय, स्िास््य िथा िनसंख्या िन्त्रालयको जनदशेनहरु पालना गने । 

५. जिषयगत उदे्धश्यहरु: 

• कोजिड- १९ सम्बन्िी िनचेिना अजििजृद्ध गने । 

•  कोजिड- १९ सम्बन्िी सचूना िथा ि्याङ्क संकलन, जिशे्लषण िथा सम्बजन्िि जनकायिा प्रजििेदन गने । 

• कोजिड- १९ बाट अजि िोजखििा रहकेाहरुको व्यिस्थापन गने । 

• कोजिड- १९  जिपद ्पिूयियारी प्रजिकाययको साथै अन्य जक्रयाकलापको अजिलेजखकरण र प्रजििेदन गने । 

ताजलका ३१: कोजभड – १९ रोकथाि,जनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी आपत्काजलन पूिवतयारी योिना 

कोजभड

- १९ 

संकास्प

द पश्चात 

कोजभड- १९  को अिस्थािा 

गररने  आपत्काजलन कायव 

आप्तकाजलन  सम्बोिन  

गनव गररने पूिवतयारी कायव 

 पूिवतयारी कायव 

संबोिन  गनव 

खाडलको 

पजहचान 

िुख्य 

जिम्िेिार 

जनकाय 

लागत 

0-२४ 

घण्िा 

- संकास्पद व्यजक्त िथा 

बाजहरबाट आएका 

व्यजक्तहरुलाई क्िारेन्टानइनिा 

राख्ने िथा सो को 

अजिलेजखकरण गरी सम्बजन्िि 

जनकायिा  प्रजििेदन गने 

- क्िारेन्टाइन स्थलको 

जनिायण  

- क्िारेन्टाइन बस्न े

िाजनसहरुको सिग्र 

व्यिस्थापन 

-  स्िास््य परीक्षण 

सिन्ियको अिाि 

 

  DCMC र 

LCMC 

 

१-२ 

जदन 

- आि नागररकलाई कोजिड- १९ 

सम्बन्िी सचेिना प्रदान गने । 

- स्िंयसेिक पररचालन 

- स्िास््यकिीहरुको व्यिस्थापन 

र सेिा प्रदान गने 

- कोजिड- १९ 

रोकथािलाई प्रिखु 

प्राथजिकिा जदई अन्य 

सेिा संचालन गने 

दक्ष िनशजक्त िथा 

सािन स्रोिको 

अपयायप्तिा 

DCMC र 

LCMC 

 

पजहलो 

हप्ता 

- RRT गठन िथा 

अजििजुखकरण 

- Contact Tracing कायय 

संचालन 

- Antigen  िथा PCR 

परीक्षण 

स्रोि सािनको 

अिाि 

 CCMC, 

DCMC, 

LCMC 
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दोश्रो 

हप्ता 

- कोरोना रोकथाि िथा जनयन्त्रण 

गनय सरोकारिाला जनकायहरुसंग 

सिन्िय, छलफल, सजिक्षा 

बैठक 

- आिश्यक स्रोि सािनको थप 

व्यिस्थापन 

- िनोसिाजिक परािशय संचालन 

- कोजिड सम्बन्िी 

ि्यांक अध्यािजिक 

गने   

- प्रिाजििहरुको लाजग 

िनोसािाजिक परािशय 

 DCMC, 

LCMC 

 

१ 

िजहना 

- सरोकारिाला जनकायहरुसंग 

जनरन्िर सिन्िय िथा सजिक्षा 

बैठक  

 

जनरन्िरिा जदने  DCMC, 

LCMC 

 

िहािा

री 

अिजि

भर 

- संकास्पद व्यजक्तहरुलाई 

क्िारेन्टाइन िथा संक्रजिि 

व्यजक्तहरुलाई होि 

आइसोलेशन, संस्थागि 

आइसोलेशन  िथा कोजिड 

अस्पिालिा राखी उपचार गने, 

अजिलेख राख्ने र प्रजििेदन गन े

। 

- DCMC  िथा सरोकारिाला 

जनकायहरुसंग जनरन्िर छलफल, 

सिन्िय र सजिक्षा बैठक गने । 

- RRT  पररचालन िथा  

कन्ट्याक्ट िेजसंङ काययलाई 

जनरन्िरिा जदने । 

- संक्रिण जनयन्त्रण गनय िाजथल्लो 

जनकायबाट प्राप्त आदशेहरुको 

प्रिािकारी कायायन्ियन गने । 

- स्िास््य सम्बन्िी प्रजिकायय 

काययहरुको अनुगिन, िलू्यांकन 

गने । 

- घमु्िी टोली पररचालन गरी 

अत्यािश्यक स्िास््य सेिा 

प्रिाह गने ।  

जनयिानुसार  िनशजक्त, 

सािनस्रोि र 

जक्रयाकलापहरुको 

पररचालनिा जनरन्िरिा 

प्रिािकारी 

सिन्ियको अिाि 

हुने सक्ने । 

 CCMC, 

DCMC र 

LCMC 
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४.८ जिषयगत के्षत्र: जशक्षा (Education) 

अगिुा : जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई  

क्षेत्रगि सदस्यहरूको नािािली  

ताजलका नं. - ३२ 

क्र.स

. 

सस्थाको नाि सम्पकव  व्यजि पद सम्पकव  नम्बर 

१ जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई खेिराि पौडेल सयोिक/इकाइ प्रिखु ९८५६०४०१५५ 

२ जिल्ला आयोिना कायायन्ियन इकाई जशक्षा प्रकाश िहियन इकाइ प्रिखु  ९८५६०१०९१५ 

 

१ सिजिगि उद्देश्य  

प्रकोप प्रिाजिि बालबाजलकाहरूले जशक्षा प्राप्त गरी िजिरय जनिायण गने अजिकारको जनिायि उपिोगका लाजग अस्थायी िथा 

स्थायी आिास स्थलहरू, अल्पकालीन िा दीघयकालीन रुपिा औपचाररक एिि ् अनौपचाररक र अजनयजिि जशक्षाका 

िाध्यिबाट जिजिन्न प्रकृजिका कक्षा सञ्चालन गरी जशक्षा प्रिाहलाई जनरन्िरिा जदनु र अस्थायी जसकाइ केन्र सञ्चालन गरी 

िौजलक हकको रूपिा जिद्यालय जशक्षा अजिकारलाई  िस्िो सुकै अिस्थािा पजन सजुनजिि गनय सहयोग गनुय । 

 

 

२ जिजशि उद्देश्य  

• जिपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी नीजि र जनदेजशकाको िानकारी िथा बोि गराउने । 

• जिपद् व्यिस्थापन योिना जनिायण र सोको प्रिोिीकरण (पाजलका/जिद्यालयस्िर) गने गराउने ।  

• जिपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी शैजक्षक सािग्रीको प्रिोिीकरण िथा जििरण गने गराउने व्यिस्था गने गराउने  

• जिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्िी जिजिन्न जनकायसँग हुने बैठकको प्रजिजनजित्ि िथा सोको सिन्ियको कायय गने 

गराउने । 

• जिपद् व्यिस्थापनसँग सम्बजन्िि रही कायय गने सरकारी िथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकायय ढाँचा 

जिकास/काययक्रि आदान प्रदानका लाजग जिल्लास्िरी सञ्िाल जनिायण गने ।   

• जिपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी SOP (standard operating procedure) को जििरण गरी प्रिोिीकरण गने 

गराउने । 

• िैपरी व्यिस्थापनका लाजग आिश्यक स्रोि सािनको व्यिस्था गने गराउने ।   

• जिपद ्अगािै िा जिपदप्िाि् शैजक्षक संस्थाहरूको सिलीकरण एिि ्क्षजि न्यनूीकरण गनय पिूय ियारी गनुय, 

• जिपदक्ो सियिा प्रयोगिा ल्याउन सजकने स्रोि र सािनको पजहचान गने, 

• जिपद ्व्यिस्थापन पिूयियारी काययको अभ्यास िथा िाजलि सञ्चालन गने, 



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना-२०७८-७९  

 

73 

• जिपद्बाट प्रिाजिि जिद्यालयहरूको पजहचान गरी सरुजक्षि स्थानिा स्थानान्िरण गरी क्षजि न्यनूीकरण गने, 

• जिपदक्ा असरलाई न्यनूीकरण गनय प्रिािकारी योिना ियार गने, 

• जिपद ्पिाि ित्काल ि्याङ्क संकलन गरी आिश्यक व्यिस्थापन गने, 

• जिपदक्ा क्रििा बालबाजलका सुरजक्षि िएर बस्न िथा अध्ययन अध्यापनको उपयकु्त िािािरण िय गनय िद्धि गने, 

• जिपद्मा सहयोग गनय सक्ने संस्था िा सिहू पजहचान गरी नेटिकय  बनाउने र जनयजिि प्रजि जिपद ्योिनाको ियारी र 

छलफल गने, 

• जिपद ्पिािको जशक्षा व्यिस्थापनिा सरोकारिालाहरूको पजहचान र क्षििा आँकलन गरी सियिा नै व्यिस्थापन 

गनय सक्षि र एजककृि प्रणालीको जिकास गने, 

• जिपद ् व्यिस्थापनिा छररएका स्रोिहरूलाई एकाद्वार प्रणालीिाफय ि अगाजड बढाउन र सबै जक्रयाकलाप जनयि 

अनुसार सञ्चालन एिि ्जनयिन गनय एिि ्सिग्र जशक्षा प्रणालीको व्यिस्थापन गनुय । 

 

३ जिपदक्ो सियिा हुन सक्न ेसिस्याहरु 

• जिद्यालय ििन अस्थायी बासस्थानका रुपिा प्रयोग हुने, 

• जिद्यालय ििन डुिानिा पने, नि हुने, ित्कने, पजहरो िथा बाढीले बगाउने, हािाले छाना उडाउने, आगलागी हुने, 

िाजसने, 

• जिद्यालयिा रहकेो शैजक्षक सािग्री िथा अन्य सािग्री नि हुन सक्ने, 

• घर-पररिार, जिद्यालय िथा अस्थायी जशजिरहरूिा बसेका बालबाजलकाहरू िानजसक िथा शारीररक रुपिा प्रिाजिि 

हुन सक्ने, 

• जिद्याथीको पररिारका सदस्यहरूको ितृ्य ुिा घाइिे हुन सक्ने, 

• जिद्याथीको घर ित्कँदा िा डुबानिा पदाय पोशाक िथा पाठ्यपसु्िक िा अन्य शैजक्षक सािग्री नि हुन सक्ने, 

• बाढी, पजहरो िथा िकूम्प िस्िा जिपदप्िाि् झाडापखाला िथा अन्य संक्रािक रोगको िहािारीका कारणले 

जिद्याथीहरू प्रिाजिि हुन सक्ने, 

ताजलका न.ं ३३: के्षत्रगत सदस्यहरूको नािािली 

क्र.स

. 

सस्थाको नाि सम्पकव  व्यजि पद सम्पकव  नम्बर 

१ जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई  खेिराि पौडेल सयोिक/इकाइ प्रिखु 

उप सजचि 

९८५६०४०१५५ 

२ जिल्ला आयोिना कायायन्ियन इकाइ 

जशक्षा 

प्रकाश िहियन इकाइ प्रिखु उप सजचि ९८५११०३१४३ 
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३ जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई राि बहादरु अजिकारी शाखा अजिकृि/फोकल 

पसयन 

९८४६०३९७६० 

४ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

अजिरकोट  

जसिाराि पन्ि शाखा प्रिखु  

अजिकृि स्िर आठौ 

९८४६०८८१५१ 

५ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

आरूघाट 

पजित्रा शिाय शाखा प्रिखु 

अजिकृि स्िर छैटौ 

 ९८६८१७८४५९ 

६ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, गण्डकी  सजुदप पन्थ शाखा प्रिखु 

अजिकृि स्िर छैटौ 

९८६३४४७१९८ 

७ नगर काययपाजलकाको कायायलय, गोरखा  चन्र बहादरु खड्का शाखा प्रिखु  

अजिकृि स्िर दशौ ँ
 

९८५५०५४५५५ 

८ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, चिुनुव्री बलराि पाठक शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटै 
 

९८५६०१०१४६ 

९ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, िाचे िन्ि ुअयायल पौडेल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४६७४८५१९ 

१० नगर काययपाजलकाको कायायलय, 

पालङुटार 

बाबुराि काराखेिी शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर दशौं 

९८४१५९३९७७ 

११ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, बारपाक 

सजुलकोट 

बसन्ि राि िट्ट शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४८८०७४०३ 

१२ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, जििसेन 

थापा 

यान बहादरु नेपाली शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

९८६२५८३०८२ 

१३ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, शजहद 

लखन 

रािेन्र खनाल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४६३७७३०१ 

१४ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

जसरानचोक 

िोिीिाया ढकाल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८५११४०१०५ 

१५ जिजिन्न गैर सरकारी सस्था िध्ये इकाइ 

प्रिखुले छानेको ५ िना  

      

 

५.उपलब्ि सािन तथा क्षिता र िाग 

 

ताजलका नं. -३४ 

क्रस आिश्यक पने 

सािन तथा 

स्रोतको 

जििरण 

आिश्यक 

पररिाण 

जिल्लािा 

आिश्यक 

स्रोत उपलब्ि हुने 

जनकाय 

पूजतव गने जनकाय अनुगिन गने जनकाय 
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१ जिद्यालय ििन ४३५ ४३५ जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाइ 

(जशक्षा) 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ िथा 

जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाइ 

(जशक्षा) 

जशक्षा िथा िानि स्रोि 

जिकास केन्र जिल्ला 

जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि 

२ जिद्यालय िियि 

कक्षाकोठाहरू 

४३०० ४३०० जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाइ 

(जशक्षा) 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ िथा 

जिल्ला आयोिना 

कायायन्ियन इकाइ 

(जशक्षा) 

जशक्षा िथा िानि स्रोि 

जिकास केन्र जिल्ला 

जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि 

३ फजनयचर िियि ३५००० सेट ३५००० सेट 
 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ र 

सम्िजन्िि 

पाजलकाहरू 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ र 

सम्िजन्िि पाजलकाहरू 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  

४ जिद्याथीका 

शैजक्षक सािाग्री 

कापी कलि 

जकिाि 

६५००० सेट ६५००० सेट सम्बजन्िि पाजलका र 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ र 

सम्िजन्िि पाजलकाहरू 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  

५ जिद्याथीका 

लाजग पोशाक र 

झोला  

६५००० सेट ६५००० सेट सम्बजन्िि पाजलका र 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ र 

सम्िजन्िि पाजलकाहरू 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  

६ छात्रिजृत्त िथा 

अन्य शैजक्षक 

सहुजलयि 

६५००० 

बालबाजलका 

६५००० 

बालबाजलका 

सम्बजन्िि पाजलका र 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ 

जशक्षा जिकास िथा 

सिन्िय इकाइ र 

सम्िजन्िि पाजलकाहरू 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  

७ प्राथजिक 

उपचार 

४३५ 

जिद्यालय 

४३५ 

जिद्यालय 

जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ 

जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जशक्षा जिकास सिन्िय 

इकाइ जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  

८ खानेपानी 

शौचालय 

स्याजनटरी प्याड 

र सरसफाइ सेिा 

४३५ 

जिद्यालय 

४३५ 

जिद्यालय 

जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ 

जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जशक्षा जिकास सिन्िय 

इकाइ जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ  र 

पाजलकाहरू  
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९ िनोपरािशय 

सेिा 

४३५ 

जिद्यालय 

४३५ 

जिद्यालय 

जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ 

जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जशक्षा जिकास सिन्िय 

इकाइ जिल्ला स्िास््य 

कायायलय रेडक्रस र 

पाजलका 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि जशक्षा जिकास 

सिन्िय इकाइ र 

पाजलकाहरू  

 

६. जशक्षा अगुिा के्षत्र अन्तगवत जिपद् व्यिस्थापनिा गोरखा जिल्लािा भएका जक्रयाकलापहरुको संजक्षप्त जििरण   

• गोरखा जिल्लािा जिद्यालय जिपद ्व्यिस्थापनिा साजिकको जिल्ला जशक्षा कायायलयले जबशेष िोड जदद ैआएको 

जथयो । कायायलयको अगिुाईिा जिद्यालय स्िरीय जिपद ् व्यिस्थापन योिना दजेख जलएर जिद्यालय जिपद ्

व्यिस्थापनका जिजिन्न िाजलिहरु संचालन िएका छन् ।  

• जिद्याथी िथा अजििािकहरुलाई लजक्षि जिपद ् िोजखि न्यनूीकरणका जिषयिा छलफल िथा अजििजुखकरण 

िाजलि सिेि संचालन गनय जशक्षा कायायलयबाट उत्कृष्ठ िजूिका जनिाउद ैआएको हो । 

• जबद्यालय स्िरिा जिपद ्िोजखि न्यनूीकरणको िाजलि िथा जशक्षा जदन सक्ने िनशजक्तको जिकासका लाजग गोरखा 

जिल्लािा जिजिन्न चरणिा केही जशक्षक र ित्कालीन स्रोिव्यजक्त (हाल उनीहरू पजन जशक्षकिा नै फजकय  सकेका) 

लाई जिद्यालय स्िरीय िोजखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन जबषयिा प्रजशक्षक प्रजशक्षण िाजलि काययक्रि सिेि 

संचालन िएको जथयो ।  

• जिजिन्न गैर सरकारी सस्थाहरूसगको सहकाययिा जिद्यालय स्िरिा पजन जिपद ्िोजखि न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन 

जिषयिा िाजलि िथा अजििखुीकरण काययक्रिहरु संचालन िएका छन् । अिका जदनिा यस्िा काययक्रिहरू स्थानीय 

िहहरू िाफय ि हुने अपेक्षा गररएको छ । 

• जबद्यालय सिुार योिना अन्िगयि सिेि जबद्यालयको जिपद ् व्यिस्थापनको लाजग चाजलनु पने कदिहरु सिाबेश 

िएका छन् । जिजिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगिा जिद्यालयहरुिा जिपद ् पिूयियारी र प्रजिकाययका लाजग जिद्यालय 

स्िरिा सािग्रीहरु जििरण िएका छन् । 

• जिद्यालयहरुिा एक िना जिपद ्सम्पकय  जशक्षक िोक्ने पररपाटीको सरुूिाि गररएको छ । 

 

७. जशक्षा के्षत्रको आपतकाजलन जिपद् प्रजतकायव योिना 

ताजलका नं. ३५ 

जिपदक्ो घटना पिाि 

अिजि 

िखु्य जक्रयाकलापहरू  जिम्िेिार जनकाय सहयोगी जनकाय 

७ जदन जभत्र जिपद ्िथा िोजखि प्रिाजिि शैजक्षक क्षेत्रको पजहचान जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था 

आिश्यकता अनुसार Education  Cluster Meeting  जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था 
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१ िजहना जभत्र िोजखिपणूय क्षेत्रका जिद्यालयका जिद्याथी र  जशक्षकको 

ि्याङ्क सङ्कलन, जिशे्लषण र अजिलेखीकरण 

जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

१५ जदन जभत्र जिद्याथीलाई आिश्यक पने जसकाइ सािग्री बन्दोिस्ि गने जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

१० जदन जभत्र शैजक्षक गजिजिजि सञ्चालन गनय सरुजक्षि स्थानको 

पजहचान गन े

जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

१५जदन जभत्र जिद्यालय उिेर सिहूका बालबाजलकाको लाजग सरुजक्षि 

स्थानिा शैजक्षक काययक्रि सञ्चालन गने 

जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

१ िजहना जभत्र िनोसािाजिक परािशयका लाजग िानिीय स्रोिको क्षििा 

जिकास गने 

जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

१ िजहना जभत्र, २ 

िजहना जभत्र, १ िषव 

जभत्र र आिश्यकता 

अनुसार 

  

  

  

  

जिद्याथीहरूलाई पाठ्यपसु्िक िथा जसकाइ सािग्री 

उपलब्ि गराउने 

जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय, 

पोसाक, झोला आजद सािग्रीको ियारी र जििरण गने जश जि स इ/स्थानीय िह स्थानीय जनकाय 

बालिैत्री फजनयचरको प्रबन्ि गने जश जि स इ/स्थानीय िह स्थानीय जनकाय 

खेलकुद सािग्रीको व्यिस्था गने जश जि स इ/स्थानीय िह स्थानीय जनकाय 

खानेपानी र लैङ्जगक िथा अपाङ्गिािैत्री शौचालयको 

व्यिस्थापन 

जश जि स इ/स्थानीय िह स्थानीय जनकाय 

जिद्यालयका जिद्याथी, जशक्षक, अजििािक, जिद्यालय 

व्यिस्थापन सजिजिलाई जिपदस्म्बन्िी पिूय ियारी 

प्रजशक्षण जदने 

जश जि स इ/स्थानीय िह स्थानीय श्रोि 

व्यजक्तः  

१ िजहना जभत्र जिल्ला /स्थानीय िह र  जिद्यालय स्िरिा जिपद ्

व्यिस्थापन सम्िन्िी फोकल प्िाइन्ट िोक्ने 

जश जि स इ/स्थानीय िह संघसंस्था, 

जिद्यालय 

३ िषव जभत्र जिपद ्प्रजिरोिी जिद्यालय ििन, शौचालय िस्िा पिूायिार 

जनिायणिा िोड जदने 

जश जि स इ/स्थानीय िह/ 

जिल्ला आयोिना 

कायाांन्ियन इकाइ जशक्षा 

संघसंस्था, 

जिद्यालय 

३ िजहना जभत्र जिद्यालय सिुार योिना िथा पाजलका जशक्षा योिनािा 

जिपद ्व्यिस्थापन योिना सिािेश गने 

जश जि स इ/स्थानीय िह/ 

जिद्यालय 

संघ संस्था, 

जिद्यालय 

जनरन्तर  अनुगिन, िलु्याङ्कन र प्रजििेदन ियार गन े जश जि स इ/स्थानीय िह संघ संस्था, 

जिद्यालय 

 

 

४.९: पूनस्थावपना र पूनजनिावण तथा बन्दोबस्ती  
जिषयगत के्षत्रको अगुिा: जिल्ला सिन्िय सजिजत  

जिपद्को सियिा हुन सकने सिस्याहरु 

• ६०० (सबै पिूायिारहरु सानो ठूलो क्षजि) (३०००० घरिरुी प्रिाजिि, ६५०० घरिरुी क्षजि)  
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• जिपद्बाट प्रिाजििहरूिा आिश्यक आिारििू आिश्यकिा पररपजूियका लाजग सािग्रीको किी हुनु 

• जिपद ्प्रिाजिि क्षेत्रिा आिश्यक आिारििू सािग्रीहरु जििरणका लागी यािायािका सािनहरुको किी हुनु 

• बास र कपासको अिाििा व्यजक्तगि िथा सािाजिक स्ििीिानिा प्रजिकूल प्रिाि 

• लैङ्जगक िथा व्यजक्तगि गोपनीयिाको अिािका कारण िजहला िथा बालबाजलकाहरूिा जहसंाको िोजखििा बजृद्घ 

• जिजिन्न संस्थाहरूद्वारा आफुखसुी राहि जििरण िथा पररचालन 

जिपद् अिस्थािा आिाररत  जिषयगत उदे्धश्य  

• जिपद ्प्रिाजिि पररिारलाई आिश्यक आिारििू सािग्री िथा राहि जििरणलाई एकद्धार प्रणालीका िाध्यिबाट 

जिल्ला जस्थि सम्पणूय सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहयोग सािग्री िथा राहि जििरण काययिा प्रिािकारी 

जहसाबले पररचालन गराउने 

• क्षजि ग्रस्ि िौजिक पिूायिारका संरचनाहरु िियि संिार 

• अिरुद्ध सेिा ित्कालका लाजग बहाल गने 

• खोि, उद्धार िथा राहि िथा प्रजिकाययका जक्रयाकलाप सम्पादन गनय पहुचँ सिुार  

• प्रिाजिि सिदुाय । व्यजक्तहरुको पनुःस्थापनाः अल्पकालीन र दीघयकालीन 

ताजलका नं.  ३६: बन्दोबस्ती के्षत्रको आपत्काजलन पूिवतयारी योिना 

जिपद्को 

घिना 

पश्चात ्

अबजि 

जिपद्को अिस्थािा 

गररने आपत्काजलन 

कायव (जिपद्को 

प्रकृजतका आिारिा) 

आपत्काजलन अिस्था 

सम्िोिन गनव गररने पूिवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव 

संबोिन गनव 

खाडलको 

पजहचान 

िुख्य जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिाजनत 

लागत 

पजहलो 

जदन 

 जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजिको 

बैठकिा  सचुना आदान 

प्रदान गने, आपत्काजलन् 

िन्दोबस्िी व्यिस्थापनको 

प्ररजम्िक लेखािोखा गने 

आिश्यकिा अनुसारको 

िन्दोिस्िीको सािानको 

पररचालन गन े

जिजिन्न िन्दोिस्िीसंग सम्िजन्िि 

सरोकारिालाहरुको सम्पकय  सचूी 

ियार र क्षििाको आँकलन गने 

 

जिल्लाजस्थि जिजिन्न 

व्यिसायीहरुलाई जिपद ् िथा 

िन्दोिस्िी व्यिस्थापन जिषयिा 

अजििखुीकरण गने 

आपत्काजलन 

अिस्थािा पयायप्त 

िात्रािा 

यािायािको 

सािनहरुको किी 

 

िानबीय स्रोिको 

किी 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

आपत्काजलन 

िन्दोिस्िी व्यिस्थापन 

क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य संघ, 

चेम्िर अफ किसय 

२ लाख 
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दोस्रो 

जदन 

जिम्िेिारी िाँडफाँड, 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी 

सािग्रीको संकलन, 

िण्डारण िथा पररचालन 

आपत्काजलन िन्दोिस्िीको 

िण्डारण गनय गोदाि घरको 

जनिायण गने 

 

आकजरिक अिस्थािा ईन्िन 

िण्डारण िए निएको जनरन्िर 

अनुगिन गने )पेिोल पम्प 

व्यिसायी(  

 

 

अनुगिन टोली 

गठन गनुयपन े

गोदाि घर 

निएको  

 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

आपत्काजलन 

िन्दोिस्िी व्यिस्थापन 

क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य 

संघ,पिोजलयि जडलर 

एसोजशयसन  

४० लाख 

पजहलो 

हप्ता 

स्थानीय स्िरिा उपलव्ि 

सािग्रीको लेखािोखा गरी 

आगाजि जदनको 

कायययोिना जनिायण गरी 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजििा पेश गने 

प्रिाजिि क्षेत्रिा 

आिश्यकिा अनुसार 

िन्दोिस्िीका सािग्रीहरु 

उपलव्ि िए निएको 

जनरन्िर अनुगिन गन े

थोक जिके्रिाहरुलाई जिपदि्ा 

उपिोग्य सािाग्रीहरु जिक्री 

जििरण सम्िन्ििा 

अजििखुीकरण गने 

जिल्लािा उपलव्ि उपिोग्य 

सािानको जनरन्िर लेखािोखा 

गने  

जिल्लाका सरकारी, गैरसरकारी, 

जनिी िथा साियिजनक 

सिारीसािनहरु (चार पाङ्गे्र,)को 

जनरन्िर अध्यािजिक गने 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

आपत्काजलन 

िन्दोिस्िी व्यिस्थापन 

क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य 

संघ,पिोजलयि जडलर 

एसोजशयसन 

 

पजहलो 

िजहना 

िण्डारणको जनरन्िर 

अध्यािजिक गरी 

आिश्किा अनुसार 

गोदाििा पजूिय गने 

जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि  र 

सरोकारिालाहरुसंग 

जनयजिि सिन्िय गन े

जिषयगि क्षेत्रको प्रगजि 

प्रजििेदन ियार गने 

िण्डारणको जनयजिि 

अध्यािजिक िथा अनुगिन गने 

जिषयगि अगिुा िथा सहयोगी 

संस्थाको सहयोगिा प्रजििेदन 

ियार गरी जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजििा पेश गने 

 जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि, 

आपत्काजलन 

िन्दोिस्िी व्यिस्थापन 

क्षेत्र र सदस्य संस्थाहरु, 

उद्योग िाजणज्य 

संघ,पिोजलयि जडलर 

एसोजशयसन 

 

 

ताजलका न.ं ३७ तोजकएको जिपद् अिस्थािा आिाररत पूनजनिावण/ पूनस्थावपनाको आपत्काजलन प्रजतकायव योिना 

जिपद्को 

घिना 

पश्चात ्

जिपद्को अिस्थािा गररने 

आपत्काजलन कायव 

(जिपद्को प्रकृजतका 

आपत्काजलन अिस्था 

सम्िोिन गनव गररने पिूवतयारी 

कायव 

पूिवतयारी कायव 

संबोिन गनव 

खाडलको 

िुख्य जिम्िेिार 

जनकाय 

अनुिाजनत 

लागत 
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अबजि आिारिा) पजहचान 

पजहलो 

जदन 

आ आफनो कियचारी िथा 

पररिारको व्यजक्तगि 

सरुक्षाका बारेिा आिश्यक 

सचुना संकलन गने । 

जिपद ् िोजखिको अिस्था 

पररकल्पना गरी िोजखि 

अजििजुखकरण िथा पिूय 

अभ्यास गने 

सम्बजन्िि 

प्रजिजनजि 

कियचारीलाई 

िोजखि पजहचान र 

व्यिस्थापनको 

िाजलि जदने । 

  २० हिार 

  सम्पकय  व्यजक्तहरुलाई सचूना 

सङ्कलनका लाजग जनदशेन । 

DDMC को बैठकिा 

सहिागी िई आिश्यक 

सचूनाहरुको आदान प्रदान । 

सिेक्षण क्षेत्र िाफय ि जिपद ्

पिाजिि क्षेत्रका स्ियंसेिकलाई 

सिेक्षण सम्बन्िी PDNA 

िाजलि जदई ियारी अिस्थािा 

राख्ने साथै सिेक्षण फारििा 

पनू: स्थापना र पनू- जनिायण 

सम्बन्िी कुरा सिेटी ियारी 

अिस्थािा राख्ने 

DDMC को बैठकहरु िाफय ि 

जिल्लािा र सम्बजन्िि 

गा.पा./न.पा. िा जनरन्िर 

सम्पकय िा रहने 

स्ियंसेिक 

पजहचान गरी 

सिन्िय खाँकािा 

बिोजिि सिेक्षण 

जबषयगि क्षेत्रको 

अगिुाईिा 

पररचालन गने  

सिेक्षण जिषयगि 

क्षेत्र 

  

  अजि आिश्यक सेिा प्रदायक 

जनकाय र संरचनाको न्यनूिि 

पनूस्थायपना गने 

जि.स.स. अन्िगयि आकजरिक 

पनूस्थायपना र पनूजनिायण कोषको 

स्थापना 

आकजरिक 

कोषको काययक्षेत्र 

जबस्िार गरी 

पनूस्थायपना र 

पनूजनिायणलाई पजन 

सिेटने र कोषको 

स्रोि बजृद्धका लाजग 

प्रयास गने 

गा.पा./न.पा., 

जि.स.का. र 

सरोकारिाला 

जनकायहरु 

  

दोश्रो 

जदन 

प्राजिजिक टोलीलाई स्थलगि 

अध्ययनका लाजग 

अजििजुखकरण िथा प्रिाजिि 

स्थानिा पररचालन । 

क्षजिको ि्याङ्क िथा 

लेखािोखा गनयका  लजग 

ि्यांक संकलन सचुना 

व्यिस्थापनका लाजग कलिरका 

सदस्यहरुलाई िाजलि जदने । 

जफल्ड पररचालनका लाजग 

इन्िन गाडीको व्यिस्था गने । 

िजलि प्रदान गने 

सम्बजन्िि 

कायायलयहरुले 

गाडी िथा 

इन्िनको 

व्यिस्थापन गने । 

जि.स. का.  १० हिार 

 स्रोि सािनको आंकलन गने 

(आिश्यकिा, लेखािोखा र 

खाडल पजहचान गने ) र 

संकटासन्न िौजिक संरचनाको 

पजहचान र यसका लाजग 

आिश्यक श्रोि सािनको 

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजिलाई 

जि.स.का.स्थानीय 

जिपद ्व्यिस्थापन 

सजिजि । 
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सिन्िय, स्रोि पजहचान र पनूय 

जनिायणको कायययोिना 

िनाउने । 

नक्सांकन गरी पिूय ियार 

पाररएको हुनेछ ।    

जिम्िेिार बनाउने र 

जिल्लाको सिन्िय 

संयन्त्र ििबुि 

बनाउने । 

 सहि पहुचंका लाजग 

अस्थायी रुपिा पलु, सडक 

िथा गोरेटो िाटो जनिायण गने 

िथा सहि पहुचंका लाजग 

डेजव्रि सफा गने । िैजिक, 

ठोस िथा प्रकोपिन्य 

फोहोरको उजचि प्रबन्ि 

जिलाउने िा नि गने । 

स्थानीय िहका स्रोि सािनको 

पहुचँ िथा स्थानीय िहिा गठन 

िएका जिपद ् व्यिस्थापनका 

सजिजिहरु िथा कायय दलहरुको 

पररचालन र उजनहरुको क्षििा 

अजिबजृद्ध गररएको हुनेछ । 

यसका लाजग सबै 

कायायलय संघ 

सस्थाहरुबाट केही 

अनुिाजनि बिेट 

छुटाई राख्ने । 

जि.स. का.   

 अस्पिाल, स्िास््य केन्र, 

आन्िररक रुपिा 

जिस्थाजपिको जशजिर, 

जिद्यालय िस्िा आिारििू 

क्षेत्रिा जिद्यिुीय सेिा 

उपलब्ि गराउने 

साियिजनक सेिा प्रदायक 

सस्था िथा स्थानहरुिा पनय 

सक्ने प्रिािहरुको अनुिान गरी 

सियिै सचुारु गनयका लाजग 

रणनीजि िथा पिूयियारी 

गररएको हुनेछ । 

जिद्यिु प्राजिकरण 

िथा उिाय क्षेत्रिा 

कायायरि जनकायहरु 

जिपदक्ो क्षजिको  

प्रजिकायय िथा 

सियिै सेिा 

उपलब्ि गराउनका 

लाजग पिूयियारी 

अिस्थािा रहने । 

नगरपाजलका, 

गा.पा.हरु र अन्य 

क्लिर सदस्य 

कायायलयहरु 

जिद्यिु प्राजिकरण 

िथा उिाय क्षेत्रिा 

कायायरि 

जनकायहरु 

 ५० लाख 

पजहलो 

हप्ता 

जिस्ििृ सिेक्षण पिाि 

प्रिाजििहरुको ि्याङ्क 

जिशे्लषण गने । 

जिस्ििृ सिेक्षणका लाजग 

जिम्िेिारी सजहि टोली गठन 

गरी उनीहरुको क्षििा अजिबजृद्ध 

गनुयपने  र संकजलि 

ि्यांकहरुको ररपोजटङ संयन्त्र 

जबकास गररएको हुनेछ । कटान, 

डुिान र पटान सिेक्षणको लाजग 

सिेक्षक पजहचान गने, फारि 

ियार गने र सिेक्षकहरुलाई 

अजििखूीकरण गने । 

िाजलि जिल्लाका 

सरकारी 

कायायलयहरु,  

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि,  

१० हिार 

 जबषयगि बैठक र घटनाको 

जििरण संकलन गने कायय 

जनरन्िर गने (कायय क्षेत्र 

पजहचान गरी कायय गने ) 

साियिजनक सेिाहरु सचुारु 

गने । 

िौिदुा अिस्थािा अस्पिाल, 

जिद्यालय, स्िास््य सेिा 

प्रदायकका साथै सडक, पलु र 

अन्य संरचनाको क्षजिको 

लेखािोखा प्रारम्ि गने । कटान, 

डुिान र पटानको जिस्ििृ 

 पनूस्थायपना 

स्थापना था 

पनूजनिायण कोषको 

व्यिस्था गन े

सम्बजन्िि 

स्थानहरुको 

जिल्ला बन 

कायायलय िथा 

सािदुाजयक बन 

उपिोक्ता िहासंघ 

गा.पा. 

नगरपाजलका 
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घर पणूयरुपिा/आंजशक रुपिा 

क्षजि िएकाहरुको ि्याङ्क 

ियार गने ।  आिासको लागी 

सािदुाजयक िनहरुबाट 

सहुजलयि िा जनशलु्क 

काठहरु उपलव्ि गराउने । 

घयुायन िथा थुजप्रएको 

फोहारहरु व्यिस्थापन िरेका 

पशकुा शिहरु संकलन िथा 

व्यिस्थापन गनय 

सिेक्षण 

घर क्षजि िएकाहरुको लाजग 

उपलव्ि राहिको िापदण्डिारे 

स्पि हुने र सिैलाई िानकारी 

गराउने र जबपद ् पिूय न ै

सािदुाजयक िनहरुसंग अजग्रि 

सिझदारी गने । 

घयुायन र िलुो िथा थजुप्रएको 

फोहार व्यिस्थापन सम्िन्िी 

स्थानको खोिी िथा 

व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय 

योिना ििुयिा गनय । 

पजहचान स्थाजनय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि िथा 

सम्बजन्िि 

कायायलय संघ 

संस्था 

पजहलो 

िजहना 

अस्थायी जशजिरको स्थापना 

गने र जिस्थाजपिलाई 

व्यिजस्थि बनाउन सरुजक्षि र 

खलुा ठाउँिा लैिाने प्रबन्ि 

जिलाउने । 

क्षजि िएका पिूायिारहरुको 

जिस्ििृ जििरण ियार गने । 

ित्कालीन पनुस्थायपनाको 

लाजग आिश्यक अध्ययन, 

लेखािोखा िथा जिशे्लषण 

गरी बसोबास र िीजिकोपाियन 

िस्िा प्रिखु क्षेत्रको 

जिकासका काययलाई अजघ 

बढाउने िािािरण ियार गने । 

खेिीिाली पणूय िा आंजशक 

रुपिा नि िएका 

पररिारहरुलाई कृजष 

कायायलयसँग सिन्िय गरी 

सहुजलयि रुपिा जिउ जििन 

उपलव्ि गराउने । कृजष 

उत्पादन गराउन िाजलिहरु 

संचालन गने/जिउ उपलब्ि 

गराउने । 

पिूायिारहरु पनूःजनिायण गनय 

आिश्यक जिस्ििृ प्राजिजिक 

संिाजिि जिपद्बाट जिस्थाजपि हुन 

सक्ने पररिार आंकलन गरी अस्थायी 

स्थलको पजहचान गने । 

पिूायिारको जिस्ििृ जििरण ियार गनय 

जिल्ला प्राजिजिक कायायलयको 

सहयोगिा प्राजिजिकहरुको सम्पकय  

सचूी ियार गने । 

सम्िाजबि क्षजिको अनुिान गरी जबउ 

जबिनको स्टक पाईजलंग गरी राख्ने । 

प्रिाजिि  स्थानको कृषी प्रणालीिारे 

िानकारी राख्ने र जिउ जििनहरु 

िण्डारण गरी राख्ने । िाजलि 

संचालनका लागी आिश्यक स्रोि र 

सािनको अजग्रि व्यिस्थापन गने । 

जिस्ििृ प्राजबजिक इजस्टिेटका लाजग 

जटि गठन र जिम्िेिारी जदईएको 

हुनेछ यसका लाजग जटिका लाजग 

आिश्यक बन्दोिस्िीका 

सािग्रीहरुको  व्यिस्थापन गरी राख्ने 

 

जिजिन्न   

िाजलिहरु 

सञ्चालन गने स्रोि 

र सािनको अजग्रि 

व्यिस्था गनय 

चनूौिी हुने  

  

  

सियिै ि्यांक 

संकलन गरी 

प्रिाजबि हरुलाई 

उपलब्ि गराउने । 

  

जिपदकै् लाजग िनेर 

टोली र 

बन्दोबस्िीका 

सािग्रीहरु ियारी 

अिस्थािा 

नराजखएको 

गा.पा., न.पा. र 

स्थानीय जिपद ्

व्यिस्थापन 

सजिजि 

५०  लाख 
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इजििेट गने र सम्िजन्िि 

कायायलयिा प्रजििेदन पठाउने 

दोस्रो 

िजहना 

 

उपलब्ि बिेटको आिारिा 

पिूायिारहरु जनिायण 

प्रजक्रयालाई प्रारम्ि गने । 

जिपद ् प्रिाि िजत्कएका 

अस्पिाल  

(Hospital Safer from 

Disaster) जिद्यालयहरु 

लगायिका साियिजनक  सेिा 

प्रदायक संस्था लगायिका 

अन्य संरचनाहरु  नित्कने िा 

कि क्षजिका दृजिकोणबाट 

जनिायण गने ।   

 पनूजनिायणको लाजग जिल्लास्िरिा 

िथा स्थानीय स्िरिा िगेडा कोषको 

स्थापना गने ।  

संिाजिि जिपदक्ो कारण हुन सक्ने 

संरचना गि क्षजिको पनुजनयिाण र 

पनूस्थापनाका जक्रयाकलापलाई  

जिल्ला सिन्िय सजिजिको िाजषयक 

योिनािा सिािेश गराउने   । यसका 

लाजग स्थानीय िहिा जनिायण िएका 

स्थाजनय जिपद ् व्यिस्थापन 

योिनालाई प्राथाजिकिािा 

राजखएको हुनेछ  र योिना जनिायण 

निएका स्थानीय िह र अन्य 

सरोकारिाला जनकायहरुको 

सहयोगिा जनिायण गररनेछ ।  

ििन आचारसंजहिाको प्रिािकारी 

कायायन्ियन र  

उत्थानशीलिा(Resilience) 

िापदण्डको जनिायरण जनिायण गरी सबै 

सरोकारिालालाई लाग ूगनयका लाजग 

जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रशासन 

कायायलय र जिल्ला सिन्िय 

सजिजिले जनदशेन जदनेछन् । 

जनयजिि बिेटलाई 

पररचालन गनय 

यसका सम्बजन्िि 

जनकायसंग 

अनुिजि जलने 

प्रजक्रया निएको । 

स्थानीय िहहरुिा 

बनेका जिपद ्

व्यिस्थापन 

सम्बन्िी योिनाले 

जिल्लाको िाजषयक  

योिना र  जिषयगि 

योिनािा  अझै 

पयायप्त िात्रिा 

प्राथाजिकिा पाउन 

नसकेको । 

जिल्लाका 

सरकारी 

कायायलयहरु, 

नेपाल रेडक्रस 

सोसाईटी, जिल्ला 

िन 

कायायलय(आपजूिय 

सजिजि) 

सािाजिक 

िन,जडजििन 

सडक कायायलय . 

  

तेस्रो 

िजहना र 

सो भन्दा 

बढी 

जिल्ला जिपद ्पिूयियारी  िथा 

प्रजिकाययका लाजग जिषयगि 

आकजस्िक योिना 

सियसापेक्ष पररिाियन गने ।  

जिपद ् िोजखि न्यनूीकरणको 

काययक्रि कायायन्ियन गनय 

स्रोि व्यिस्थापन गने   

आजथयक स्रोि व्यिस्थापन गन े

एकद्धार 

( One- Door) संयन्त्रको 

अिाि छ  ।  

 

सिै िहिा आपिकाजलन प्रजिकायय 

योिनाको ििुयिा िथा क्षििाको 

अजििजृद्ध ित्काल गनुय िरुरी छ । 

जिपद ् िोजखि व्यिस्थापनका लाजग 

आिश्यक पने छुट्टै कोषको व्यिस्था 

गने र यस्िो यस्िो कोषको आजथयक  

स्रोि संकलन र  खचय एकद्धार 

प्रणालीिा आिाररि  िएको हुनेछ ।  

दािा, जनिी क्षेत्र  िा दान-दािव्यबाट  

आजथयक स्रोि िटुाउने छुट्टै संयन्त्र( 

िस्िै  बास्केट फण्ड) को स्थापना  

गररने र प्रिाजिि  क्षेत्र( Sector) एिं  
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सिै प्रिखु पररयोिनाहरुिा  

िािािरणीय प्रिाि 

लेखािोखा( 

Environmental Impact 

Assessment)  िथा जिपद ्

प्रिािको 

लेखािोखा(Disaster 

Impact Assessment) गने 

। 

जदगो जबकासिा पनुजनिायणका 

जक्रयाकलाहरुलाइ जलंक गने । 

 

सिदुायलाई  आजथयक  स्रोि  

उपलब्ि गराउने  व्यिस्थाको 

जिकास गररएको हुनेछ ।  

EIA/DIA कायय  सिािेश गनय  

आिश्यक संस्थागि संयन्त्रको 

जिकास गररने र िािािरणीय  िथा 

प्राकृजिक स्रोिको व्यिस्थापनिा 

जिपद ् सम्बन्िी जिषय िाजथ पजन 

अजनिायय रुपिा  ध्यान जदने कुरा 

सिािेश गररएको  हुनेछ ।  

जिपदप्जछ गररन े

पनूलायि(Recovery) िथा 

पनूस्थायपना काययक्रििा जिपद ्

िोजखि  न्यनूीकरणका प्रयासलाई 

सिािेश  गने संस्थागि  प्रजक्रयाको 

स्थापना  र जिकास गररएको हुनेछ ।  

आिश्यक नीजि, िापदण्ड िथा  

जनदजेशकाहरुको जिकास गररएको 

हुनेछ । दीघयकालीन रुपिा जिपदक्ा  

िोजखिहरुको  न्यनूीकरण गन े 

क्षििाको जिकास गनय पनूलायि 

काययक्रिहरु संचालन गन े

अिसरहरुको उपयोग गने प्रणाली 

सजुनजिि गने र यसका लाजग 

जिशेषज्ञिा,ज्ञान िथा जसजकएका 

पाठहरु(Lesson learnt) को 

आपसिा आदान- प्रदान  गने  

पद्धजिको जिकास गररएको हुनेछ ।  

आजथयक सािनहरू (साना लगानी, 

लघ ु ऋण, बीिा आजद) को प्रयोग 

गनयका लाजग जिपद ् िोजखि 

न्यनूीकरणिा जनिी क्षेत्रको 

संलग्निालाई अजििजृद्ध गररएको 

हुनेछ । 

जिपद ् सम्बद्ध आजथयक िोजखिहरू 

बहन गने संयन्त्रको जिकास गने र 

यसको लाजग बीिा िथा पनुिीिालाई 
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प्रिद्धयन गररएको हुनेछ । 

 

ताजलका नं. ३८: कायावन्ियन योिना सजहतको प्राथाजिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 

जस.नं प्राथजिकता प्राप्त पिूवतयारी 

कायवको सूची 

िुख्य जिम्िेिार जनकाय कायावन्ियन 

गने तररका ( 

बैठक, 

कायवशाला) 

(कायव 

ताजलका) 

सियजसिा 

१ जिजिन्न िन्दोिस्िीसंग सम्िजन्िि 

सरोकारिालाहरुको सम्पकय  सचूी ियार 

र क्षििाको आँकलन गने  

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

आिश्यकिा 

अनुसार िैठक 

िस्ने 

जनरन्िर 

२ जिल्लाजस्थि जिजिन्न व्यिसायीहरुलाई 

जिपद ्िथा िन्दोिस्िी व्यिस्थापन 

जिषयिा अजििखुीकरण गने  

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

काययशाला िथा 

अजििखुीकरण 

काययक्रि 

चैत्र िसान्िसम्ि 

३ आपत्काजलन िन्दोिस्िीको िण्डारण 

गनय गोदाि घरको जनिायण गने 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

आिश्यकिा 

अनुसार िैठक 

िस्ने  

चैत्र िसान्िसम्ि 

४ आकजरिक अिस्थािा ईन्िन िण्डारण 

िए निएको जनरन्िर अनुगिन गने 

(पेिोलपम्प व्यिसायी) 

 जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिजस्ि व्यिस्थापन क्षेत्र 

 स्थलगि भ्रिण 

िथा अिलोकन 

 जनरन्िर 

५ जिल्लािा उपलव्ि उपिोग्य सािानको 

जनरन्िर    लेखािोखा गने 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

िैठक जनरन्िर 

चौिाजसक 

रुपिा 

६ जिल्लाका सरकारी, गैरसरकारी, जनिी 

िथा साियिजनक सिारी सािनहरु (चार 

पाङ्गे्र)को जनरन्िर अध्यािजिक गने 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

िैठक जनरन्िर 

चौिाजसक 

रुपिा 

७ िण्डारणको जनयजिि अध्यािजिक 

िथा अनुगिन गने 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

िैठक, 

अजििखुीकरण  

जनरन्िर 
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८ जिषयगि अगिुा िथा सहयोगी 

संस्थाको सहयोगिा प्रजििेदन ियार 

गरर जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि 

िा पेश गने 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि , 

आपत्काजलन िन्दोिस्िी व्यिस्थापन क्षेत्र र 

सदस्य संस्थाहरु, उद्योग िाजणज्य संघ,चेम्िर 

अफ किसय 

िैठक जिपदक्ो घटना 

घटेको सिय र 

त्यस पजछको 

सिय 
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पररच्छेद ५ 

   योिना  कायावन्ियन, पूनरािलोकन तथा अजभलेजखकरण 

५.१.  कायावन्ियन तथा पुनरािलोकन रणनीजत  

५.१.१. जिपद् पिूवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाको जक्रयाजशलता  

यो जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना जिल्लास्िरको जिपद ्प्रजिकायय एिं व्यिस्थापनका लाजग उपलव्ि िौजिक, िानिीय 

र आजथयक श्रोिहरूलाई आंकलन गरी साथै नेपाल सरकारको जिपद ् िोजखि व्यिस्थापनको रणनीजि र उद्धारका न्यनूिि 

आिारििू पक्षहरूलाई दृजिगि गरी ियार िई जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिबाट अनुिोदन िएको हो । जिल्लाजित्र जिपद ्

सम्बन्िी कुनै घटना घटेको िानकारी हुनासाथ यस योिनािा उल्लेजखि जबषयगि सजिजिहरू िथा सम्पकय  व्यजक्तहरू र 

सरोकारिालाहरू स्ििः सजक्रय हुने छन्  

५.१.२. जिपद् पिूवतयारी  तथा प्रजतकायव  योिनाको कायावन्ियन योिना  

जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिनाको प्रिािकारी कायायन्ियन अपररहायय हुन्छ । जिल्लािा काययरि िानिीय सहायिािा 

संलग्न साझेदार जनकायहरूले जिजिन्न जिषयगि क्षेत्रिा आबद्ध रही यो जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना कायायन्ियन गनय 

सघाउने छन् । साथै स्थानीय िह र त्यहाँ काययरि संघसंस्थाहरूले पजन जिषयगि योिनाहरू कायायन्ियन गनय जनजिि 

व्यजक्त/कियचारी (Focal Person) खटाउनुका साथै आिश्यकिा अनुसार स्ियंसेिक पररचालन गरी आिश्यक सहयोग गने 

छन ् 

५.१.३. जिपद् पिूवतयारी तथा प्रजतकायव योिनाको जनयजित सजिक्षा तथा अद्यािजिक 

जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिले यसका पदाजिकारीहरू िध्येबाट उपयकु्त व्यजक्तहरू छनौट गरी एक काययदल बनाई जिपद ्

पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना कायायन्ियनको जनयजिि अनुगिन, सिीक्षा िथा अध्यािजिक सिग्र गने छ । योिना 

पनुरािलोकनका हकिा प्रत्यके िषयको िेठ िजहनािा  जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको नेितृ्ििा गररने छ । 

५.२. प्रजतिेदन तथा अजभलेखन 

प्रजिकाययका लाजग गजठि जिषयगि अगिुाहरूले जिपद ्सम्बन्िी प्रजििेदन जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिलाई बुझाउनु पने 

छ । यस्िो प्रजििेदन जिपदक्ो अिजििा सकेसम्ि दजैनक रुपिा ियार गनुय पदयछ । साथै जिपदक्ो बारेिा स्थलगि अनुगिन 

टोलीले ियार गरेको प्रजििेदन जिल्ला जिपद ् व्यिस्थापन सजिजिको बैठकिा प्रस्िुि गने छ । जिल्ला जिल्ला जिपद ्

व्यिस्थापन सजिजि िथा जबषयगि अगिुाहरूले यस्िा प्रजििेदन िथा सचूनाहरू िानिीय सहायिाका लाजग कायय गने 

सरोकारिालाहरू, सरकारी जनकायहरू, दाि ृजनकाय िथा अन्िराजरिय सिदुायलाई िानकारी गराउने छन् । 

५.२.२  संस्थागत व्यिस्था 
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जिपद ्िोजखि न्यनुीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को प्राििान बिोजिि जिपद ्व्यिस्थापनका लाजग जिल्ला र स्थानीय 

( गाउँपाजलका/नगरपाजलका) स्िरिा छुट्टाछुट्टै संस्थागि संरचना ियार िएको छ । प्रजिकायय योिनाको संस्थागि रुपिा 

कायायन्ियन, अनुगिन िथा िलू्याङ्कन गने काययको संयोिन जिल्लास्िरिा जिल्ला प्रशासन कायायलय र गाउँपाजलका  िथा 

नगरपाजलकाहरूिा जिल्ला जिकास सजिजिको सिेि सहयोग जलई सम्बजन्िि गा.पा िथा न.पा. हरूले गने छन् । 

अनुसूची: १ गोरखा जिल्लाको स्िास्थय सञ्िाल 

स्थानीय तहका स्िास्थय संस्था प्रिुखहरुको सम्पकव  जििरण 

स्थाजनय तह िडा नं. स्िास्थय संस्थाको नाि इन्चािव संपकव  नं. 

अजिरकोि गा.पा.   िच्चेक स्िास््य चौकी  ठाकुर िट्ट 9846158012 

  जसििङु स्िास््य चौकी बलराि पोखरेल 9846056147 

  िचु्चोक स्िास््य चौकी राि ुकुिार जबक 9863525549 

  घ्याच्चोक स्िास््य चौकी कोजपला घले 9846783190 

  खररबोट स्िास््य चौकी कोजपला िट्ट 9846544779 

चुिनुव्री गा.पा.   जसजदयिास स्िास््य चौकी रिेश गरुुङ 9744444180 

  जबजह स्िास््य चौकी जछररङ खान्दो लािा 9846845628 

  लाके बिार स्िास््य चौकी नन्ग्िा लािा 9743123749 

  ल्हो स्िास््य चौकी जदपक साउद 9860538932 

  सािागाउँ स्िास््य चौकी लक्ष्िण काजकय  9847614053 

  चमु्चेि स्िास््य चौकी दिाङ लािा 9744090196 

  छेकम्पार स्िास््य चौकी किल नारायण श्रेष्ठ 9743123749 

िारपाक सुजलकोि 

गा.पा. 

  बारपाक स्िास््य चौकी िहने्र कुिार श्रेष्ठ 9819915170 

  स्िाँरा स्िास््य चौकी सरस्िजि श्रेष्ठ 9846783318 

  सौरपानी स्िास््य चौकी जटका ढकाल 9806712375 

  िाकुिाझ लाकुरीबोट स्िास््य चौकी श्री राि गरुुङ 9846783235 

  िाकुकोट स्िास््य चौकी रोजि गरुुङ 9863197571 

  पाँचखिुा दउेराली स्िास््य चौकी जििसेन जििाल 9845674162 

  पन्रुङ स्िास््य चौकी होि बहादरु पररयार 9843302621 

िाचे गा.पा.   लाप्राक स्िास््य चौकी आन्नद गरुुङ 9846783272 

  गमु्दा स्िास््य चौकी सपना कुिाल जघजिरे 9856063122 

  िाछीखोला स्िास््य चौकी सजुचत्रा गरुुङ 9860900717 

  कासी गाँउ स्िास््य चौकी याि िाया गरुुङ 9864373162 

  लाप ुस्िास््य चौकी जिि िहादरु सनुार 9849944127 

  उजहया स्िास््य चौकी ििुन बहादरु अजिकारी 9855052675 

  केरौिा स्िास््य चौकी कजबिा घले 9846722965 

आरुघाि गा.पा.   आरुचनौटे प्राथजिक स्िास््य केन्र डा. कृरणहरर श्रेष्ठ 9841177768 
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  केरौिा स्िास््य चौकी सजुनल चन्द 9807108249 

  थजुि स्िास््य चौकी सजन्दप जबक 9866031581 

  आरुआिायङ स्िास््य चौकी राि कुिार रिक 9841718273 

  आरुपोखरर स्िास््य चौकी हरर कुिार श्रेष्ठ 9814213916 

भीिसेन थापा 

गा.पा. 

  खान्चोक स्िास््य चौकी सिुन श्रेष्ठ 9846290741 

  िान्राङ स्िास््य चौकी सन्ि ुबराि 9849726998 

  िािा स्िास््य चौकी गणुराि लाजिछाने 9851117724 

  बोलायङ स्िास््य चौकी चजण्डका िट्ट 9845731864 

 बगिुा स्िास््य चौकी राि ुश्रेष्ठ 9846783249 

  अस्राङ स्िास््य चौकी अजस्ििा श्रेष्ठ 9843931926 

जसरानचोक गा.पा.   केराबारर स्िास््य चौकी  अजनश फाठक 9844239416 

  थालािङु स्िास््य चौकी प्रकाश चन्र अजिकारर 9846068652 

  हजिय स्िास््य चौकी पाियजि िण्डारी 9844030853 

  छोप्राक स्िास््य चौकी रुर चन्र पाण्डे 9856098483 

  गांख ुस्िास््य चौकी लजलिा गरुुङ 9846098483 

  श्रीनाथकोट स्िास््य चौकी जबश्वनाथ पाण्डे 9845674362 

  िौिारर प्राथजिक स्िास््य चौकी डा. जदपेन्र िग्राजि 9843402607 

पालुङिार गा.पा.   खोप्लाङ स्िास््य चौकी प्रेि बहादरु िण्डारर 9845566264 

  आपजपपल स्िास््य चौकी रािा दिेकोटा 9849250572 

  आपजपपल अस्पिाल पिन अग्रिाल 9841724270 

  िड्डांडा स्िास््य चौकी रत्न कुिार श्रेष्ठ 9843369667 

  गाईखरु स्िास््य चौकी रािलाल श्रेष्ठ 9846033998 

  च्याङजल स्िास््य चौकी िरि राि पाण्डे 9856040480 

  ििुाकोट स्िास््य चौकी लक्ष्िण बाबु श्रेष्ठ 9864675371 

  जिरकोट स्िास््य चौकी अिुयन न्यौपाने 9856046505 

गोरखा गा.पा.  1 िाप्ले स्िास््य चौकी सजुसल कुबर 9866594106 

3 नारेश्वर स्िास््य चौकी अजम्रिा श्रेष्ठ 9846097891 

 4 जफनाि स्िास््य चौकी राि शरण बाजनया 9846628279 

  राजनसरा स्िास््य चौकी जबरण ुथापा 9846908756 

  िारा नगर स्िास््य चौकी राि काजि दिाजड 9846783195 

  दउेराली स्िास््य चौकी िोजि कुिाल 9846188762 

  संस्थागि जक्लजनक गोरखा 'ए' जनियला श्रेष्ठ 9846432525 

शजहद लखन 

गा.पा. 

  बक्राङ स्िास््य चौकी जदपेन्र िण्डारर 9846125891 

  िनकािना स्िास््य चौकी हरर कुबर 9846070392 

  िापलङु स्िास््य चौकी अजस्ििा राना 9860421280 

  घैरुङ स्िास््य चौकी ईश्बरर श्रेष्ठ 9846377423 
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अनुसूची २M स्थाजनय तह, स्िास्थय शाखािा कायवरत स्िास्थयकिीको जििरण 

गोरखा जिल्ला जभत्रका स्थानीय तहका स्िास्थय शाखा प्रिखुहरुको जििरण 

जस.नं

. 

स्थानीय िह  स्िा. शा. प्रिखु  पद िोबाइल नं इिेल 

1 गोरखा नगरपाजलका ईश्वर रेग्िी ि.स्िा.अ. सािौं 9856040415 ishworregmi295@gm

ail.com  

2 पालङुटार नगरपाजलका कृरण अजिकारी जस.अ.ह.ेि. छैठौ 9846188931 ka6680500@gmail.co

m 

3 गण्डकी गाउँपाजलका िेली श्रेष्ठ ह.ेअ. छैठौ 9846125317 belishrestha931@gma

il.com 

4 आरूघाट गाउँपाजलका जििय कुिार श्रेष्ठ जस.अ.ह.ेि. छैठौ 9856040260 bijayshrestha189@g

mail.com 

5 िाचे गाउँपाजलका अििृ बहादरु घल े ह.ेअ. पाचँौं 9846727464 abghale254@gmail.c

om 

6 शजहद लखन गा.पा जिरेन्र श्रेष्ठ जस.अ.ह.ेि. छैठौ 9846052377 slrmhealthunit6@gma

il.com 

7 जििसेन थापागा.पा. िेषराि  खनाल जस.अ.ह.ेि. छैठौ 9856040990 bhesharajkhanal46@g

mail.com 

8 बारपाक स ुजलकोट गा.पा. िोद राि िट्ट जस.अ.ह.ेि. छैठौ ९८४६०७५२२२ modarajb@gmail.com 

9 चिुनुब्री गाउँपाजलका पे्रि गरुुङ्ग ह.ेअ. पाचँौं 9845541985 premgurungsirdibas3

@gmail.com 

10 अजिरको ट गाउँपाजलका सरेुश दिाडी ि.स्िा.अ. सािौं 9841571379 sureshdawadi3@gmai

l.com 

11 जसरान्चो क गाउँपाजलका टुकिान श्रेष्ठ जस.अ.ह.ेि. छैटौं 9846056431 tukmanshrestha123@

gmail.com 

 

  बुङकोट स्िास््य चौकी जबिला पलुाजि 9856040108 

  नाििङु स्िास््य चौकी लजक्ष्ि श्रेष्ठ 9854199000 

गण्डकी गा.पा.   िकैजसङ प्राथजिक स्िास््य केन्र िोजििाया श्रेष्ठ 9846070195 

  िजुम्लचोक स्िास््य चौकी पकुार खनाल 9855010302 

  दरबुङ स्िास््य चौकी कुिार सनुार 9847748803 

  िाङजलचोक स्िास््य चौकी टेक नारायण श्रेष्ठ 9860169045 

  फुिेल स्िास््य चौकी जसिाराि दाहाल 9846866505 

  घ्यालचोक स्िास््य चौकी जबिल रेजग्ि 9849207830 

mailto:ishworregmi295@gmail.com
mailto:ishworregmi295@gmail.com
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अनुसूची ३M  गाौँउपाजलका तथा नगरपाजलकाका जशक्षा शाखा प्रिुखहरूको नाि र सम्पकव   

क्र.स

. 

सस्थाको नाि सम्पकव  व्यजि पद सम्पकव  नम्बर 

१ जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई  खेिराि पौडेल सयोिक/इकाइ प्रिखु 

उप सजचि 

९८५६०४०१५५ 

२ जिल्ला आयोिना कायायन्ियन इकाइ 

जशक्षा 

प्रकाश िहियन इकाइ प्रिखु उप सजचि ९८५११०३१४३ 

३ जशक्षा जिकास िथा सिन्िय इकाई राि बहादरु अजिकारी शाखा अजिकृि/फोकल 

पसयन 

९८४६०३९७६० 

४ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

अजिरकोट  

जसिाराि पन्ि शाखा प्रिखु  

अजिकृि स्िर आठौ 

९८४६०८८१५१ 

५ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

आरूघाट 

पजित्रा शिाय शाखा प्रिखु 

अजिकृि स्िर छैटौ 

 ९८६८१७८४५९ 

६ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, गण्डकी  सजुदप पन्थ शाखा प्रिखु 

अजिकृि स्िर छैटौ 

९८६३४४७१९८ 

७ नगर काययपाजलकाको कायायलय, गोरखा  चन्र बहादरु खड्का शाखा प्रिखु  

अजिकृि स्िर दशौ ँ
 

९८५५०५४५५५ 

८ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, चिुनुव्री बलराि पाठक शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटै 
 

९८५६०१०१४६ 

९ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, िाचे िन्ि ुअयायल पौडेल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४६७४८५१९ 

१० नगर काययपाजलकाको कायायलय, 

पालङुटार 

बाबुराि काराखेिी शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर दशौं 

९८४१५९३९७७ 

११ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, बारपाक 

सजुलकोट 

बसन्ि राि िट्ट शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४८८०७४०३ 

१२ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, जििसेन 

थापा 

यान बहादरु नेपाली शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

९८६२५८३०८२ 

१३ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, शजहद 

लखन 

रािेन्र खनाल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८४६३७७३०१ 

१४ गाउ काययपाजलकाको कायायलय, 

जसरानचोक 

िोिीिाया ढकाल शाखा प्रिखु अजिकृि 

स्िर छैटौ 

 ९८५११४०१०५ 

१५ जिजिन्न गैर सरकारी सस्था िध्ये इकाइ 

प्रिखुले छानेको ५ िना  
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अनुसूची ४:  गाौँउपाजलका तथा नगरपाजलकाका जिपद् फोकल पसवनको नाि र सम्पकव   

 

क्रस सस्थाको नाि सम्पकव  व्यजि पद सम्पकव  नम्बर 

१ गोरखा नगरपाजलका ध्रिु जघजिरे िािािरण अजिकृि ९८४१४७४२०७ 

२ पालङुटार नगरपाजलका रुल बहादरु आल े शाखा अजिकृि ९८४१७१७८६७ 

३ आरुघाट गाउँपाजलका िहशे काफ्ले अजिकृि छेटौ ँ  ९८५११८८२७२ 

४ चिुनुब्री गाउँपाजलका बलराि पाठक अजिकृि छेटौ ँ ९८५६०१०१४६ 

५ अजिरकोट गाउँपाजलका अिर पंगेनी अजिकृि स्िर छेटौ ँ ९८४६२८८३२३ 

६ जसरानचोक गाउँपाजलका अहिद जदन जिँया सहायक स्िर पाचौ ँ  ९८५६०४०५८८ 

७ िाचे गाउँपाजलका सरोि िाग्ले कम्प्यटुर अरेटर ९८५६०४२४५१ 

८ बारपाक सजुलकोट गाउँपाजलका िहासागर पौडेल कम्प्यटुर अपरेटर ९८४०६०४५९६ 

९ गण्डकी गाउँपाजलका बेदहरी  अजिकारी अजिकृि स्िर छैटौ ँ ९७४५०७१९१९ 

१० जििसेनथापा गाउँपाजलका जििेक खनाल अजिकृि स्िर छैटौ ँ  ९८४९७५६०२९ 

११ शजहदलखन गाउँपाजलका रािन रानािाट इजन्िजनयर ९८४६०८१३८७ 
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 अनुसूची ५:जिल्लािा रहेको खोि उद्धार सािग्रीको जििरण 

क्र.

स. 
कायावलयको नाि 

एम्बु

लेन्स 

सं

ख्या 

डोिर

/ 

एकसा

भेिर 

सं

ख्या 

लोडर 

संख्या 

के्रन 

सं

ख्या 

िािर 

ि्या

ङ्कर 

सं

ख्या 

डोरी 

(जि. 

लाई

फ 

ज्या

केि 

भयाव

िङ्ग 

सं

ख्या 

िािर 

रेस्कयू 

हेलिे

ि 

सं

ख्या 

तारिा

ली  

जकि 

बकस 

संख्या 

डु

ङ्गा/

बोि 

सं

ख्या 

पाल 

सं

ख्या 

जत्रपाल 

संख्या 

तार

पो

जलन 

सं

ख्या 

आ

श्रय 

स्थ

ल 

सं

ख्या 

अन्य 

जिजि

ि 

१ 
अजिरकोट 

गाउँपाजलका 
२ १ ० ० ० १०० ० ० ० ० ० ० ५ ५ ० २   

२ 
आरुघाट 

गाउँपाजलका 
५ ० ० ० ० ५०० १५ १ ० १०० २० ० १०   ० १५  

३ 
िारपाक सजुलकोट 

गाउँपाजलका 
५ १ ० ० ० ५० ० ० ० १०० ० ० २० ५० ० १   

४ 
जििसेनथापा 

गाउँपाजलका 
३ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ६०   

५ चिुनुब्री गाउँपाजलका ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ ० ० ० ० ०   

६ िाचे गाउँपाजलका २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

७ गण्डकी गाउँपाजलका १ ० ० ० ० ५०० ० ० ० ० १० ० ० १० ० ८   

८ गोरखा नगरपाजलका ३ १ ० ० ० ० ० २ ० ० ७ ० ० ० ० १   

९ 
पालङ्ुटार 

नगरपाजलका 
६ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १५ ० ०   

१० 
शजहदलखन 

गाउँपाजलका 
५ ० ० ० ० ० ० २ ० ० ० ० ० ३० ० ३०   

११ 
जसरानचोक 

गाउँपाजलका 
२ ० ० ० ० २०० २ १ ० ० ० ० ० २५ 0 २ 

िेल्चा-10 

गल-5 

गैंची-7 
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१२ ररपिुदयन गण ० ० ० ० ० ० ४५ ० २० ० ० ० ० ० ० ०   

१३ 
सशस्त्र प्रहरी बल २९ 

नं ह.ेक्िा 
० ० ० ० ० १०० ० ० २० ० ० ० ० ० ० ०   

१४ 
जिल्ला प्रहरी 

कायायलय 
० ० ० ० ० ० २९ १ २० ० ९ ० ० २० ० ० 

जरल 

िेजशन

-१ 

थान, 

chain

saw- 

२ 

थान 

१५ रेडक्रि सोसाइटी १ ० ० ० ० ५०० ० ० ० ० ० ० ० २५० ० ० 

राहि 

सेट 

५० 

१६ 
अन्य जिजिन्न संघ 

संस्थासंग 
१७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

१७ जनिायण व्यिसायीहरु ० १० ४ ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०   

१८ 
कुल िम्िा 

५२ १४ ४ ० २ 
१९५

० 
९१ ७ ६० २०० ४८ ० ३५ ४०५ ० ११९ 
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अनूसूजच ६: जनिी व्यिसायीहरुसंग रहेका जिपद् व्यिस्थापनिा प्रयोग गनव सजकने िेजशनरी औिारहरुको जििरण 

जस.नं. हेभी 

ईजकिपिेन्िको 

नाि 

संख्या हेभी ईजकिपिेन्ि 

रहेको स्थान 

प्रोपाईिरको ठेगाना 

नािथर सम्पकव  नं. 

१ व्याक हु लोडर १ गो.न.पा. ८ जकरण श्रेष्ठ ९८५६०४०३०० गो.न.पा. ८ 

२ व्याक हु लोडर १ गो.न.पा. ८ नारायण खड्का  ९८५६०४०४२५ गो.न.पा. ८ 

३ िे.जस.जि. २ 

४ व्याक हु लोडर २ पा.न.पा. १० कजिन्र 

अजिकारी  

९८४६०५००४४ पा.न.पा. १० 

५ िे.जस.जि. २ 

६ व्याक हु लोडर ४ सलुीकोट ६ इश्वर थापा  ९८०२९४०४६३ सलुीकोट ६ 

७ ९८५६०४०४६३ 

८ स्कािेटर १ पा.न.पा. ७  सन्िोष िण्डारी ९८५६०४०२१० पा.न.पा. ७  

९ व्याक हु लोडर ३ 

१० स्कािेटर ३ गो.न.पा. ७  फजणन्र प्रसाद 

िट््ट 

९८५६०४०९४४ गो.न.पा. ७  

११ व्याक हु लोडर २ 

१२ स्कािेटर ४ गो.न.पा. १० उत्ति िट्ट ९८६८०६१५९७ गो.न.पा. १० 

१३ व्याक हु लोडर २ ९८५१०९८८८२ 

१४ JCB १ आरुघाट गा.पा. ९ सन्िोष श्रेष्ठ  ९८१५११६२९० आरुघाट गा.पा. 

९ 

१५ स्कािेटर १ आरुघाट गा.पा. ९ जबर बहादरु गरुुङ  ९८६०२२०८१४ आरुघाट गा.पा. 

९ 

१६ JCB १ जििसेनथापा 

गा.पा.३  

सिुास चौलागाई  ९८६९६९१२६४ जििसेनथापा 

गा.पा.३  

१७ JCB १ जििसेनथापा 

गा.पा.४  

अििृ िािाङ  ९८५१२३७३०७ जििसेनथापा 

गा.पा.४  

१८ JCB १ आरुघाट गा.पा. ३ जिबन जििारी  ९८५११०७१५७ आरुघाट गा.पा. 

३ 

१९ JCB १ आरुघाट गा.पा. ४ जसजद्वजबनायक 

कन्िक्सन प्रा.जल. 

९८६५३८५५५९ आरुघाट गा.पा. 

४ 

२० स्काईिेटर  १ अजिरकोट गा.पा.५ रिेश श्रेष्ठ  ९८५१०४७७७१ अजिरकोट 

गा.पा.५ 
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२१ डोिर  १ बा.स.ुगा.पा. २ सरेुन्र राि पौडेल  ९८५१०५५८९२ बा.स.ुगा.पा. २ 

२२ स्काईिेटर  १ बा.स.ुगा.पा. ४ जबर बहादरु गरुुङ  ९८५१२७७६५४ बा.स.ुगा.पा. ४ 

       

 

 अनुसूची ७: जिपद्को सियिा उद्धारको लाजग  आिश्यक न्यूनति सािग्रीको जििरण 

क. बाढी पजहरोको लाजग 

ताजलकाः बाढी पजहरोका सियिा आिश्यक न्यूनति उद्घार सािाग्रीहरू 

क्र. सं. सािानको नाि संख्या कैजफयि 

१. लाइयफ ज्याकेट  

ि
ाज

ल
ि

 प्र
ाप्त

 व्
य

जक्त
ल

े प्र
य

ोग
 ग

न
े 

२. ट्यिु  

३. डाइयनाजिक रोप  

४. क्याराजिना  

५. जफगर एट  

६. स्िाजटक रोप  

७. चेन सअ  

८. जचजपङ ह्याम्िर  

९. ििुर  

१०. उड कटर िेजशन  

११. चक्कु  

१२. सचय लाइयट  

१३. हलेोजिङ लाइयट  

१४. िंगी आरा  

१५. टचय लाइयट  

स
ाि

ान्
य

 व्
य

जक्त
ल

े प्र
य

ोग
 ग

न
य स

क्
न
े १६. हलेिेट  

१७. जपक  

१८. साबेल  

१९. बन्चरो  

२०. रोप (डोरी)  

२१. गल  

२२. गिबुट  

२३. पन्िा  

२४. घन  
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२५. फोरूिा  

स्रोतः हिल्ला हिपि ्व्यिस्थापन सहमहत गोरखा 

ख. भूकम्पको लाजग 

ताजलकाः भूकम्पको सियिा आिश्यक न्यूनति उद्दार सािाग्रीहरू 

१. डाइवनाजिक रोप  

त
ाज

ल
ि

 प्र
ाप्त

 व्
य

जि
ले

 प्र
य

ोग
 ग

ने
 

२. स्िाजटक रोप  

३. क्याराजिना  

४. जफगर एट  

५. बोल्ड कटर (३ साइयि०  

६. चेन सअ  

७. जचजपङ ह्याम्िर  

८. जरल िेजशन  

९. ििुर  

१०. उड कटर िेजशन  

११. चक्कु  

१२. सचय लाइयट (हलेोजिङ्ग)  

१३. हलेोजिङ्ग  

१४. टचय लाइयट  

१५. हाइयरोजलक ज्याक  

१६. चेन पलु्ली  

१७. चस्िा  

१८. याङ्कर  

१९. रोप (डोरी)  

२०. िंगी आरा  

२१. हलेिेट  

स
ाि

ान्
य

 व्
य

जक्त
ल

े प्र
य

ोग
 ग

न
य स

क्
न
 े

२२. जपक  

२३. सािेल  

२४. बन्चरो  

२५. गल  

२६. गिबुट  

२७. पन्िा  

२८. जसट िेल्ट  

२९. घन  

३०. फोरूिा  
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३१. व्ल्याङ्केट  

३२. िन्चरो  

स्रोतः हिल्ला हिपि ्व्यिस्थापन सहमहत गोरखा 

ग. आगलागीका लाजग 

ताजलकाः आगलागीको सियिा आिश्यक न्यूनति उद्दार सािाग्रीहरू 

क्र. सं. सािानको नाि संख्या कैजफयि 

१. दाँिे  

ि
ाज

ल
ि

 प्र
ाप्त

 व्
य

जक्त
ल

े प्र
य

ोग
 ग

न
े 

२. झ्यापे  

३. फायर एक्सजटङ्ग्यसुर  

४. याङ्कर (हुक)  

५. फायर फाइयजटङ सटु  

६. िेट सटुर  

७. अग्नी जनयन्त्रक (दिकल)  

८. गिबुट  

९. बाजल्टन  

स
ाि

ान्
य

 व्
य

जक्त
ल

े प्र
य

ोग
 ग

न
य स

क्
न
े 

१०. पन्िा  

११. हलेिेट  

१२. जपक  

१३. साबेल  

१४. फोरूिा  

१५. व्ल्याङ्केट  

१६. बन्चरो  

स्रोतः हिल्ला हिपि ्व्यिस्थापन सहमहत गोरखा 

घ. सडक दुघविना 

ताजलकाः सडक दुघविनाका सियिा आिश्यक न्यूनति उद्दार सािाग्री 

क्र. सं. सािानको नाि संख्या कैजफयि 

१.  िेजडकल (फस्ट एडको िक्स सजहि)  

ि
ाज

ल
ि

 
प्र

ाप्त
 

व्य
जक्त

ल
े 

प्र
य

ोग
 ग

न
े 

२.  स्टेचर  

३.  एम्िलुेन्स  

४.  याङ्कर  

५.  हाइयरोजलक ज्याक  

६.  चेन पलु्ली  
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७.  हलेिेट  

८.  पन्िा  सािान्य व्यजक्तले प्रयोग गनय सक्ने 

स्रोतः हिल्ला हिपि ्व्यिस्थापन सहमहत गोरखा 

 

अनुसूजच ८: जिल्ला प्रहरी कायावलय अन्तगवत प्रिुखहरुको नािािली र सम्पकव   नं. 

कायावलय प्रिुख हरुको नािािली र सम्पकव  नं.:- 

जस.नं. जिल्ला  कायावलयको नाि  दिाव प्रिुखको नाि थर सम्पकव  नं. कायावलयको 

नं. 

कलसाईन 

१ 

ग
ोर

ख
ा 

जि.प्र.का.गोरखा प्र.उ. शेखर खनाल 9851280500 9856055555 G1 

२ जि.प्र.का.गोरखा  प्र.ना.उ. प्रकाश दाहाल 9851281230 9856061190 G2 

३ जि.प्र.का.गोरखा  प्र.जन. ििय बहादरु 

अजिकारी 

9856065917   G3 

४ जि.प्र.का.गोरखा  प्र.जन. राििी दिेकोटा 9865996693   G4 

  जि.प्र.का.गोरखा  प्र.जन. जहिनाथ जघजिरे 9857090111   G5 

६ ई.प्र.का.आरुघाट गोरखा प्र.जन. सन्ि कुिार लािा 9851282619 9856042099 X22 

७ ई.प्र.का.िौिारी  गोरखा प्र.जन. प्रकाश पौडेल 9851281495 9856005100 X26 

८ ई.प्र.का.ठाँटीपोखरी गोरखा प्र.जन. सोिदास ढकाल 9851283777 9856091000 X24 

९ ई.प्र.का.हिी गोरखा प्र.ना.जन. ईन्रदबे थापा 9841513231 9856000134 M27 

१० ई.प्र.का.िाकुकोट गोरखा प्र.स.जन. शत्रिुन उपाध्याय 9847031384 9856043035 M29 

११ ई.प्र.का.िनकािना गोरखा प्र.ना.जन. राि ुपौडेल 9841407664 9856041399 M31 

१२ जस.प्र.चौ.छेकम्पार गोरखा प्र.स.जन. डोलराि रानािाट 9846121587 9856090327   

१३ जस.प्र.चौ.लाके गोरखा प्र.स.जन. गरुरलाल थारु 9848203534 9846984516   

१४ जि.िा.प्र.का.गोरखा प्र.ना.जन. जित्रलाल ढकाल 9846063921 9856090266 GT1 

१५ प्र.चौ. आखेि गोरखा प्र.ह. दल बहादरु गरुुङ 9849278709 9856045067 C70 

१६ प्र.चौ.नयासाघ ुगोरखा प्र.स.जन. संिय ढकाल 9864423111 9856047399 C62 

१७ प्र.चौ.घ्याल्चोक गोरखा प्र.स.जन. जकरण बस्नेि 9856090261 9856090326 C64 

१८  प्र.चौ.िाङलीचोक गोरखा प्र.स.जन. याि प्रसाद पौडेल 9856090011 9856047499 C54 

१९ प्र.चौ.घ्याम्पेसाल गोरखा प्र.स.जन. रेख बहादरु थापा 9846167828 9856045068 C57 

२० प्र.चौ.िच्चेक गोरखा प्र.ना.जन. रन बहादरु चन्द 9847842714 9856045027 C58 

२१ प्र.चौ.िझिुादउेराली गोरखा प्र.ना.जन. कृरण श्रेष्ठ 9847261294 9856043699 C59 

२२ प्र.चौ. िाछीखोला गोरखा प्र.स.जन. रुद्ध बहादरु थापा 9863417904 9856045040   

२३ प्र.चौ. कुररन्टार गोरखा प्र.ह. एकराि थापा िगर 9863984155 9856041899 C53 

२४ प्र.चौ.बोलायङ गोरखा प्र.स.जन. िन बहादरु जि.टी. 9856090623 9856043499 C52 

२५ प्र.चौ.बुङकोट गोरखा प्र.स.जन. सन्िोष अजिकारी 9863786416 9856046799 C63 
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२६ प्र.चौ. बारपाक गोरखा प्र.स.जन. जदपेन्र गरुुङ 9829110052 9856043036 C56 

२७ प्र.चौ.छोप्राक गोरखा प्र.स.जन. बोि नारायण श्रेष्ठ 9845728818 9856000135 C61 

२८ प्र.चौ.िान्बु गोरखा प्र.स.जन. छजबलाल अछािी 9861231146 9856045049 C66 

२९ प्र.चौ.जसदीबास गोरखा प्र.ना.जन. जसंह बहादरु शाही 9748082871 9856090328   

३० प्र.चौ.सािागाउँ गोरखा प्र.स.जन. रणिर रेग्िी 9867251201 9746127407   

३१ प्र.चौ.कोखेआहाले गोरखा प्र.ह. केशर राना 9864334557 9856041799 C68 

३२ प्र.चौ. सौरपानी गोरखा प्र.ह. काजल बहादरु सनुार 9844876626 9856043037 C72 

३३ प्र.चौ. रािािाटे गोरखा प्र.स.जन. ऋजषराि च्िाई 9867766273 9856000136 C74 

३४ का.स.ुगाडय गोरखा प्र.स.जन. प्रेि बहादरु बाँजनया 9846131355 9856090318 G14 

३५ का.द.गाडय गोरखा प्र.ह. अिर बहादरु दलायिी 9847263645 9856090314 C60 

३६ प्र.चौ. बाह्रजकलो गोरखा प्र.ना.जन. पशुयराि िोशी 9856060745 9856043599 C55 

३७ प्र.चौ. बालिुा गोरखा प्र.स.जन. लक्ष्िी घले 9851283790 9856045019 C80 

३८ प्र.चौ. िगि गोरखा प्र.स.जन. राि ुपौडेल 9846192869 9856045038   

३९ अं.प्र.पोि चनौटे गोरखा प्र.ह. िन बहादरु जब.क. 9846063339 9856045047 C76 

४० अं.प्र.पोि िारापानी गोरखा प्र.ह. जबर बहादरु श्रेष्ठ 9840771619 9856045002 C81 

४१ अ.प्र.पोि लक्ष्िीबिार 

गोरखा 

प्र.ह. सािन गरुुङ 9845314557 9856045017 M7 

४२ अ.प्र.पोि जबरुिाटार गोरखा प्र.स.जन. जिकास जसलिाल 9806751529 9856081198   

४३ प्र.जि.अ.जन.गाडय गोरखा प्र.ह. सरद कुिार के.सी. 9866906713 9856090324 CM 

४४ अं.प्र.पोि हिाईग्राउण्ड  प्र.ह. टोप बहादरु थापा 9806720521 9856000137 C78 

४५ अ.प्र.पोि खान्चोक  प्र.ह. उिराि कुिाल 9847343182 9856090334   

४६ अ.प्र.पोि लाप्राक गोरखा  प्र.ह. िनक थापा  9847290610 9856090336   

४७ अ.प्र.पोि पौिाटार गोरखा प्र.ह. शेर बहादरु अजहर 9846416560 9856000138   

४८ िल्लो दरबार गाडय गोरखा प्र.ह. लाल बहादरु सारु 9866443921 9856090313 G13 

४९ ररजपटर टािर  प्र.ि. जदपक घिी 9867173694 निएको   

५० जिल्ला अस्पिाल गोरखा  प्र.ि. पणुय बहादरु थापा 9847892093 9856090325 GH 

५१ सिदुायीक प्रहरी सेिा 

गोरखा 

प्र.स.जन. जबदरु खत्री 9849246365 064-421046   

५२ DEOC प्र.ह. लाल बहादरु के.सी. 9867327748 निएको   

५३ जि.अ.स.िथा सु.प्र.ई.गाडय प्र.ह. जलला बहादरु 

रानािाट 

9846643482 निएको   
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अनुसूची ९: जिल्ला जस्थत स्थानीय तहका प्रिुख/उपप्रिखुहरुको सम्पकव  नम्िर 

क्र.सं. न.पा/ गा.पा प्रिुख/ अध्यक्ष सम्पकव  नम्बर उपप्रिुख/ 

उपाध्यक्ष 

सम्पकव  नम्बर 

१ गोरखा नगरपाजलका श्री रािनराि पन्ि ९८५६०४०३३८ श्री जिना कुिारी श्रेष्ठ ९८५६०७५०६७ 

२ पालङुटार नगरपाजलका श्री ई.दीपक बाबु कंडेल ९८५६०७४९२४ श्री पम्फा बसेल ९८४६७४७१७१ 

३ अजिरकोट गाउँपाजलका श्री फजणन्र प्रसाद जििाल ९८४१७१०७३८ श्री चन्र िाया गरुुङ ९८५६०४०७०७ 

४ चिुनुब्री गाउँपाजलका श्री िन बहादरु गरुुङ ९८५१०१५४९२ श्री कुिारी गरुुङ ९८४१४६१५८६ 

५ बारपाक सजुलकोट 

गाउँपाजलका 

श्री जिरण ुिट्ट ९८५६०४०८७३ श्री सनिाया गरुुङ ९८६०६४७८३७ 

६ जसरान्चोक गाउँपाजलका श्री राि ुगरुुङ ९८५१०४००६६ श्री रीिा दिेकोटा ९८४६३७७९०१ 

७ गण्डकी गाउँपाजलका श्री होि बहादरु राना िगर ९८५६०४०१०० श्री लजलिा 

अजिकारी 

९८४६०७०४४९ 

८ िाचे गाउँपाजलका श्री सन्िोष गरुुङ ९८५१०१९३५३ श्री फुलिाया गरुुङ ९८४६७२२४०५ 

९ आरुघाट गाउँपाजलका पणूय बहादरु दाहाल ९८५६०४३०३४ श्री कल्पना नेपाली ९८४६०७५४५५ 

१० जििसेनथापा गाँउपाजलका इश्वर पाण्डे ९८५१०९९६९९ श्री जिनु िाग्ले ९८४६०८८३४५ 

११ शजहदलखन गाउँपाजलका रिेश बाबु थापा िगर ९८५६०४०३७५ श्री इजन्दरा जििारी ९८४६४३३५१५ 

 
अनुसूजच १०: जिल्ला जस्थत स्थानीय तहका िडाअध्यक्षहरुको सम्पकव  नम्बर 

जिल्ला जस्थत सिै स्थानीय तहका िडा अध्यक्षहरुको सम्पकव  नम्बर 

क्र.सं. नगरपाजलका/ 

नगरपाजलकाको 

नाि 

प्रिुख/अध्यक्ष उप-प्रिुख / 

उपाध्यक्ष 

िडा 

नं. 

िडा अध्यक्ष  सम्पकव  नम्बर 

१ 

 चु
ि

न
ुब्र

ी 
ग

ा.
प

ा.
 

िन बहादुर गुरूङ  
 

कुिारी गुरूङ  १ जिर बहादरु लािा  ९७४११७२८५७ 

२ पेम्िा रेपा ९८६१३६६६३७ 

३ राि कुिार गरुूङ  ९८४६६३३४८२ 

४ पेिा डुण्डुप लािा  ९८४७०४२२२ 

५ सोनाि ग्याल्िेन लािा  ९८६६०६५४४७ 
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६ लोप्साङ लािा  ९७४६०४३८८२ 

७ पासाङ फुन्िङु लािा  ९७४६११५०५७ 

२ 
 ज

स
रा

न
च

ोक
 ग

ा.
प

ा.
 

रािु गुरूङ  रीता देिकोिा १ सकुिान गरुूङ ९८४६४००९९४ 

२ ज्ञानेन्र गरुूङ  ९८१३०३५६७३ 

३ जिर बहादरु थापा  ९८४९९१५९०५ 

४ जदपक हिाल  ९८४१६८६२०१ 

५ सन्िोष गरुूङ  ९८५६०१६१८५ 

६ नारायण बाबु दानी  ९८४६०५६३७४ 

७ सरुि ढकाल  ९८४५०४६१९६ 

८ झटक प्रसाद दिाडी  ९८६००३७१६१ 

३ 

श
जह

द
ल

ख
न

 ग
ा.

प
ा.

 

रिेश बाबु थापा 

िगर  

इजन्दरा जतिारी   १ जदप बहादरु के.सी.  ९८४६२०५२८६ 

२ अचल  बाबु थापा  ९८४६३४०३३५ 

३ गणेश थापा  ९८५६०४११५३ 

४ कृरण बहादरु प्रिा  ९८४६२५२९९७ 

५ यि बहादरु राना  ९८४६१५८९७३ 

६ जदजलप नारायण थापा  ९८१४१२२३७५ 

७ शरण श्रेष्ठ  ९८५६०४०३६८ 

८ काशीनाथ अंगाइ  ९८५६०४०३२० 

९ राि प्रसाद लाजिछाने  ९८६०४८६१६१ 

४ 

 प
ालु

ङ
ि

ार
  
न

.प
ा.

 

जदपक बाबु कौँ डेल  पम्फा बसेल  १ कृरण बहादरु पररयार  ९८४६४७५३३७ 

२ लोकनाथ िाग्ले  ९८५६०४०९७७ 

३ रेशि बहादरु अजिकारी  ९८२४१११३३७ 

४ ठाकुर कान्ि रानािाट  ९८५६०४२०७२ 

५ जदपक पाण्डे  ९८४६६३६८९० 

६ गोजिन्द िराकोटी  ९८४६२१६७८३ 

७ िसन्ि कुिार श्रेष्ठ  ९८५६०६०३६६ 

८ शंकरराि कंडेल  ९८५६०४०८७९ 

९ िेिराि पाण्डे  ९८५६०१६२०७ 

१० रीजखराि िौराली  ९८४६२८९७७९ 

५ 

 अ
जि

रक
ोि

  

ग
ा.

प
ा.

 

फजणन्र प्रसाद 

जिताल  

चन्र िाया गुरूङ  १ िनु गरुूङ  ९८२४१५४८०२ 

२ जिि लाल ििाङ  ९८१३३४५५०१ 

३ ियाराि गरुूङ  ९८५६०४०६२३ 
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४ िङ्ग बहादरु गरुूङ   ९८५६०७१२३२ 

५ झल प्रसाद दिेकोटा  ९८२७१३०४६१ 

६ 
 ग

ण्
ड

क
ी 

ग
ा.

प
ा.

 
होि बहादुर राना 

िगर  

जललता 

अजिकारी   

१ जगर बहादरु गरुूङ  ९८४६२५६४९२ 

२ दउे बहादरु गरुूङ  ९८१८७९९६८७ 

३ निराि श्रेष्ठ  ९८०६७६६१९२ 

४ नर बहादरु पाण्डे  ९८१७१८७४९९ 

५ िस बहादरु जसह ंथापा  ९८०८०१५५५० 

६ िीिन गरुूङ  ९८५६०१००७६ 

७ िुलसी रेग्िी  ९८०८४१३५४४ 

८ राि प्रसाद रेग्िी  ९८१०२५४६३६ 

७ 

आ
रु

घ
ाि

 ग
ा.

प
ा.

 

पुणव बहादुर 

दाहाल  

कल्पना नेपाली  १ शेर बहादरु घले  ९८२४१२३८४७ 

२ सोि प्रसाद घले  ९८२६१४४९९१ 

३ जशरबल बराि ु ९८१६६३३०२४ 

४ कृरण बहादरु ििला  ९८४६७२६३८१ 

५ नारायणध्िि खड्का  ९८४००९५०६६ 

६ जबर बहादरु गरुूङ  ९८०८३०३७६१ 

७ रण बहादरु बराि ु ९८१९१५७७०३ 

८ िरुारी खनाल  ९८४९९५४५१४ 

९ जडल बहादरु रोका  ९८६२२५३३८८ 

१० िेन बहादरु अजिकारी  ९८१४१४१८५२ 

८ 

जभ
ि

से
न

 ग
ा.

प
ा.

 

इश्वर पाण्डे  जिनु िाग्ले  १ बरी नारायण श्रेष्ठ  ९८४६३४००९७ 

२ नारायण प्रसाद िट्टराइ  ९८५१२१८५६५ 

३ जलला नाथ लाजिछाने  ९८४६३४०३५७ 

४ िदन कुिार दाहाल  ९८४६७२२३०५ 

५ प्रेि चन्र श्रेष्ठ  ९८४६१५८९९६ 

६ जिि बहादरु थापा िगर  ९८४६९८४१०७ 

७ नारायण श्रेष्ठ  ९८५६०२७९९६ 

८ बास ुथापा  ९८५६०४०६६८ 

९ 

 ग
ोर

ख
ा 

न
.प

ा.
 

रािनराि पन्त  जबना शे्रष्ठ  १ जहक्िि बहादरु कँुिर  ९८०६४१६८४३ 

२ रहििुल्ला जिया  ९८५६०४०३३३ 

३ राि बाबु बोगटी  ९८४९००४६२ 
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४ खोप बहादरु अजिकारी  ९८५६०४०३४४ 

५ राि कुिार थापा िगर   ९८५६०८९१३३ 

६ नारायण प्रसाद अयायल   ९८४६२५६२९३ 

७ जिरण ुप्रसाद श्रेष्ठ  ९८५६०४०१२९ 

८ कृरण बहादरु खत्री  ९८५६०४०४४८ 

९ कुल बहादरु कुिर  ९८५६०४०७१७ 

१० दिेी बहादरु बस्नेि  ९८५६०२९८९३ 

११ राि बहादरु खड्का  ९८५६०२७३३० 

१२ जडल बहादरु थापा िगर  ९८५६०४००३३ 

१३ हरी बहादरु खनाल   ९८४१८६८३१४ 

१४ राि बहादरु खड्का  ९८५६०४१०३५ 

१० 

 ि
ाचे

 ग
ा.

प
ा.

 

सन्तोष गुरूङ  फुलिाया गुरूङ   १ जदजलप गरुूङ  ९७५६००४०४७ 

२ सकु बहादरु गरुूङ  ९८४९००६२९३ 

३ इन्र प्रसाद गरुूङ  ९७४६०९१९०९ 

४ राि गरुूङ  ९८४९४३६३५१ 

५ िुल बहादरु गरुूङ  ९८४६३७७७७१ 

६ िन कुिार घले  ९८४६०९७७२६ 

७ सयुयिान गरुूङ  ९८४०१२२५७७ 

११ 

 ब
ार

प
ाक

 सु
जल

क
ोि

 ग
ा.

प
ा.

 

जिरण ुभट्ट  सनिाया गुरूङ   १ रोशन कुिार लािकाक्षे  ९८२६१७५७४४ 

२ लाल बहादरु गरुूङ  ९८४६३००४४४ 

३ सकु बहादरु ििाङ  ९७४६९४४२३६ 

४ िीि बहादरु गरुूङ  ९८४६३५६३७३ 

५ गोपाल बहादरु गरुूङ   ९८१९९८१७३४ 

६ बाबुलाल गरुूङ  ९८१६१२४२२९ 

७ कृरण गरुूङ  ९८५६०४०८५६ 

८ कृरण बहादरु गरुूङ  ९८४६२९०८९५ 

 

अनुसूची ११:  जिल्ला जस्थत खुल्ला के्षत्रहरुको जििरण: 

                             गोरखा जिल्लािा पजहचान भएका खुल्ला के्षत्रको जििरण 

क्र.सं. खुल्ला के्षत्र कायि गररएको न.पा./ गा.पा िडा नं. के्षत्रफल हालको 

अिस्था 

कैजफयत 
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िाचे गाउौँपाजलका 

१ गल्िनचेि  िाचे १ एजकन निएको जिपदक्ो 

सियिा 

खलु्ला क्षेत्रको 

रुपिा प्रयोग 

गनय सजकने 

१० िटा 

२ िचेि िाचे २ एजकन निएको 

३ पाियिी जन.िा.जि. िाचे ३ एजकन निएको 

४ फ्याप्चेि िाचे ४ एजकन निएको 

५ आरोही पाकय  ििुेकाङ िाचे ४ एजकन निएको 

६ गोङगरचेि िाचे ५ एजकन निएको 

७ यरुसे खकय  खेलकुद िैदान िाचे ७ एजकन निएको 

८ लाप ुिाजथल्लो गाउँ िाचे ७ एजकन निएको 

९ कालारात्री िा.जि. िाचे ७ एजकन निएको 

१० काजशगाउँ खेलकुद िैदान िाचे ६ एजकन निएको 

अजिरकोि गाउौँपाजलका 

१ िनजशरा िा.जि. खेल िैदान िथा स्िास््य कायायलय 

िैदान ( अजिरकोट गा.पा) 

अजिरकोट १ एजकन निएको िा.जि. िथा 

स्िास््य 

शाखाले प्रयोग 

गरेको 

७ िटा 

२ घ्याच्चोक खेल िैदान अजिरकोट १ एजकन निएको खेल िैदानको 

लाजग सिय 

सियिा प्रयोग 

गररएको 

३ टँुजडखेल अजिरकोट ३ एजकन निएको   

४ अजिरकोट डाडाँ अजिरकोट ३ एजकन निएको   

५ परुानो आिी व्यारेक अजिरकोट ३ एजकन निएको पजहला आिी 

व्यारेकको 

लाजग प्रयोग 

गररएको 

६ जहिालय िा. जि. खेल िैदान अजिरकोट ४ एजकन निएको जिद्यालयको 

खेल िैदानको 

लाजग प्रयोग 

गररएको 
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७ िीिन ज्योजिि  िा.जि. खेल िैदान अजिरकोट ४ एजकन निएको जिद्यालयको 

खेल िैदानको 

लाजग प्रयोग 

गररएको 

जसरानचोक गा.पा. 

१ जिद्यालय िथा िठिजन्दर सिै िडाका एजकन निएको     

चुिनुब्री गाउौँपाजलका 

१ हालसम्ि पजहचान  निएको         

गोरखा नगरपाजलका 

१ िाप्ले स्िास््य चौकी र खेल िैदान ठुलो चौर साियिजनक 

िैदान, काजलका प्रा.जि. 

गोरखा 

नगरपाजलका -१ 

एजकन निएको     

२ िहालक्ष्िी खेल िैदान र िाग िैरि खेल िैदान गोरखा 

नगरपाजलका-२ 

एजकन निएको   

३ रिेटार खेल िैदान, घिुाउने चौर खेल िैदान, िल्लो 

आहाले जपकजनक स्पोटय  

गोरखा 

नगरपाजलका -३ 

एजकन निएको   

४ दाररि डाडा खलु्ला िैदान, पिुली  बगैचँा पररसर, 

जििसेन थापा पाकय  

गोरखा 

नगरपाजलका -४ 

एजकन निएको   

५ पदलेथोक खेल िैदान, गैरी कुिा, चौर पररसर, 

पजििकाली, जचल्डेनपाकय  पररसर, िनेपानी  िैदान 

पररसर, जि.पी. पाकय  पररसर, जसिपानी चौर पररसर,  

गोरखा 

नगरपाजलका -५ 

एजकन निएको   

६ रानी पोखरी र आिी िैदान पररसर िल्लो दरिार पररसर गोरखा 

नगरपाजलका - 

६ 

एजकन निएको   



गोरखा जिल्लाको जिपद् पूिवतयारी तथा प्रजतकायव योिना-२०७८-७९  

 

107 

७ नया ँबसपाकय  पररसर,आिी िैदान पररसर,  गोरखा 

नगरपाजलका -७ 

एजकन निएको   

८ आसे आहाल खेलकुद िैदान, आि डाडाँ बगैचा, 

लदुीदाि गाडे िन आसपास, आहाले डाडाँ पररसर 

गोरखा 

नगरपाजलका -८ 

एजकन निएको   

९ जशखर आहाले जपकजनक स्पोटय, क्राउन हाटल पररसर, 

जशखर खेलकुद िैदान, आिी व्यारेक िैदान पररसर 

गोरखा 

नगरपाजलका- ९ 

एजकन निएको   

१० छजिसे िगैचा पररसर, साझा ििन खलुा िैदान, बियरे 

िैदान, िहादिे टारी जपकजनक स्पोटय, ििुेको बगैचा 

पररसर, बौलाहा बगैचा पररसर, 

गोरखा 

नगरपाजलका - 

१० 

एजकन निएको   

११ कोल्चौर िैदान, िजझगैरा सािदुायीक ििन, बथोक खेल 

िैदान,  चाम्बोटे कृषी ििन पररसर. 

गोरखा 

नगरपाजलका- 

११ 

एजकन निएको   

१२ रानीटार  पाकय  पररसर, नौली चौिारा पाकय  क्षेत्र, 

आडाईगाउँ, जससौघारी जपकजनक पररसर, गोटेटार खेलकुद 

िैदान  

गोरखा 

नगरपाजलका- 

१२ 

एजकन निएको   

१३ गोरखकाली खेलकुद िैदान, जसिगैरी खेलकुद िैदान, राि 

शाह िा.जि. खेलकुद िैदान  

गोरखा 

नगरपाजलका- 

१३ 

एजकन निएको   

१४ गोपजलन िगैचा पररसर, सलानजगरी जशिालय िजन्दर 

पररसर, यांकोट खेलकुद िैदान, थापा चौिारा पररसर, 

ठुलो खोला िाने िैदान पररसर 

गोरखा 

नगरपाजलका- 

१४ 

एजकन निएको   

गण्डकी गाउौँपाजलका 

१ जििय ििानी िा.जि. गण्डकी गा.पा.-

१ 

एजकन निएको     

२ िाङलीचोक िा.जि.  गण्डकी गा.पा.-

२ 

एजकन निएको   
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३ िहादिे यिुा क्लि खेल िैदान गण्डकी गा.पा.-

२ 

एजकन निएको   

४ िैरि आश्रि गण्डकी गा.पा.-

३ 

एजकन निएको   

५ जदघेश्वर िा.जि. कौदी फुटिल िैदान, बटुकी आिरििु 

िा.जि. 

गण्डकी गा.पा.-

४ 

एजकन निएको   

६ रत्नेश्वर िा.जि.  िगििी िा.जि. ििानी िा.जि. गण्डकी गा.पा.-

५ 

एजकन निएको   

७ िरकाली िा.जि., िोिनडाँडा आ.जि., िालकी आ.जि., 

जचसापानी प्रा.जि.  

गण्डकी गा.पा.-

६ 

एजकन निएको   

८ सयुोदय िा.जि. पािलदिेी आ.जि. जचत्रादिेी आ.जि., 

जििोदय प्रा.जि.  

गण्डकी गा.पा.-

८ 

एजकन निएको   

आरुघाि गाउौँपाजलका 

१ द ररयल क्लि, िान्ि ु आरुघाट-१ ५ रोपनी चौर   

२ दजेिथान चौर आरुघाट-१ ४ रोपनी चौर 

३ पेल्चेि िैदान आरुघाट-१ ६ रोपनी चौर 

४ स्यािचेि ग्राउण्ड आरुघाट-१ ५ रोपनी चौर 

५ ििानी िा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-२ ३.५ रोपनी चौर 

६ ििानी होस्टेल आरुघाट-२ ३ रोपनी चौर 

७ िडा कायायलय ििन आरुघाट-२ ३ रोपनी चौर 

८ न्य ूिेनेरेसन यथु क्लि आरुघाट-२ ३.५ रोपनी चौर 

९ जनलकण्ठ आ.जि.  ग्राउण्ड आरुघाट-३ ३ रोपनी चौर 

१० िल्कुिारी िा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-३ ३ रोपनी चौर 

११ शंखादिेी प्रा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-३ ३ रोपनी चौर 

१२ काफल डाडाँ चौर आरुघाट-३ २० रोपनी चौर 

१३ आखेि  ग्राउण्ड, आखेि आरुघाट-४ ३ रोपनी चौर 

१४ सालघारी डाडा,ँ िराि गाउँ आरुघाट-४ ४ रोपनी चौर 

१५  गणेश िा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-४ ४ रोपनी चौर 
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१६ ठुलो चौर, बयाक आरुघाट-५ १० रोपनी चौर 

१७ लोजकल पाखा, सल्लाघारी आरुघाट- ५ २० रोपनी चौर 

१८ स्थानीका िजन्दर प्राङ्गण आरुघाट-५ २ रोपनी चौर 

१९ स्थाजनका िा.जि. चौर आरुघाट-५ २ रोपनी चौर 

२० िासकुी आ.जि. चौर आरुघाट-५ १.५ रोपनी चौर 

२१ िडा कायायलय ििन आरुघाट-६  ५ रोपनी चौर 

२२  अलैची िा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-६ २० रोपनी चौर 

२३ चरंुुग स्कुल खेलिैदान आरुघाट-७   चौर 

२४ सािदोबाटो खेलिैदान आरुघाट-७   चौर 

२५ चरंुुग चण्डी थान आरुघाट-७   चौर 

२६ लाकुरे - डाडा,ँ चरंुुग आरुघाट-७   चौर 

२७ दडुुले खकय  आरुघाट-७   चौर 

२८ िारापानी िा.जि. ग्राउण्ड आरुघाट-७   चौर 

२९  जचहान डाँडा, रानीस्िाराँ आरुघाट-७   चौर 

३० दरिार पोखरी क्षेत्र आसपास आरुघाट-७   चौर 

३१ शंखर प्रा.जि.को िैदान आरुघाट-७   चौर 

३२ घरेल ुचौर आरुघाट-७   चौर 

३३ िीिोदय िा.जि. गाउण्ड आरुघाट-७   चौर 

३४ आरुटार जििसेनस्थान आरुघाट-७   चौर 

३५ िंगलटार ग्राउण्ड आरुघाट-७   चौर 

३६  दउेराली चौिारा, डाँडागाउँ आरुघाट-७   चौर 

३७ चनौटे डाँडाको चौिारो आरुघाट-७   चौर 

पालुङिार नगरपाजलका 

१ क्याम्पस चौर पा.न.पा. - ५ २५ रोपनी खाली   

२ हिाईग्राउण्ड पा.न.पा. - ५ १०० रोपनी खाली 

३ किलटार पा.न.पा. - ६ २० रोपनी खाली 

४ पौिाटार लाि बगैचा पा.न.पा.- ६ १० रोपनी खाली 

५ लािा बगैचँा पा.न. पा.- ६ ३० रोपनी खाली 
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६ पसु्रेटार पा.न.पा.-७ २० रोपनी खाली 

७ ठुलीचौर पा.न.पा.-७ ५० रोपनी खाली 

८ आहाले बराय पा.न.पा.-७ ३० रोपनी खाली 

९ प्रसिुी केन्रको चौर पा.न.पा.- ८ ८ रोपनी खाली 

१० डुम्री गैरा पा.न.पा. -८ १० रोपनी खाली 

११ गैरी पा.न.पा.- ८ ४ रोपनी खाली 

१२ दिुार स्कुल पा.न.पा.- ८ २५ रोपनी खाली 

१३ कुडारे खेल िैदान पा.न.पा.-८ १० रोपनी खाली 

बारपाक सुजलकोि गाउौँपाजलका 

१ बारपाक गाउँ फुटिल िैदान िा.स.ुगा.पा.- १ एजकन निएको     

२ थानीथान चौर िा.स.ुगा.पा.- ४ एजकन निएको   

३ बरीडाँडा चौर िा.स.ुगा.पा.- ४ एजकन निएको   

४ िाझथर िाजिको चौर िा.स.ुगा.पा.- ३ एजकन निएको   

५ आटसीयपुीको ििन िा.स.ुगा.पा.- ५ एजकन निएको   

६ गाउँपाजलका स्िरीय रंगशला िा.स.ुगा.पा.- ६ एजकन निएको   

७ दउेराली खेलिैदान िा.स.ुगा.पा.- ७ एजकन निएको   

८ गैह्रीछाप खेलिैदान िा.स.ुगा.पा.- ७ एजकन निएको   

९ िनकािना यिुा क्लि िा.स.ुगा.पा.- ८ एजकन निएको   

शजहद लखन गाउौँपाजलका 

१ िहने्र शजक्त िा.जि. पररसर, बके्रश्वरी िा.जि. पररसर, िडा 

स्िरीय खेलकुद िैदान( काजियक डाँडा) 

श.ल. गा.पा.-१ एजकन निएको     

२ िनकािना िा.जि. पररसर, जिउरी िन्ज्याङ श.ल. गा.पा.-२ एजकन निएको   

३ जसजलङ लािा छापको सािदुाजयक ििन पररसर श.ल गा.पा.-३ एजकन निएको   

४ करङ बगर खेल िैदान, िडा स्िरीय खेल िैदान( िर 

डाडा) 

श.ल. गा.पा.-४ एजकन निएको   

५ िमु्ली चौिारा खेल िैदान श.ल. गा.पा.-५ एजकन निएको   
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६ गाउँपाजलका स्िरीय खेल िैदान( जपपलछाप),घले डाँडा 

खेल िैदान, ज्यािीर स्िाराँ खेल िैदान 

श.ल. गा.पा.-६ एजकन निएको   

७ दाचे खेल िैदान, शजहद स्िजृि खेल िैदान, काउले िंगार 

खेल िैदान, बुंकोट प्रहरी चौकी( पोखरी डाडाँ), खाब्दी 

िन्ज्याङ हलेी प्याड 

श.ल. गा.पा.-७ एजकन निएको   

८ िडा कायायलय ििन पररसर, रािशे्वरी िा.जि. पररसर श.ल.गा.पा-८ एजकन निएको   

९ रिाइलो डाँडा खेल िैदान, िनशजक्त िा.जि. खेल िैदान, 

रीपथोक खेल िैदान, सािदोबाटो खेल िैदान 

श.ल.गा.पा-९ एजकन निएको   

जभिसेनथापा गाउौँपाजलका 

१ ठुलो पोखरी र खेलिैदान क्षेत्र श.ल. गा.पा.-१ एजकन निएको खलु्ला स्थान   

२ कासी चौिारा एिं कुलेडाँडा क्षेत्र श.ल. गा.पा.-२ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

३ कुलेगैरा एिं िकुलो थमु्को क्षेत्र श.ल. गा.पा.-३ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

४ क्यिनुे दोिाटा क्षेत्र श.ल. गा.पा.-४ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

५ पिुली बिार डाडो क्षेत्र श.ल. गा.पा.-५ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

६ थाि डाँडो क्षेत्र श.ल. गा.पा.-६ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

७ किलपोखरी, राम्चे क्षेत्र श.ल. गा.पा.-७ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

८ पहलेडाँडा, टाउकेस्िारा क्षेत्र श.ल. गा.पा.-८ एजकन निएको खलु्ला स्थान 

            

 

अनुसूची १२: गोरखा जिल्लािा स्थानीय तह अनुसारका CICT  जििको जििरण: 

गोरखा जिल्लािा स्थानीय तह अनुसार CICT जििको जििरण । 

 

जस.नं. 
 स्थाजनय िहहरु CICT Member को नाि ईिेल ठेगाना िोबाईल नं. 

१ 

गोरखा न.पा. जटि १ 

ईश्वर रेजग्ि ishworregmi295@gmail.com  9856040415 

जिरा खड्का   9846127315 

जनशान अयायल    9846068598 

गोरखा न.पा. जटि २ 
जनिल अयायल aryalpushba@gmail.com  9846068598 

जनशान अयायल    9817161927 

mailto:ishworregmi295@gmail.com
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गोरखा जिल्लािा स्थानीय तह अनुसार CICT जििको जििरण । 

 

जस.नं. 
 स्थाजनय िहहरु CICT Member को नाि ईिेल ठेगाना िोबाईल नं. 

रािेश राना rajeshranamagar6@gmail.com 9846127302 

२ पालङुटार न.पा. जटि १ 

कृरण प्रसाद अजिकारी ka6680500@gmail.com  9846188931 

रूशा के.जस. sujanbasnet755@gmail.com  9845268489 

सजबना रानािाट   9841897398 

३ जििसेन थापा गा.पा. 

सिुन श्रेष्ठ  9846290741 

अजस्ि श्रेष्ठ asmishrestha209@gmail.com 9849777261 

िारा बराि  baramtara92@gmail.com  9841541861 

४ शजहद लखन गा.पा. 

जबरेन्र श्रेष्ठ slrmhealthunits6@gmail.com 9846052377 

जबश्व श्रेष्ठ bishwosth1992@gmail.com 9841152879 

कन्चन थापा   9869689178 

५ अजिरकोट गा.पा. 

सरेुश दिाडी  sureshdawadi3@gmail.com  9841751379 

ठाकुर िट्ट   9846158012 

सािन दिाडी   9843362128 

६ गण्डकी गा.पा. 

बेजल श्रेष्ठ  belishrestha931@gmail.com 9846125317 

दान कुिारर राना िगर samurana234@gmail.com  9844028771 

सिुन गरुुङ   9840139139 

७ िारपाक सजुलकोट गा.पा. 

िोदराि िट्ट modrajd@gmail.com  9819174199 

कृरण िट्ट bhattakrishna104@gmail.com  9856040199 

जििसेन जििाल   9867098762 

रािा गरुुङ   9845671462 

रािी गरुुङ   9863197571 

८ 

जसरानचोक गा.पा.  जटि १ 

  

  

जबश्वनाथ पाण्डे biswanathpandey17@gmail.com 9845674362 

आश्था िण्डारी   9860538448 

किल िण्डारी   9846982025 

  

जसरानचोक गा.पा.  जटि २ 

  

राि चन्र पाण्डे  rcpanday1978@gamil.com  9846904772 

जबद्या ज्योजि िल्ल   9856040778 

अजनल सापकोटा   9845632191 

mailto:ka6680500@gmail.com
mailto:sujanbasnet755@gmail.com
mailto:baramtara92@gmail.com
mailto:sureshdawadi3@gmail.com
mailto:belishrestha931@gmail.com
mailto:samurana234@gmail.com
mailto:modrajd@gmail.com
mailto:modrajd@gmail.com
mailto:rcpanday1978@gamil.com
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गोरखा जिल्लािा स्थानीय तह अनुसार CICT जििको जििरण । 

 

जस.नं. 
 स्थाजनय िहहरु CICT Member को नाि ईिेल ठेगाना िोबाईल नं. 

९ आरुघाट गा.पा. 

जबिय कुिार श्रेष्ठ bijayshrestha189@gmail.com  9856040260 

केशर बहादरु िण्डारी   9849375869 

अनुरािा शाह   9814238577 

डा. कृरण हरर श्रेष्ठ   9841177768 

१० िाचे गा.पा. 

अििृ घले abghale254@gmail.com  9846727464 

उसा गरुुङ   9840841888 

िेि बहादरु घल े   9845891041 

सजुप्रया गरुुङ   9861765017 

केशिराि गरुुङ rkeshabraj24@gmail.com  9856075569 

११ चिुनुब्री गा.पा. 
पे्रि गरुुङ premgurungsirdibas@gmail.com  9746053307 

सजुनल सनुार sunilaarughat9@mail.com  9746129957 

  सरुि गरुुङ grgsuraj934@gmail.com 9746082480 

अनुसूची १३: जिल्लाजस्थत सरकारी, सािुदाजयक तथा जनिी अस्पतालहरुको जििरण 

क) गोरखा जिल्लािा रहेका सरकारी अस्पतालको जििरणः  

जस.नं. अस्पिालको नाि ठेगाना प्रिखुको नाि सम्पकय  नं. ईिेल 

1.  गोरखा अस्पिाल  गोरखा न.पा. ६ गोरखा  डा.शान्िी ििुेल नेपाल  9856010918 doc.gorkhahospital@gmail 

ख) गोरखा जिल्लािा रहेका सािुदाजयक/जनिी अस्पतालको जििरणः  

जस.नं. अस्पिालको नाि ठेगाना प्रिखुको नाि सम्पकय  नं. ईिेल 

2.  आँपजपपल 

अस्पिाल 

पालङ्ुटार न.पा. 

3. गोरखा 

बाबुराि जगरी 

(अस्पिाल 

प्रशासक) 

9841527984 bram_giri@yahoo.com 

3.  आिाबा अस्पिाल 

प्रा.जल. 

 

गोरखा न.पा. ६ 

गोरखा  

डा. संजदप गोखायली 9805854242 

064-420250 

 

sandipgorkhali@gmaill.

com 

 

4.  गोरखा एपोलो 

अस्पिाल प्रा.जल 

गोरखा न.पा. ६, 

पाटेचौर गोरखा  

डा. सन्िोष िास्के 9842173137 

064-421223 

santoshmaskey01@gmai

l.com 

gorkhaapollo@gmail.co

mailto:bijayshrestha189@gmail.com
mailto:abghale254@gmail.com
mailto:rkeshabraj24@gmail.com
mailto:premgurungsirdibas@gmail.com
mailto:sunilaarughat9@mail.com
mailto:grgsuraj934@gmail.com
mailto:sandipgorkhali@gmaill.com
mailto:sandipgorkhali@gmaill.com
mailto:santoshmaskey01@gmail.com
mailto:santoshmaskey01@gmail.com
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m 

5.  आरुघाट अस्पिाल 

प्रा.जल 

आरुघाट गा.पा-९, 

गोरखा  

जिियिान अिात्य ९८५१०७२८१६ bijayaamatya108@gmai

l.com 

6.  िनास्ल ु अस्पिाल 

प्राजल. 

जििसेनथापा 

गा.पा १ 

घ्याम्पेशाल  

गोरखा  

जिकास श्रेष्ठ 9851158010 manasaluhospital@gmai

l.com 

7.  बरदान हजस्पटल 

प्रा.जल. 

गोरखा न.पा ६, 

गोरखा  

 ओि श्रेष्ठ 98560५६०७५  

8.  पृ् िी नारायण 

सािदुाजयक 

अस्पिाल  

गोरखा न.पा. १० 

गोरखा  

रािन पाण्डे  9845731859 rajan65031@gmail.com 

9.  िोडयन अस्पिाल अजिरकोट गा.पा. 

३  

िलालजदन जियाँ ९८४३३६६३९९ jalalmiya731@gmail.co

m 

अनुसूची १४.  जिल्ला जस्थत सुरक्षा जनकायिा भएका  RRT  को जििरण: 

जसन कायावलय 

QRT िोली किाण्डरको QRT िा 

खजिने प्र.क. 

संख्या (िना) 
दिाव नाि/थर सम्पकव  नं. 

१ जि.प्र.का. गोरखा  प्र.जन.  ििय बहादरु अजिकारी  ९८५५८१५९१७ २५ िना  

२ ई.प्र.का. आरुघाट  प्र.ना.जन.  निराि इटानी ९८५१२७७३७७ ११ िना  

३ ई.प्र.का. ठाँटीपोखरी  प्र.ना.जन.  कृरण िरुारी पौडेल  ९८४६८११६२९ ११ िना  

४ ई.प्र.का. िौिारी  प्र.ना.जन.  नजिन हटुिाल ९८४३५८१३१९ ११ िना  

 

 डुिान तथा बाढीको सियिा उद्धारको लाजग पौडी खेल्न सकने प्र.क.को जििरण 
 

जस.न

. 
जिल्ला कायावलय दिाव नाि/थर सम्पकव  नं. 

ििे र बगेको 

दुबैिा 

१ गोरखा  प्रहरी चौकी बारपाक गोरखा  प्र.स.जन. जदपेन्र गरुुङ  ९८४९११००५२ √ 

२ 
गोरखा  

ईलाका प्रहरी कायायलय 

िौिारी गोरखा प्र.ह. िजििा गरुुङ  ९८५६०९०३०९ √ 

३ 
गोरखा  

ईलाका प्रहरी कायायलय 

िौिारी गोरखा प्र.ह. िन बहादरु िगर  ९८६५३३२८३५ √ 
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४ 
गोरखा  

ईलाका प्रहरी कायायलय 

िौिारी गोरखा प्र.ि. सरेुश कुिाल  ९८४०४८४९६५ √ 

५ 
गोरखा  

ईलाका प्रहरी कायायलय 

िौिारी गोरखा प्र.ि. नरेश गाह ९८४०९६९६०८ √ 

६ 
गोरखा  

ईलाका प्रहरी कायायलय 

िौिारी गोरखा प्र.ि. नजिन ििेुल  ९८४३५९२४२१ √ 

७ गोरखा  प्रहरी चौकी बारपाक गोरखा  प्र.ि. प्रजबन चौिरी  ९८४७२५९५२५ √ 
 

ख) सशस्त्र प्रहरी बल  नेपाल अन्तगवत रहेको QRT िोलीको जििरण: 

क्र.स.ं  

जनकायको नाि 

QRT िोलीको 

किाण्डर 

QRT  िा खजिने 

स. प्र. क. सखं्या 

कैजफ

यत 

१ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २९ ह.े क्िा, गलु्ि गोरखा . स.प्र.ना.जन. १५  

 

घ) नेपाली सेना अन्तगवत रहेको  QRT िोलीको जििरण: 

क्र.स.ं 

 

 

जनकायको नाि 

QRT िोलीको 

किाण्डर 

QRT  िा खजिने 

स. प्र. क. सखं्या 

कैजफयत 

१ रणजसंह दल गण अजिकृि १ से.ि.ु 

िनशजक्त 

 

 
 

 

अनुसूची १५: गोरखा जिल्लाको  कोरोना संक्रिणको जिस्तृत जििरण( २०७८।०४।२४ गते सम्िको) 

गोरखा जिल्लाको कोरोना संक्रिणको जिस्तृत जििरण 

जिल्ला प्रशासन कायावलय, गोरखा । (कोजभड १९ पजहलो लहर जििरण) २०७६ चैत्र देजख २०७७ फाल्गुण 

सम्ि 

क्िारेन्टाईनिा बसेको व्यजक्त संख्या 2266 RT-PCR गरेको सखं्या (आईसोलसेन बाहेक) 10115 

 

होि क्िारेन्टाईनिा बसेको व्यजक्त सखं्या 1019 RT-PCR गरेको सखं्या (आईसोलसेनिा िात्र) 4787 

 

आईसोलेसनिा बसेको व्यजक्त संख्या 277 RT-PCR गरेको सखं्या (होि आईसोलसेनिा िात्र) 577 
 

होि आईसोलेसनिा बसेको व्यजक्त संख्या 497 RT-PCR पोिेजटि संख्या (जिल्ला जित्र)  749 
 

जिल्ला जित्र कोरोना पुिी िएर ितृ्य ुिम्िा 3 Antibody RDT पररक्षण सखं्या (जिल्ला जित्र)  1516 
 

स्थाजनय व्यजक्त जिल्ला बाजहर पररक्षण पोिेजटि संख्या िम्िा 71 Antibody RDT पोिेजटि संख्या (जिल्ला जित्र)  18 
 

स्थानीय ब्यजक्त कोरोनाको कारण अन्य जिल्लािा पुिी िएका ितृ्यु िम्िा 8 
      

जिल्ला प्रशासन कायावलय, गोरखा । (कोजभड १९ दोस्रो लहर जििरण) २०७७ चैत्र देजख 
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RT-PCR test total remarks PCR Positive case Remarks   Deaths  

Female 4471 

formula 

Female 1487 

formula 

  

 

Female 4  

Male 5172 male 1645   male 21  

TOTAL 9643 TOTAL 3132   TOTAL 25  

         
Antigen test Total 

in district Remarks 

Antigen test Positive 
in district        

Female 4986 

formula 

Female 1200  

cured in 
district 

positive case Remarks 

cured in out of 
district positive 

case Remarks 

Male 5488 male 1226  Female 2275 

Formula 

Female 32 

formula 

TOTAL 10474 TOTAL 2426  male 2472 male 61 

     TOTAL 4747 TOTAL 93 

TOTAL POSITIVE CASE IN DISTRICT 
5558      

            
local people in 
other district 

positive Remarks 
local people in other 
district positive death Remarks       

Female 42 

formula 

Female 9 

formula 

      

Male 79 male 17       

Other 0 other 0       

TOTAL 121 TOTAL 26       

            

दैजनक तथयाङ्क       

      

    २०७८।०४ २४ गते       

आि कोजिड अस्पिालिा उपचार रि संख्या 16        

आि आईसोलेसनिा उपचार रि संख्या 7  
आि िम्िा एजकिभ केश 788 

 

ररपोटय प्राप्त हुन बाकी सखं्या 331        

            

 

 

 
पाजलकागत निुना संकलन तथा पररक्षण जििरण 

   

स्थाजनय 

िह 

आि सजहि हाल सम्ि 

PCR निनुा संकलन 

हाल सम्ि स्िाब 

निनुा ररपोटय प्राप्त 
PCR Report प्राप्त हुन बाँकी हाल सम्ि Antigen RDT पररक्षण 

हाल सम्ि Antigen RDT 

पररक्षण पोिेजटि 

िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा 
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गोरखा 

न.पा. 
698 873 1571 663 831 1494 35 42 77 739 950 1689 196 267 463 

पालुङटार 

न.पा. 
962 1052 2014 936 1033 1969 26 19 45 142 167 309 40 39 79 

जििसेन 

थापा 

गा.पा. 

488 570 1058 488 570 1058 0 0 0 539 661 1200 131 117 248 

शजहद 

लखन 

गा.पा. 

670 627 1297 670 627 1297 0 0 0 126 109 235 52 36 88 

अजिरकोट 

गा.पा. 
49 77 126 49 77 126 0 0 0 572 761 1333 135 182 317 

गण्डकी 

गा.पा. 
121 164 285 121 164 285 0 0 0 392 390 782 116 112 228 

िारपाक 

सुजलकोट 

गा.पा. 

243 269 512 243 269 512 0 0 0 951 892 1843 205 182 387 

जसरानचोक 

गा.पा. 
46 106 152 37 85 122 9 21 30 678 765 1443 182 173 355 

आरुघाट 

गा.पा. 
1035 1201 2236 941 1116 2057 94 85 179 347 411 758 99 87 186 

िाचे 

गा.पा. 
159 233 392 159 233 392 0 0 0 302 247 549 25 19 44 

चिुनुजव्र 

गा.पा. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 135 333 19 12 31 

िम्िा 4471 5172 9643 4307 5005 9312 164 167 331 4986 5488 10474 1200 1226 2426 

 

गोरखािा निुना संकलन गरी पोिेजिभ जििरण 

क्र. 

सं. 

स्थाजनय 

िह 

कोरोना संक्रजिि जनको िएको ितृ्यु िएको 
हाल आईसोलेसनिा 

बजसरहकेा कैजफयि 

िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा िजहला पुरुष िम्िा 

1 
गोरखा 

न.पा. 
365 496 861 297 395 692 0 6 6 68 95 163 

Formula 

2 
पालुङटार 

न.पा. 
364 348 712 258 271 529 1 2 3 105 75 180 

3 

जििसेन 

थापा 

गा.पा. 

305 312 617 257 268 525 0 1 1 48 43 91 

4 

शजहद 

लखन 

गा.पा. 

352 324 676 332 303 635 0 4 4 20 17 37 
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5 
अजिरकोट 

गा.पा. 
147 200 347 116 184 300 2 0 2 29 16 45 

6 
गण्डकी 

गा.पा. 
184 170 354 183 169 352 0 1 1 1 0 1 

7 

िारपाक 

सुजलकोट 

गा.पा. 

300 291 591 289 276 565 1 3 4 10 12 22 

8 
जसरानचोक 

गा.पा. 
213 216 429 172 172 344 0 3 3 41 41 82 

9 
आरुघाट 

गा.पा. 
366 427 793 292 358 650 0 1 1 74 68 142 

10 
िाचे 

गा.पा. 
72 75 147 70 74 144 0 0 0 2 1 3 

11 
चिुनुजव्र 

गा.पा. 
19 12 31 9 2 11 0 0 0 10 10 20 

िम्िा 
2687 2871 5558 2275 2472 4747 4 21 25 408 378 786 

 

अनुसुची १६ : जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजत को कायवशतव जनदेश (TOR of DDMC) 

जिल्ला जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजत भन्नाले:  

जिल्लािा जिपद ् अल्पीकरण िथा न्यनूीकरणका क्षेत्रका काि गनय िथा जिपद्बाट प्रिाजिि व्यजक्तहरुलाई ित्काल राहि 

उद्धारको व्यिस्था गनय प्रिखु जिल्ला अजिकारीको अध्यक्षिािा सरकारी/गैरसरकारी जनकायहरु, रािनैजिक दल िथा नागरीक 

सिाि सजम्िजलि जिल्लास्िरिा जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन ऐन २०७४ ले गरको व्यिस्था ििोजिि गठन िएको सजिजिलाई 

जिल्ला जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि िजनन्छ ।  

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजत को सािान्य कायवशतव: 

जिपद ्िोजखि न्यजूनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ गरको व्यिस्था ििोजिि गजठि जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिको 

सािान्य कायय शियहरु : 

• जिपद ्िोजखि व्यिस्थापन र उद्धारको काययिा स्थानीय जिपद ्ब्यिस्थापन सजिजिहरु संग सिन्िय गने िा सिन्िय 

गनय लगाउने । 

• जिल्ला जिपद ् पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना अद्यािजिक गरी प्रदशे जिपद ् व्यिस्थापन सजिजि, गहृ िन्त्रालय 

िाफय ि  काययकारी सजिजििा पेश गने । 
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• स्थानीय िहहरुिा रहकेा स्थानीय जिपद ्व्यस्थापन  सजिजिबाट संचाजलि राहि िथा उद्धारको काययको अनुगिन गन े

र संचाजलि काययिा आिश्यक सहयोग गने । 

• सिय–सिय िा जिपद ् राहि उद्धार काययिा िैरहकेो प्रगजिको बारेिा क्षेत्रीय िथा केन्रीय जिपद ् व्यिस्थापन 

सजिजिलाई िानकारी जदने । 

• संघीय काययकारी सजिजि, गहृ िन्त्रालय िथा  प्रदशे जिपद ्व्यिस्थापन सजिजिबाट प्राप्त जनदशेनका आिारिा कायय 

संचालन गने । 

• िाह्य सहयोगका लाजग सरकारी र गैरसरकारी जनकायका िीच सिन्िय िठैकको आयोिना गने । 

• िाह्य सहयोगका लाजग सरकारी जनकाय, रारिसंघीय जनकाय, राजरिय/ अन्िरायजरिय गैरसरकारी संस्था, जडएलएसए, 

रेडक्रस अजियानका सदस्य लगायिका जनकायहरुकािीच प्रजिकाययको सिीक्षा गनय िैठक संचालन गने । 

• क्षजिको २४ घन्टा जित्र IRA िोिाइल एप्लीकेशनिाफय ि  जििरण सङ्कलन गने ।  

• बहु जिषयगि प्रारजम्िक रुि लेखािोखा, आिस्यकिा अनुसार थप लेखा िोखा गने जनणयय गने र संङ्कजलि 

ि्याङ्क जिशे्लषण र सम्पे्रषण गने   । 

                                                                                              (स्रोत : जिपद् िोजखि व्यिस्थापन ऐन २०७४)   

अनुसुजच १७ : जिल्ला जिषयगत अगुिा संस्था (District Cluster Lead Agency) को कायवशतव 

जिल्ला जिषयगत अगुिा संस्था भन्नाले:  

कुनै क्षेत्रिा परेको सिस्या सिािानिा सिन्िय गनय जिल्लािा िोजकएको प्राजिजिक क्षििा िएको िथा अजिकारप्राप्त व्यजक्त 

संस्था िा जनकायलाई जिल्ला अगिुा सहयोगी संस्था िजनन्छ । 

 

जिषयगत अगुिा संस्थाको काि कतवव्य: 

• जिषयगि सदस्य संस्था (राजरिय/अन्िरायजरिय गै.स.स,  सरकारी जनकाय, रारिसंघीय जनकाय, रेडक्रस अजियानका 

सदस्य आजद ) का िीचिा उपयुक्त जिषयगि सिन्िय संयन्त्र स्थापना िथा व्यिस्थापन गने । 

• राजरिय/स्थानीय िह , सरकारी जनकाय, स्थानीय नागरीक सिाि िथा अन्य सरोकारिाला जनकाय िीच सिन्िय गने 

। 
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• प्रत्येक जिषयगि क्षेत्रिा अगिुा संस्थाले सिै जिषयगि सदस्य संस्थासंग सिन्िय गरी आफ्नो जिषयक्षेत्रिा जिपदक्ो 

प्रकृजििा आिाररि प्रजिकायय योिना (Scenario Based Response Plan) ििुयिा गने । यस अन्िगयि जिपदक्ो 

प्रकृजि िथा योिना िान्यिा, प्राथजिकिा प्राप्त आपत्कालीन कायय ियारी, आपत्कालीन कायय संिोिन गनय 

प्राथजिकिा प्राप्त पिूयियारी कायय ियारी, प्राथजिकिा प्राप्त पिूयियारी काययका लाजग जिद्यिान खाडल पजहचान, 

जिषयगि कायययोिना आजद पदयछन् । 

• नयाँ आपत्कालीन अिस्थाका लाजग पयायप्त आकजश्िक योिना िथा पिूयियारीको प्रत्यािजूि गराउने ।  

• जिषयगि क्षेत्रका सहिागीहरु सम्बजन्िि नीजिगि िागयदशयन िथा प्राजिजिक िापदण्डका बारेिा िानकारी राख्दछन् र 

सोही िापदण्डका आिारिा प्रजिकायय गदयछन् िन्ने कुराको प्रत्यािजूि गराउने । 

• जिषयगि क्षेत्रका काययसिहूको प्रिाि र कायायन्ियन योिनाको प्रगजिको सिीक्षा गनय िथा पयायप्तप्रजििेदन र 

प्रिािकारी सचूना प्रिाहको प्रत्यािजूि जदन प्रिािकारी अनुगिन संयन्त्र स्थापना गने  

• जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि र प्रिखु जिल्ला अजिकारीको अजििाचन काययबाट िखु्य सचूनािा योगदान गनय 

स्रोि सािनको आिश्यकिा सिेि िखु्य अजििाचन सरोकार पजहचान गने । 

• जिषयगि क्षेत्रका प्राथजिकिा प्राप्त कायय संचालन गनय दात्री सिदुायलाई िानिीय सहायिा किीिा लगानी गनय 

अजििाचन गने । साथै जिषयगिक्षेत्रका सहिागीहरुलाई सािान्य िाध्यिबाट उनीहरुको स्रोि सािन पररचालन गनय 

प्रोत्साहीि गने । 

• िानिीय सहायिािा संलग्न साझेदार संस्थाका कियचारीको क्षििा जिकासका लाजग िाजलि संचालन गनय सहयोग 

गने । 

• पिूय जनिायरीि प्राथजिकिा प्राप्त आिश्यकिा पजूियका लाजग जबषयगि अगिुा संस्थाहरु अजन्िि 

• सेिा प्रदायकका रुपिा जिम्िेिार हुन्छन् िनुकुरा पहुचँ, सरुक्षा र प्राप्त कोषिा िरपदयछ । उनीहरुको स्रोि पररचालन 

काययिा प्रिखु जिल्ला अजिकारी िथा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि ले सहयोग गनेछ । 

• उनीहरुको काययक्षेत्र र काययक्रिको प्राथजिकिाका आिारिा जिषयगि क्षेत्रका िखु्य साझेदारलाई सिािेश गराउने 

अनुसुजच १०:  जिल्ला अगुिा सहयोगी संस्था (DLSA) को कायवशतव जनदेश 

जिल्ला अगिुा सहयोगी संस्थाको िखु्य िजूिका जिल्लािा जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकाययसम्बन्िी जक्रयाकलाप गनय जिल्ला 

जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ििुयिा गने जसलजसलािा जिल्लािा काययरि सिै जनकायका िीच छलफल गनय साझा 

िञ्च प्रदान गरी आिश्यक सहिकिायको कायय गरी यस काययिा जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि लाई सहयोग प्रदान गनुय हो 

। 
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िखु्य िजूिका यस प्रकार हुनेछ: 

१. सिै जनकायहरुको सहकाययिा जिल्ला जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ििुयिािा सहयोग गने । 

२. जिल्ला जिपद ्व्यिस्थापन सजिजि संग सिन्िय गरी अजन्िि काययशाला गनुय अजघ िैठकहरु संचालन गने । 

३. प्राजिजिक िथा जिजत्तय, जद्वजिय स्रोिबाट जिपदस्म्बन्िी ि्याङ्क संकलन, प्रकोप िोजखि जिशे्लषण आजद काययिा 

सिन्िय गने िा सहयोग प्रदान गने । 

४. प्रिािकारी प्रजिकायय पिूयियारीको लाजग िखु्य जसद्धान्ि िा न्यनूिि िापदण्डका िारेिा सिन्िय गने । 

५. गििषयिा अनुििको आिारिा सफलिा, चनुौजि िथा खाडल पजहचान गने । 

६. जिपद ्पिूयियारी िथा प्रजिकायय योिना ििुयिा प्रकृयािा सिै जिषयगि क्षेत्रका अगिुा िथा सदस्य संस्थाहरु लगायि अन्य 

सरोकारिालाहरुको सहिाजगिा सजुनजिि गने । 

७. अजन्िि काययशालाको नजििा ियार गने र जिल्लािा काययरि िानिीय सहायिािा संलग्न जनकायहरु िाझ प्रिाह गने । 

क्षेत्रीय िथा केन्दीय िहिा प्रजििेदन जदने साथै नगरपाजलका/गाउँपाजलका स्िरसम्ि िानकारी गराउने आजद । 

 

 

-;|f]t M ljkb\ k"j{tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf th'{df dfu{bz{g @)^&_ 

 

 

 

िानिीय  सहयोगका आिारभुत  िापदण्ड तथा ििाफदेजहता 
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