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भाग १ : योिनाको पररचय 
 

१.१ पषृ्ठभसूििः 
हाम्रोिस्तो भधूरातलीय बनोट तथा स्िरुप भएको िलुकुिा प्राकृसतक प्रकोप तलुनात्िक रुपिा बढी नै रहेको हनु्छ। त्यििा 
पसन िनचेतनाको किी, पररिसतवत अिस्था तथा िलिायू पररितवनको कारर् आकजस्िक, बेिौििी तथा फरक फरक वकसििका 
विपद का घटनाहरु बढ्दै गइरहेको छ ििबाट िनधनको षसत पसन िषेनी िवृद्ध हदैु गइरहेको छ । यिरी बारम्बार आइरहने 
विपद को िािना गनव प्रभावित पररिारले िात्र िम्भि हुँदैन । यिका लासग िबै वकसििको प्रसतकायव गने िंयन्त्रलाई पररचालन 
गनुव िरुरी हनु्छ । त्यिैले भविश्यिा आइपने िबै वकसििको विपद को िािना गनवका लासग व्यजक्त, पररिार, ििदुाय तथा 
िंयन्त्रलाई स्रोतिाधनिवहत तयारी अिस्थािा राख्नपुने हनु्छ । नीसत तथा कायवक्रिगत रुपिा विपद लाई प्राथसिकतािा राखी 
स्रोतहरुको व्यिस्थापन, िनशजक्तको तयारी तथा ििदुायको ज्ञान तथा िचेतना असभिवृद्ध गनव आिश्यक हनु्छ । विपद का 
घटनाहरु तथा त्यिबाट हनु िक्ने षसतको न्यूसनकरर् गनव तहगत रुपिा विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापन योिनाहरु 
सनिावर् गरी क्रसिक रुपिा त्यिको कायावन्ियन गदै ििदुाय तथा िंयन्त्रहरुलाई उत्थानशील बनाउन ुपदवछ । यिका लासग 
सिन्धलुी जिल्लाले विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिूविा िागवदशवन, २०६७ को असधनिा रही वि.िं. २०६८ िालदेजख 
नै विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना सनिावर् गरी कायावन्ियन गरररहेको छ र हरेक िषव अध्यािसधकििेत गरी 
िियानकूुलका योिनाहरु ििािेश गदै उपलब्ध स्रोतिाधनको प्रयोग गरी उत्कृष्ट प्रसतकायवििेत गदै आइरहेको छ । नेपालको 
िंविधान, २०७२ िा विपद  व्यिस्थापनलाई तीनै तहको असधकारको िाझा िूचीसभत्र ििािेश गरी विपद  िोजखि न्यूसनकरर् 
तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ििेत लागू भई िातहतका िबै सनकायहरुिा विपद  व्यिस्थापनको षेत्रलाई कायवषेत्रसभत्र 
ििािेश गरेकोले पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिनाले अझ व्यापकता पाएको छ । बारम्बार घवटरहने विपद का घटना तथा 
हाल विश् ििा नै िहािारीको रुपिा रहेको कोरोना भाइरिका कारर् सिन्धलुी जिल्लाििेत प्रभावित भएको हुँदा प्रसतकायवको 
दायरा फरक, बहृत र फरावकलो बनाउन ुपने देजखन्छ ।  

अवहले विश् ि नै कोरोना भाइरिको िहािारीिँग िसुधरहेको अिस्था छ । विश् िको िबै िलुकुहरु कोरोना भाइरिको विरुद्ध 
लड्न हरेक वकसििका उपाय अपनाइरहेका भए पसन जित हासिल गनव िवकरहेको छैन । विकसित िलुकुहरु पसन आफूिँग 
भएको अत्याधसुनक प्रिसध तथा प्रर्ालीका बाबितु िंघषव गरररहेका छन ्। यि अिस्थािा नेपाल पसन टाढा रहन िकेको 
छैन। देशिा उपलब्ध स्रोत िाधनको असधकति व्यिस्थापन गदै सब. िं. २०७६ चैत्रको दोस्रो िातादेजख बन्दाबन्दी गरी िबै 
वकसििका गसतविसधहरुिा रोक लगाए पसन हालिम्ि ६५ जिल्लाका २६०० भन्दा बढी िासनि िंक्रसित र १० िनाको ितृ्य ु
भएको जस्थसत छ भने हालिम्ि सिन्धलुी जिल्लािा दइुिना िंक्रसित भेवटएकािा एकिना पूर्व रुपिा सनको भई िािान्य 
िीिनिा फवकव िकेको छ। बन्दाबन्दीका कारर् सिन्धलुी जिल्लािा िम्पूर्व गसतविसधहरु ठप्प भए पसन िररपररका जिल्लाहरुिा 
देजखएको बढ्दो िंक्रिर् तथा देशकै रािधानीलगायत विसभन्न जिल्लािा आितिाित गने एक िात्र बैकजल्पक राििागव भएकोले 
सिन्धलुी जिल्ला उच्च िोजखििा रहेको छ । हाल जिल्लािा प्रसतकायवका लासग िबै स्थानीय तहिा गरी हालिम्ि ४२० िटा 
क्िारेन्टाइन बेड, सिन्धलुी अस्पतालिा १४ िटािवहत ३३ िटा आइिोलेिन बेड सनिावर् गररएको छ । िाथै प्रसतकायविा 
िंलनोन स्िास््यकिी, िरुषाकिी, रेडक्रि स्ियि ्िेिक लगायतको िरुषाका लासग िबै स्थानीय तहिा PPE िेट, पञ् िा, िास्क, 

थिवल गन, िेसनटाइिर लगायतका िािाग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लािा िञ् चासलत ४३ िटा एम्बलेुन्िहरुिध्ये २४ 
िटा एम्बलेुन्िलाई कोरोना िंक्रिर् प्रसतरोधी बनाइएको छ भने एकिटा शििहान र २० िटा शि िंकलन झोला तयारी 
अिस्थािा राजखएको छ । जिल्लािा शंकास्पद व्यजक्तहरुको आरसडटी र वपसिआर िाँचलाई प्राथसिकतािा राजखएको छ । 
िाथै कोरोना िंक्रसितको उपचारका लासग अस्पतालको व्यिस्थापनलाई तयारी अिस्थािा राजखएको छ। (स्रोतिः कोसभड 
बलेुवटन अंक २, जिविव्यि, सिन्धलुी) 

विगतिा पसन वि.िं. २०७२ बैिाख १२ गते गोरखा केन्रविन्द ु भएर गएको सबनािकारी भकूम्प तथा त्यिपश् चातका  
पराकम्पनबाट सिन्धलुी जिल्लािा १५ िनाको ितृ्य,ु २ िय ३० िना घाइते, ४२ हिार भिनहरुिा षसत तथा कररब १ लाख 
९० हिार िनिंख्या प्रभावित भएका सथए र भकूम्पबाट असत प्रभावित १४ जिल्लाहरुसभत्र सिन्धलुी जिल्ला पसन ििेवटएको 
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सथयो । अझ इसतहाि पल्टाउने हो वि.िं १८९० को िहाभकुम्प, वि.िं. २०४५ िालको भकूम्प तथा वि.िं. २०६८ िालको 
भकूम्पले सिन्धलुी जिल्लालाई अिर गरेको देजखन्छ । (स्रोतिः जिविव्यि सिन्धलुी, २०७२)  

सिन्धलुी जिल्लािा बाढीपवहरोको िोजखि पसन उच्च रहेको छ । जिल्लाको उत्तरतफव  िहाभारत र दजषर्तफव को चरेु पिवत 
शृ्रङ्क खलािा पने प्रायिः िबै भभूाग सभरालो भएको तथा िनविनािको क्रि बढ्दो रहेको कारर्ले िषावतिा बाढीपवहरो ब्यापक 
िढ्न िाने र बषेनी ठूलो िात्रािा धनिनको षसत तथा भषूय हनुे गरेको छ । वि.िं १९५९ को बाढी (यिलाई उनिठ्ठा 
पसन भन्दछन–्ले सिन्धलुीिाडी, िररर्खोला तथा किलाखोँिको खेतीयोनोय िसिनलाई ब्यापक विनाि गरेको), वि.िं २००१ 
िा व्यापक असिनापात, वि.िं २०११ को बाढी, वि.िं २०२३ िा फुटेको िेती पवहरो, वि.िं २०२७ िा आएको बाढी, वि.िं 
२०३८ िा आएको बाढी (यि िियको बाढीले १९५९ िालिा आएको बाढीले िढाएको खोलाको आयतन ििान िनाएको 
सथयो), वि.िं २०४१ को बाढी (यि बाढीले सिन्धलुीको विकाि फड्कोलाई २० िषव पछासड पारेको विश्वाि गररएको छ), 
वि.िं २०५० र २०६१ िा आएको बाढीले यि जिल्लािा धेरै िनधनको षसत गरेको छ । (श्रोतिः जिल्ला पाश्वव जचत्र २०७२, 

सिन्धलुी) 

यििँगै जिल्लािा आगलागी, चट्याङ्, िडक दघुवटनाबाट पसन षसत भएको देजखन्छ । नेपाल रेडक्रि िोिाइटी सिन्धलुी जिल्ला 
शाखाले सनयसित रुपिा वितरर् गने राहत िािाग्रीहरुको वििरर् तासलका हेदाव जिल्लािा बाढीपवहरोिँगै आगलागी पसन सनकै 
भएको देजखन्छ । सब.िं. २०७५ श्रािर्देजख २०७६ अिार ििान्तिम्िको गैरखाद्य राहत वितरर् वििरर् हेदाव ९९ घरपररबार 
बाढीपवहरो, ८१ पररिार आगलागी, १५ पररिार हािाहरुी, एक पररिार िंगली िनािर आतंक, दईु पररिार चट्याङ् र अन्य तीन 
गरी िम्िा २०१ पररिार विपद बाट प्रभावित भएको देजखन्छ । (स्रोतिः सिन्धलुी रेडक्रि, ४९ औ ंजिल्ला िभा विशेषाङ्क, २०७६) 

सिन्धलुी जिल्लाको पररदृष्य हेदाव जिल्लािा विपद का घटनाहरु बारम्बार भइरहेको देजखन्छ । विपद को िियिा सनश्चय पसन 
प्रभावित व्यजक्त तथा ििूदायलाई िहयोगको आिश्यकता पदवछ र िहयोग कायवलाई िसत िक्दो सछटो र छररतो गराउन ु
पदवछ ििले गदाव थप षसत हनुबाट बचाउन िक्दछ । गत िषव किलानदी तथा िररर्खोलािा आएको बाढीिा फिेका 
व्यजक्तहरुलाई खोि तथा उद्धार टोली पररचालन गरी उद्धार गरेको कायवबाट पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना कसत आिश्यक 
रहेको हनु्छ भनेर बझु्न िवकन्छ । पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिनाको कायावन्ियनको क्रििा गररएका प्रयाि तथा अनभुिको 
आधारिा यि िषव जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतले आपतकालीन अिस्थािा प्रयोग गने िािाग्री खररद गरी तयारी अिस्थािा 
राखेको छ । उक्त िािाग्रीहरुको प्रयोगििेत गरी पवहरोको उच्च िोजखििा रहेको कुशेश्वर दमु्िाका एक ििदुायलाई 
खतरािकु्त गररएको सथयो । िाथै जिल्लािा आपतकालीन प्रसतकायव केन्रको स्थापना गरी पूिव चेतािनी तथा िूचना प्रिाहको 
प्रयाि थासलएको छ ।  

तथावप जिल्लािा भइरहने घटनाहरुलाई पूर्व रुपिा िम्बोधन गनव िवकएको छैन । फरक वकसििको विपद का प्रसतकायवबाट 
सिकाइ भएको छ भन े विगतिा सनिावर् गररएका पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिनाहरुको प्रभािकारी कायावन्ियनिा 
स्रोतिािाग्रीहरुको अपगु (GAP) बाट योिनाको पररिािवन गनुव पने आिश्यकता देजखएको छ । अतिः यि स्रोतिािाग्रीहरुको 
अपगु अिस्थालाई िम्बोधन गरी विगतको अनभुिका आधारिा िबै वकसििका विपद लाई प्रसतकायव गनव तथा िानिीय 
िहयोगलाई व्यिजस्थत बनाउन प्रसतकायव योिनाको पररिािवन िहत्िपूर्व देजखएकोले जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत, सिन्धलुीले 
यो विपद  प्रसतकायव तथा पूिवतयारी योिना, २०७६ अध्यािसधक गरी विपद  प्रसतकायव तथा पूिवतयारी योिना, २०७७ सिन्धलुी 
तिूविा गरेको छ । 

१.१.१ सिन्धलुी जिल्लाको िािान्य पररचयिः  

परापूिवकालदेजख नै आफ्नै छुटै्ट पवहचान कायि राख्न िफल सिन्धलुी जिल्ला िंघीय लोकताजन्त्रक गर्तन्त्रात्िक नेपालको 
बागिती प्रदेशअन्तगवत रहेको छ । ऐसतहासिक सिन्धलुीगढी दरबारको जिल्ला भनेर पररजचत सिन्धलुीलाई िनुारको जिल्लाको 
रुपिा ििेत जचसनन्छ । दजषर् एसियाकै निनुा बाटोको रुपिा सबपी राििागव सनिावर् भई िञ् चालनिा आए पश् चात ्प्रदेश 
नं. २ र प्रदेश नं. १ लाई रािधानीिँग िोडने प्रिखु िागवको रूपिा रहेको छ ।  

 भौगोसलक अिजस्थसतिः 
कुल षेत्रफल  : २४९१ िगव वकिी 
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अषांश  : २६०५५' देजख २७०२२' उत्तरी अषांश 

देशान्तर  : ८५०१५'  देजख ८६०२५' पूिी देशान्तर 

उचाइ : १६८ सिटरको उचाइदेजख २७९७ सिटरिम्ि 

लम्बाई : १०६ वकिी 
चौडाइ : २३.३ वकिी 
हािापानी :  सबषि (उष्र्, उपोष्र् र ििशीतोष्र्) 
िषावत : औषत ्१४२० सिसि (िबैभन्दा उच्च ३५५४ सिसि) 
तापक्रि : ५.३ िेजन्टग्रडेदेजख २८.३ िेजन्टग्रडेिम्ि 

 सििाना 
पूिव  : उदयपरु, सिराहा जिल्ला 
पजश्चि : रौतहट, िकिानपरु र काभ्रपेलान्चोक जिल्ला 
उत्तर : रािेछाप, ओखलढंुगा जिल्ला 
दजषर् : धनषुा, िहोत्तरी, िलावही जिल्ला 

 रािनैसतक÷प्रशािसनक विभािन 

प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह िडा िंख्या प्रसतसनसध िभा प्रदेश िभा कैवफयत 

बागिती सिन्धलुी दधुौली नगरपासलका १४ १ १ किलािाई 
नपाको िडा नं. 
९, १३ र १४ 
प्रसतसनसध िभा 

सनिावचन षेत्र नं. 
१ र प्रदेश िभा 
१ (१) िा 
राजखएको । 

तीनपाटन गाउँपासलका ११ 
वफक् कल गाउँपासलका ६ २ 
गोलन्िोर गाउँपासलका ७ 
किलािाई नगरपासलका १४ २ १ 
िनुकोशी गाउँपासलका ७ 
घ्याङ्कलेक गाउँपासलका ५ २ 
िररर् गाउँपासलका ७ 
हररहरपरुगढी गाउँपासलका ८ 

  

 भौगोसलक विभािन 

सिन्धलुी जिल्ला भौगोसलक वहिािले पहाडी प्रदेशिा पदवछ । स्थानीय िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ अनिुार यिलाई सभत्री 
िधेशको जिल्लाअन्तगवत राजखएको छ । यि जिल्लाको उत्तरी भागिा पजश्चिबाट पूिवसतर बनोने िनुकोशी नदी, िध्यभागिा 
िहाभारत शृ्रङ्खला र िदरिकुािभन्दा पजश्चितफव  बनोने िररनखोला र दजषर्पूिव हुँदै बनोने किला नदी पदवछ भने दजषर्िा चरेु 
षेत्रले तराईका विसभन्न जिल्लाहरुिँग सििाना छुट्याएको छ । पानीको स्रोतको लासग उपयकु्त भए पसन सभरालो भौगोसलक 
अिस्था तथा चरेु षेत्र भएकोले यि जिल्ला बाढी तथा पवहरोिन्य प्रकोपको असत िंकटोन्िखु षेत्रसभत्र पदवछ ।  

गढतीर षते्रिः िहाभारत शृ्रङ्खलाभन्दा उत्तरसतर अिजस्थत रहेको तथा िनुकोशी नदीको वकनारा षेत्रलाई गढतीर षेत्र भसनन्छ 
। िनुकोशी गाउँपासलका, गोलन्िोर गाउँपासलका र वफक् कल गाउँपासलकाका धेरै भभूाग यि षेत्रिा पदवछ। यि षेत्र 
तलुनात्िक रुपिा िखु्खा तथा सभरालो िसिन रहेको तथा खरको छानो भएको काठबाट बनेका घरहरुका कारर् आगलागीको 
खतरा असधक तथा नदीको वकनारा भएकोले बाढीको उच्च िोजखि षेत्रसभत्र पदवछ । भउूपयोगको वहिािले यो उब्िनी षेत्र 
पसन हो । यि षेत्रबाट िध्यपहाडी लोकिागव िञ्चासलत भएिँगै िेिा तथा िवुिधाको पहुँच पगुेको छ । 

िररर् षते्रिः िहाभारत शृ्रङ्खलाभन्दा दजषर् तथा सिन्धलुी िदरिकुािभन्दा पजश्चि िररर् खोलाको आिपाििा रहेको घ्याङ्कलेक 
गाउँपासलका, किलािाई नगरपासलका िडा नं. १ र २ का केही भभूाग, िररर् गाउँपासलका तथा हररहरपरुगढी गाउँपासलका  
यि षेत्र अन्तगवत पदवछ। िररर् खोलाको उद गि स्थल घ्याङ्कलेक गाउँपासलका िडा नं. २ देजख हररहरपरुगढी गाउँपासलका 
िडा नं.  ९ िम्िका षेत्र िररर् खोलाबाट प्रभावित षेत्र हनु ्। उच्च उिवर खेतीयोनोय िसिन कटान, भ–ूषय र िानिीय 
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षसतको वहिािले यो षेत्र उच्च िोजखििा रहेको छ । दजषर्तफव को चरेुषेत्रबाट सनस्कने खहरेखोलाहरुले बषेनी धनिनको 
षसत परु् याउदै आएको छ । भउूपयोगको वहिािले यि षेत्रलाई उब्िनी षते्रको रुपिा पसन जचसनन्छ । ठूला–ठूला फाँटहरुबाट 
पयावप्त िात्रािा उब्िनी हनुे यि षेत्रबाट हेटौंडा धरान िोड्ने िदन भण्डारी िागवको सनिावर्िँगै कृवष िािाग्रीहरुको सनयावत हनु े
अििर रहे पसन िान्छेहरुको आितिाितिँग िरुिा रोग िंक्रिर् हनुे ििस्या पसन िँगिँगै आउने देजखन्छ । 

किलाखोंि षते्रिः सिन्धलुी िदरिकुािभन्दा दजषर्–पूिव किला नदी आिपािका बस्तीहरुलाई किलाखोंि षेत्र भसनन्छ । 
यि षेत्रअन्तगवत दधुौली नगरपासलका र किलािाई नगरपासलका िडा नं. ९, १०, १३ र १४ का बस्तीहरु पदवछ । विशेष 
गरी बषावत ्को िियिा किला नदीबाट त्यि षेत्रका बासिन्दाले हरेक िषव नोक्िानी बेहोदै आएका छन ्। यि षेत्रिा बाढी 
पूिव िूचना प्रर्ालीको स्थापना तथा िदन भण्डारी िागव अन्तगवत किला नदीिा पक्की पलु सनिावर् भएिँगै ठूला विपद का 
घटनाहरुिा किी आए पसन व्यजक्तको लापरिाहीका कारर् िानिीय षसतलाई शनु्यिा ल्याउन भन ेिवकएको छैन । िाथै 
सनकै ठूलो षेत्र प्रभावित हनुे भएकोले कृवषयोनोय भसूिलाई पसन पयावप्त िात्रािा िंरषर् गनव िवकएको छैन । यो षेत्र अन्न 
तथा फलफूल उब्िाउ हनुे षेत्र हो । यहाँ रहेका ठुल्ठूला फाटँहरुबाट बषेनी ठूलो िात्रािा अन्न तथा फलफूल उत्पादन हनु े
गदवछ ।  

तीनपाटन षते्रिः सिन्धलुी िदरिकुािभन्दा पूिविा रहेको तीनपाटन गाउँपासलकाको िम्पूर्व भभूाग तीनपाटन षेत्रका नािले 
पररजचत छ ।  चदाहा खोला र यिका िहायक खोलाहरुले हरेक बषव यि षेत्रिा धनिनको षसत परु् याइरहेको छ । 
विगतका िषविा पवहरोको उच्च िोजखिको रुपिा पररजचत िेती पैरी पसन यि षेत्रिा नै पदवछ ।  

यिबाहेक िडक दघुवटनाको वहिािले विपी राििागव तथा िध्यपहाडी लोकिागव असत नै िंिेदनशील िागवको रुपिा रहेका 
छन।् यि षेत्रिा प्रायिः िानाठूला दघुवटना भइरहन्छ । यिै िषव सनिावर् िम्पन्न गने लक्ष्य सलएको िदन भण्डारी (हेटौडा 
चतरा) िागवले सिन्धलुीको धेरै बिोबाि षेत्रलाई प्रभाि पाने र िो षेत्रका िासनििा यातायात िम्बन्धी उपयकु्त जशषा तथा 
िनचेतनाको अभाि रहेकोले दघुवटना बढ्न िक्ने अिस्था देजखन्छ ।  

 भ-ूउपयोगिः 

सिन्धलुी जिल्ला कुल षेत्रफलिध्ये िध्ये कररि ५६ प्रसतशत भभूाग िनिंगलले ढाकेको छ । त्यि बाहेक कररब ३० 
प्रसतशत िात्र खेतीयोनोय िसिन र ३ प्रसतशत बाँझो िसिन रहेको देजखन्छ ।  जिल्लाको कररब १६०१९१ हेक्टर (६४.८३%) 
िसिन िनिंगल तथा बटु्यानले ढाकेको छ । िािान्यतयिः यि जिल्लाको िम्परु्व भ–ूभाग पहाडले बनेको छ । यि षेत्रको 
भसूििध्ये किला नदी, तीनपाटन षेत्र र िररर् खोला धान तथा िकै बालीका लासग उत्ति षेत्र रहेको छ । त्यिै गरी 
जिल्लाको उत्तरी षेत्रिा फल्ने िनुार सिन्धलुी जिल्लाकै पवहचानको रुपिा रहेको छ भने भइँूकटहर तथा आपँका लासग पसन 
सिन्धलुी जिल्ला पररजचत रहेको छ । तर पयावप्त जशषा तथा चेतनाको अभािले यहाँका िनिंगल विनाि बढ्दै गएको छ । 
उत्तरको पहाडी षेत्रको भसूि त्यसत उव्िाउ वकसििको छैन र यो षेत्रको धेरैििो भसूि िनिंगल तथा िटु्यानले ढाकेको छ 
। सभरालो िसिन भएकाले यहाँ पवहरो तथा भषूय हनुे गरेको छ । अझ चरेु पिवतिा पने भ–ूभाग बढी नै सभरालो धरातल 
कडा चट्टान र िालिुाले बनेकोले खेतीपातीको लासग उपयकु्त छैन । (स्रोतिः जिल्ला िनिंख्या पाश्ववजचत्र, २०७०) 

 भेषभषुा र रहनिहनिः 
तािाङ बाहलु्यता रहको पहाडी जिल्ला भएकोले यहाँको रहनिहनिा प्रशस्त िात्रािा तािाङहरुको प्रभाि परेको पाइन्छ । 
प्रायिः िस्तीहरु एकै स्थानिा झपुकु्क परेर रहेको देजखन्छ । असधकांश घरहरु ढुङ्गा िाटो र काठिाट सनसिवत तथा काठ र खर, 

टायल प्रयोग गरी छाना छाइएको अिस्थािा पाइन्छन ्। भकूम्प पश् चात सनिावर् भएका घरहरु भने अधव पक्की तथा िस्ताले 
छाएको भेवटन्छ ।  भेषभषुािा यहाँका िासनिहरु कसिि, पाइन्ट, िरुुिाल, टोपी, फररया, पटुका, चोलो आदद लगाउँदछन ्।  

 िातिासत र भाषाभाषीिः  

िातीगत आधारबाट हेदाव राविय िनगर्ना, २०६८ को त्याङ्कअनिुार सिन्धलुी जिल्लािा पवहलो स्थानिा तािाङ िाती 
७९५९० (२६.९%) त्यिपसछका क्रिश िगर (१४%), षेत्री (१३.७%), ब्राह्मर् (७.८%), नेिार (६.३%), दनिुार (५.८%), 
कािी (४.६%) िाकी (३.६%), िाझी (३.५%) आदद रहेका छन ्। यि जिल्लािा िातभृाषा नेपाली बोल्नेको िंख्या िबैभन्दा 
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बढी १२०१०९(४०.६%) रहेको छ भने त्यिपसछ क्रिशिः तािाङ, िगर, दनिुारलगायतका भाषा रहेका छन ्। (स्रोतिः राविय 
िनगर्ना, २०६८) 

 आसथवक आधारिः 
यि जिल्लाको आसथवक पषको िलु आधार कृवष षेत्र नै हो । उद्योग र पयवटन व्यििाय सनकै न्यनु रहेको छ । राविय 
कृवष गर्ना, २०६८ अनिुार यहाँ ५१२३३ कृषक पररिार रहेका छन ्। िखु्य आन्दानी कृवष हनुे कृषक पररिार ८३.५९% 
रहेको छ । बालीहरुिा िनुार, िनु्तला, कागती, आपँ, केरा भइँुकटहर आदद प्रिखु रहेका छन ्। सिन्धलुी जिल्ला िनुार 
उत्पादनको लासग पररजचत जिल्ला हो । (स्रोतिः राविय िनगर्ना, २०६८)  

 िनिंख्या  िम्बन्धी वििरर्िः 
राविय िनगर्ना, २०६८ अनिुार सिन्धलुी जिल्लाको कुल िनिङ्कख्या २,९६,१९२ रहेको छ । कुल िनिंख्यािध्ये परुुष 
१,४२,१२३ िना र िवहला १,५४,०६९ िना रहेको छ । कुल ५७,५८१ पररिारहरुिा प्रसत पररिार लगभग ५.१४ िना 
िदस्यहरु रहेको पाइन्छ । पाररिाररक िनािटको वहिाििा ५ िना िात्र िदस्यहरु भएको पररिार िङ्कख्या ििैभन्दा धेरै 
रहेको देजखन्छ । यि जिल्लाको औषत बावषवक िनिङ्कख्या िवृद्धदर ०.५७ प्रसतशत रहेको छ । धासिवक आस्थाका वहिाबले 
६४ प्रसतशतभन्दा धेरै वहस्िा वहन्दू धिाविलम्िी रहेको देजखन्छ ।  

तासलका १ : िनिंख्या िम्बन्धी वििरर् 

क्र.ि.  वििरर्  िनगर्ना २०६८  

१  िम्िा िनिंख्या  २९६१९२  

२  िवहलाको िनिंख्या  १५४०६९  

३  परुुषको िनिंख्या  १४२१२३  

४  लैसगंक अनपुात (प्रसत िय िवहलािा परुुष)  ९२.२४% 

५  घर पररिार िंख्या  ५७५८१  

६  औित पररिार िंख्या  ५.१४  

७  िावषवक िनिंख्या िवृद्ध दर  ०.५७  

८  शहरी िनिंख्या र प्रसतशत  ३९४१३ (१३.३%)  

९  ग्रासिर् िनिंख्या र प्रसतशत  २५६७७९ (८७.७%)  

१०  िन घनत्ि (िना प्रसत बगव वक.सि.)  ११९  

११  विदेश गएकाहरुको कुल िनिंख्या र प्रसतशत  १५२८७ (५.१६%)  

१२  अपाङ्गताको िंख्या  ६४६६  

१३  आजश्रत अनपुात  ८९.२०% 

१४  िाल आजश्रत अनपुात  ७४.१४% 

१५  िदृ्ध आजश्रत अनपुात  १५.०७% 

स्रोतिः राविय िनगर्ना, २०६८ 

 

तासलका २ : गाउँपासलका तथा नगरपासलकाअन्तगवत रहेका िनिंख्या वििरर्िः 
वििरर् दधुौली 

नपा 
किलािाई 
नपा 

सतनपाटन 
गापा 

वफक् कल 
गापा 

गोलन्िोर 
गापा 

िनुकोशी 
गापा 

घ्याङलेक 
गापा 

िररर् 
गापा 

हररहरपरु 
गढी गापा 

िम्िा िनिंख्या  ६५३०२ ६४३६६ ३६४०५ १६९६८ १९३२९ २१४७३ १३७६१ २७८२२ २७७२७ 

िवहलाको िनिंख्या  ३४२९८ ३३९२४ १९०२९ ८८२५ ९९२९ ११४८५ ७२९० १४५४० १४४५२ 

परुुषको िनिंख्या  ३१००४ ३०४६२ १७३७६ ८१४३ ९४०० ९९८८ ६४७१ १३२८२ १३२७५ 
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लैसगंक अनपुात 
(प्रसत िय िवहलािा 
परुुष)  

९०.४० ८९.७९ ९१.३१ ९२.२७ ९४.६७ ८६.९७ ८८.७७ ९१.३५ ९१.८६ 

घर पररिार िंख्या  १३१६४ १४३१५ ६८७९ ३०३५ ३६८१ ४५७ २४५७ ४८७० ४५८६ 

औषत पररिार 
िंख्या  

४.९६ ४.५० ५.२९ ५.५९ ५.२५ ४.७१ ५.६० ५.७१ ६.०५ 

िन घनत्ि (िना 
प्रसत बगव वक.सि.)  

१६३ १५९ ८९.९१ ९१.७० १००.६७ १४४ ८९.२७ ८३.३८ ८०.८४ 

विदेश गएकाहरुको 
कुल िनिंख्या र 
प्रसतशत  

३३९३ ३२९८ १५७९ ७२९ ६९२  ११७१ १७०३ १७९४ 

अपाङ्गताको िंख्या  ११०८ १४८७ ६५५ ३५८ ५८४ ४३० २९२ ७४५ ८०७ 

िाल आजश्रत िंख्या  ६८९६ ५७६९ ३५१३ २०८६ १८२७ १८०७ २१२७ ३२३९ ३२२२ 

िदृ्ध आजश्रत िंख्या २२९९ २४८७ १३७६ ५८२ ८४९ १०६२ ३६४ ७३६ ६७४ 

स्रोतिः सिन्धलुीका स्थानीय तह िस्तगुत वििरर्, २०७४ 

१.२ प्रसतकायव योिनाको उद्दशे्य 

विपद बाट प्रभावित भई िम्भावित षसत हनु िक्ने अिस्थाबाट ििदुायलाई िोगाउन ुर प्रभावित भएका ििदुायलाई स्थानीय 
स्रोतको असधकति उपयोग गदै तत्काल राहत तथा उद्धार िेिा प्रदान गनुव िाथै विसभन्न षेत्रिँग ििन्िय गरी प्रभावित 
ििदुायलाई व्यिजस्थत, प्रभािकारी तथा ििाफदेवहतायकु्त िानिीय िहयोग उपलब्ध गराउन ुयि योिनाको िखु्य उद्देश्य हो 
।  

 प्रसतकायव योिनाको विजशष्ट उद्दशे्यिः 
– िानिीय िहयोगका लासग पवहले नै उपयकु्त तथा पयावप्त पूिवतयारी तथा िहयोग योिनाको तिुविा गनुव, 
– विपद िा परेका व्यजक्त, पररिार र ििदुायलाई तत्काल उद्धार गरी िानिीय िेिा प्रदान गनुव, 
– विपद बाट प्रभावित ििदुायलाई िरुजषत र िम्िानिनक िीिनयापनका लासग आधारभतू िहयोग उपलब्ध गराउन,ु 

– उपलब्ध न्यूनति िाधनस्रोतको असधकति उपयोग गदै आिश्यक पने थप िाधनस्रोतको खोिी गरी नेपाल िरकार 
र जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतबाट भएका सनर्वयको कायावन्ियन गनव िरोकारिाला सनकाय तथा िङ्घिंस्थािँग 
ििन्िय गरी विपद  प्रभावित ििदुायलाई िहयोग उपलब्ध गराउन,ु 

– िानिीय अिरहरूलाई कि गनवका लासग विपद बाट प्रभावित िासनिहरूका आिश्यकताहरू पररपूसतव गनवका सनसित्त 
िियिा नै ििान तथा ििन्ियात्िक िहयोग उपलब्ध गराउने कुरा िसुनजश्चत गरेर जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत 
िाफव त नेपाल िरकारलाई िहयोग उपलब्ध गराउन ुहो िाथै कुनै पसन िानिीय िहयोग िानिीय सिद्धान्त अथावत ्
िानिता, सनष्पषता तथा तटस्थताको आधारिा उपलब्ध गराउन ु। 

१.३ प्रसतकायव योिनाको लजषत ििूह 

यि कायवयोिनाका लजषत ििूहहरु सनम्न अनिुार हनुेछनि्ः 
सिन्धलुी जिल्लाका ५७,५८१ घरधरुीिा बिोबाि गने २,९६,१९२ िना स्थानीय बासिन्दाहरु नै यि योिनाको िखु्य लजषत 
ििदुाय हनु ्। यििँगै अन्य जिल्लाबाट विसभन्न पेशा व्यििायिा िंलनोन भई यि जिल्लासभत्र बिोबाि गने व्यजक्तहरु पसन 
लजषत ििूहसभत्र पदवछन ्। योिना कायावन्ियनको वहिाबले जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत तथा षेत्रगत िदस्यहरु लजषत 
ििूहसभत्र पदवछन ्िाथै जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतका योिनाहरुलाई कायावन्ियन गनव प्रत्यष परोष रुपिा िहयोग गने 
विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापन राविय पररषद, प्रदेश विपद  व्यिस्थापन िसिसत, राविय तथा स्थानीय गैरिरकारी 
िंस्था, दात ृसनकाय तथा सनिी षेत्रहरुििेत लजषत ििूहसभतै्र ििेवटएको छ । 
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१.४ प्रसतकायव योिना तिूविा प्रवक्रया र िहभासगता 
जिल्लािा जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतिँग छलफल गरी पवहलो चरर्िा प्रारजम्भक विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिनाको 
पररिािवन तथा अध्यािसधक प्रकृया अन्तगवत िरुुिा जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत सिन्धलुीले िबै िरोकारिाला सनकायको 
उपजस्थसतिा प्रारजम्भक कायवशाला गरी तीन िदस्यीय कायवयोिना पररिािवन िसिसत बनाई षेत्रगत ििूहहरुलाई आफ्नो षेत्रको 
प्रसतकायव योिना तथा स्रोत आंकलनलाई अध्यािसधक गने कायव िम्पन्न भयो । तत्पश्चात ्षेत्रगत ििूहहरुलाई छलफल गराई 
षेत्रगत कायवयोिनालाई अजन्ति रुप ददई जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतिा पठाउने काि भयो । षेत्रगत ििूहको नेततृ्ि 
गने जिल्लाजस्थत केही िरकारी सनकायहरु िंघीय िंरचनाअनिुार स्थानीय तहिा रहने भएकोले यि अध्यािसधक प्रसतकायव 
योिनािा जिल्ला प्रशािन कायावलयभन्दा बाहेकका िरकारी सनकायहरुलाई सनस्कृय बनाइएको छ र उक्त षेत्रहरुलाई 
िम्बजन्धत स्थानीय तहले नै नेततृ्ि गने गरी कायवयोिनालाई अजन्ति कायवशाला गोष्ठी िम्पन्न गरी अध्यािसधक गररएको छ।  

१.५ प्रसतकायव योिनाको उपयोग र प्रयोग 

िकेिम्ि विपद को िािना किैले गनुव नपरोि,् धनिनको षसत नहोि ्भन्ने नै हो । तर विपद  कुनै न कुनै कारर्ले आइ नै 
हाल्दछ । विपद  आइपरेपसछ फेरर पसन परुानै परम्परागत तररकाले प्रसतकायव गनुव अवहलेको पररजस्थसतिा सनकै लज्िास्पद विषय 
हो । त्यिैले िम्भावित विपदहरुको िािना गनव तथा िहि तररकाले िािान्य अिस्थािा फकावउन कस्ले, कहाँ, किरी, कवहले 
के गनव िवकन्छ भन्ने योिना आिश्यक हनु्छ । विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना यस्तै एक आकजस्िक पररजस्थसतका 
लासग सनिावर् गररएकोले विपद को घटना हनुिाथ यो योिना िवक्रय हनु्छ । जिल्लासभत्र िंचालन गररन ेविपद  पूिवतयारीका 
गसतविसधहरु िञ् चालन गनव तथा गैरिरकारी िंस्थाहरुलाई विपद  व्यिस्थापनका कायवक्रिहरु िञ् चालनको स्िीकृसत ददन पसन 
यो योिना उपयोगी हनु्छ । िाथै स्थानीय तहले विकािका योिनाहरु बनाउदाको िियिा पसन यो योिना उपयोगी हनु्छ ।  

१.६ प्रसतकायव योिनाको आिश्यकता तथा िहत्ि 

विपद  व्यिस्थापनसभत्र गररने विसभन्न चरर्का कायविध्ये आपतकालीन योिना विपद  परे लगतै्त जस्थसत िािान्य नभएिम्ि 
कायावन्ियन हनु्छ । विपद को ििय ज्यादै िंिेदनशील भएकोले यि िियिा गने िानिीय िहयोगका कायवले पसन िहत्िपूर्व 
स्थान ओगटेको हनु्छ । यिकारर् यि योिनाको सनकै ठूलो िहत्ि रहेको यथाथवलाई अस्िीकार गनव िवकँदैन । त्यिैले यि 
प्रसतकायव योिनाको आिश्यकता र िहत्िलाई अग्रस्थानिा राख्न िवकन्छ । आपतकालीन योिनाका सनम्न िहत्िले यिको 
आिश्यकतालाई पवुष्ट गदवछिः 

- योिनाले विपद को िियिा िानिीय िहयोगलाई व्यिजस्थत गने िूसनजश्चतता ददन्छ । 

- विपद को िोजखि कि गनव ििदुायलाई हातेिालो गने िातािरर् बनाउन प्ररेर्ा ददन्छ । 

- पीसडत ििदुायलाई आफ्नो असधकार र दावयत्िको बारेिा िचेत गराउँछ । 

- उद्धार र राहतिस्ता कायविा पीसडत ििदुायको ििान पहुँचको प्रत्याभसूत गछव । 

- आपतकालीन िियिा िूचना र िानकारी प्रषेपर्लाई व्यिजस्थत गनव िहयोग गछव । 

- िािाजिक, िांस्कृसतक ियावदा तथा िद भाि असभिवृद्धको लासग िागव प्रशस्त गछव । 

- खानेपानी, िरिफाइ र स्िास््य प्रिद्धवनका विषयलाई व्यिजस्थत गनव िहयोग गछव । 

- स्रोतको िही िदपुयोग गरी पीसडत ििदुायलाई विपद को पीडाबाट िजुक्त ददने बाटो तयार गछव । 

- षेत्रगत रूपिा कािको बाँडफाँड हनुे हुँदा िानिीय िहयोग पारदशी, प्रभािकारी र व्यिजस्थत हनुकुो िाथै िेिा 
प्रदायकिा ििाफदेही र उत्तरदावयत्िको भािनाको विकाि गराउँछ । 

१.७ प्रसतकायव योिनाका िीिा 
िबै विषयका आफ्नै िहत्ि र िीिा हनु्छन ्। यि कायवयोिनाका पसन सनम्नअनिुार िीिा पसन रहेका छनि्ः 

– यो कायवयोिना विकाि सनिावर्िँग िम्बजन्धत नभएर विपद को िियिा िात्र कायावन्ियनिा आउने भएकाले विपद  नपरेिा 
यिका िबै प्रािधान सनस्कृय रहन िक्नेछन ्। 

– कायवयोिना राविय तथा अन्तरावविय िान्यताअनरुुप षेत्रगत अिधारर्ा (Cluster Approach) अन्तगवत तिूविा गररएको 
छ । िाथै त्याङ्क िंकलन र आिश्यकता पवहचानका लासग बहषुेसत्रय रतु लेखािोखा अपनाउने योिनाले सनधावरर् 
गरे पसन िो अनरुुपको िनशजक्त जिल्लािा अभाि हनु िक्नेछ । 
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– विपद  पररहालेको अिस्थािा कायवयोिनाअनरुुप िानिीय िहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतिँग 
स्रोतको अभाि हनुे भएकाले कायवयोिना अनरुुप विपद  प्रसतकायवका कायवक्रि िञ् चालन गनव अन्य सनकाय र केन्रको 
भर पनुव पने हनु्छ । 

– प्रसतकायव योिनाको कायावन्ियनका लासग षेत्रगत रुपिा िनशजक्त तयार गनव ििय लानोनेछ र त्यिको लासग स्रोतको 
खोिी गनुव पने अिस्था रहन्छ, िनु उपलब्ध हनु्छ भन्ने अवहले नै सनर्क्यौल गनव िवकँदैन । 

– जिल्लाको विपद को िबभन्दा खराब पररजस्थसतलाई अनिुान गरी बनाइएको हुँदा यििा उजल्लजखत कृयाकलाप तथा 
बिेट िहत्िकांषी रहेको छ । 

१.८ कायवयोिनाको पनुरािलोकन 
जिल्लाको बदसलँदो पररजस्थसत, उपलब्ध स्रोत तथा िाधन, िानि िंिाधनको ििेत विश्लषेर् गरी यि कायव योिनालाई  हरेक 
िषव पनुरािलोकन गररनेछ । विपद का घटनाहरुबाट पारेका अिरहरुिा कायवयोिनाले िम्बोधन गनव निवकएका खाडलहरुलाई 
पनुवका लासग  कायवयोिनाको पनुरािलोकन जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत, सिन्धलुीले िबै षते्र िदस्यहरु तथा िरोकारिाला 
सनकायहरुिँगको ििन्िय तथा िहकायविा षेत्र ििूहहरुबाट अध्यािसधक गदै अन्तिा ििग्र प्रसतकायव योिना अध्यािसधक 
गररनछे ।   
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भाग २ : विपद को अिस्था तथा योिना तिूविा िम्बन्धी पूिावनिुान 
 

२.१ िन्दभव िािाग्री पनुरािलोकनको नसतिा  

अन्तरावविय अभ्यािहरुलाई आत्ििात ्गदै नेपालले पसन विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिूविा गने कायव विगत केही 
िषवदेजख गदै आइरहेको छ । विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापन राविय पररषद (तत्कासलन केन्रीय दैिीप्रकोप उद्धार 
िसिसत) बाट प्राप्त सनदेजशका अनिुार जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत सिन्धलुीले विपद  व्यिस्थापनको षेत्रिा काि गने 
जिल्लाका िरकारी सनकाय, स्थानीय तह तथा राविय/अन्तरावविय गैरिरकारी िंघिंस्थाहरूको िहभासगतािा वि.िं. २०६८ 
िालिा पवहलोपटक विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिुविा गर् यो र यिलाई िियानकुुल पररिाजिवत ऐन, कायवविसध तथा 
ििय िियिा प्राप्त सनदेशन अनिुार हरेक िषव पूनरािलोकन तथा अध्यािसधक गदै आइरहेको छ । यिैको अभ्याि तथा 
िम्बजन्धत िन्त्रालयको सनदेशन अनिुार यि िषव पसन विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना अध्यािसधक गरी तयार गररएको 
हो ।  

२.२ दस्तािेिहरूको अध्ययन  

यि विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना अध्यािसधकका क्रििा दैिी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, नेपाल िरकारबाट स्िीकृत 
विपद  व्यिस्थापन राविय रर्नीसत २०६६, विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिूविा िागवदशवन २०६७, विपद  पूिवतयारी 
तथा प्रसतकायव योिना सिन्धलुी २०६८, २०६९, २०७०, २०७३, २०७५, २०७६, ह्योगो कायविंरचना २००५–२०१५, 

िेन्डाई कायविंरचना २०१५–२०३०, स्फेयर पररयोिना २०११, विगतिा बनेका विसभन्न जिल्लाका विपद  पूिवतयारी तथा 
प्रसतकायव योिनाहरु अध्ययन गरी विसभन्न षेत्रका विज्ञहरूिँग परािशव गररएको छ ।  

त्यिैगरी िंघीय नेपालको िंविधान, २०७२ र त्यिपश् चात बनेका विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४, 

विपद  िोजखि न्यूसनकरर् राविय नीसत, २०७४, विपद  िोजखि न्यूसनकरर् राविय रर्नैसतक कायवयोिना, २०७४ र स्थानीय 
िरकार िञ् चालन ऐन, २०७४ लाई ििेत अध्ययन गरी यि योिनालाई अध्यािसधक गररएको छ ।  

यििँगै गएको बषावत ्को िियिा सिन्धलुी जिल्लािा िररनखोलािा बाढीको बीचिा फिेका स्थानीय व्यजक्तहरुको उद्दार 
जिल्लािा उपलब्ध िनशजक्तबाट नै गररएको सथयो । गत िषव किला नदीिा आएको बाढीले िानिीय षसत तथा बेपत्ता 
बनाएको पररिारलगायत जिल्लाभर प्रभावित भएका पररिारलाई उजचत राहतको व्यिस्थापन गरेको सथयो । त्यिै गरी 
राििागविा हनुे दघुवटनािा प्रभावित व्यजक्तहरुलाई उद्धार गरी आिश्यक उपचार गने, थप उपचारका लासग व्यिस्थापन गने 
तथा प्रभावित पररिारहरुलाई उजचत िहयोग गने िम्िको कायव गरररहेको छ । यि योिना तयारीको क्रििा यिप्रकारका 
प्रसतकायवका दस्तािेिहरुलाई पसन अध्ययन गररएको छ ।  

िाथै योिना पररिािवनको चरर्िा आइपरेका नीसतगत अप्याराहरुलाई विषयविज्ञहरुबाट प्राप्त िझुािअनिुार पररिािवन गररएको 
छ ।  

२.३ िैठकका सनर्वयहरू  

विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिुविा िागवदशवनऽ २०६७ अनिुार यि जिल्लाको विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव 
योिनाऽ २०६८ अध्यािसधक २०७६ लाई पूनरालोकन गरी नया ँविपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तिुविा गनव विपद  
िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापन राविय पररषदको सनदेशनअनिुार जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत सिन्धलुीले जिल्लाका 
विपद  व्यिस्थापनिा कायवरत िहयोगी िंस्थाको िहयोगिा षेत्रगत तहहरूको बैठक आयोिना गरी योिनालाई अध्यािसधक 
गनुवका िाथै बैठक तथा कायवशालाबाट प्राप्त रायिझुािहरूलाई योिनािा ििाबेश गरेर विपद  पूिवतयारी र प्रसतकायव योिना, 
२०७७ तिुविा गररएको हो । यि प्रसतकायव योिना अध्यािसधककै चरर्िा कोरोना भाइरि िहािारीको िािना गनुवपरेकोले 
विपद  व्यिस्थापन िसिसतले कोसभड १९ िँग िम्बजन्धत रहेर िंकट व्यिस्थापन िसिसत र क्िारेजन्टन िंचालन तथा व्यिस्थापन 
िसिसत गठन गरी िवक्रयतापूिवक प्रसतकायवका गसतविसधहरु िञ् चालन गरररहेको र  सनयसित रुपिा िबै िसिसतहरुको बैठक 
बिी योिना तथा कायावन्ियनको ििीषा, थप िहयोगको लासग ििन्िय तथा िििािवयक विषयहरुिा सनर्वय सलने कायव 
भइरहेको छ ।  
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२.४ विपद को स्तरीकरर्  

सिन्धलुी जिल्लाको विपद को स्तरीकरर् गनवका लासग जिल्लािा घटेका विपद का घटना, षसतको अिस्था तथा त्यिको 
बारम्बारतालाई अध्ययन तथा विश्लषेर् गनुव िरुरी हनु्छ । ििग्रिा यि जिल्लािा विगतदेजख नै बाढी पवहरो पवहलो 
प्राथसिकतािा रहेको छ । यिबाहेक आगलागी, िहािारी, भकुम्प, असिना, हरुीबताि, बन्यिन्तकुो आतङ्क आदद पसन बारम्बार 
दोहोररने घटनाहरु हनु ्।  

अवहले सिंगो विश् ि कोरोना नािक नयाँ प्रिासतको भाइरिको िहािारीिँग िसुधरहेको छ । हालिम्ि यि रोगका कारर् 
कररि ६३ लाख पचाि हिारभन्दा बढी िासनिहरु िंक्रसित र ३ लाख ८० हिारभन्दा बढी िासनिको ितृ्य ुभइिकेको छ। 
िंक्रसित तथा ितृ्यकुो िंख्या ददनहुँ थवपदो क्रििा रहेको छ । विकसित देशका अत्याधसुनक स्िास््य िािाग्री तथा प्रर्ालीले 
ििेत यिको प्रसतकायव गनव िकेको जस्थसत छैन । ििको कारर् िम्पूर्व गसतविसधहरु ठप्प भएर विश् ि नै बन्दाबन्दीको 
अिस्था छ। यि अिस्थाबाट नेपाल पसन प्रभावित रहेको छ । उपलब्ध िीसित स्रोत िाधनको असधकति उपयोग तथा 
वि.िं. २०७६ चैत्र ११ गतेदेजखको बन्दाबन्दीको बाबितु पसन नेपालिा २६०० भन्दा बढी िासनि िंक्रसित तथा १० 
िनाको ितृ्यिुिेत भइिकेको छ । नेपालिा पसन ददनहुँ नया ँिंक्रसित थवपने क्रि बवढरहेको छ । 

हालिम्ि सिन्धलुी जिल्लािा दइुिनािा िंक्रिर् देजखएको छ । िििध्ये एकिना सिन्धलुी जिल्ला घर भई काठिाडौंिा बस्ने 
व्यजक्त उपचारपश् चात िािान्य िीिनिा फवकव िकेको छ भने अको हालै भारतबाट आएर क्िारेजन्टनिा रहेको व्यजक्त हो र 
उक्त व्यजक्तको पसन सिन्धलुी अस्पतालिा उपचार भइरहेको छ । तराइका जिल्लाहरुको तलुनािा सिन्धलुी जिल्ला कि 
प्रभावित जिल्लाको रुपिा सलन िवकन्छ । तर सछिेकी जिल्लाहरुिा िंक्रसितको िंख्या बवढरहेको तथा देशको रािधानीिवहत 
धेरै जिल्लाहरुिा आितिाित गने िैकजल्पक िागवको रुपिा रहेको िाथै तराईिँग िोसडएको जिल्ला भएको कारर्ले यो जिल्ला 
उच्च िोजखििा रहेको आंकलन गनव िवकन्छ ।  

बाढीपवहरो, आगलागी, चट्याङ् तथा िडक दघुवटनाका कारर्ले सिन्धलुी जिल्लािा बषेनी ठूलो िात्रािा िनधनको षसत हनुे 
गरेको छ । बाढी तथा पवहरोको वहिाबले सिन्धलुी जिल्लािा वि.िं १९५९ को बाढी (यिलाई उनिठ्ठा पसन भन्दछन ्। 
यि बाढीले सिन्धलुी िाढी, िररर् खोला तथा किलाखोँचको खेसतयोनोय िसिनलाई ब्यापक विनाि गरेको सथयो), वि.िं २००१ 
िा सिन्धलुी जिल्लािा व्यापक असिनापात भएको, वि.िं २०११ को बाढी, वि.िं २०२३ िा फुटेको िेती पवहरो, वि.िं २०२७ 
िा आएको बाढी, वि.िं २०३८ िा आएको बाढी (यि िियको बाढीले १९५९ िालिा आएको बाढीले िढाएको खोलाको 
आयतन ििान िनाएको सथयो), वि.िं २०४१ को बाढी (यि बाढीले सिन्धलुीको विकाि फड्कोलाई २० िषव पछासड पारेको 
विश्वाि गररएको छ), वि.िं २०४५ को भकुम्प, वि.िं २०५० र २०६१ िा आएको बाढी ले यि जिल्लािा धेरै िनधनको 
षसत गरेको छ । सनयसित रुपिा बषावत्को िियिा आउने बाढीले ििेत आ.ब.२०७२।०७३ िा ४ िनाको ितृ्य,ु आ.ि. 
२०७३।०६४ िा ६ िनाको ितृ्य,ु ५ बेपत्ता, २ घाइते र आ.ि. २०७४।०७५ िा १२ िना ितृ्य,ु २ बेपत्ता र २ घाइते 
र २०७५।०७६ िा ९ िनाको ितृ्य,ु ३ िेपत्ता तथा ४८ पररिार प्रभावित भएको देजखन्छ (आकािके, सिन्धलुी, २०७६) 

भकूम्पीय वहिािले वि.िं १९९० को िहाभकुम्प (यिलाई नब्बे िालको भइँुचालो पसन भन्दछन)्, तथा २०७२ िालिा आएको 
विनािकारी भकूम्पबाट भएको षसतलाई सलन िवकन्छ ििको कारर् १५ िनाको ितृ्य,ु २३० िना घाइते र १ लाख ९० 
हिार बढी प्रभावित भएका सथए । चट्याङ्क का कारर्ले पसन यि िषव ४ गरी पाँच िषवसभत्र कुल २४ िनाको ितृ्य ुभएको 
देजखन्छ । यिका िाथै विपी राििागव तथा िध्यपहाडी लोकिागविा हनुे िडक दघुवटनाले पसन िषेनी धेरै धनिनको षसत गदै 
आइरहेको अिस्था छ । आगािी ददनहरुिा िडक दघुवटनालाई पसन योिनािा ििेट्दै लैिान ुपने देजखन्छ ।   

तासलका नं ३ : विपद को स्तरीकरर् 

विपद  बाढी भकूम्प पवहरो आगलागी िहािारी हरुीबताि चट्याङ बन्यिन्त ुआतंक 

बाढी  बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी 
भकूम्प   भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प 

पवहरो    आगलागी पवहरो पवहरो पवहरो पवहरो 
आगलागी     आगलागी आगलागी आगलागी आगलागी 
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िहािारी      िहािारी िहािारी िहािारी 
हरुीबताि       चट्याङ हरुीिताि 

चट्याङ        बन्यिन्त ुआतंक 

बन्यिन्त ुआतंक         

 

िम्िा पररर्ाििः 
बाढी – ७ अंक,   भकूम्प – ६ अंक,    आगलागी  – ५ अंक,    

पवहरो – ४ अंक,   िहािारी – ३ अंक,    चट्याङ – २ अंक  

हरुीिताि –  १ अंक   बन्यिन्त ुआतंक – १ 

िासथ उल्लेजखत तासलकािा विपद  स्तरीकरर् गदाव ७ अंकका िाथ बाढी उच्च िोजखि सनम्त्याउने प्रकोपको रुपिा देजखएको 
छ । त्यिैगरी भकूम्प ६ अंकका िाथ दोस्रो र आगलागी ५ अंकका िाथ तेस्रो उच्च िोजखि सनम्त्याउने प्रकोपको रुपिा 
परेको छ । कोरोना भाइरि िहािारीको रुपिा अवहले रहे पसन हालिम्ि सिन्धलुी जिल्लािा िानिीय षसत नभएको तथा 
भएको षसतलाई आसथवक रुपिा िूल्यांकन भई निकेकोले िहािारी प्राथसिकतािा परेको छैन ।  

२.५ नगरपासलका तथा गाउँपासलकाको िंकटासभिखुता स्तरीकरर् 

सिन्धलुी जिल्लािा रहेको २ नगरपासलका तथा ७ गाउँपासलकािा विगतिा आएका विपद  तथा त्यिले सनम्त्याएको िनधनको 
षसत, तथा िोजखि सनम्त्याउन िक्ने अिस्थाहरुको आधारिा विश्लषेर् गदाव बाढी िबैभन्दा बढी खतराको रुपिा देजखन्छ तथा 
बाढीले अिर गने स्थानहरुिा किला नदी आिपािका नगरपासलकाका िडाहरु तथा गावििहरु, िररर् खोला आिपािका 
गावििहरु पदवछन ्। यी षेत्रहरु बाढीको वहिाबले िबैभन्दा उच्च िोजखििा रहेको देजखन्छ । त्यिै गरी ती षेत्रहरुिा चरेु 
षेत्र िहुान भई बनोने दिवनौं खहरे खोलाहरुले पसन िनधनको षसत प¥ुयाउदै आइरहेको छ । कििोर भौसतक िंरचना, काठ 
तथा िाटाका घरहरु, सभरालो िसिनिा रहेका घरहरु भएको तथा िोजखिबाट हनुिक्ने षसत न्यूसनकरर्को पूिवतयारी तथा 
िचेतनािा भएको किीका कारर् भकूम्पबाट हनु िक्ने अिर जिल्लाभरर नै रहेको छ । वि.िं. २०७२ िालिा गएको 
विनािकारी भकूम्पका कारर् कििोर भएको भिंूरचना तथा सभरालो िसिनको कारर् पवहरो गई िनधनको षसत हनु िक्ने 
आंकलन गनव िवकन्छ । ििग्रिा विगतको षसतको त्यांकिा आधाररत रहेर हेदाव जिल्लागत अिस्था सनम्न रहेको देजखन्छ। 

ििग्र प्रकोपका आधारिा िंकटासभिखुता नगरपासलका तथा गाउँपासलका नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका 

नपा/गापाहरु 

दधुौली नगरपासलका, किलािाई 
नगरपासलका, तीनपाटन गाउँपासलका, 
हररहरपरुगढी गाउँपासलका, वफक् कल 
गाउँपासलका र िररर् गाउँपासलका 

िनुकोशी गाउँपासलका, घ्याङ्कलेक 
गाउँपासलका, गोलन्िोर गाउँपासलका 

 

 

बाढीका आधारिा िंकटासभिखुता नगरपासलका तथा गाउँपासलका नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु 

िररर् गाउँपासलका र दधुौली 
नगरपासलका 

हररहरपरुगढी गाउँपासलका, किलािाई 
नगरपासलका र तीनपाटन गाउँपासलका 

घ्याङ्कलेक गाउँपासलका, वफक् कल 
गाउँपासलका, िनुकोशी गाउँपासलका र 
गोलन्िोर गाउँपासलका   

 

भकुम्पका आधारिा िंकटासभिखुता नगरपासलका तथा गाउँपासलका नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका 

नपा/गापाहरु 
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िनुकोशी गाउँपासलका, घ्याङ्कलेक 
गाउँपासलका, िररर् गाउँपासलका, 
गोलन्िोर गाउँपासलका 

हररहरपरुगढी गाउँपासलका, किलािाई 
नगरपासलका, वफक् कल गाउँपासलका, 
तीनपाटन गाउँपासलका र दधुौली 
नगरपासलका 

 

 

आगलागीका आधारिा िंकटासभिखुता नगरपासलका तथा गाउँपासलका नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका 

नपा/गापाहरु 

िनुकोशी गाउँपासलका, घ्याङ्कलेक 
गाउँपासलका, हररहरपरुगढी गाउँपासलका, 
गोलन्िोर गाउँपासलका, वफक् कल 
गाउँपासलका 

िररर् गाउँपासलका, किलािाई 
नगरपासलका, तीनपाटन गाउँपासलका, 
दधुौली नगरपासलका 

 

 

पवहरोका आधारिा िंकटासभिखुता षेत्र नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका 

नपा/गापाहरु 

िनुकोशी गाउँपासलका, गोलन्िोर गाउँपासलका, 
वफक् कल गाउँपासलका, तीनपाटन गाउँपासलका, 
िररर् गाउँपासलका, हररहरपरुगढी गाउँपासलका, 
घ्याङ्कलेक गाउँपासलका, 

किलािाई नगरपासलका र  दधुौली 
नगरपासलका 

 

 

िडक दघुवटनाका आधारिा िंकटासभिखुता षेत्र नक्िांकनिः 
उच्च िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु िध्यि िोजखििा रहेका नपा/गापाहरु न्यून िोजखििा रहेका 

नपा/गापाहरु 

िनुकोशी गाउँपासलका, गोलन्िोर 
गाउँपासलका, किलिाई नगरपासलका, 

दधुौली नगरपासलका, हररहरपरुगढी गाउँपासलका, 
िररर् गाउँपासलका, वफक् कल गाउँपासलका 

घ्याङ्कलेक गाउँपासलका, 
तीनपाटन गाउँपासलका,  

 

२.६ जिल्लाका प्रिखु नदीनालाहरुको वििरर् 

सिन्धलुी जिल्लािा कोशी, रोशी, बागिती, तािा, किला, िररर्, िाक्ि,ु चदाहा, र्क्यानखोला, गौिती, गडौली, कोखािोर, धनिना, 
सिम्ले, सबसतिोर, ठाकुर, ककुर लगायत यि जिल्लािा १४९ िटा ठूलािाना नदीहरु रहेका छन ्। जिल्लासभत्र भएर बनोने तथा 
विपद को वहिािले धेरै प्रभाि पाने नदीनालाहरु तथा प्रभावित ्हनु िक्ने िंकटासभिखु षेत्रहरु सनम्न छन ्।  

क्र.िं. नदीको नाि प्रभावित हनु िक्ने षेत्र 

१ किला नदी किलािाई न.पा. ९, १०, १३ र १४ का बस्तीहरु 

दधुौली नगरपासलका िडा नं. १, २, ३, ४, ५ ६, ९, १० र ११ का 
बस्तीहरु 

२ तािा खोला दधुौली नगरपासलका – ७, ८ र १४ का बस्तीहरु 

३ चदाहा खोला तीनपाटन गाउँपासलका िडा नं. १, २, ४, ६ र १० का बस्तीहरु 

४ िररर् खोला घ्याङलेक गाउँपासलका िडा नं. २ का केही बस्तीहरु 

किलािाई नगरपासलका िडा नं. १ र २ का केही बस्तीहरु 

िररर् गाउँपासलकाका िबै िडाहरु 
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हररहरपरुगढी गाउँपासलका िडा नं. २, ३, ४ र ५ का बस्तीहरु 

५ घागरखोला किलािाई नगरपासलका िडा नं. १ का केही बस्तीहरु 

िररर् गाउँपासलका िडा नं. ५ का केही बस्तीहरु 

६ र्क्यान खोला हररहरपरुगढी गाउँपासलका िडा नं. ६, ७ र ८ का बस्तीहरु 

७ कोखािोर खोला घ्याङलेक गाउँपासलका िडा नं. ५ र िररर् गाउँपासलका िडा नं. १ 
का बस्तीहरु 

८ बागिती नदी हररहरपरुगढी गाउँपासलका िडा नं. १, २, ३ र ६ का बस्तीहरु 

९ िनुकोशी नदी िनुकोशी, गोलन्िोर र वफक् कल गाउँपासलकाका केही बस्तीहरु 

 

२.७ यि िषव प्रकोप प्रभावित हनुिक्न ेिनिंख्याको अनिुान 

विगतका िषवहरुलाई हेदाव सिन्धलुी जिल्लािा बाढी, पवहरो, भकूम्प तथा िहािारीको षसत तथा बारम्बारता बढी देजखन्छ । 
अझ वि.िं. २०७२ िालको भकूम्पबाट भएको षसतबाट कररि ४२,००० पररिार प्रभावित भएका सथए । विश् ििै िहािारीको 
रुपिा फैसलरहेको कोरोना भाइरि तथा यिको प्रसतकायवस्िरुप नेपालले अपनाइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारर् 
सिन्धलुी जिल्लािा पसन धेरै घरपररिार प्रभावित भइरहेका छन ्। हालिम्ि िंक्रसित नदेजखए पसन उच्च िोजखिको िम्भािनालाई 
नकानव िवकदैन । हालिम्ि अनभुि गरेका िबै प्रकारका विपद हरुलाई ििवष्टगत रुपिा अध्ययन गदाव यि िषव सिन्धलुी 
जिल्लािा कररब ८ प्रसतशत पररिार प्रभावित हनुे र प्रभावितहरुिध्ये ४० प्रसतशत िासनिहरु विस्थावपत हनुे िम्भािना देजखन्छ। 
िनु यि तासलकािा देखाइएको छ । 

तासलका ४ : प्रकोप प्रभावित हनुिक्ने िनिंख्याको आंकलन 

न्यूनति पूिवतयारीका लासग अन्दािी 
िनिंख्या 

िनिंख्याको 
%  

प्रभावित कुल िनिंख्या(८%) विस्थावपत कुल िनिंख्या (४०%) 

परुुष िवहला िम्िा परुुष िवहला िम्िा 
प्रभावित कुल िनिंख्या ८% ११३७१ १२३२९ २३७०० ४४५४९ ४९३१ ९४८० 

पररिार िंख्या २००० िरदर 
५/पररिार 

  ४७४०   १८९६ 

प्रिननयोनोय उिेरका िवहला  २५%  ३०८१ ३०८१  १२३२ १२३२ 

६० िषवभन्दा बढी उिेरका िनिंख्या  ३.५२% ४०१ ४३३ ८३४    

१९ िषविम्िका बालबासलकाको िंख्या  ४६% ५२३१ ५६७१ १०९०२ २०९२ २२६९ ४३६१ 

१०–१९ िषवका वकशोरवकशोरीको 
िंख्या  

२२% २५०२ २७१२ ५२१४ १००१ १०८५ २०८६ 

गभविती अपाङ्गता भएका िवहलाको 
िंख्या  

 १.९२% ० ६ ६ ० ३ ३ 

तीव्र िािाजिक सतरस्कारको अनभुि 
गरररहेका व्यजक्त (दसलत) को िंख्या  

 ३.९७% ४६८ ४७२ ९४० ०   

एकदिै गरीब व्यजक्तको िंख्या   ४.७२%   १११९ ०  ४४८ 

पवहलेदेजख विद्यिान, तीव्र शारीररक, 

स् नायूविक (Neurological), अथिा 
िानसिक अपाङ्गता अथिा अिन्तलुन 
भएका व्यजक्तको िंख्या 

 ७.१८%   ३७   १४ 

दीघवकालीन सबिारी भएका व्यजक्तको 
िंख्या  

 १.०६%   २५२   १०१ 

एचआ्ईभी/एड्िबाट िंक्रसित िनिंख्या          

गभविती तथा दूध खुिाउने आिाको िंख्या  ५% ० ६१५ ६१५ ० २४६ २४६ 
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गभविती िवहलाको िंख्या  २.३% ० ३२२ ३२२ ० ९७ ९७ 

प्रसतिवहना प्रिूसतको अन्दािी िंख्या   ०.२५% ० ३१ ३१ ० १२ १२ 

प्रसतिवहना जशशकुो अन्दािी िंख्या   ०.२५%   ३१   १२ 

प्रसतिवहना आपतकालीन प्रिूसत िेिा 
चावहने िवहलाको अपेजषत िंख्या   

०.०३८% ० ५ ५ ० २ २ 

प्रसतिवहना िवटलता हनेु जशशकुो अपेजषत 
िंख्या  

०.०२५%   ३   १ 

६-९ िषविम्िका बालबासलकाको िंख्या  ११% १२५४ १३५३ २६०७ ५०१ ५४१ १०४२ 

५ िषव िसुनका बालबासलकाको िंख्या  १३% १४८२ १५९९ ३०८१ ५९३ ६४० १२३३ 

६-११ िवहनािम्िका बालबासलकाको 
िंख्या  

१% ११४ १२३ २३७ ४६ ४९ ९५ 

१२-२३ िवहनािम्िका बालबासलकाको 
िंख्या  

३% ३४२ ३६९ ७११ १३७ १४८ २८५ 

२४-५९ िवहनािम्िका बालबासलकाको 
िंख्या  

८% ९१२ ९८४ १८९६ ३६५ ३९४ ७५९ 

६-५९ िवहनािम्िका बालबासलकाको 
िंख्या  

१२% १३६८ १४७६ २८४४ ५४७ ५९० ११३७ 

६-५९ िवहनािम्िका कुपोवषत 
बालबासलका  (GAM) 

१३% १४८२ १५९९ ३०८१ ५९३ ६४० १२३३ 

६-५९ िवहनािम्िका िध्यि रूपिा 
कुपोवषत बालबासलका   

१०% ११४० १२३० २३७० ४५६ ४९२ ९४८ 

६-५९ िवहनािम्िका तीव्र रूपिा 
कुपोवषत बालबासलका  

३% ३४२ ३६९ ७११ १३७ १४८ २८५ 

    

२.८ सनकायगत भसूिका तथा जिम्िेिारी  

विपद  प्रसतकायव तथा व्यिस्थापन कायविा विषयगत षेत्रको अिधारर्ा आइिकेपसछ सिन्धलुी जिल्लाले आफ्नो पूिवतयारी तथा 
प्रसतकायव योिनािा विसभन्न सनकायलाई आिद्ध गरी जिम्िेिारीिवहत काि गरेपश् चात ्हाल यि जिल्लािा ९ िटा विसभन्न षेत्रहरु 
तय गरी उक्त विषयगत षेत्रहरुको ििन्ियिा पूिवतयारी तथा प्रसतकायवका गसतिसधहरु िञ् चालन गररएको छ । तर िंघीय 
िंरचना पश् चात ्विगतका िषवहरुिा तोवकएको विषयगत कायावलयहरु हाल जिल्लािा केही िात्र रहेको िाथै उक्त सनकायहरुिा 
पसन कायवक्रिगत बिेटहरु विसनयोिन नभएको कारर्ले स्ििःस्फूतव रुपिा जिम्िेिारी सलन िकेको अिस्था छैन । केही 
विषयगत षेत्रको नेततृ्ि स्थानीय तहले सलनपुने गरी जिम्िेिारी हस्तान्तरर् गररए पसन आिश्यक िम्पकव  तथा ििन्ियको 
अभाििा प्रभािकारी कायावन्ियन हनु िवकरहेको छैन । हाल विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिनाअन्तगवतका जिम्िेिार प्राप्त 
षेत्रगत सनकायहरुको सनकायगत भसूिका र जिम्िेिारी प्रस्ततु गररएको छ ।  

क्र. 
िं. 

सनकायको नाि जिम्िेिार 
व्यजक्त 

जिम्िेिारी 

१ जिल्ला प्रशािन 
कायावलय 

प्रिखु जिल्ला 
असधकारी 

 ििन्ियात्िक र नेततृ्िदायी भसूिका सनिावह गने, 

 खोि तथा उद्धार कायविा िरुषा सनकाय पररचालन गने, 

 आिश्यकताअनिुार षेत्रीय तथा केन्रीय स्तरिा िहयोग िाग गने 
(िानिीय, आसथवक, भौसतक िहयोग) । 

२ जिल्ला ििन्िय िसिसत प्रिखु  िूचना िंकलन तथा ििन्िय कायव गने, 

 ििन्ियात्िक कायविा िहयोग गने, 
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 आिाि तथा पूनिःस्थापना कायव गने, 

 स्रोत (आसथवक, भौसतक, िानविय श्रोत) पररचालन तथा ििन्िय गने । 
३ िबै गाउँपासलका तथा 

नगरपासलका 
अध्यष/प्रिखु  विषयगत िसिसतिा रही षेत्रगत अगिुा भसूिका सनिावह गने, 

 िम्बजन्धत षेत्रहरुको आपतकालीन योिना सनिावर् गने, 

 आिश्यकताअनिुार ििन्ियकारी भसूिका सनिावह गने, 

 आपतकालीन िािाग्रीहरुको व्यिस्थापन गने, 

 विपद  प्रसतकायव, राहत िंकलन तथा वितरर् कायव िञ् चालन गने, 

 आसथवक तथा िानिीय स्रोतहरुको व्यिस्थापन गने । 

४ विसभन्न जिल्लास्तरीयका 
कायावलयहरु 

प्रिखु  षेत्रगत िदस्यको रुपिा रही भसूिका सनिावह गने, 

 िासथल्लो सनकाय तथा िातहतका कायावलयिँग िहयोगको लासग ििन्िय 
गने, 

 विपद् व्यिस्थापन िसिसतले ददएको थप जिम्िेबारी पूरा गने ।  
५ िरुषा सनकाय (नेपाली 

िेना, नेपाल प्रहरी, 
िशस्त्र प्रहरी बल) 

प्रिखु तथा 
प्रसतसनसध 

 िखु्यतिः खोि तथा उद्धार कायवको नेततृ्ि िाथै उद्धार कायव गने, 

 अत्यािश्यक पूिावधारहरुको अिरोध हटाउने, 
 िरुषा व्यिस्था िििदु बनाउने, 
 षेत्रगत िसिसतिा रही िहयोग गने । 

६ रािनैसतक दलहरू 
(जिल्लाजस्थत िम्पूर्व 
रािनैसतक दलहरु) 

दलका 
प्रिखुहरू 

 ििन्ियात्िक कायव गने, 

 स्रोत िंकलनिा िहयोग गने, 

 द्वन्द्व व्यिस्थापनिा िहयोग गने, स्थानीय अिरोध हटाउने, 
 प्रभावित षेत्रिा िन पररचालन गने । 

७ नेपाल रेडक्रि 
िोिाइटी 

िभापसत  ििै सनकायहरुको िहकायविा जिल्लाको विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव 
योिना तिुविा गनव िहयोग गने, 

 प्रिन्धकारी भसूिका सनिावह गने, 

 गैरखाद्य िािाग्री तथा अस्थायी आिािको  व्यिस्थापन गने, 

 िूचना िंकलन तथा िम्प्रषेर्िा स्ियि ्िेिक पररचालन गने, 

 विपद को िियिा बन्दोबस्ती व्यिस्थापनिा िहयोग गने । 
८ उद्योग िाजर्ज्य िंघ अध्यष  िखु्खा तथा तयारी खाना िस्तैिः जचउरा, भिुा, सबस्कुट िस्ता खाद्य िािाग्री 

िंकलन, वितरर् र व्यिस्थापनिा िहयो गने । 
९ िंचार िाध्यि नेपाल पत्रकार 

िहािंघ, 

एफ.एि. र 
िञ् चारकिीहरु 

 त्यपरक िूचना िंकलन तथा िम्प्रषेर् गने। 

१० पेशागत व्यििायी 
(हेभी उपकरर्, सनिावर् 
व्यििायी,  कृषक तथा 
िल उपभोक्ता, 
िा.ि.उ.ि. िहािंघ 

अध्यष  उद्धार, राहत तथा िंरषर् कायविा िहयोग गने । 

 

 

 

१० गै.ि.ि. िहािंघहरु, 

राविय तथा अन्तराविय 
गै.ि.ि. 

प्रिखु तथा 
प्रसतसनसध 

 िानिस्रोत पररचालन गने, 

 स्रोत िंकलन तथा वितरर्िा िहयोग गने, 

 गै.ि.ि. बीच ििन्ियात्िक िहयोग गने, 

 षिता विकाि तथा िहिीकरर् कायव गने, 
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 जिल्ला विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना तयारी गनव रेडक्रििँग 
िहकायव गने, 

 विषयगत षेत्रका योिना तिूविा गनव िहिीकरर् गने । 
 

२.९ षते्रगत (Cluster) अगिुाहरुको वििरर् 

क्र. 
िं. 

षेत्र कायावलय/िंघ/िंस्था िम्पकव  व्यजक्त िोिाइल टेसलफोन नम्बर कैवफयत 

१ पूिव िूचना, ििन्िय र 
ििेषर् 

जिल्ला ििन्िय 
िसिसत 

ििन्िय 
असधकारी 

९८५४०८७२२२ ०४७–५२०१४४  

२ खोितलाि र उद्धार जिल्ला प्रशािन 
कायावलय 

प्रिखु जिल्ला 
असधकारी 

९८५४०६७७७७ ०४७–५२०५३३  

३ आपतकालीन आिाि 
तथा गैरखाद्य 

नेपाल रेडक्रि 
िोिाइटी 

िभापसत ९८४४०४०२१४ ०४७–५२०१२०  

४ खाद्य िम्बजन्धत 
गाउँ/नगरपासलका 

प्रिखु/अध्यष    

५ खानेपानी तथा 
िरिफाई 

िम्बजन्धत 
गाउँ/नगरपासलका 

प्रिखु/अध्यष    

६ स्िास््य तथा पोषर् िम्बजन्धत 
गाउँ/नगरपासलका 

प्रिखु/अध्यष    

७ जशषा िम्बजन्धत 
गाउँ/नगरपासलका 

प्रिखु/अध्यष    

८ िंरषर् जिल्ला प्रशािन 
कायावलय 

प्रिखु जिल्ला 
असधकारी 

९८५४०६७७७७ ०४७–५२०५३३  

९ पूनसनिावर् जिल्ला ििन्िय 
िसिसत 

ििन्िय 
असधकारी 

९८५४०८७२२२ ०४७-५२०१४४  

नोटिः गाउँपासलका तथा नगरपासलकाको िम्पकव  वििरर् अनिूुची १० अन्तगवत विपद् व्यिस्थापन िसिसतका िदस्यहरुको वििरर्सभत्र ििािेश 
गररएको छ ।  

२.१० िहयोगी सनकायहरूिा अपगु/अभाि (GAP) देजखएका िािाग्री, स्रोत िाधन र षिता  

 जिल्लािा आपतकालीन कायविञ् चालन केन्रिा तासलि प्राप्त जिम्िेिार िनशजक्त नभएको । 

 पूिविूचना प्रर्ालीको प्रयाि भए पसन िीसित षेत्रहरु िात्र ििेवटएको । 

 कायवदल गठन तथा पूिव िूचना िम्बन्धी तासलि प्राप्त िनशजक्तको अभाि रहेको । 

 जिल्लाजस्थत िरकारी तथा गैर िरकारी िंस्थाहरुको िेिा सनरन्तरता योिना नरहेको ।  

 आकजस्िक तथा बहषुेत्रीय रतु लेखािोखाका बारेिा असभिखुीकरर् तथा आिश्यक िािाग्री तयारी अिस्थािा 
नरहेको।  

 िूचना िंकलन तथा प्रिाहको िंरचना नभएको ।  

 प्रभावित पररिारहरुलाई उपलब्ध गराउने खाद्य तथा गैर खाद्य िािाग्रीहरुको िौज्दात अपगु रहेको । 

 िूचना व्यिस्थापनका लासग िनशजक्तको अभाि तथा कुनै वकसििका िञ् चार रर्नीसत नरहेको ।  

 खलुा तथा िरुजषत स्थानहरुको पवहचानिा अपयावप् तता । 

 सबपी राििागव तथा िध्यपहाडी राििागविा ददनहुँ घट्ने िडक दघुवटनालाई विपद िा नििेवटएको र कुनै पूिवतयारी 
योिना नबनेको ।  

 बैकजल्पक िागव तथा यातायातका िाधनहरुको पवहचान तथा नक्िांकन नभएको ।  

 खोि तथा उद्धार कायवका लासग तासलि प्राप्त िनशजक्त अपयावप्त तथा पूनताविगीको अभाि रहेको ।  
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 आपतकालीन जशविरहरु सनिावर्का लासग स्थान पवहचान तथा दष िनशजक्तको किी । 

 आपतकालीन जशविर सनिावर् िािाग्री तथा गोदाि घर नभएको ।  

 उद्धार तथा राहत व्यिस्थापनिा िाना खालको विपद को िात्र पररकल्पना ।  

 बन्दोबस्तीका िािाग्री तथा अन्य खाद्य िािाग्रीहरु िंकलन गनव कोष नभएको तथा षेत्रगत बिेट नभएको । 

 खाद्य भण्डारर्को लासग गोदाि घरको अभाि रहेको। 

 खानेपानीको स्रोत पवहचान नभएको तथा स्थानीय स्तरिा स्ियि ्िेिकहरु तयार नभएको । 

 िहािारीको अिस्थािा िरुजषत बाि, लत्ता कपडाको अभाि हनुे गरेको।  

 रतु प्रसतकायव दलको स्रोत िाधन तथा औषधीका लासग आसथवक अभाि रहेको। 

 स्िास््य िंस्थाहरुिा औषधी तथा दष िनशजक्त अपगु रहेको।  

 प्राथसिक उपचार िम्बन्धी तासलि प्राप्त िनशजक्तको पहुँचिा किी । 

 बालबासलका, वकशोरी, िवहला तथा िदृ्धिदृ्धाको िंरषर्का लासग िहायता डेस्क िञ् चालन तथा िनोिैज्ञासनक परािशवको 
प्रिन्ध गनुवपने ।  

 िवहला, बालबासलकाको खोितलाि तथा फेला परेकालाई िंरषर्को ििस्या ।  

 बालबासलकाको जशषा िञ् चालन गनव शैजषक िािाग्री, पोिाक, पायपसु्तक लगायतका िािाग्रीहरूको अभाि ।  

 िबै षेत्रका दष िनशजक्तहरुको िूची िियानकूुल अध्यािसधक नभएको । 

२.११ िािान्य प्राथसिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव  

विपद को िियिा आपतकालीन कायवयोिनालाई उपयकु्त िियिा िहि र िरल तररकाले िम्बोधन गनवका लासग आिश्यक 
कायवविसध, स्रोत, िाधन, उपकरर् लगायतको पूिवतयारी िसुनजश्चत गनव जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको बैठक तथा कायवशालाले 
िहिसत सनिावर् गरी तासलकािा उल्लेजखत पूिवतयारीका प्राथसिकता कायवहरू तय गरेको छ । प्राथसिकता प्राप्त पूिवतयारी कायव 
र कायावन्ियन गने तररका िवहतको योिना सनम् नानिुार रहेका छनि्ः  

सि.नं. प्राथसिकता प्राप्त पूिवतयारी कायवको िूची  िखु्य जिम्िेिार 
तह 

कायावन्ियन 
गने तररका 

ििय िीिा 

१. आधारभतू तथा खण्डीकृत िनगर्ना त्याङ्क िंकलन जिविव्यि िैठक फागनु 
ििान्त 

२. िानिीय िहायतािा िंलनोन तहहरूलाई प्रारजम्भक तथा 
बहषुेत्र रतु लेखािोखा विसध -IRA, MIRA)   िम्बन्धी तासलि  

जिविव्यि, रेडक्रि, 

अ/गैिि 
तासलि चैत्र ििान्त 

३. विषयगत षेत्रिीच आन्तररक र िाह्य ििन्िय गनव िंयन्त्र 
स्थापना 

जिविव्यि कायवशाला चैत्र ििान्त 

४. िरुषा तह र अन्य िंघिंस्थालाई खोि तथा उद्धार तासलि जिविव्यि, रेडक्रि तासलि चैत्र ििान्त 

५. विपद  िम्बन्धी िनचेतना असभिृवद्धिः  

िवहला, बालबासलका, रािनीसतक पाटीका कायवकताव, प्रकोप 
प्रभावित, यूिा, स्थानीयस्तरिा योिना सनिावर्िा िहभागी हनुे 
व्यजक्तहरू, िािाजिक अगिुाहरू, जशषक र अन्य तहहरू 

स्थानीय तह, 

जिविव्यि, रेडक्रि, 

अ/गैिि 

भेला, गोष्ठी 
तथा तासलि 

सनरन्तर 

६. कायावन्ियन गने स्थानीय िाझेदारी तहको पवहचान र 
िािूवहक पद्धसतको स्थापना 

जििि, जिविव्यि, बैठक फागनु 
ििान्त 

७. विपद  पूिवतयारी बारेिा रािनैसतक दल र नागररक ििािका 
लासग िंयकु्त असभिखुीकरर् 

स्थानीय तह, 

जिविव्यि, रेडक्रि, 

अ/गैिि 

भेला, गोष्ठी 
तथा तासलि 

िेठ 

८. आिसधक पनुरािलोकन र पषृ्ठपोषर् पद्धसतको स्थापना स्थानीय तह, 

जिविव्यि, रेडक्रि, 

षेत्रगत ििूह 

बैठक फागनु 
ििान्त 
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९. कायविञ् चालन विसध िवहतको आपतकालीन प्रसतकायव 
कोषको स्थापना तथा िञ् चालन 

स्थानीय तह, 

जिविव्यि, रेडक्रि 
बैठक सनरन्तर 

१०. िंभाव्य प्रकोपको नक्िा सनिावर् तथा पररिािवन जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि 
ििेषर् चैत्र ििान्त 

११. प्रकोप िम्िन्धी िूचना िंकलन र वितरर्का लासग 
जिल्लास्तरिा “प्रकोप व्यिस्थापन िूचना प्रर्ाली” को 
स्थापना 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि 
बैठक चैत्र ििान्त 

१२ िोजखि तथा िंकटािन्न भिन (अस्पताल, विद्यालय आदद) 
एिि ्पूिावधार (विद्यतु स्टेशन, पूल, कल्भटव आदद) को िापन  

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, स्थानीय 
तह 

ििेषर् चैत्र ििान्त 

१३ स्थानीय तह स्तरिा प्रकोप िचुना िंिाल तयार  जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि 
कायवशाला चैत्र ििान्त 

१४ शहरी तथा ग्रािीर् योिनािा प्रकोपपसछको अस्थायी 
व्यिस्थापन (बिोबाि)का लासग खलु्ला स्थान/षेत्र सनधावरर् 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, स्थानीय 
तह 

भेला तथा 
बैठक 

फागनु 
ििान्त 

१५ प्रकोपबाट हनुे षसत र पूिव िचेतना  िम्बन्धी िनचेतना 
असभयान िंचालन 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि 
भेला तथा 
तासलि 

सनरन्तर 

१६ प्रकोपबाट हनुे िोजखि तथा िंभाव्य षसतको आिसधक िापन  जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, स्थानीय 
तह 

कायवशाला फागनु 
ििान्त 

१७ जिल्ला विपद  व्यिस्थापन षेत्रिा काि गने प्रिखु 
िरोकारिालाहरूको पवहचान 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि 
भेला तथा 
बैठक 

चैत्र ििान्त 

१८ आपत ्कासलन अिस्थाका लासग िािान आपूसतव गने गोदािको 
व्यिस्था 

जिविव्यि, जििि, 

अ/गैिि 
भेला तथा 
बैठक 

फागनु 
ििान्त 

१९ जिल्लास्तरिा खोिी र उद्धारको लासग स्थायी टोलीको गठन  जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, खोि तथा 
उद्धार षेत्र 

भेला तथा 
बैठक 

फागनु 
ििान्त 

२० स्थानीय षेत्रिा आपतकासलन िियिा खाली गनुवपने 
िंकाटासभिखु स्थानहरू पवहचान गने 

स्थानीय तह भेला तथा 
बैठक 

फागनु 
ििान्त 

२१ ििै प्रकारका प्रकोपिम्िन्धी विज्ञहरू भएको पूनिःस्थापना, 
पूनिःसनिावर् योिना सनिावर् िसिसत गठन 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि 
भेला तथा 
बैठक 

फागनु 
ििान्त 

२२ जिल्लािा आपतकालीन कायविञ् चालन केन्र (Emergency 

Operation Centre) को िनशजक्त तथा स्रोत व्यिस्थापनका 
लासग विपद  िोजखि तथा व्यिस्थापन राविय पररषदिा पहल 
प्रयाि 

जिविव्यि बैठक तथा 
ििन्िय 

सनरन्तर 

२३ जिल्लािा विपद  िम्बन्धी िािान भण्डारर् गनव भण्डार गहृ 
स्थापनाका लासग विपद  िोजखि तथा व्यिस्थापन राविय 
पररषदिा पहल गने 

जिविव्यि बैठक तथा 
ििन्िय 

सनरन्तर 

२४ स्थानीयस्तरिा रहेका िंगदठत र स्थायी िेिा 
केन्र/विद्यालय/िहकारी/क्लब/यूिा ििूह/आिा ििूह आदद 
िंयन्त्रहरूलाई विपद  व्यिस्थापन  िम्बन्धी चेतना असभिवृद्ध 
गरी िरुजषत ििदुाय सनिावर्िा पररचालन 

जिविव्यि, जििि, 

रेडक्रि, अ/गैिि, 

जिजशिइ 

भेला तथा 
बैठक 

सनरन्तर 
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२५ विपद  व्यिस्थापन ऐन २०७४ अन्तगवत हरेक स्थानीय 
तहिा स्थानीय विपद  व्यिस्थापन िसिसत गठन भए/नभएको 
तथा योिनाहरु गाउँयोिनासभत्र परे/नपरेको यवकन गने 

जिविव्यि, जििि, 

स्थानीय तह 
अनगुिन तथा 

ििन्िय 
िाउन 

२६ िडक दघुवटनालाई तरुुन्त िम्बोधन गनव िक्ने गरी राििागव 
षेत्रसभत्र सनजश्चत दरुीसभत्र हेभी इक् िीपिेन्टको व्यिस्था गने 

जिविव्यि, जििि, 

स्थानीय तह 
बैठक तथा 
ििन्िय 

सनरन्तर 

२७ जिल्लािा रहेका िरुजषत आिािहरुको िरुषा तथा िंरषर् 
गने 

जिविव्यि, जििि, 

स्थानीय तह 
बैठक तथा 
ििन्िय 

सनरन्तर 

२८ ठूला विपद को आंकलन गरी िरुजषत आिािहरु सनिावर् गनुव 
पने 

जिविव्यि, जििि, 

स्थानीय तह 
बैठक तथा 
ििन्िय 

सनरन्तर 
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भाग ३ : पूिवतयारी तथा प्रसतकायव  िम्बन्धी योिना 
 

३.१ विषयगत षते्रिः िूचना, ििेषर् तथा ििन्िय 

नतेतृ्ि गने सनकायिः  जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी  

३.१.१ विषयगत षते्रको िदस्यहरुको िूचीिः 

क्र.िं षेत्रगत िाझेदारहरूको नाि पद टेसलफोन नम्बर  इिेल ठेगाना 
१ जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१४४, 

९८५४०४१६२२ 

dccsindhuli@gmail.com 

२ जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०१३३  cdosindhuli@gmail.com 

३ किलािाई नगरपासलका, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०२४५, 

९८५४०४१०२९ 

info@kamalamaimun.gov.np 

४ दधुौली नगरपासलका, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–४१२०५१,  

९८५४०४१८५१ 

dudhaulinp@gmail.com 

५ वफक् कल गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८४४३९६६५५ phikkalruralmun@gmail.com 

६ सतनपाटन गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४२२२५ tinpatanmun@gmail.com 

७ गोलन्िोर गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४१७७५ golanjor.rm7@gmail.com 

८ िनुकोशी गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४२००७ sunkoshimunsindhuli@gmail.com 

९ घ्याङलेक गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९७४४०३५६९९ ito.ghyanglekhmun@gmail.com 

१० िररर् गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४२२०० maringapa.sindhuli@gmail.com 

११ हररहरपरुगढी गाउँपासलका, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४१८८१ hariharpurgadhi@gmail.com 

१२ ९ नं. बावहनी अड्डा, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०१३१ ninebrigade56@gmail.com 

१३ िदव बहादरु गर्, ठूलीटार, सिन्धलुी गर्पसत ०४७–६२००८९, 

०४७–६२००९१ 

bardabahadurgana@gmail.com 

१४ जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी प्र.उ. ०४७–५२०१९९, 

९८५४०६५५५५ 

dposindhuli@gmail.com 

१५ िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, सिन्धलुी ि.प्र.ना.उ. ०४७–५२११११ apfnepal.sindhuli@gmail.com 

१६ राविय अनिुन्धान जिल्ला कायावलय, 

सिन्धलुी 
प्रिखु ०४७–५२०२३३  

१७ जशषा विकाि तथा ििन्िय इकाइ, 

सिन्धलुी 
इकाइ 
प्रिखु 

०४७–५२०१७५, 

०४७–५२०५७५ 

deosindhuli047@gmail.com 

१८ सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१४५ shsindhuli132@gmail.com 

१९ स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१८८ dhosindhuli@gmail.com 

२० कृवष ज्ञान केन्र, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१६६  akcsindhuli@gmail.com 
२१ शहरी विकाि तथा भिन कायावलय, 

सिन्धलुी 
प्रिखु ०४७–५२११३९ dudbcsindhuli@gmail.com 

२२ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत ०४७–५२०२२६, 

९८४४०४०२१४ 

nrcs.sindhuli68@gmail.com 

२३ नेपाल पत्रकार िहािंघ, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४१३९०  
२४ उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०२४९ sindhulicci@gmail.com 

mailto:dudhaulinp@gmail.com
mailto:ninebrigade56@gmail.com
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२५ नेपाल टेसलकि, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१११, 

०४७–५२०३३३ 

 

 

३.१.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 
 िूचना प्रिारर् प्रविसधहरू अिरुद्ध िा नष्ट हनुे,  
 िडक, पलु, विद्यतु आपूसतव, िञ् चार आदद िािविसनक पूिावधारहरू षसतग्रस्त हनुे,  
 आिागिन अिरुद्ध भएर प्रभावित षेत्रिा पहुँचको कदठनाइ हनुे,  
 आिाि तथा व्यजक्तगत िम्पजत्त अस्थायी रूपिा षसत र बालबासलका, िवहला, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका 

व्यजक्त िखु्य रूपिा प्रभावित हनुे,  
 ठूलो िङ्कख्यािा िासनि विस्थावपत हनुे,  
 उद्धार, िरुषा, राहत वितरर्िस्ता िानिीय कायवका लासग आिश्यक िूचना िंकलन गनव र िबै षेत्र तथा 

िरोकारिालािँग ििन्ियकारी भसूिका सनिावह गनव कदठन हनुे ।  

३.१.३ षते्रगत उद्दशे्यिः 

ििन्िय, िूचना िंकलन, विश्लषेर् र प्रिाहका िैकजल्पक उपायहरू पवहचान गरी िम्िजन्धत षेत्र र िरोकारिालालाई िही िूचना 
उपलब्ध गराई विपद  प्रसतकायवलाई ििन्ियात्िक बनाउन िसुनजश्चतता प्रदान गनुव यि षेत्रको प्रिखु उद्देश्य हनुेछ ।  

 ३.१.४ ििवष्टगत उद्दशे्यिः  

 विपद को िियिा िरकार, दात ृतह, िबै षेत्र (Cluster), िहयोगी िंस्था तथा नागररक ििािबीच ििन्िय कायि 
गनुव,  

 सनधावररत िियसभत्र “बहषुेत्र रतू लेखािोखा विश्लषेर् (Multy Cluster Initial Rapid Assessement- MIRA)” गनव 
आिश्यक ििन्िय गनुव र सिरा कायवदललाई िहयोगको व्यिस्था सिलाउन,ु  

 िूचना प्रिाहको िैकजल्पक उपाय पवहचान गरी िूचना प्रिाहलाई िसुनजश्चत गनुव,  
 सनयसित रूपिा अनगुिन गरी षेत्रहरूलाई पषृ्ठपोषर् ददन,ु  

 प्रसतकायवका िन्दभविा आिश्यकताअनिुार षेत्र र केन्रिा िम्पकव  र ििन्िय गनुव ।  

 

३.१.५ पूिविूचना प्रर्ाली  

प्रकोप प्रभावित ििदुायलाई िियिै िम्भावित विपद को बारेिा िचेत गराउन अपनाइन ेिाध्यि विपद  पूिविूचना प्रर्ाली हो । 
पूिविूचना प्रर्ालीलाई ििन्िय र िूचना व्यिस्थापनअन्तगवत राख्न िवकन्छ । प्रकोप प्रभावित ििदुायले िियिै प्रकोपको 
जस्थसतको बारेिा िानकारी प्राप्त भए उनीहरू िोहीअनरुुप पूिवतयारी हनु िषि हनु्छन ्ििले गदाव िनधनको षसत कि हनु 
गई विपद  प्रभावितहरूको िंख्यािा किी हनु िक्दछ । तिथव जिल्लािा सबसभन्न िंघ िंस्थाहरूको ििन्िय र िहकायविा विपद  
पूिविूचनाको प्रर्ाली स्थापना हनु अत्यािश्यक भइिकेको छ ।  

हालिम्ि यि जिल्लािा स्थायी पूिविूचना प्रर्ालीका रुपिा किलािाई नगरपासलका िडा नं. १३, रानीबाि िडाहािा रेनगेि 
स्टेशन प्राजक्टकल एक्िनको िहयोगिा नेपाल रेडक्रि िोिाइटीिाफव त िञ् चालनिा ल्याई किला नदी बाढी पूिविूचना 
प्रर्ालीको िंरचना सनिावर् गरी िम्भावित िोजखि न्यूसनकरर् गनव आपतकालीन अिस्थािा िूचना प्रिाह हनुे कायवको थालनी 
भएको छ । िंरचनागत वहिाबले यि स्टेशनबाट आपतकालीन अिस्थािा िल तथा िौषि विज्ञान विभाग बाढी पूिावनिुान 
शाखा, जिल्ला आपतकालीन कायव िंचालन केन्र, सिन्धलुी, जिल्ला ििन्िय िसिसत, नेपाल रेडक्रि िोिाइटी सिन्धलुी, नेपाली 
िेना, ि.प्रहरी बल, सिन्धलुी, जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी, नेरेिो हत्पते, सिथौली, दधुौली, हषावही, टाँडी र रानीबाि उपशाखाहरु, 

जिल्लाजस्थत एफ.एि. स्टेशनहरु, स्थानीय प्रहरी चौकीहरु, दधुौली नगरपासलका, किलािाई नगरपासलका तथा आठिटा 
िंकटासभिखु बस्तीका ििदुावयक विपद  व्यिस्थापन िसिसत, पूिव िूचना कायवदल, स्थानीय तथा िडास्तरीय विपद  तथा िलबायू 
उत्थानशील िसिसत, खोि तथा उद्धार कायवदल, प्राथसिक उपचार कायवदल र राहत तथा पूनिःस्थापना कायवदलिम्ि एकैपटक 
िूचना प्रिाह हनुे गरी प्रर्ाली िडान गररएको छ । 
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पूिविूचना प्रर्ालीको भसूिकािः 

 पूिविूचना प्रर्ालीअन्तगवत स्थापना भएको िंचारको च्यानल िाफव त प्रभािकारी ििन्िय र प्रयोग गरेर, 

 िियिै िरुषा तहहरूलाई प्रकोपको अिजस्थसतको बारेिा िानकारी ददइ खोितलाि तथा उद्धार कायविा तयारी गनवका 
लासग, 

 िोही िूचनाका आधारिा िम्िजन्धत षेत्रिा रहेका खोि तथा उद्धार िािाग्रीहरू प्रयोगिा ल्याउन, 

 पूिविूचना प्रर्ाली स्थापना गररएका ििदुायहरू बाहेकका अन्य ििदुायहरूिा सछटो र छररतो रुपिा िेिा प्रदान 
गनव।  

३.१.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 

पूिव िूचना, ििन्िय तथा ििेषर् षेत्रले आपतकालीन िियिा गने उजल्लजखत कायवका लासग सनम् न अनिुार पूिवतयारी गनुवपनेछिः  

क्र.िं.  पूिवतयारी वक्रयाकलाप  िखु्य जिम्िेिारी  िहयोगी िंस्था िियािसध 
१  पूिवतयारी बैठक र कायवशालाको आयोिना गने 

तथा योिना पूनरािलोकन तथा अध्यािसधक गने 
जिविव्यि, 

विव्यि 
दात ृ सनकाय,  
अ/गैिि 

पवहलो बैठक बैिाख 
दोस्रो हप्तासभत्र र 
अजन्ति कायवशाला 
िेठ ििान्तसभत्र 

२  गाउँपासलका र जिल्लास्तरिा स्थावपत पूिविूचना 
तथा पूिवचेतािनी प्रर्ाली ििन्िय िसिसतहरूलाई 
पररचालन गने  

स्थानीय विपद  व्यिस्थापन िसिसतलाई विपद का 
िियिा िूचना प्रर्ाली िम्बन्धी तासलि 

जििि  गाउँपासलका दात ृ
सनकाय, अ/गैिि,  

सनयसित रूपिा 

३  िाझेदार तथा िहयोगी तहको िूची तयार गने  षेत्र प्रिखु  दात ृतह, अ/गैिि  िेठ १५ सभत्र  
४  बहषुेत्रगत प्रारजम्भक रतु लेखािोखा (MIRA) तयारी  

४.१  िबै षेत्रका एक–एक िदस्य रहेको सिरा कायवदल 
गठन गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि  िैशाख ििान्त  

४.२  सिरा िम्बन्धी असभिखुीकरर् तासलि िञ् चालन 
गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, दात ृ
तह, अ/गैिि 

िेठको पवहलो िाता 

४.३  सिराको लासग फाराि र सनदेजशका १००० प्रसत 
तयार गने  

षेत्र प्रिखु  " िेठको पवहलो िाता 

४.४  सिराको कायावन्ियनको लासग िम्पकव  व्यजक्त तोक्ने  जिविव्यि  षेत्र प्रिखुहरू  िेठको पवहलो िाता  
४.५  आधाररेखा ििेषर् गरी त्याङ्कलाई िूचना 

केन्रिा अध्यािसधक गने  
षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, दात ृ

तह, अ/गैिि 

िेठको पवहलो िाता 

५  जिल्ला आपतकालीन कायविञ् चालन केन्रको 
िञ् चालनको लासग स्रोत व्यिस्थापन  

षेत्र प्रिखु जिविव्यि  आगािी आसथवक िषव  

६  िबै गाउँपासलका र विशेष गरी िंकटािन्न 
गाउँपासलकाले िञ् चार िवुिधालाई सनयसित र 
व्यिजस्थत हनुे व्यिस्था सिलाउने 

षेत्र प्रिखु  गाउँपासलका, 
िञ् चार िेिा 
प्रदायक तह 

िेठ िवहनासभत्र 

७  िोजखियकु्त गाउँपासलकाहरूिा पूिव चेतािनी -Early 

Warning) का लासग िाइक तथा िाइरन उपलब्ध 
गराउने िा अजघल्लो िषवको व्यिस्थालाई 
अध्यािसधक गने  

षेत्र प्रिखु, िा 
तोवकएको िदस्य 

जिविव्यि, जििि, 

दात ृ तह, 

गाउँपासलका, 
अ/गैिि  

िेठ ििान्तसभत्र 

८  पूिविूचना तथा चेतािनी प्रर्ालीलाई सनयसित 
रूपिा िञ् चालन गनव कोषको स्थापना गने  

षेत्र प्रिखु  जििि, 

गाउँपासलका,  
अिार ििान्तिम्ि  
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९  िनचेतना असभिवृद्धका वक्रयाकलाप िञ् चालन गने  

o विपदिम्बन्धी िनचेतना असभिवृद्ध गनव पम्प्लेट, 

पोष्टर, पचाव तयार गरी विशेष गरी िंकटािन्न 
गाउँपासलकाहरूिा वितरर् गने । 

o एफएि तथा पत्रपसत्रकािाफव त विपद   िम्बन्धी 
ज्ञान तथा िानकारी प्रचारप्रिार गराउन े

षेत्र प्रिखु, िा 
तोवकएको िदस्य 

जििि, दात ृ तह, 

अ/गैिि, िञ् चार 
िाध्यि 

सनयसित रुपिा 

१०  विस्थावपतहरूको पवहचानका लासग ५,००० थान 
पररचय पत्र छपाई तयारी अिस्थािा राख्न े।  

षेत्र प्रिखु, िा 
तोवकएको िदस्य 

जििि, दात ृ तह, 

अ/गैिि 

अिारको पवहलो 
हप्तासभत्र 

११  ििलन्द िािान तयारी अिस्थािा राख्न े षेत्र प्रिखु, िा 
तोवकएको िदस्य 

जििि, दात ृ तह, 

अ/गैिि 

अिार दोस्रो हप्ता 

१२  आधार रेखा ििेषर् गने र िबै षेत्रलाई उपलब्ध 
गराउने  

षेत्र प्रिखु, िा 
तोवकएको िदस्य 

जिविव्यि, जििि, 

स्थानीय तह 
श्रािर् पवहलो हप्ता  

१३  िंकटािन्न स्थानीय तहका किवचारीहरुलाई विपद  
िम्बन्धी असभिखुीकरर् तासलि ददने  

जिविव्यि, जििि  रेडक्रि अ/गैिि,  अिारसभत्र  

१४  बाढीपवहरो र यिबाट बच् ने ज्ञान प्रिाह गने  षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य, 

िञ् चारकिी  
िैशाखदेजख 
श्रािर्िम्ि  

१५  भकूम्प र यिबाट बच्ने ज्ञान प्रिाह गने षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य, 

िञ् चारकिी  
सनयसित  

१६ आगलागी र यिबाट बच्ने ज्ञान प्रिाह गने षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य, 

िञ् चारकिी  
फागनुदेजख िेठिम्ि 

 

३.१.७ विपद  पश् चातको प्रसतकायव योिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िख्य 
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत   

पवहलो 
ददन 

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको  ििन्िय िैठक  
आयोिनािः  

िानकारी िंकलन र पररजस्थसतको अध्यािसधक गने 

ििै षेत्रगत ििूह -Cluster_ लाई कायव विभािन गरी 
जिम्िेिारी िमु्पने । 

षेत्र प्रिखु जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि 
  

रेसडयो, टेसलसभिन एिि ् एिए्िए्ि ् (SMS)  का 
िाध्यिबाट त्यगत पूिव चेतािनी, भए गरेका उद्धार 
प्रयािहरु अथावत ् िािविसनक आह्वान सबषयक 
िचुनाहरु प्रिाह गने ।  

" जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि, िंचार 
िाध्यि 

  

विद्यतुीय िंचारका िबै िाध्यिबाट एकैपटक स्ितिः 
आपतकासलन िन्देश आउने प्रर्ाली स्थापना गरी 
िञ् चालनिा ल्याउने । 

" जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि, िंचार 
िाध्यि 

  

घटना िम्बन्धी वििरर् तयार गरी िचुना प्रिाह गने  " जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि 
  

षेत्रीय तथा केन्रीय आपतकालीन केन्रिा िानकारी 
गराउने ।  

" "   
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जिल्ला आपतकासलन कायव िञ् चालन केन्रलाई विपद  
प्रसतकायवका लासग िखु्य ििन्िय केन्रको रुपिा 
पररचालन गने 

" "   

दोस्रो ददन विषयगत अगिुा िंस्था तथा िहयोगी िंस्थाहरुको 
बैठक (आिश्यकता अनिुार सनरन्तर बस्ने)  

षेत्र प्रिखु जििि, 

गाउँ/नगरपासलका 
दात ृतह, अ/गैिि 

  

स्रोतिाधनको आंकलन गने (आिश्यकता, लेखािोखा 
र खाडल पवहचान गने)  

" "   

स्थानीय, षेत्रीय तथा राविय िरोकारिालािँग 
िम्भाव्य िहयोगका लासग ििन्िय गने 

" "   

आकजस्िक िञ् चारको प्रिन्ध गने तथा यथाशर्क्य 
सछटो दरुिञ् चारको पनुिःस्थापना गरी िेिा िञ् चालन 
गने   

" "   

विपद  प्रसतकायवपश्चात ् शीघ्र अिसधिा पनुिःस्थापना 
गनवका लासग कायव योिना िनाउने 

" "   

पवहलो 
हप्ता 

प्रारजम्भक रतु लेखािोखा (IRA) गरी िंकसलत 
त्यांक विश्लषेर् र िम्प्रषेर् गने । 

षेत्र प्रिखु जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि 
  

विषयगत िसिसतका ििै िदस्य र िरोकारिाला 
सनकायलाई िानकारी गराई प्रसतिेदनका आधारिा 
कायवयोिना तयार गरी कायावन्ियन गने ।  

" "   

सबषयगत बैठक र घटनाको वििरर् िंकलन गने 
कायव सनरन्तर गने । 

" "   

प्रभावित पररिारको दताव गने, पीसडतको लासग 
पररचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्याङ्कको उजचत 
प्रबन्ध र व्यिस्था गने ।  

" "   

पवहलो 
िवहना 

षेत्रगत कायव ििूहका कायव प्रगसत वििरर् िंकलन 
र ििीषा गने 

षेत्र प्रिखु जििि, दात ृतह, 

अ/गैिि 
  

ििै िूचनाहरु सनरन्तर अध्यािसधक गदै िाने र 
िरोकारिाला सनकाय एिं िञ् चार िाध्यिलाई 
उपलव्ध गराउने  (२४ घण्टासभत्र, पवहलो १ हप्तािा 
दैसनक, दोश्रो हप्तािाट हप्तािा १ पटक  र 
आिश्यकता अनिुार) 

" "   

दोस्रो 
िवहना 

विपद को चेतािनी ददने िहत्िपूर्व पूिावधारहरूको 
लेखािोखा गरी सनिावर् तथा पनुिःसनिावर् गने 

षेत्र प्रिखु    
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३.२ विषयगत षते्रिः खोितलाि तथा उद्धार 

 

 ३.२.१ नतेतृ्ि प्रदान गने सनकायिः  जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी  

विषयगत षते्र िदस्यहरूको िूचीिः 
क्र. 
िं. 

जिल्लाका षेत्रगत िाझेदारहरूको नाि िम्पक व्यजक्त टेसलफोन नम्बर, ई–िेल ठेगाना 

१ जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु जिल्ला 
असधकारी 

०४७–५२०१३३,  
९८५४०६७७७७ 

cdosindhuli@gmail.com 

२ नं.९ बावहनी अड्डा, सिन्धलुी बावहनीपसत ०४७–५२०१३१ ninebrigade56@gmail.com 

३ िदव बहादरु गर्, ठुलीटार, सिन्धलुी प्रिखु िेनानी ०४७–६२००८९, 

०४७–६२००९१ 

bardabahadurgana@gmail.com 

४ जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी प्रहरी उपरीषक ०४७–५२०१९९, 

९८५४०६५५५५ 

dposindhuli@gmail.com 

५ िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, सिन्धलुी िशस्त्र प्रहरी नायि 
उपरीषक 

०४७–५२११११ apfnepal.sindhuli@gmail.com 

६ राविय अनिुन्धान जिल्ला कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु अनिुन्धान 
असधकृत 

०४७–५२०२३३  

७ िध्य षेत्र प्रहरी तासलि केन्र, दधुौली, सिन्धलुी बररष्ठ प्रहरी उपरीषक ९८५४०४१७८९, 

 ९८५४०४०७३३ 

mrptc_dudhauli@gmail.com 

८ िन तथा पयाविरर् िरुषा गर्,  चन्दनपरु, 

सिन्धलुी 
प्रिखु िेनानी ०४७–६९१८५७  

९ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत ०४७–५२०१२०, 

९८४४०४०२१४ 

nrcs.sindhuli68@gmail.com 

१० उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०६०९, 

 ९८५४०४२६०९ 

sindhulicci@gmail.com 

११ हेभी इक् िीपिेन्ट व्यििायी िंघ, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४०३२०  

१२ सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८४१६७६५५०  

  

३.२.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 

 िािविसनक पूिावधारहरू (िडक, पलु, विद्यतु, आपूसतव, िञ् चार) षसत, 

 आिाि तथा व्यजक्तगत िम्पजत्त, अस्थायी रूपिा षसत तथा बालबासलका, िवहला, िदृ्धिृद्धा तथा अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरु िखु्य रूपिा प्रभावित हनुे गरी िासनिहरू विस्थापन, 

 विद्यालयिा कषा कोठा, प्रहरी चौकी र स्िास््य केन्र िस्ता उपलब्ध िािविसनक िंस्थाहरूिासथ असधक चाप र 
सनयसित िेिािा अिरोध, 

 िािदुावयक िंस्थागत ठाउँहरूिा अस्थायी आिाििा बिेको िियिा िािदुावयक स्िास््य  िम्बन्धी उपचारिा 
देजखएका ििस्या/चनुौती र िातािरर्िा नकारात्िक अिरका कारर् दीघवकालीन स्िास््य तथा विकाििा ििस्या, 

 आिाि लगायत अत्यािश्यक िानिीय िहयोग तत्काल आिश्यक हनुे गरी विस्थावपत पररिार र प्रकोपबाट िानिीय 
षसत तथा घाइते, 

 प्रसतकायवका लासग खवटएका स्ियि ्िेिकहरुका लासग अत्यािश्यक खाना, खानेपानी तथा िरिफाइको अभाि ।  

३.२.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

mailto:cdosindhuli@gmail.com
mailto:ninebrigade56@gmail.com
mailto:dposindhuli@gmail.com
mailto:mrptc_dudhauli@gmail.com
mailto:nrcs.sindhuli68@gmail.com
mailto:sindhulicci@gmail.com
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विपद को बेला तत्काल खोि तथा उद्धारको आिश्यकता परेका ब्यजक्त, पररिार िा ििदुायलाई तत्काल खोि तथा उद्धार गरी 
िानिीय षसत तथा भविष्यिा हनु िक्ने अन्य िोजखिहरुको न्यूसनकरर् गने ।  

३.२.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः  

 तयारी अिस्थाको लासग विषयगत षेत्रको बैठक सनयसित रुपिा बस् न,े 

 खोि तथा उद्धार िम्बन्धी टोलीको गठन र आिश्यक पूिावभ्याि िञ् चालन गने, 

 खोि तथा उद्धारका लासग चावहने आिश्यक उपकरर् तथा औिारहरुको उजचत भण्डारर्, व्यिस्थापन र पररचालन 
विसधबारे िम्बजन्धत िनशजक्तको षिता असभिवृद्ध तथा जशघ्र पहुँचको व्यिस्था गने, 

 िम्भावित खोि तथा उद्धारको आिश्यकता पनव िक्ने ििदुायको नक्िाङ्कन तथा त्यि षेत्रिा पहुँच  िम्बन्धी 
िैकजल्पक बाटो, िाधन िा अन्य उपायिवहतको योिना र त्यिबारे िो षेत्रका जिम्िेिार व्यजक्त िा िंस्थालाई 
असभिूखीकरर् गने, 

 जिल्लाको ििग्र षेत्र विपद बाट प्रभावित हनुे हनुाले षेत्रगत वहिािले खोि तथा उद्धार र राहत टोलीको जिम्िेिारी, 
कायव विभािन र थप िहयोगका लासग आिश्यक ििन्िय गने, 

 विपद को िियिा हनुिक्ने िम्भावित षसतहरु न्यूसनकरर् गने ।  

३.२.५ िानिीय िहयोगका न्यूनति िापदण्डिः  

 विपद  लगतै्त उपकरर्िवहत खोिी तथा उद्धार (Search and Rescue) टोली खटाउने ।  

 िवुिधाबाट एकदिै िजञ्चत ििूह/िंकटािन्न अिस्थािा रहेका व्यजक्तलगायत िबैलाई गररएको उद्धार र वितरर् 
गररएका िहयोग िम्बन्धी गसतविसधको अनगुिन ।  

 अिस्था हेरी (आिश्यकतािा आधाररत रहेर) सिरा  (Multi cluster Initial Rapid Assessment) टीि खटाउने ।  

 पवहलो हप्तािा पररजस्थसतका बारेिा दैसनक र त्यिपसछ हरेक दईु हप्तापसछ प्रसतिेदन पेि गने ।  

 जशविर ििन्िय तथा जशविर व्यिस्थापन (Camp Coordination & Camp Management) को अनगुिन तथा प्रसतिेदन 
गने ।  

 पवहलो हप्तािा हरेक ददन र प्रकोप भएको २४ घण्टासभत्र ििाचार िञ् चार िाध्यििा पठाउने ।  

 सनयन्त्रर् तथा िानिीय िहयोग िम्बन्धी िापदण्ड कायि गने । 

 िांस्कृसतक, िािाजिक तथा आसथवक रूपिा स्िीकार गनव िवकने िािाग्री–दाता/िहयोग उपलब्ध गराउने । 

 स्थानीय विपद  व्यिस्थापन िसिसतलाई िवक्रय बनाउने (अनगुिन तथा िूल्याङ्कन र प्रसतिेदन) ।  

प्राथसिक उपचारिः  

घाइतेहरूको खोि तथा उद्धार पश्चात ्तत्काल घटनास्थलबाट अस्पताल परु् याउन ुअजघ प्राथसिक उपचार प्रदान गनव आिश्यक 
हनु्छ । तिथव प्रभावित षेत्रहरूिा िरुषा सनकायिँग सनकटति ्ििन्िय गरी घाइतेहरूलाई प्राथसिक उपचारका लासग नेपाल 
रेडक्रि िोिाइटी सिन्धलुी जिल्ला शाखाले आफ्ना स्ियििे्िकहरू खटाउने छ ।  

३.२.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 
क्र.िं.  वक्रयाकलापहरु जिम्िेिारी  िहयोगी  िियािसध  

१  खोि तथा उद्धार िम्बन्धी िनशजक्त तयार गने षेत्र प्रिखु जिविव्यि, रेडक्रि, 

नेपाल प्रहरी, 
िप्रबल, नेपाली िेना 

बैिाख सभत्र 

२  विपद िा उद्धारका लासग पररचालन हनु े
उद्धारकिीको चयन गरी कायवदल गठन गने  

षेत्र प्रिखु  नेपाल प्रहरी, 
िप्रबल, नेपाली िेना  

िेष्ठ पवहलो िाता  

३ उद्धारको लासग थप िनशजक्त आिश्यक परेिा थप 
गनव िवकने गरी िैकजल्पक उद्धारकिीको व्यिस्था 
सिलाउने  

षेत्र प्रिखु  नेपाल प्रहरी, 
िप्रबल, नेपाली िेना  

िेष्ठ १५ गते िम्ि  
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४ तत्कालीन उद्धारको लासग स्थानीय तहबाट प्राप्त 
हनुे िनशजक्त, उद्धारका लासग आिश्यक पने 
िाधनको पवहचान र नक्िांकन गने ।  

षेत्र प्रिखु जििि, रेडक्रि, 

अ/गैिि, िरुषा 
तह 

िेठ पवहलो िातासभत्र 

५ उद्धार कायवदललाई िानिीय िहयोग तथा 
उद्धारकायविा पररचालन हुँदा अपनाउन ु पने 
ितकव ता, उत्तरदावयत्ििस्ता विषयिा अनजुशषर् 
ददने । 

जिविव्यि  जििि, दात ृ तह, 

रेडक्रि, अ/गैिि  
िेठ ििान्तसभत्र  

६ खोि तथा उद्धार कायवदललाई प्रयोगात्िक तासलि 
ददने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, रेडक्रि, 

अ/गैिि  
िेठ ििान्तसभत्र  

७ आपतकालीन आिािको लासग िरुजषत स्थानको 
पवहचान (गाउँपासलका भिन, विद्यालय, िािदुावयक 
आिाि) 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, स्थानीय 
तह, िरुषा सनकाय 

िेठ ििान्त 

८ स्िास््य तथा पोषर् षेत्रिँग ििन्िय गरी प्राथसिक 
उपचार िािाग्रीको व्यिस्था र स्िास््यकिीको 
पवहचान गरी विपद िा प्राप्त हनुे िेिाबारे िम्झौता 
गने  

षेत्र प्रिखु  स्िास््य षेत्र, 

स्िास््य कायावलय 

िेठ ििान्तसभत्र 

९ खोि तथा उद्धार िम्बन्धी कायवको लासग अनगुिन 
टोली गठन गने  

षेत्र प्रिखु  रािनीसतक दल, 
नागररक ििाि, 

रेडक्रि 

अिार २० िम्ि 

१० एफएि रेसडयोिाफव त पूिव चेतािनी तथा पूिविूचना  
िम्बन्धी िन्देश प्रिारर् गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, 
िञ् चारिाध्यि 

िेठको प्रारम्भदेजख 
अिार ििान्तिम्ि 

११ खोि तथा उद्धारिा िहिताको लासग ड्रोन खररद 
गने 

षेत्र प्रिखु जििि, स्थानीय तह 
तथा दात ृसनकाय 

िाउन ििान्तसभत्र 

 

३.२.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य  
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो 
ददन 

प्राप्त िूचनाको आधारिा ििन्िय गरी िंयकु्त टोली 
पररचालनिाफव त खोि तथा उद्दार गरी प्राथसिक 
उपचार गने 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, रेडक्रि, 

नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना 

  

ठूला विपदहरूको िािना गनव घटना आदेश प्रर्ाली 
(Incident Command System) को लागू गने 

” नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना 
  

Rapid Response Team (RRT) िँग ििन्िय गरेर 
पीसडत घाइतेहरुका िम्बन्धिा तत्काल घटनास्थलिै 
उपचारको व्यिस्था सिलाउने र गम्भीर घाइतेलाई 
अस्पताल पठाउने 

” जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य, यातायात 

िसिसत 

  

एम्बलेुन्ि िेिा, आपतकालीन प्राथसिक उपचार र 
घाइतेको लासग यातायातको व्यिस्था तत्काल 
सिलाउने  

” जिविव्यि, रेडक्रि, 

स्िास््य, यातायात 
िसिसत 

  

न्यूनति िडक िम्पकव  पनुिःस्थापना गने ” जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
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नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना 
भीड व्यिस्थापन गरी स्थान खाली गने, 

प्रभावितहरुलाई नजिकको अस्थाई र्क्याम्पहरुिा 
पठाउने 

” नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना र रेडक्रि 
  

दोस्रो 
ददन  

पवहलो ददनको कायविूल्यांकनको आधारिा थपघट 
गरी टोली पररचालन, आिश्यकताको पवहचान गरी 
ििेषर्, ििन्िय, िूचना तथा पूिव चेतािनी प्रर्ाली 
षेत्रिँग ििन्िय गरी उद्धार कायवलाई सनरन्तरता ददने  

षेत्र प्रिखु जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना 

  

सबषयगत षेत्रले घटनाको िस्तगुत वििरर् तयार गरी 
जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतिा प्रस्ततु गने  

” ”   

खोि तथा उद्धार र राहतका िािाग्रीहरुका ढुिानी 
िवुिधाका लासग यातायातको प्रिन्ध गने 

” जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
यातायात िसिसत 

  

स्थानीय तहिा रहेका स्ियंिेिकहरुको आिश्यकता 
अनिुार िहयोग सलइने ।   

”    

पवहलो 
हप्ता 

उद्धार गररएकाहरुको सनरन्तर उपचार तथा 
पूनिःस्थापना स्थलिा पठाउने । 

षेत्र प्रिखु जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
नेपाल प्रहरी, िप्रबल, 

नेपाली िेना 

  

पवहलो 
िवहना 

विपद  घटनाको, खोि तथा उद्धार प्रयािको विश्लषेर् 
िवहत जिविव्यििा प्रसतिेदन पेश गने 

षेत्र प्रिखु ”   

दोस्रो 
िवहना 

पवहलो िवहनाकै कायवहरुलाई सनरन्तरता ददने षेत्र प्रिखु ”  
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३.२.८ सनकायगत स्रोत िाधनको आकंलनिः 

सि. 
नं. 

कायावलय/िंघ/िंस्थाको नाि आपतकालीन अिस्थािा उपलब्ध हनुे िनशजक्त कैवफयत 
(उपलब्धता) िािाग्री/ राहत िािाग्रीको नाि िंख्या 

(पररिार्) 
िािाग्री 
अिस्था 

िािाग्री रहेका 
स्थान 

िंख्या िम्पकव  वििरर् (िो. 
र फो.) 

१ बदव बहादरु गर्, सिन्धलुी खोि तथा उद्धार िािाग्री र तासलि 
प्राप्त िनशजक्त 

३ िेट चालू ठूलीटार 
सिन्धलुी 

३७ िना ०४७–६२००९१ जिल्लाभरर 

२ जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी खोि तथा उद्धार िािाग्री र तासलि 
प्राप्त िनशजक्त 

१ िेट चालू सिन्धलुी २५ िना ०४७–५२०१९९ जिल्लाभरर 

३. िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, 

सिन्धलुी 
खोि तथा उद्धार िािाग्री र तासलि 
प्राप्त िनशजक्त 

१ िेट चालू सिन्धलुी १५ िना ०४७–५२११११ जिल्लाभरर 

४ िध्य षेत्र प्रहरी तासलि केन्र, 

दधुौली, सिन्धलुी 
खोि तथा उद्धार िािाग्री र तासलि 
प्राप्त िनशजक्त 

१ िेट चालू दधुौली १३ ९८५४०४१७८९ जिल्लाभरर 

५ िन तथा पयाविरर् िरुषा गर्,  

चन्दनपरु, सिन्धलुी 
खोि तथा उद्धार िािाग्री र तासलि 
प्राप्त िनशजक्त 

१ िेट चालू चन्दनपूर १९ ०४७–६९१८५७ जिल्लाभरर 

६ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी उद्धार िािाग्री १ िेट चालू सिन्धलुी  ०४७–५२०१२० जिल्लाभरर 

एम्बलेुन्ि १८ िटा चालू जिल्लाभरर   जिल्लाभरर 

शििाहन १ िटा चालू सिन्धलुीिाडी   जिल्लाभरर 

खोि तथा उद्धारिम्बन्धी तासलि प्राप्त 
िनशजक्त 

   ११ िना   

 नोटिः    खोि तथा उद्धार  िािाग्रीहरुको वििरर् अनिूुची  ३ िा उल्लेख गररएको छ । 
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३.३ विषयगत षते्रिः आपतकालीन आिाि तथा गैर खाद्य िािाग्री 
 

नतेतृ्ि प्रदान गने सनकायिः जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी 

३.३.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

क्र. 
िं 

षेत्रगत िाझेदारहरूको नाि पद टेसलफोन नम्बर इिेल 

१ जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी ििन्िय असधकारी  ०४७–५२०१४९  sindhuliddc@gmail.com 

२ जशषा विकाि तथा ििन्िय 
इकाई, सिन्धलुी  

इकाइ प्रिखु  ०४७–५२०१७५ 
deosindhuli047@gmail.com 

३ शहरी विकाि तथा भिन 
कायावलय, सिन्धलुी 

सडसभिन प्रिखु ०४७–५२११३९ 
dudbcsindhuli@gmail.com 

४ जिल्ला िन कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु  ०४७–५२०१३५  

 नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत  ०४७–५२०१२० nrcs.sindhuli68@gmail.com 

५ उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०६०९, 

९८५४०४२६०९ 
 sindhulicci@gmail.com 

६ नेपाल सनिावर् व्यििायी िंघ, 

सिन्धलुी 
अध्यष ९८५११६४९१३ 

 

७ ठूला उपकरर् व्यििायी िंघ, 

सिन्धलुी 
अध्यष ९८५४०४०३२० 

 

८ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, 

सिन्धलुी 
प्रिखु ०४७–५२१०९२ ram.shrestha@planinternational.org 

 

३.३.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 

 िािविसनक पूिावधारको षसत (िडक, पलु, विद्यतु आपूसतव, िञ् चार), 
 आिािको अस्थायी षसत तथा िखु्य रूपिा बालबासलका, िवहला, िदृ्धिदृ्धा र फरक षिता भएकाहरूको 

विस्थापनिवहत व्यजक्तगत िािानहरूको षसत, 

 िानिीय िहयोगका लासग लजषत िनिंख्याको पवहचान गनव कदठन, 

 विद्यालयका कषा कोठा, पसुलि चौकी तथा स्िास््य केन्रहरूिस्ता उपलब्ध िािविसनक िंस्थाहरूिासथ दबाबको 
सििवना, 

 िािदुावयक िंस्थागत स्थानहरूिा अस्थायी आिािको उपयोग गदाव िािदुावयक स्िास््य िम्बन्धी व्यिहारिा देजखने 
चनुौतीहरू, 

 तासलि प्राप्त िनशजक्तको उपलब्धतािा कदठनाइ ।  

 

३.३.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

o आिाििः  

िरुजषत तथा न्यूनति िानिीयस्तरको बस्ने ठाउँको प्रासप्तका लासग भौसतक एिं प्राथसिक िािाजिक आिश्यकताहरूिा व्यजक्त 
तथा पररिारहरूको पहुँच िसुनजश्चत गने । (यथािम्भि यि प्रवक्रयािा बढीभन्दा बढी आत्िसनभवरता तथा आफैं  व्यिस्थापन 
(Self-management) प्रकृया अपनाउन िोड ददइने छ ।) 

mailto:sindhuliddc@gmail.com
mailto:dudbcsindhuli@gmail.com
mailto:sindhulicci@gmail.com
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o जशविर ििन्िय तथा जशविर व्यिस्थापन (CCCM)  

प्राकृसतक विपद का कारर्ले घरिारविहीन बनेका पररिारका सनसित्त स्थायी ििाधानको खोिीका लासग प्रयत्न गनुवका िाथै 
विस्थावपत व्यजक्तहरूलाई िानि अजघकारको उपभोग गनव िषि पानवका सनसित्त िीिन स्तर उठाई जशविरहरूिा िीिन 
स्तरिा िधुार ल्याउने ।   

३.३.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः 

 िलिायकुा प्रसतकूल अिरहरूबाट िंरषर् प्रदान गनवका लासग िासनिहरूिँग छाना भएका पयावप्त ठाउँ तयार गने, 

 िलिायबुाट िंरषर् प्रदान गनवका लासग र सतनको ियावदा, िरुषा तथा कल्यार् िसुनजश्चत गनवका लासग प्रभावित 
व्यजक्तहरूिँग पयावप्त कम्बल एिं लगुा व्यिस्था गने,   

 घरायिी भाँडाकँुडा तथा व्यजक्तगत स्िास््यका लासग िाबनु एिि ्सतनको ियावदा तथा कल्यार्का लासग औिारहरूिा 
पररिारहरूको पहुँच परु् याउने, 

 िवहला, बालबासलका तथा गभविती, ितु्केरी, दीघव रोगीको लासग िरुजषत स्थानको व्यिस्था गने ।  

३.३.५ िानिीय िहयोग िम्बन्धी न्यूनति िापदण्ड (स्फेयर पररयोिना) 

क्र.िं. वििरर् िापदण्ड कैवफयत 

१ आपतकालीन आिाि - औितिा एक व्यजक्तका लासग ३.५–४.५ सिटरको छानो 
भएको षेत्र 

- औितिा ५ िदस्यहरुको एक पररिारका लासग कम्तीिा 
पसन ४x५ सिटरको डोरीिवहतको प्लावष्टक सिट र िहायता 
िािाग्री 

 

२ कम्बल पररिारको िबै िदस्यहरुलाई पनुोने गरी  

३ लगुा कपडा - दईु िषविम्िका केटाकेटीहरुका लासग कम्तीिा पसन एक 
परुा िेट कपडा 

- िवहला,  तथा परुुषहरुका लासग कम्तीिा पसन एक पूरा 
िेट कपडा 

 

  

गैर खाद्य िािाग्री   

आशयिः विपद बाट प्रभावितहरुलाई उपलब्ध गराइने लगुाफाटा, कम्बल तथा ओछ्याउने िािाग्री िस्ता गैरखाद्य िािाग्रीहरु, 

विपद को कारर् प्रसतकूल भएको हािापानी तथा पररजस्थसतबाट बच्नका लासग व्यजक्तगत िानिीय आिश्यकताहरु तथा 
स्िास््य, गोपनीयता र िम्िान कायि गनव िहयोग गदवछ । पररिारहरुलाई व्यजक्तगत स्िास््य  िम्बन्धी आिश्यकताहरु 
पूरा गनव र खान, न्यानो आराि ददन, आश्रय सनिावर् तथा ििवतिम्भार गनव िघाउनका लासग आधारभतू गैरखाद्य िािाग्री तथा 
आपूसतवहरु अत्यािश्यक हनुे हुँदा यि  िम्बन्धी िञ् चालनको षितािा िवृद्ध ल्याउने । 

जिम्िेबारीिः विपद बाट प्रभावितहरुलाई गैरखाद्य िािाग्रीहरु उपलब्ध गराउने कािको नेततृ्ि नेपाल रेडक्रि िोिाइटीले गनेछ 
। यि कायवको लासग एकल िंस्थाको षिताले धान्न निक्ने हुँदा िबै िानिीय सनयोगहरुको िहयोग असनिायव हनु्छ । कुनै 
पसन विपद को कारर् १० भन्दा बढी पररिार एकैपटक प्रभावित भएको अिस्थािा गैरखाद्य िािाग्री िहयोगका लासग िवक्रय 
हनुेछ ।  

न्यनुति िापदण्डिः विपद  प्रभावितहरुलाई आफ्नो व्यजक्तगत िम्िान, िरुषा तथा भलाइ िसुनजश्चत गनवका लासग आिश्यक 
िंस्कृसत र हािापानी तथा िौिि िहुाउँदो उिेर र सलंग अनिुारको १ िोर लगुाफाटा तथा ओछ्याउने र घािपानीबाट 
बच्नका लासग प्रत्येक पररिारलाई सत्रपाल, िािान्य स्िास््य कल्यार् हनुे कुरा िसुनजश्चत गनव हरेक विपद  प्रभावित षेत्रका 
पररिारलाई शदु्ध वपउने पानी िंकलन गने तथा खाना पकाउने भाँडाकँुडा उपलब्ध गराउन ुपदवछ ।  
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न्यूनति कायवहरुिः  

 जिल्लािा कम्तीिा ५० पररिारको लासग गैर खाद्य िािाग्रीको भण्डारर् गरी राख्न ेर कम्तीिा १०० पररिारको 
लासग पहुँच बनाउन,े 

 विपद  पीसडतहरुलाई विपद को स्तर कि भएको ७२ घण्टासभत्र गैर खाद्य िािाग्री आिश्यकता पवहचान गरी वितरर् 
प्रकृया िरुु गने, 

 नि ितु्केरी तथा नििात जशशहुरुको आिश्यकता पूरा गने गरी बेनोलै २५ िेट बाल गैरखाद्य िािाग्रीहरुको 
व्यिस्था गने, 

 िहयोग उपलब्ध गराउँदा उनीहरुलाई िीिन सनिावह गनव, िंस्कृसतलाई कायि राख्न, प्रसतकूल िौिि तथा 
हािापानीबाट बच्न, ब्यजक्तगत स्िासभिान तथा गोपनीयता बचाई राख्न िवहला, बालबासलका, ितु्केरी र जशशलुाई 
उपयकु्त न्यूनति आिश्यक िािाग्रीहरु विपद  प्रभावित षेत्रिा गई उपलब्ध गराउन ुपने । 

एक घर पररिार (६ िना) का लासग न्यूनति गैर खाद्य िािाग्रीहरु  

क्र.िं. िािाग्रीको नाि थान/सिटर वििरर् 

१ कम्बल २ थान ५० प्रसतशत उलन 

२ सत्रपाल १ थान १२X१८ वफट/५ केिी 
३ भाँडाकुडा १ िेट १. डेक्ची – १ िटा      २. िानो डेक्ची – १ िटा 

३. कराई – १ िटा      ४. थाली       – ३ िटा 
५. कप – २ िटा        ६. डाड ु      – १ िटा 
७. पन्यू – १ िटा        ८. सगलाि    – २ िटा 

४ प्लावष्टक बाजल्टन १ थान १५ सलटरको ढक्कनिवहत 

५ िग १ थान १ सलटरको 
६ जिन कपडा ५ सिटर  

७ सछट कपडा ५ सिटर  

८ पपसलन कपडा ६ सिटर  

९ िनाना धोती २ थान  

१० िदावना धोती/लुंगी १ थान  

११ कालो प्लावष्टक १ थान १०X१२ वफट  

 

३.३.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 
क्र.िं. पूिवतयारी िम्बन्धी वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी िहयोगी िियािसध 

१ षेत्रिा िंलनोन िदस्य िंस्थाहरूको वििरर् 
अद्यािसधक गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि  िैशाख िवहना  

२ पूिवतयारी ििन्िय बैठक आयोिना गने  षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, षेत्रका िबै 
िदस्य  

िेठको पवहलो िाता  

३ पूिवतयारीका लासग कायवदल गठन गने  षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, रेडक्रि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
अ/गैिि,  

िेठको पवहलो िाता  

४ िम्भावित िहयोगी तह तथा िंस्थाहरूको पवहचान 
गरी बाँच्नका लासग आिश्यक आधारभतू 
िािाग्रीहरुको उपलब्धता िूची तयार गने  

कायवदल  षेत्रका िदस्य  िेठको पवहलो िाता  
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५ अस्थायी बिोबािको लासग गाउँ/नगरपासलकाका 
िरुजषत िािविसनक िनोगा तथा स्थानको पवहचान 
गरी उपयोग गने िहिसत सलने  

कायवदल  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, रेडक्रि  
िेठको पवहलो िाता  

६ आिाि तथा गैर खाद्य िािाग्रीको आपूसतवको लासग 
बिार र सबके्रताका िैकजल्पक िूची बनाउन,े 

आिश्यकता अनिुार िम्झौता गने  

कायवदल  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलकाका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

िेठ ििान्तसभत्र  

७ िंकटािन्न गाउँ/नगरपासलका र अन्य िरुजषत 
गाउँ/नगरपासलकाकाका िरुजषत स्थानिा 
िािदुावयक आश्रयस्थल बनाउने  

कायवदल  जिविव्यि, अ/गैिि, 

गाउँ/नगरपासलका 
िैशाख िवहना  

८ विस्थावपत पररिारको लासग आश्रयस्थल बनाउन 
आिश्यक पने बाँि, डोरी र खाना बनाउन े
भाँडाितवन, इन्धन आदद िियिै उपलब्ध हनुे 
व्यिस्था सिलाउने  

कायवदल  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

िेठ दोस्रो िाता  

९ िािाग्री वितरर्को लासग यातायात तथा अन्य 
व्यिस्था सिलाउने  

कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, 

अ/गैिि  
िोठ ििान्त  

१० जशविर व्यिस्थापन तथा ििन्िय िसिसतको 
िंरचना र जिम्िेिारीहरू सनधावरर् तथा पररभावषत 
गने ।  

षेत्र प्रिखु 
तथा कायवदल  

षेत्रका िदस्य  िेठ ििान्त  

११ आिाि तथा गैर खाद्य िािाग्री वितरर्को पूरा 
िूची राख्न ेर सनयसित रुपिा प्रसतिेदन तयार गरी 
जिविव्यि तथा अन्य िरोकारिालालाई उपलब्ध 
गराउने  

षेत्र प्रिखु  षेत्रका अन्य िदस्य, 

कायवदल  
जशविर िञ् चालन 
भएिा सनयसित  

 

३.३.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः 
ििय 
अबसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य 
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत लागत 

पवहलो 
ददन 

िूचना िंकलन तथा पररजस्थसतलाई 
अध्यािसधक गने, 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, स्थाविव्यि    

पवहचान गररएका विद्यालय, िािदुावयक 
आिािहरुिा विस्थावपतहरुलाई राख्न े

जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

  

पवहचान गररएका िरुजषत तथा खलु्ला 
स्थानहरुिा आिश्यक िंख्यािा अस्थायी 
जशविर सनिावर् गने  

  

विस्थावपत पररिारहरुलाई अस्थायी जशविरिा 
राख्न े

  

प्राप्त िूचनाका आधारिा स्रोतिाधनहरुको 
आंकलन र वििरर् तयार गने 

  

आिश्यकता अनिुार थप िािाग्रीहरुको 
िंकलनको िातािरर् सिलाउने 

  

दोश्रो ददन िूचना िंकलन कायव तथा बैठकलाई 
सनरन्तरता ददने 

षेत्र प्रिखु   
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राहत िािाग्रीको ढुिानी र प्रासप्तको कािलाई 
ििन्िय गरी िहि बनाउने 

जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

  

राहत िािाग्रीहरु वितरर् गने    

विस्थावपत पररिारहरुको िंख्या यवकन गरी 
थप अस्थायी जशविर सनिावर् गने 

  

षेत्रगत ििन्िय गरी विस्ततृ ििेषर्को 
पूिवतयारी गने, 

  

पवहलो 
हप्ता 

आसधकाररक विषयगत षेत्रबाट आएको 
विस्ततृ िभेषर् प्रसतिेदन अध्ययन गरी 
अस्थायी जशविरहरुको आिश्यकता अनिुार 
थप व्यिस्थापन गने 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

  

पवहलो 
िवहना 

विस्थावपतहरुको िम्भावित विस्थापन अिसध 
विश्लषेर् गने र थप अस्थायी जशविरहरुको 
तयारी गने 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  

  

विपद  घटना तथा पूनिःस्थापनाका प्रयािहरुको 
ििग्र विश्लषेर्िवहत प्रसतिेदन तयार गने । 

  

दोश्रो 
िवहना 

सनयसित अनगुिन गने षेत्र प्रिखु जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि  
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३.३.८ सनकायगत स्रोत िाधनको आकंलनिः 

सि. 
नं. 

कायावलय/िंघ िंस्थाको नाि आपतकालीन अबस्थािा उपलब्ध हनुे   कैवफयत 

(उपलब्धता) िािाग्री/ राहत 
िािाग्रीको नाि 

िंख्या 
(पररिार्) 

िािाग्री चाल ु
अिस्था 

िािाग्री 
रहेका स्थान 

िनशजक्त 

(िंख्या) 
िम्पकव  वििरर् (िो. र 
फो.) 

१ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी 
सिन्धलुी 

गैरखाद्य १०० 
पररिार 

चालू सिन्धलुी २० िना ०४७–५२०१२० तरुुन्त 

(आिश्यकता अनिुार थप गनव 
िवकने) 
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 ३.४ विषयगत षते्रिः कृवष तथा खाद्य 

 

नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्लािा नेततृ्ि गने सनकाय नगरपासलका तथा गाउँपासलका अन्तगवत रहने भएकोले िम्बजन्धत 
नगरपासलका तथा गाउँपासलका नै यि षेत्रको नेततृ्ि गने सनकाय हनुेछ ।  

३.४.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

क्र.िं िाझेदारहरूको नाि िम्पकव  ब्यजक्त टेसलफोन नम्बर इिेल ठेगाना 
१ कृवष ज्ञान केन्र, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०१६६ akcsindhuli@gmail.com 

२ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुिेिा विज्ञ 
केन्र, सिन्धलुी 

प्रसतसनसध ०४७–५२०१८५ vhalsecsindhuli@gmail.com   

३ कन्दिलु तरकारी विकाि केन्र, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०१२२  kandamulsindhuli@gmail.com  

४ उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०२४९, 

९८५४०४२६०९ 

sindhulicci@gmail.com 

५ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२०१२० nrcs.sindhuli68@gmail.com 

६ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२१०९२ ram.shrestha@planinternational.org 

७ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी प्रसतसनसध ९८५११३४७३४, 

०४७–५२०९१५ 

reliefns@gmail.com 

८ सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी प्रसतसनसध ०४७–५२००३६ sidsnepal036@gmail.com 

९ िािदुावयक विकाि कायवक्रि, सिन्धलुी प्रसतसनसध ९८४४२३२०७१ cdpsnepal@gmail.com 

१० हाम्रो प्रयाि नेपाल, सिन्धलुी प्रसतसनसध ९८४१९४३२८४ hamroprayash.sindhuli@gmail.com  

 

३.४.२ विपद  पश् चातको िम्भावित ्पररदृष्यिः 

 प्रभावित पररिारहरुिा तत्काल आिश्यक सनयसित खाना तथा पहुँचिा किी,  
 न्यून खानाका कारर् विशेष गरी गभविती िवहला, बदृ्धबदृ्धा र बालबासलकािा रोगको िंक्रिर् तथा िंक्रिर्को 

िम्भािनािा िवृद्ध र शारीररक कििोरी हनुे,  
 बालबासलकाहरुको शारीररक तथा िानसिक विकाििा गसतरोध,  

 स्थानीय बिारिा उपलब्ध खाद्य िािाग्रीहरुको िूल्य िवृद्ध, 

 यातायातको अभािका कारर् खाद्य िािाग्रीहरुको ओिार पिारिा किी आउने, 
 पररिारको िम्पजत्त षसत, िीविकोपािवन षसत, बाली नोक्िान, पशधुन षसतको िािना गने रर्नीसतिा बाधाका 

कारर्हरूले गदाव िध्यि अिसधको तीव्र खाद्य अिरुषा । 

३.४.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

विपद बाट प्रभावित खाद्यान्न अभाििा परेका व्यजक्तहरुलाई िीिन जिउनका लासग िियिा नै खाद्यान्नको उपलब्धता तथा 
खाद्यान्निा पहुँच िसुनजश्चत  गराएर िंभावित रोगका िंक्रिर् र शारीररक तथा िानसिक विकािको अिरोध कि गरी िानिीय 
िीिन र स्िासभिानको रषा गदै िीिनको रषा गने ।   

३.४.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः 

 िीिन िीउनका सनसित्त विपद बाट प्रभावित घरपररिारलाई प्रसत व्यजक्त प्रसत ददन आिश्यक न्यूनति र्क्यालोरी शजक्त 
िवहतको खाना प्रभावित ििदुायको धिव, िंस्कृसत र विशेष आिश्यकता/ पररजस्थसतका आधारिा उपलब्ध गराउने 
।  

mailto:akcsindhuli@gmail.com
mailto:vhalsecsindhuli@gmail.com
mailto:kandamulsindhuli@gmail.com
mailto:sindhulicci@gmail.com
mailto:nrcs.sindhuli68@gmail.com
mailto:reliefns@gmail.com
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 िोजखििा परेका प्रभावित घरपररिारको पहँच तथा उपलब्धतािा बवृद्ध भई खाद्यान्नको अभाििा सििवना हनु िक्ने 
शारीररक अस्िस्थताको िोजखि तथा िंरषर्का चनुौसतहरु कि गने ।   

 

३.४.५ िानिीय िहयोगको िापदण्डिः 

प्रभावित व्यजक्तहरूको पहुँच सनम् न िस्तिुा हनुेछिः– 

(१) प्रसत व्यजक्त प्रसत ददन न्यूनति २,१०० र्क्यालोरी प्राप्त हनुे गरी िािान्य खाद्यान् नको राशन, 

(२) प्रभावित िासनिहरूका लासग हाल विद्यिान तथा उपलब्ध भएका र पहुँचयोनोय खाद्य पदाथविा पररपूरक (Complementary) 
को रूपिा एक अथिा दईु खाद्य पदाथव पूरक रािनको रूपिा उपलब्ध गराउने र, 

(३) सनजश्चत ििूहका व्यजक्तहरूका (िाना केटाकेटी, एचआ्ईभी भएका व्यजक्त, कुपोवषत व्यजक्तहरू आदद) आिश्यकतालाई 
पूरा गनवका लासग िािान्य रािनका असतररक्त पररपूरक रािनको व्यिस्था । 

o िापदण्ड बिोजििको वकट (Kit)  — सिफाररि  

चािल   —  प्रसतददन प्रसतव्यजक्त ४०० ग्राि,    दाल —  प्रसतददन प्रसतव्यजक्त ६० ग्राि   

िनस्पसत तेल — प्रसतददन प्रसतव्यजक्त २५ सि.सल.,   ननु — प्रसतददन प्रसतव्यजक्त ७.५ ग्राि  

o स्थानीय पररजस्थसतबिोजिि खाद्यान्न वितरर्को आकार सनधावररत गररनपुदवछ  तर पसन शरुुिा घरायिी स्तरिा  गररन े
वितरर् र अजन्ति लेखािोखाबाट प्राप्त त्याङ्कको आधारिा व्यजक्तका आधारिा वितरर् गररनपुदवछ ।  

 

३.४.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 
कृवष तथा खाद्य षेत्रले आपतकालीन िानिीय िहयोग उपलब्ध गराउने कायवका लासग सनम् न अनिुारको पूिवतयारी गनुवपदवछ।  

क्र.
िं.  

पूिवतयारी वक्रयाकलाप  िखु्य जिम्िेिारी िहयोगी तह िियािसध  

१  व्यिस्थापन तथा ििन्िय  िम्बन्धी बैठकको 
आयोिना गने र गत िषवको कायवयोिनाको 
पनुरािलोकन गने  

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य िेठ पवहलो िाता 
सभत्र  

२  खाद्यान्न वितरर् कायवदल गठन गने  षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य ” 

३  तयारी खाद्यान्नको भण्डारर् तथा आपतकालीन 
आपूसतवको व्यिस्था सिलाउने  

- २५,००० का लासग १० ददनिम्ि 
आिश्यक पने खाद्यन्न 

- च्यरुािः भिुा १,७५,००० केिी 
- विस्कुट १०० ग्रािको दरलेिः २५,००० 

केिी 
- ननु १०,००० केिी 
- प्याि िम्िा १०,००० केिी 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

४  तयारी खाद्यान्नको बिार उपलब्धता पवहचान गने 
र उत्पादक, सडलर, सबके्रताको िम्पकव  ठेगाना, 
िौज्दात वििरर् िंकलन गने  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

५  खाद्यान्नको गरु्स्तर सनयन्त्रर् तथा िसुनजश्चतताको 
लासग गरु्स्तर तथा नापतौल विभागिँग ििन्िय 
गरी परीषर् गने  

षेत्र प्रिखु गरु्स्तर सनयन्त्रर् 
कायावलय 
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६  स्िास््य तथा पोषर् षेत्रिँग ििन्िय गरी ६ 
िवहनादेजख ५ िषव िसुनका बालबासलका, िेष्ठ 
नागररक, गभविती तथा ितु्केरी िवहलालाई 
पोषर्यकु्त खाद्यान्नको आिश्यक पररर्ाि 
िौज्दात राख्न े 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, स्िास््य 
तथा पोषर् षेत्र, 

अ/गैिि 

 

७  खाद्यान्न कायवक्रििा िनचेतना असभिवृद्धका लासग 
प्रचारिूलक तथा ज्ञानबद्धवक िािाग्रीको 
बन्दोिस्त गने  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

८  तयारी खाद्यान्नका िहयोगी िंस्थाहरू उद्योग 
िाजर्ज्य िंघलगायत अन्य िम्बद्ध तहहरूिँग 
ििन्िय गने  

षेत्र प्रिखु  अिार ििान्त 
िम्ि 

९  प्रसतिेदन तयारीका लासग िदस्य तोक्ने  षेत्र प्रिखु तोवकएको व्यजक्त  

  

३.४.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः  

ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य जिम्िेिारी िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो 
ददन 

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत बैठकिा 
िहभागी  भई िूचना िंकलन गने 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य  

आिश्यक खाद्य िािाग्री, स्रोत तथा िाधनको 
आंकलन र वििरर् तयार गने 

 

तत्काल िम्बोधन गनव िक्ने निक्ने यवकन 
गने 

 

विपद बाट प्रभावित घरधरुी जिल्लाको स्रोत 
तथा िािाग्री षिता भन्दा बढी भएिा केन्रीय 
तहिा ििन्िय गरी तत्काल िहयोगका लासग 
िातािरर् सिलाउने 

 

िेिा केन्रका किवचारीहरुलाई  घटनाको 
वििरर् िम्प्रषेर् गरी स्थानीय विपद  
व्यिस्थापन िसिसतिँग ििन्िय िंयन्त्रको 
स्थापना गने 

 

दोस्रो ददन विषयगत अगिुा िंस्था तथा िहयोगी 
िंस्थाहरुको बैठक आिश्यकता अनरुुप 
सनरन्तर बस्ने 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य  

राहत िािाग्रीको ढुिानी र प्रासप्तको कािलाई 
िहि बनाउने र ििन्िय गने 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

तयारी खानेकुरा प्रभावित षेत्रिा वितरर् 
(जचउरा, चाउचाउ, जचनी, सबस्कुट, आदद) गने 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

खाद्यिस्तहुरुको न्यूनति आिश्यकता अनिुार 
वितरर् गने 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 
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पवहलो 
हप्ता 

िभेषर्, ििन्िय, िूचना तथा पूिवचेतािनी 
विषयगत षेत्रबाट आएको विस्ततृ ििेषर् 
प्रसतिेदन अनिुार प्रभावित जशविर िञ् चालन 
भएका स्थानहरुबाट राहत िािाग्री वितरर् 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

  

पवहलो 
िवहना 

खाद्य िािाग्री वितरर् ििेषर्, ििन्िय, िूचना 
तथा पूिवचेतािनी, विषयगत षेत्रिँग ििन्िय 
गरी स्पेयर िापदण्ड अनिुार तत्कालीन 
पूनिःस्थापनाको लासग आिश्यक अध्ययन, 

लेखािोखा तथा विश्लषेर् गरी बिोबाि र 
िीविकोपािवनिस्ता प्रिखु षेत्रको विकािका 
कायवलाई अजघ बढाउने िातािरर् तयार गने, 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

अनगुिन िसिसतले भइरहेको तथा भइिकेका 
कायवको अनगुिन गने, 

 जिविव्यि, षेत्रका 
िदस्य 

 

विपद  घटना तथा पूनिःस्थापनाका प्रयािहरुको 
ििग्र विश्लषेर्िवहत प्रसतिेदन तयार गने, 

 षेत्रका िदस्य  

दोस्रो 
िवहना 

आिश्यकता अनरुुप िीविकोपािवनका 
कायवक्रिहरु िञ् चालन गने (कृवष र 
पशपुालन) 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 
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३.४.८ सनकायगत स्रोत िाधनको आकंलनिः 

सि.नं
.  

कायावलय/िंघिंस्थाको नाि आपतकालीन अिस्थािा उपलब्ध हनुे िानि िंशाधन कैवफयत 

(उपलब्धता) िािाग्री/राहत िािाग्रीको 
नाि 

िंख्या 
(पररिार्) 

अिस्था िािाग्री रहेका 
स्थान 

िंख्या िम्पकव  वििरर् (िो. 
र फो.) 

१ कृवष ज्ञान केन्र, सिन्धलुी विउ तथा विरुिा िहयोग आिश्यकता 
अनिुार 

चालू सिन्धलुी  ०४७–५२०१६६, 

५२०१४२ 
जिल्लाभरर 

औिार तथा उपकरर् 
िहयोग 

”  सिन्धलुी   जिल्लाभरर 

२ भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेिा 
विज्ञ केन्र, सिन्धलुी 

पशपुन्छीलाई  उपचारका 
लासग औषसध 

”  सिन्धलुी  ९८४६४७७६५५ जिल्लाभरर 

३ सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी खाद्य र गैर  खाद्य िािाग्री 
िहयोग 

”  सिन्धलुी आिश्यकता
निुार 

०४७–५२००३६ सिड्ि नेपालको कायवषेत्र तथा 
आिश्यकता अनिुार 

४ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी खाद्य र गैर  खाद्य िािाग्री 
िहयोग 

”  सिन्धलुी ५ िना ९८५११३४७३४ ररसलफ नेपालको कायवषेत्र तथा 
आिश्यकता अनिुार 

५ िा.वि.का., सिन्धलुी खाद्य र गैर  खाद्य िािाग्री 
िहयोग 

”  सिन्धलुी १०–१५ 
िना 

९८४४०८२४६८ िा.वि.का सिन्धलुी कायवषेत्र तथा 
आिश्यकता अनिुार 
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३.५ विषयगत षते्रिः खानपेानी तथा िरिफाइ 

 

नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्लािा नेततृ्ि गने सनकाय नगरपासलका तथा गाउँपासलका अन्तगवत रहने भएकोले िम्बजन्धत 
नगरपासलका तथा गाउँपासलका नै यि षेत्रको नेततृ्ि गने सनकाय हनुेछ ।  

३.५.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

सि.नं
. 

षते्रगत िदस्यको नाि पद िम्पकव  इिेल ठेगाना 

१. जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी ििन्िय असधकारी ९८५४०८७२२२ sindhuliddc@gmail.com 

२. जशषा विकाि तथा ििन्िय इकाइ, 

सिन्धलुी 
इकाइ प्रिखु ०४७–५२०१७५ deosindhuli047@gmail.com 

३. स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी िनस्िास््य प्रिखु ०४७–५२०१४५ dhosindhuli@gmail.com 

४. नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत ०४७–५२०२२६ nrcs.sindhuli68@gmail.com 

५. प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, सिन्धलुी िाि िंयोिक ९८०१२३११००  

६. सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८४४०४१२०६ sidsnepal036@gmail.com 

७. िा.वि.का., सिन्धलुी अध्यष ९८४४०८२४६८ cdpsnepal@gmail.com 

८. ग्रासिर् िवहला चेतना केन्र, सिन्धलुी अध्यष ९७४१०६८७२० vwcc51@gmail.com 

९. नेपाल स्िास््यको लासग पानी (नेिा) िािाजिक विकाि 
असधकृत 

९८५११३०५८५ cwro@newah.org.np 

१०. ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८५११३४७३४ reliefns@gmail.com 

११. िहकायव नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४११६३ sahakarya2061@gmail.com 

१२. हाम्रो प्रयाि नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४११६४ hamroprayash.sindhuli@gmail.com 

१३. खानेपानी उपभोक्ता िहािंघ, सिन्धलुी अध्यष ९८४४०९२००५  

१४. जशदे्धश्वर खानेपानी उपभोक्ता िंस्था, 
सिन्धलुी 

अध्यष ९८४४०८६३२६, 

०४७–५२०५७२ 

 

 

३.५.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः  

 खानेपानीका िंरचनाहरु (इन्टेक, ट्याङ्की, पाइपलाइन) तथा शौचालयहरु षसतग्रस्त भएको हनुेछ । 

 खानेपानीका िहुानहरु प्रदवुषत भएको हनुेछ । 

 शदु्ध खानेपानी, िरिफाइ र स्िच्छताको किीका कारर् रोगको प्रकोप फैसलई विपद को िोजखि बढेको हनुेछ । 

३.५.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

प्रकोपबाट प्रभावित घर पररिारहरुलाई िरुजषत खानेपानी तथा िरिफाईका िवुिधाहरु उपलब्ध गराई पानी र िरिफाइिन्य 
रोगहरु फैलन नददई सतनको रोकथाि गने । 

३.५.४ विजशष्ट उद्दशे्य 

 विस्थावपत ििदुायका लासग, खाि गरी जशविरिा बस्ने िासनिहरूका लासग िरुजषत खानेपानी, स्िास््य जशषा तथा 
अस्थायी रूपिा िरिफाइ एिं नहुाउने िवुिधाहरूिा पहुँच उपलब्ध छ भते्र कुरा िसुनजश्चत गने । 

 विस्थावपत िासनिहरूलाई आधारभतू स्िास््य िम्बन्धी िािाग्री उपलब्ध गराइएको छ र खानपेानी, िरिफाइ तथा 
स्िास््यिँग िम्बजन्धत व्यािहाररक प्रचलनहरूका बारेिा उजचत रूपिा िानकारी उपलब्ध गराइएको छ भते्र कुरा 
िसुनजश्चत गने । 

mailto:sindhuliddc@gmail.com
mailto:deosindhuli047@gmail.com
mailto:dhosindhuli@gmail.com
mailto:nrcs.sindhuli68@gmail.com
mailto:vwcc51@gmail.com
mailto:cwro@newah.org.np
mailto:reliefns@gmail.com
mailto:sahakarya2061@gmail.com
mailto:hamroprayash.sindhuli@gmail.com
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 िम्पूर्व उपकरर् तथा िवुिधा उपलब्ध गराइएका छन ्र विस्थावपत िासनिहरू बस्ने जशविरहरूिा िनुोघर–िफा 
(Cleanliness) कायि गनव सतनको िशक्तीकरर् गररएको छ भते्र कुरा िसुनजश्चत गने । 

३.५.५ िानिीय िहयोगको न्यूनति िापदण्ड (स्फेयर पररयोिना) 

िरुजषत पानी  

- वपउने पानी २.५–३ सलटर प्रसतव्यजक्त प्रसतददन, आधारभतू स्िच्छताका लासग २–६ सलटर प्रसतव्यजक्त प्रसत ददन, 

आधारभतु खाना तयार गनवका लासग ३–६ सलटर प्रसतव्यजक्त प्रसतददन गरी िम्िा ७.५ देजख १५ सलटर प्रसतव्यजक्त 
प्रसतददन,  

- पानी िंकलन गनव िाने स्थान ५०० सिटर भन्दा टाढा हनु नहनुे र पानी ल्याउन ३० सिनेटभन्दा बढी ििय 
नलानोने, िािविसनक धारािा प्रसतधारा ७.५ सलटर प्रसतसिनेट प्रसत २५० िनाको लासग पानी उपलब्ध गराउने, 

- जशविरिा बस्ने विस्थावपत िासनिहरू तथा घर तथा व्यजक्तगत िम्पजत्त नष्ट भएका व्यजक्तहरूका लासग पानी िङ्कलन 
तथा भण्डारर् गनवका लासग १० देजख २० सलटरिम्िको २ िटा बाल्टीन र पानी शदु्ध गनवका लासग ३० ददनिम्ि 
खानेपानी शदु्ध गने ट्याब्लेट (Tablets) अथिा िाटर गाडव (Waterguard)  उपलब्ध गराउने । 

चपी 
- असधकति २० िनाका लासग १ पाररिाररक शौचालय हनुपुदवछ, 

- यी पूिावधार तयार गदाव खानेपानीका श्रोतहरु प्रदवुषत नहनुे गरी गनुवपने र िवहला, बालबासलका तथा फरक षिता 
भएकाहरुलाई िहि हनुे गरी गररन ुपनेछ । 

नहुाउन ेस्थान 

- विपद  आइलागेको पवहलो ३ ददन ४० िवहलाका लासग १ स्नान गहृ तयार गने, त्यिपसछ २० िनाको लासग १ 
स्नान गहृ तयार गने । 

हाइजिन वकट  

- १ िेट प्रसत पररिार 

- प्रत्येक चपीिा िाबनु, हावपवक, ब्रि, वफनेल, िाजल्टन र िग राख् न।े 

- प्रसतव्यजक्त प्रसतिवहना २५० ग्राि नहुाउने र २०० ग्राि कपडा धनुे िाबनु उपलव्ध गराउने । 

- ठोि फोहोर व्यिस्थापनको लासग प्रसत १० घरको लासग १०० सलटर षिताको १ कन्टेनर १०० सिटर । 

३.५.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 

क्र.
िं.  

वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी िहयोगी ििय 

१  खानेपानी, िरिफाइ तथा स्िच्छता षेत्रिा काि 
गने सनकाय तथा िंस्थाको पवहचान गरी िदस्य 
तह िा िंस्था र सतनका प्रसतसनसधको पूनरािलोकन 
गने  

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य षेत्र, 

िेठको दोस्रो हप्ता  

२  ििदुाय स्थानान्तरर् भएको िा जशविरिा तथा 
प्रभावित गाउँ/नगरपासलकािा स्िास््य प्रबद्धवनिँग 
िम्बजन्धत िंरचना सनिावर् र खानेपानी 
िरिफाइको अिस्था अध्ययन गने  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य षेत्र, 

अ/गैिि 

आिश्यकतानिुार  

३  विसभन्न िंस्थाहरूिँग भएको िरिफाइ 
िािाग्रीहरूको िौज्दात वििरर् िंकलन गने  

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य षेत्र, 

अ/गैिि 

िेठ ििान्तिम्ि 
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४  सिराको तासलििा िहभागी हनु िदस्य तोक्ने  षेत्र प्रिखु  जिविव्यिले 
तोकेअनिुार  

५  पानी शवुद्धकरर् र हाइिसन वकट, िाबनु पानीले 
हात धनुे िम्िन्धी िरिफाइ असभयान । घरदैलो 
कायवक्रि िवहला स्िास््य कायवकताव पररचालन  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य षेत्र, 

अ/गैिि 

िेठ ििान्तसभत्र  

६  षेत्रगत पनुरािलोकन बैठक आयोिना गरी 
िरिफाइ  िम्बन्धी अनजुशषर् िञ् चालन गने  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
अ/गैिि 

िेठ ििान्त  

७  िनचेतना असभिवृद्धका लासग विसभन्न िङ्घ िंस्थािँग 
भएका िूचना तथा िंचारका िािानहरू िंकलन, 

पनुरािलोकन र पररिािवन गरी प्रकाशन गरी 
वितरर् गने र िौज्दात राख्न े 

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
अ/गैिि 

रेसडयोबाट िेठ २० 
गतेदेजख भदौिम्ि  

८  खानेपानी तथा िरिफाइ िंरचनाहरूको (चपी, 
स् नान घर आदद) र तासलिका निूनाहरू 
स्तरीकरर् गरी लागत सनकाल्ने र षेत्रको 
बैठकबाट अनिुोदन गराई प्राविसधकहरूलाई 
असभिखुीकरर् गने ।  

षेत्र प्रिखु र 
षेत्रका िदस्य , 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य षेत्र, 

अ/गैिि 

िेठ ििान्त  

९  खानेपानी, िरििफाइ तथा स्िच्छता प्रबद्धवन  
िम्बन्धी तासलि प्राप्त व्यजक्तको िूची तयार गने  

षेत्र प्रिखु र 
िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, िेठ ििान्त  

१०  आपतकालीन स्िास््य प्रबद्धवन िम्बन्धी स्िास््य 
षेत्रिा कायवरत स्िास््यकिीलाई तासलि ददने  

षेत्र प्रिखु र 
िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
अ/गैिि 

चैत ििान्तसभत्र  

११ िािविसनक स्थलहरुिा हात धनुका लासग Foot 

operated धारा भएको खानेपानी स्टेशनहरु 
सनिार्व गने 

षेत्र प्रिखु र 
िदस्य 

गाउँ/नगरपासलका, 
अ/गैिि 

बैिाख ििान्तसभत्र 

 

३.५.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य जिम्िेिारी िहयोगी िंस्था अनिुासनत लागत 

पवहलो 
ददन 

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको बैठकिा 
िहभागी हनुे  

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य   

िूचनाहरु िंकलन र विश्लषेर् गने " "   

षेत्रगत ििूहको िैठक  " "   

दोस्रो ददन प्राप्त िूचना विश्लषेर् । षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य   

उपलब्ध श्रोतको आधारिा प्रथि चरर्को 
प्रसतकायवको थालनी  

" गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

  

स्थानीय श्रोतको पररचालन गरी शदु्ध खानेपानीको 
वितरर् 

" "   

पानी शवुद्धकरर् गने औषधीहरु वितरर् " "   

शदु्ध खानेपानीको वितरर् " "   

हाइजिन वकट बक्ि उपलव्ध गराउन े " "   

अस्थायी चपीहरुको सनिावर् तथा पानी प्रयोग गने 
भाँडाहरु वितरर्  

" "   
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पवहलो 
हप्ता 

िास्तविक षसतको आधारिा खानेपानी 
व्यिस्थापनको योिना तयार पाने 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

  

पानी शवुद्धकरर् गने थप िािाग्री वितरर् " "   

िैकजल्पक श्रोतबाट खानेपानीको व्यिस्था " " स्थलगत अध्ययन 
अनिुार 

िाधारर् ििवत गनव िवकने खा.पा. श्रोतहरुको 
ििवत तथा पून िञ् चालन गने 

" " स्थलगत अध्ययन 
अनिुार 

षसतको िास्तविक त्यांक िंकलन तथा विश्लषेर् " "   

अस्थायी शौचालयको विस्तार " "  

बाजल्टन, िाबनु, िग आदद िािाग्रीहरुको 
व्यिस्थापन र वितरर् 

" "  

स्िास््य िम्बन्धी िानकार व्यजक्तबाट परािशव ददन े " "   

ठोि र तरल फोहोरिैला व्यिस्थापन गने " "   

पवहलो 
िवहना  

अनगुिन टोली गठन तथा पररचालन षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य रु.२ लाख 

स्िास््य तथा िरिफाई प्रिवद्धनका लासग स्थानीय 
स्ियििे्िक र िवहला स्िास््य स्ियि ्िेिकहरुलाई 
असभिखुीकरर् 

" गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

  

स्िा्य जशषा िम्बन्धी िनचेतनािूलक कायवहरु " "   

दोस्रो 
िवहना 

अन्य षेत्रिँग ििन्िय गरी ध्ब्क्ि ् का 
पूिावधारहरुको पनुसनविार् गने 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

स्थलगत अध्ययन 
अनिुार  
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३.५.८ सनकायगत स्रोतको आकंलनिः 

सि.नं. कायावलय/िंघ/िंस्थाको नाि आपतकालीन अबस्थािा उपलब्ध हनुे िानि िंशाधन कैवफयत 

(उपलब्धता) िािाग्रीको र  राहत िािाग्रीको नाि िंख्या 
(पररिार्) 

िािाग्री चाल ु
अिस्था 

िािाग्री रहेका 
स्थान 

िंख्या िम्पकव  वििरर् (िो. 
र फो.) 

१ स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी        

२ नेपाल स्िास््यको लासग पानी (नेिा) HDPE पाइप ३१०० 
सिटर 

चाल ु सिन्धलुी ४ िना ०५६ ५२४०९३, 

९८५५०५०९५४, 

उपलब्ध हनुे 

वपयिु ४०० थान      

३ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी खानेपानी ट्यांकी ५ हिार सल.को ४ िटा चालू सिन्धलुी १० िना ०४७–५२०१२०  

हाइजिन वकट २० िेट      

शौचालय िरिफाइ िािाग्री ३० िेट      

४ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल/ररसलफ 
नेपाल, सिन्धलुी 

पाइप वफवटङ १ लाख  सिन्धलुी ५ िना ९८५११३४७३४ कायव षेत्रसभत्र 
पोली ट्यांकी ५०० सल १० िटा      

जब्लजचङ पाउडर १०० केिी      

पानी शवुद्धकरर् िािाग्री ५० थान      

आपतकालीन शौचालय ५० थान      

शौचालय िरिफाइ िािाग्री ५० थान      

IEC िािाग्री १०० थान      

हाइजिन वकट ५० िटा      

५ जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी पानी ट्यांकी १० िटा     आिश्यकता 
अनिुार आपतकालीन शौचालय ५० िटा     

६ सिदे्धश्वर खानेपानी उ. ििसत, सिन्धलुी खानेपानी तथा वफवटङ िािाग्रीहरु आिश्यकतानु
िार 

चाल ु सिन्धलुी ८ िना ०४७–५२०५७२  

७ िहकायव नेपाल, सिन्धलुी ट्यांकी ५०० सल १० िटा चाल ु सिन्धलुी ५ िना ९८५४०४११६३ आिश्यकता 
अनिुार आपतकालीन शौालय ५० िटा     

िाि वकट ५०० िटा      
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३.६ विषयगत षते्रिः स्िास््य तथा पोषर् 

 

नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्लािा नेततृ्ि गने सनकाय नगरपासलका तथा गाउँपासलका अन्तगवत रहने भएकोले िम्बजन्धत 
नगरपासलका तथा गाउँपासलका नै यि षेत्रको नेततृ्ि गने सनकाय हनुेछ । 

३.६.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

क्र.िं षेत्रगत िदस्यहरूको नाि िम्पकव  
व्यजक्त 

टेसलफोन नम्बर इिेल 

१ किलािाई नगरपासलका, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०२४५, 
९८५४०४१०२९ 

info@kamalamaimun.gov.np 

२ स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१८८ dhosindhuli@gmail.com 

३ जिल्ला अस्पताल, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१४५ shsindhuli132@gmail.com 

४ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत ०४७–५२०१२० nrcs.sindhuli68@gmail.com 

५ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, सिन्धलुी एररया 
िेनेिर 

०४७–५२१०९२ 
ram.shrestha@planinternational.org 

६ िहकायव नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४११६३ sahakarya2061@gmail.com 

७ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ९८५११३४७३४ reliefns@gmail.com 

८ सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२००३६ sidsnepal036@gmail.com 

९ िािदुावयक विकाि कायवक्रि, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०९९५ cdpsnepal@gmail.com 

१० ग्रासिर् िवहला चेतना केन्र, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०४६२ vwcc51@gmail.com 

११ िानि तथा राविय विकाि ििाि 
(ह्याण्डि)् नेपाल, सिन्धलुी 

अध्यष ०४७–५२०९६७ dudhaulihands@gmail.com 

१२ िािवुहक िरोकार ििाि, सिन्धलुी अध्यष ९८५४०४१४८५ ccsindhuli@gmail.com 

१३ सिदे्धश्वर खानेपानी िंस्था, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०५७२  

 

३.६.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 

 व्यजक्तको ितृ्य ुहनुे, 
 घाइते हनु ुचोटपटक लानोने, 
 भौसतक िंरचनाहरु भजत्कएर च्यावपने िा परुरने, 
 िडक अबरुद्ध भई आकजस्िक स्िास््य िेिाको अभाि, 

 स्िास््य िंस्थािा उपलब्ध िेिाको अपयावप्तता, 
 खानेकुराको अभाि तथा अिरुषा, 
 ितु्केरी, बालबासलका तथा बृद्धबृद्धाका स्िास््यिा अिर, 

 झाडापखाला, हैिा तथा िहािारीको खतरा ।  

 

३.६.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

विपदपसछको अिस्थािा आकजस्िक उद्धारपश्चात ् विसभन्न िहािारी रोगको प्रकोप हनुिक्ने िोजखिलाई न्यूसनकरर् गरी 
बालबासलकाको सनयसित खोप िेिालाई सनरन्तरता ददने, कुपोषर् हनुबाट बचाउन पोषर्को प्रबद्धवन गने तथा आकजस्िक 

mailto:reliefns@gmail.com
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पोषर् कायवक्रि िञ् चालन गने, गभविती, प्रिसुत तथा ितु्केरी  िम्बन्धी िेिाको िसुनजश् चतता गने एिि ्अन्य स्िास््य िेिालाई 
सनयसित िञ् चालन गने । 

३.६.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः 

स्िास््य 

 झाडापखाला, हैिा, औलो तथा अन्य पानीिन्य एिं कीटिन्य रोगहरूको पयावप्त रोकथाि तथा उपचार षिता 
िसुनजश्चत गने, 

 अरू प्रारजम्भक रतु लेखािोखा (Initial Rapid Assessment) िँग एकीकृत गरी स्िास््य तथा पोषर् (अिस्था तथा 
िेिाहरू) को रतु ििेषर् षितालाई िदुृढ पाने,  

 रोग फैलन गएका खण्डिा िहयोग तथा लेखािोखाका लासग षिता असभिवृद्ध गने, 

 आधारभतू स्िास््य िेिाहरूिा सनरन्तर पहुँच िसुनजश्चत गनव र स्िास््य जशविरको िञ् चालन गने र अको सनकायिा 
पठाउने िंयन्त्र (Referral Mechanism) को विकाि गने, 

 पयावप्त आपतकालीन आपूसतव र िानि स्रोतलगायतका विषयिा शीघ्र षिता असभिवृद्धका लासग िहयोग गने  

 आपतकालीन अिस्थािा आधारभतू स्िास््य िेिाको िहि वितरर् गने तथा आकजस्िक यातायात िेिा िूचारु गने।  

पोषर्  

 विस्थावपत िासनिहरूका लासग पूरक खाना खिुाउने कायवक्रि (Supplementary Feeding Programme -SFP) िा 
पहुँचको िाध्यिबाट गभविती तथा दूध खिुाउने िवहला एिं पाँच िषविसुनका केटाकेटीहरूिा गम्भीर कुपोषर्को 
िवृद्धलाई रोकथाि गनव स्िास््य कायावलयलाई िहयोग गने,  

 गम्भीर कुपोषर् (Severe Acute Malnutrition -SAM)  को उपचार तथा िेिािा सनरन्तर पहुँच िसुनजश्चत गनव स्िास््य 
कायावलयलाई िहयोग गने,  

 सनरन्तर स्तनपान िसुनजश्चत गनव र अिाजञ्छत स्तनपानका विकल्पहरूको वितरर्िा रोक लगाउन स्िास््य 
कायावलयलाई िद्दत गने,  

 सभटासिन ए को वितरर्/िकुा िाने औषसध तथा प्रभावित बालबासलकाहरूका लासग खोप िम्बन्धी गसतविसधहरू 
िसुनजश्चत गनवका सनसित्त  स्िास््य कायावलयलाई िहयोग गने ।  

 

३.६.५ िानिीय िहयोग िम्बन्धी न्यूनति िापदण्डिः 

 प्रारजम्भक लेखािोखा िञ् चालन गररएकै िियिा स्िास््य िम्बन्धी सनगरानी (Health surveillance)  शरुु हनु्छ। 

 ििदुायको तहिा रोग तथा चोटपटकको उपचार विद्यिान प्राथसिक स्िास््य केन्रको प्रर्ालीको िाध्यिबाट, 

स्िास््य िंस्थाहरूिा केही उपचार एिं थोरै िंख्यािा गम्भीर सबरािीहरूलाई सिफाररश गरी अन्य केन्रहरू (Referral 

Centres) िा पठाई आपतकालीन स्िास््य िेिा कायवक्रिको कायावन्ियन गररनेछ । 

 सिफाररि गरी पठाइने अन्य केन्रहरू (Referral Centres) िा पनुोनका सनसित्त सबरािीहरूका लासग उपयकु्त 
यातायातको प्रबन्ध गररनेछ ।  

 

३.६.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः 
क्र.ि.  पूिवतयारी िम्बन्धी वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी  िहयोगी  िियािसध  

१  षेत्रको बैठक आयोिना गरी िदस्यबीच 
कायवविभािन गने र आपतकालीन स्िास््य कायवदल 
गठन गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, स्िास््य स्ियंिेिक  

िैशाख  
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२  बहषुेत्र प्रारजम्भक रतू लेखािोखा (सिरा–MIRA) 
को लासग षेत्रको िदस्य तोक्ने  

षेत्र प्रिखु  षेत्रको बैठक  िैशाख  

३  जिल्लाका िरकारी, िािदुावयक तथा सनिी स्िास््य 
िेिा प्रदायक र उनीहरूिँग भएको स्रोतको िूची 
तयार गने  

कायवदल  षेत्रका िदस्य, अ/गैिि,  िैशाख िवहना  

४  जिल्लाजस्थत िरोकारिाला िा िहयोगी तह िा 
िंस्थाको िूची र िहयोगको खाका तयार गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि  िेठ पवहलो 
िाता  

५  आपतकालीन अिस्थािा आिश्यक पने औषसध 
(ORS, IV fludrs, metronidazole, ciprofloxacin) 
लगायत अनिुचुीिा उल्लेजखत औषधीहरू ७ ददनको 
लासग पनुोने गरी भण्डारर् गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि,  

िेठ  

६  आपतकालीन अिस्थाको लासग िंकटािन्न 
गाउँ/नगरपासलकाको हरेक िडाहरुिा प्राथसिक 
उपचार बाकि (First Aid Kit)  व्यिस्था गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि,  

िेठ  

७  हरेक िंकटािन्न गाउँ/नगरपासलकािा पोषर् 
िम्बन्धी अनजुशषर् तासलि उपलब्ध गराउने  

कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि  िैशाख  

८  बच्चालाई दूध खिुाउने आिा, ितु्केरी र गभविती 
िवहला, कुपोवषत बालबासलका र िेष्ठनागररकको 
लासग एक िवहनालाई पनुोने पोषर्यकु्त खाना 
भण्डारर् गने  

कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि  िेठ  

९  आिश्यक िबै िािान खररद गरेर िा िासथल्लो 
तहबाट सनकािा सलएर भण्डारर्को लासग 
बन्दोबस्ती षेत्रलाई आग्रह गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि,  

िेठ  

१०  स्िास््य जशविर िञ् चालनका लासग स्िास््यकिीको 
िूची तयार गने  

कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि,  िैशाख  

११  कररब ३,००० थान झलुको बन्दोिस्त गने  कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि  िेठ दोस्रो 
िाता  

१२  िनचेतना असभिवृद्धका लासग िूचना प्रचारप्रिार गने 
र पायिािाग्री तयार गरी स्ियििे्िक पररचालन 
गने  

कायवदल  जिविव्यि, रेडक्रि, अ/गैिि,  

१३  एम्बलेुन्िको िहि पररचालनको बन्दोिस्त 
सिलाउने जिल्लासभत्र रहेका एम्बलेुन्िहरूको 
िम्पकव  नम्बरिवहत िचुी तयार पाने  

कायवदल  गाउँ/नगरपासलका, रेडक्रि, 

अ/गैिि तथा अन्य िेिा 
प्रदायक िंस्थाहरू  

िेठको दोस्रो  

१४  अनगुिन र प्रसतिेदनको लासग िदस्य तोक्ने  षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य  िेठ ििान्त 

१५ Contact Tracing को िंयन्त्र तयार गने र 
अध्यािसधक गने 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य िेठ ििान्त 

१६ आपतकालीन अिस्थािा औषधी तथा उपकरर्हरु 
खररद गनव स्थानीय तहिँग ििन्िय गने  

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य अिार ििान्त 

१७ प्रत्येक गाउँपासलका/नगरपासलकािा कम्तीिा ५० 
बेड भएको क् िारेजन्टन तथा १० बेड भएको 
आइिोलेिन तयार गने 

षेत्र प्रिखु षेत्रका िदस्य तथा स्थानीय 
तह 

िेठ ििान्त 
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१८ कोसभड १९ को रोकथाि िम्बन्धी िन्देशहरु 
स्थानीय एफएि रेसडयोबाट प्रिारर् गने 

षेत्र प्रिखु स्थानीय तह, अ/गैिि सनरन्तर 

१९ िािविसनक स्थलहरुिा िािनुपानीले हात धनुे 
प्रबन्ध सिलाउने 

षेत्र प्रिखु स्थानीय तह, अ/गैिि सनरन्तर 

२० गरु्स्तरीय िास्क, िेसनटाइिर, पञ् िा लगायत 
व्यजक्तगत िरुषाका िािाग्रीहरुको व्यिस्था गने 

षेत्र प्रिखु स्थानीय तह, अ/गैिि सनरन्तर 

 

३.६.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य 
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो 
ददन 

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको बैठकिा िहभागी 
भई िूचना आदान प्रदान गने, विपद  िम्पकव  व्यजक्तहरुले  
ििेषर्, ििन्िय, िूचना तथा पूिवचेतािनी विषयगत 
षेत्रिँग सनरन्तर िूचना र सनदेशनका लासग ििन्ियिा 
रही रहने र प्रगसत वििरर्को िानकारी गराउने । 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि 
तथा िंघिंस्थाहरु 

  

विषयगत अगिुा िंस्था तथा िहयोगी िंस्थाहरुको बैठक 
गरी  प्रकोपको िानकारी िंकलनको लासग community 

Rapid Response Team  (CRRT) को िैठक िंचालन र 
आिश्यक श्रोत िवहत पररचालन गने 

" Epidemiology and 
Disease Control division 

(EDCD) 

  

िानकारीको िङ्कलन तथा पररजस्थसतलाई अद्यािसधक 
गनवका लासग िखु्य प्रकोपको िानकारी प्राप्त भएपसछ 
Rapid Response Team (RRT)  को िैठक गने  

" RRT िदस्य   

विषयगत अगिुा िंस्था तथा िहयोगी िंस्थाहरुको बैठक 
गरी  प्रकोपको िानकारी िंकलनको लासग CRRT  लाई 
सनदेशन ददने  

" EDCD   

प्रकोपको रोकथाि, सनयन्त्रर्का लासग स्िास््य तथा 
पोषर् विषयगत  षेत्रको िैठक गने 

" षेत्र िदस्य   

जिल्लाको विपद  प्रभावित षेत्रिा CRRT/RRT को 
पररचालन गने 

" गाउँ/नगरपासलका, EDCD   

घाइतेहरुको आपतकासलन व्यिस्थापन  " गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि 

  

िंचार िाध्यि िाट िूचना िन्देश प्रशारर् गने " गाउँ/नगरपासलका र 
िंचार गहृ 

  

प्रषेर् गनुवपने Case हरुको लासग एम्बलेुन्ि तथा अन्य 
यातायात िाधनको व्यिस्था गने 

" गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि र 

यातायात कम्पनीहरु 

  

गभविती, ितु्केरी र िालिासलकाको लासग पोषर्यकु्त 
खानाको व्यिस्था गनव खाद्य र िंरषर् षेत्र लगायत 
अन्य गैिििँग ििन्िय गरी उपलब्ध गराउने  

" जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि र 

अ/गैिि 
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दोस्रो ददन प्रकोप प्रभावित षेत्रिा शीघ्र स्िास््य ििेषर् गने षेत्र प्रिखु षेत्र िदस्य, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि  र अ/गैिि 

  

िम्बजन्धत षेत्रिा स्िास््य कायवकताव खटाई स्िास््य िेिा 
उपलब्ध गराउने 

 जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि र 

अ/गैिि 

  

स्िास््य कायवकतावको टोलीलाई आिश्यक औषधीहरु 
आपूसतव गने 

   

Contact Tracing को लासग ििूह पररचालन गरी असत 
आिश्यकीय िूचनाहरु िंकलन गने 

   

िरुषा सनकायिँग ििन्िय गरी प्रभावित पररिारलाई 
िरुषा ददने 

     

पवहलो 
हप्ता 

अन्य विषयगत षेत्रिँग सिली बहषुेत्रीय प्रारजम्भक रतु 
लेखािोखा (MIRA)   िंचालन गने, 

षेत्र प्रिखु षेत्र िदस्य   

रतु लेखािोखाको िूचनालाई विश्लषेर् गर्ने " षेत्र िदस्य   

प्रसतिेदन तयार गने तथा वितरर् गने " षेत्र िदस्य   

अनगुिनबाट प्राप्त नसतिालाई जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार 
िसिसत र अन्य षेत्रका िदस्यलाई िानकारी गराउने र 
आिश्यक परेिा तत्काल कायव योिना बनाई कायव गने 

" गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि र 

अ/गैिि 

  

नगरपालीका र गा.वि.ि स्तरिा ितृक शरररको पवहचान 
गरी िम्बजन्धत आफन्त सिसल शिको अन्त्येष्टी  

" षेत्र िदस्य, 

गाउँ/नगरपासलका 
  

प्रभावित षेत्रिा गभविती/प्रितुी िेिा िंचालन गने 
(Minimum Issential Service Package) 

" "  

प्रभावित पररिारलाई आधारभतू स्िास््य िेिाको प्रिन्ध 
गने 

" "   

पवहलो 
िवहना 

प्रभावित षेत्रिा असत िोजखिपूर्व ििूहको पवहचान गने 
र पवहचान गररएका असत िोजखि पूर्व ििूहलाई  सबशेष 
सनगरानी तथा स्िास््य िेिा उपलब्ध गराउने । 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था,  रेडक्रि 

र अ/गैिि 

  

पररिार सनयोिन, यौनरोग तथा एच.आई.सभ.एड्ि का 
िारेिा िनचेतना कायवक्रि िंचालन तथा अस्थायी िाधन 
वितरर् । 

" "   

खोप (Immunization)  िेिा कायवक्रि िंचालन गने " "   

दोस्रो 
िवहना 

कुपोषर्िा परेका िालिासलकाहरुको पवहचान  षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
स्िास््य िंस्था, रेडक्रि र 

अ/गैिि 

  

प्रभावित षेत्रिा स्िास््य जशषा कायवक्रिहरु िंचालन गरी 
चेतना असभिवृद्ध गने 

" "   

िंरषर् षेत्रिँग ििन्िय गरी िनोिािाजिक परािशव िेिा 
उपलब्ध गराउने, 

" "   
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प्रभावित षेत्रका अस्थायी स्िास््य जशविरिा शदु्ध 
खानेपानी, शौचालय, िरिफाईको व्यिस्थापन गनव 
खानेपानी तथा िरिफाई षेत्रिँग ििन्िय गरी उपलब्ध 
गराउन े

" "   

सनयसित अनगुिन गने " "   
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३.६.८ सनकायगत स्रोतको आकंलनिः 
सि. 
नं. 

कायावलय/िंघ/िंस्थाको नाि आपतकालीन अबस्थािा उपलब्ध हनुे िानि िंशाधन कैवफयत (उपलब्धता) 
िािाग्रीको र  राहत 
िािाग्रीको नाि 

िंख्या (पररिार्) िािाग्रको 
अिस्था 

िािाग्री 
रहेको स्थान 

 िंख्या िम्पकव  वििरर् 
(िो. र फो.) 

१ स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी        

२ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी स्रेचर तथा एम्बलेुन्ि िेिा आिश्यक तानिुार चालू सिन्धलुी ३० िना ०४७–५२०१२० जिल्लाभरर 

३ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी िेिा िञ् चालनका लासग 
अत्यािश्यक िािाग्री 

आिश्यकताअनिुार िाग बिोजिि सिन्धलुी १२ िना ९८५११३४७३४ जिल्लाभरर 

४ िहकायव नेपाल, सिन्धलुी िेिा िञ् चालनका लासग 
अत्यािश्यक िािाग्री 

आिश्यकताअनिुार िाग बिोजिि सिन्धलुी ७ िना ९८५४०४११६३ जिल्लाभरर 

५ िािवुहक िरोकार ििाि, 

सिन्धलुी 
हाइजिन वकट िहयोग १०० चालू सिन्धलुी ३ ९८५४०४१४८५ कायवषेत्रसभत्र 
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३.७ विषयगत षते्रिः जशषा 
 

नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्लािा नतेतृ्ि गने सनकाय नगरपासलका तथा गाउँपासलकाअन्तगवत रहने भएकोले िम्बजन्धत नगरपासलका 
तथा गाउँपासलका नै यि षेत्रको नेततृ्ि गने सनकाय हनुेछ ।  

३.७.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

सि.नं. षेत्रगत िदस्यहरुको नाि पद टेसलफोन नम्बर इिेल 

१ जशषा विकाि तथा ििन्िय 
इकाइ, सिन्धलुी 

इकाइ प्रिखु ०४७–५२०१७५, 

०४७–५२०५७५ 
 deosindhuli047@gmail.com 

२ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, 
सिन्धलुी 

एररया िेनेिर ०४७–५२१०९२  ram.shrestha@planinternational.org 

३ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, 
सिन्धलुी 

िभापसत ०४७–५२०१२०  nrcs.sindhuli68@gmail.com 

४ सिड्ि नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२००३६ sidsnepal036@gmail.com 

५ िहकायव नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०८६३  sahakarya2061@gmail.com 

६ िािवुहक िरोकार ििाि, 

सिन्धलुी 
अध्यष ९८५४०४१४८५  ccsindhuli@gmail.com 

७ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी अध्यष ०४७–५२०९१५  reliefns@gmail.com 

८ िानि तथा राविय विकाि ििाि 
(HANDS) नेपाल, सिन्धलुी 

अध्यष ०४७–५२०९६७ dudhaulihands@gmail.com 

 

३.७.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 

 जशषक विद्याथीहरु हताहत तथा िनको षसत, 

 विद्यालयिा रहेका शैजषक िािाग्री नष्ट हनु िक्न,े 

 विद्यालय भिन अस्थायी बाि स्थानका रुपिा प्रयोग हनुे, 
 विद्यालय भिन कटान/डबुानिा पनव िक्न,े 

 अस्थायी जशविरहरुिा बालबासलकाहरु िानसिक, शारीररक रुपले प्रतासडत हनु िक्ने, 
 विद्याथीको घर कटान/डबुानिा पदाव पायपसु्तक तथा अन्य शैजषक िािाग्री नष्ट हनु िक्ने, 
 बाढी पश्चात ्झाडापखालािस्ता िहािारी हनुिक्ने । 

 

३.७.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 
विपद  प्रभावित बालबासलकाहरु र आश्रय ददएर बिेका ििदुायको बालबासलकाहरुको जशषा प्राप्त गरी िरुजषत भविष्य सनिावर् 
गने असधकार अस्थायी िा स्थायी आिाि स्थलहरुिा अल्पकालीन िा दीघवकालीन रुपिा अथिा औपचाररक िा अनौपचाररक 
रुपिा कषा िंचालन गरी जशषा िेिालाई सनरन्तरता ददने । 

३.७.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः 
 विपद बाट हनुे षसत न्यूसनकरर् गनव अल्पीकरर् तथा पूिवतयारीिा ध्यान ददने, 
 विपद  आउनिक्ने िम्भावित स्थानको पवहचान तथा िरुजषत स्थानको पवहचान गरी षसत न्यूसनकरर् गनव िहयोग 

गने, 

 विपद लाई अजल्पकरर् गनव विसभन्न तररका अपनाउन िहयोग गने,  
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 विपद  पश् चात तत्काल त्यांङ्क िंकलन गरी जशषा व्यिस्थापनिा िहयोग गने, 

 विपद का क्रििा िरुजषत भएर बस्न सिकाउन,े 

 विपद िा िहयोग गने ििूह पवहचान गने, 

 विपद  पश् चातको जशषा व्यिस्थापनिा िबै िरोकारिालाको षिता िंकलन गरी िियिै िबै िहयोगी िंस्थाहरुको 
िहयोग एकद्वार प्रर्ालीिाफव त अगासड िढाउन,े 

 विपद  व्यिस्थापनको षेत्रिा आिश्यक ििै वक्रयाकलाप सनयिानिुार गनव र ििग्र जशषा ििूहको ििन्ियात्िक 
व्यिस्थापन गने । 

३.७.५ पूिवतयारी कायवयोिनािः 
क्र. 
िं. 

पूिवतयारी  िम्बन्धी वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी  िहयोगी  िियािसध  

१ जशषा षेत्रको बैठक गरी विसभन्न षेत्रको 
विश्लषेर् गरी आपतकालीन शैजषक कायवदल 
गठन गने  

षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य  शैजषक ित्रको 
शरुुिा  

२ िोजखिपूर्व षेत्रका विद्यालय तथा विद्याथी र 
जशषकको त्याङ्क िंकलन र विश्लषेर् गने  

षेत्र प्रिखु  गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, षेत्रका 
िदस्य  

िेठ ििान्त  

३ सिरा (MIRA) असभिजुखकरर् कायविा िहभागी 
हनुे  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, षेत्रका 
िदस्य  

जिविव्यिले 
आह्वान गरेपसछ  

४ िरुजषत स्थानको लासग  षेत्र प्रिखु र िदस्य  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, अ/गैिि, 

आिाि तथा गैरखाद्य 
षेत्र  

आिश्यकता 
अनिुार सत्रपालको व्यिस्थापन (२०० थान १२×१८)  

चकटी २००० थान िा म्यारेक्ि र कापेटको 
व्यिस्था गने  

शैजषक िािाग्री वितरर् (३ देजख ५ िषव उिेर 
ििूहका लासग) 
गतिषव तासलि ददएका ि.का./ 
िपुरभाइिरहरूको त्याङ्क िंकलन गरी 
पररचालन गने 

५ सिकाई केन्र ( Learning Center) का लासग 
सनम्न िािाग्रीको बन्दोबस्त गने  

शैजषक कायवदल  गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, जशषक 
िहािंघ, अ/गैिि, 

जशषा विभाग  

िेठसभत्र 

सत्रपाल २०० थान  

जशषकको रोष्टर तयार गने  

विद्यालय वकट १०० थान  

विद्याथी कीट २००० थान (पोशाक र 
स्टेशनरी )  

पाय पसु्तक १ देजख ५ कषा  
६ कषा ६ देजख १० िम्िको लासग पायपसु्तक 

तथा विद्याथी वकट (१००० थान)  
षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 

जशवििइ, अ/गैिि  
 

७ अनौपचाररक जशषा (८ देजख १४ िषव उिेर 
ििूहका विद्यालय नगएका िालिासलकाहरूका 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, अ/गैिि  

आिश्यकता 
अनिुार  
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लासग) १५ िटा कषा िञ् चालनको लासग 
तयारी गने 

८ अनगुिनको लासग अनगुिन कायवदल सनिावर् 
गने  

षेत्र प्रिखु  षेत्र िदस्य तथा 
गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ 

आिश्यकता 
अनिुार  

९ विपद  प्रभावित विद्यालयहरूलाई विद्यालय 
वकटको (School kit)  व्यिस्थापन गने (५० 
थान)  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, अ/गैिि   

आिश्यकता 
अनिुार 

१० िोजखििा परेका विद्यालयहरूलाई िोजखि 
अजल्पकरर् (Mitigation)  कायवक्रि िञ् चालन 
गनव अनरुोध गने  

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, षेत्रका 
िदस्य  

अनगुिनको ररपोटव 
प्राप्त भएपसछ  

११ विद्यालयका विद्याथी, जशषक, विद्यालय 
व्यिस्थापन िसिसत, जशषक असभभािक िंघ, 

तथा विद्यालय विपद  व्यिस्थापन िसिसतलाई 
विपदिम्बन्धी प्रजशषर् ददने  

षेत्र प्रिखु  गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, अ/गैिि  

सनयसित कायवक्रि 
अन्तगवत राख्न े 

 

३.७.६ विपद  प्रसतकायव कायवयोिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य 
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो 
ददन 

  

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको बैठक िा 
िहभासग भई िानकारी सलने ददने 

षेत्र प्रिखु षेत्रगत िदस्य  

षेत्र बैठक र िम्पकव  व्यजक्तहरुलाई िचुना 
िंकलनका लासग सनदेशन ददने 

" षेत्रगत िदस्य  

जशषक, सबद्याथी र किवचारी, भौसतक अिस्थाहरुको  
यथाथव िानकारी/िूचना िियिै जिल्ला जशषा 
कायावलयिा उपलब्ध गराउने 

" षेत्रगत िदस्य  

घाइते भएका विद्याथीहरु र जशषकहरु (विद्यालय 
िियिा विपद  भएको अिस्थािा) िम्बन्धिा 
तत्काल घटनास्थलिै प्राथसिक उपचारको व्यिस्था 
सिलाउने र सिवकस्त घाइतेलाई अस्पताल पठाउने 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, विद्यालय, िरेुि, 

जशअिं 

 

दोस्रो ददन स्रोत िाधनको आंकलन गने (आिश्यकता, 
लेखािोखा र खाडल पवहचान गने)  सबषयगत 
षेत्रले घटनाको िस्तगुत वििरर् तयार पाने  

षेत्र प्रिखु िा 
तोवकएको 
िदस्य 

षेत्रगत िदस्य  

पवहलो 
हप्ता 

MIRA  त्यांक विश्लषेर् र िम्िजन्धत 
सनकायहरुलाई िानकारी गराई िम्भावित श्रोत 
(िहयोग) आंकलन गने 

" गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, जशषक 
िहािंघ, अ/गैिि 

 

विस्ततृ जशषा िभेषर् र प्रसतिेदन तयारी गने " "  

सबद्यालय िचुारु गनवका लासग तत्कालका लासग 
आिश्यक पने िािाग्रीहरु उपलब्ध गराउन े

" गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, जशषक 
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िहािंघ, अ/गैिि, जशषा 
विभाग 

पवहलो 
िवहना 

प्राप्त त्यांक प्रसतिेदनबाट औल्याएका 
ििस्याहरुको आधारिा िहयोग प्रदान गने िस्तैिः 
िनोवििशव िहयोग,  School Kit Box तथा 
Temporary Learning Center (TLC) सनिावर् 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, जशषक 
िहािंघ, अ/गैिि, 

रु. ६४ लाख 

आपतकालीन आिाि तथा गैरखाद्य षेत्रिँग 
ििन्िय गरी अस्थायी पठनपाठन ECED, Basic 

Education, Adult Education,  Adolescent 

Education) का लासग िरुजषत स्थान सनधावरर् गने 

" "  

विद्यालय पूनिः िंचालन गने र िबै विद्याथीलाई 
विद्यालयिा पनुिः ल्याउने िातािरर् तयार गरी 
उनीहरूको दैसनक िीिनलाई िािान्य बनाउन 
िहयोग गने 

" "  

दोस्रो 
िवहना 

पवहलाको िस्तै सनयसित अिस्थािा आउनका लासग 
सनयसित रुपिा प्रसतकायवका कायवहरु तथा अिस्था 
विश्लषेर् गरी थप कायवहरु िञ् चालन गने 

षेत्र प्रिखु गाउँ/नगरपासलका, 
जशवििइ, जशषक 
िहािंघ, अ/गैिि, 

 

जशषा षेत्रिा कायवरत िंघ िंस्था र कायावलयहरुले 
भईरहेका कायवहरुको अनगुिन गने 

" "  

विपद  िोजखि न्यूसनकरर्को कायवक्रि कायावन्ियन 
गनव आसथवक स्रोत व्यिस्थापन गने एकद्वार 
िंयन्त्रको कायावन्ियन गने 

" "  
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३.८ विषयगत षते्रिः िंरषर् 

 

नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी   

३.८.१ षते्रगत िदस्यहरूको िूचीिः 

सि.
नं. 

िाझेदार िंस्थाको नाि िम्पकव  व्यजक्त पद िम्पकव  नम्बर इिेल 

१. जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी ऋद्धी प्रकाश 
सिटौला 

िहायक प्रिखु 
जिल्ला असधकारी 

९८४१३७३३७७ sitaulars@gmail.com 

२. जिल्ला प्रहरी कायावलय, िवहला, 
बालबासलका तथा िेष्ठ नागररक 
िेिा केन्र, सिन्धलुी 

सनरु दलुाल प्रहरी सनरीषक, 

िेिा केन्र प्रिखु 
०४७–५२०१९९ dposindhuli@gmail.com 

३. िंयकु्त राििंघीय िनिंख्या कोष 
(UNFPA) 

िञ्जय शिाव  

प्रिे खड्का 
कायवक्रि विज्ञ  

GBV Expert 

९८०१२४७८५६ 

९८०२०४१४०० 

sasharma@unfpa.org 
pkhadka@unfpa.org  

४ प्लान इन्टरनेशलन नेपाल, 

सिन्धलुी 
किला लािा कायवक्रि 

िंयोिक 
९८०१२४१०५४ Kamala.lama@plan-

international.org  

५ िल्डवसभिन इन्टरनेशनल, नेपाल अन्ि ुभटराई िंरषर् िंयोिक ९८४५३२७९८२ anju_bhattarai@wvi.org  

६ ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी दगुावराि पौडेल 

लोकहरर आचायव 
अध्यष  

बाल िंरषर् 
फोकल पिवन 

९८५११३४७३४ 

९८५१२३८५३१ 

reliefns@gmail.com  
lhsindhuli@gmail.com  

७ िवहला पूनिःस्थापना केन्र (ओरेक) िपना थापा जिल्ला िंयोिक ९८४७८२११९२ sapana@worecnepal.org  

९ िनिाती ििाि विकाि कायवक्रि 
(JSDP), सिन्धलुी 

िषु्पा भिेुल उपाध्यष ९८५४०४२०४२ 

०४७–५२१२९३ 

jsdpsindhuli@gmail.com  

१०. िािूवहक िरोकर ििाि (CCS), 
सिन्धलुी  

नबराि पहाडी  अध्यष ९८५४०४१४८५ ccsinhuli@gmail.com    
 

११. सिन्धलुी एवककृत विकाि िेिा 
(सिड्ि नेपाल), सिन्धलुी 

दीपक कुिार जघिीरे 

गोपाल कुिार पौडेल 

अध्यष  

कोषाध्यष 

९८५४०४१२०६ 

९८४१६७६५०० 

sidsnepal@yahoo.com 

१२. िािदुावयक विकाि कायवक्रि 
(CDPs), सिन्धलुी 

रािधन िाझी अध्यष ९८४४०८२४६८ Ramadhan.majhi@gmail.com 

१३. नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी अशोक शे्रष्ठ िभापसत ०४७–५२०१२० 

९८४४०४०२१४ 
nrcs.sindhuli68@gmail.com 

१४. िानि विकाि तथा िातािरर् 
िंरषर् केन्र (हडेुक), सिन्धलुी 

कृष्र्हरर जघसिरे अध्यष ९८५४०४१००८ khgsindhuli@gmail.com 

१५. जिल्ला कानूनी िहायता िसिसत, 

सिन्धलुी 
प्रविर् हायू असधिक्ता ९८४४१९७९९९  

१६. िािदुावयक िेिा केन्र, सिन्धलुी रािबहादरु हायू अध्यष ९८४४१३९५५५  

 

३.८.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः  

 प्रभावितहरुिा पाररिाररक सबछोड तथा बालबासलकाहरुिा असभभािक विहीनता,  
 िानसिक तनाि, िनोिैज्ञासनक अिर, 

mailto:dposindhuli@gmail.com
mailto:sasharma@unfpa.org
mailto:pkhadka@unfpa.org
mailto:Kamala.lama@plan-international.org
mailto:Kamala.lama@plan-international.org
mailto:anju_bhattarai@wvi.org
mailto:reliefns@gmail.com
mailto:lhsindhuli@gmail.com
mailto:sapana@worecnepal.org
mailto:jsdpsindhuli@gmail.com
mailto:ccsinhuli@gmail.com
mailto:sidsnepal@yahoo.com
mailto:Ramadhan.majhi@gmail.com
mailto:nrcs.sindhuli68@gmail.com
mailto:khgsindhuli@gmail.com
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 बालअसधकार तथा श्रि शोषर्को अिस्थािा िवृद्ध, 

 शारीररक तथा लैंसगक वहंिािा िवृद्ध, 

 िानि िेचविखन तथा ओिारपिारको िोजखििा िवृद्ध, 

 घाइते, गभविती तथा ितु्केरी िवहला, बालबासलका, अपांङ्गता भएका व्यजक्त, दीघव रोगीहरु तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको 
अिस्था झन ्िवटल हनुे, 

 विद्यालय बन्द, शैजषक अििरहरुिा अिरोध, 

 बालबासलका तथा िवहलाहरुको बढ्दो अनजुचत प्रयोग, श्रि तथा यौन शोषर्, 

 िािना गने िंयन्त्रिा अिरोध, 

 भेदभाि तथा लान्छानाको अिस्थािा िवृद्ध, 

 शाजन्त िरुषाको अभाि तथा अिरुजषत िातािरर्, 

 िरुजषत ितु्केरी हनुे तथा स्िास््य उपचार गने ठाउँको अभाि, 

 वकशोरी तथा िवहलाको प्रिनन ्स्िास््यिा नकारात्िक अिर, 

 िानिीय िहयोगिा पहुँच नहनु ुअथिा पहुँच अपयावप्त हनु ु। 

 

३.८.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः 

िंरषर्को िोजखििा रहेका ििूहहरुले आपतकासलन पररजस्थसतको कारर्बाट उत्पन्न वहंिा, शोषर्, दवु्र्यिहार तथा लान्छनाबाट 
िंरषर् प्राप्त गने । 

३.८.४ विजशष्ट उद्दशे्यिः 

नेपालका प्राकृसतक विपद  तथा अन्य आपतकासलन पररजस्थसतहरुिा उपलब्ध गराइने िहयोग कायवक्रिहरुिा िोजखििा रहेका 
ििूहहरुका लासग िानि असधकार िम्बन्धी काननु, अन्तरावविय िानिीय काननु तथा राविय काननुले प्रत्याभतु गरेका 
(Guaranteed) िौसलक असधकारहरुको िंरषर् गदवछन ्भन्ने कुरा िसुनजश्चत हनु,े 

िोजखििा रहेका ििूहहरुको िंरषर् िसुनजश्चत गरी आपतकासलन िहयोगको न्यायोजचत वितरर् प्रर्ाली स्थावपत गने, 

आपतकासलन पररस्थसतबाट उत्पन्न वहंिा, शोषर्, दवु्र्यिहार तथा लान्छनाका िोजखिहरुलाई िम्बोधन गरी विपद बाट प्रभावित 
व्यजक्तहरुको िंरषर् गने र त्यस्ता दवु्र्यिहारबाट प्रभावित व्यजक्तहरुका लासग िेिा तथा िंरषर् प्रदान गने, 

बालिैत्री, वकशोरवकशोरीिैत्री, िवहलािैत्री, अपाङ्गतािैत्री तथा ज्येष्ठ नागररकलगायत अन्य िंरषर् आिश्यक व्यजक्तहरुलाई 
िरुजषत आिाि, िरुजषत ितु्केरी गहृ तथा िनोिािाजिक परािशव िम्बन्धी िहयोग प¥ुयाउने, 

विछोड भएका बालबासलका तथा वकशोरवकशोरीहरुको पवहचान, दताव तथा स्िास््य  िम्बन्धी िाँचका बारेिा िहयोग र 
त्यस्तो िहयोगपसछ उपयकु्त िेिा तथा िंरषर्का िवुिधािवहत पररिारको खोिी तथा पूनसिवलन गने कायव िसुनजश्चत गने, 

यौन दवु्र्यिहार तथा वहंिा विरुद्धका घट्नाको अनगुिन, प्रसतिेदन तथा पैरिी गने प्रर्ालीको स्थापना गरर बालबासलका तथा 
िवहलाहरुको यौन दवु्यविहार तथा शोषर्को रोकथाि गने । 

३.८.५ िानिीय िहयोगको न्यूनति िापदण्डिः 

 प्रभावित िनििदुायको असधकारको उल्लङ्घन, दवु्र्यिहार तथा शोषर् अथिा भेदभािको अनगुिन गने र प्रसतिेदन 
पेश गने िंयन्त्रको स्थापना गने र स्थावपत िंयन्त्रलाई प्रयोगिा ल्याउने, 

 सबसभन्न ििदुायका िदस्यहरुबाट, विशेषतिः असत गरीब तथा पछासड पाररएका ििूहले िानिीय िहयोग तथा 
आधारभूू ूत िेिा िवुिधािा ििान पहँूुच र िहयोग पाए नपाएको अनगुिन गने, 

 िाझेदारहरूबीच असभलेख राख्न ेतथा दताव गने प्रर्ालीिा एकरूपता िसुनजश्चत गने, 
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 बालिैत्री तथा िवहलािैत्री स्थलको स्थापना गने, 

 जशषा, स्िास््य तथा िंरषर् िम्बन्धी िहयोग कायवक्रििा िनोिािाजिक िहयोगलाई एवककरर् गने, 

 िंरषर् गने व्यजक्तहरूबाट बालबासलकाहरू सबछोसडने कायवको रोकथाििा िहयोग गने, 

 विछोसडएका तथा पररिार िाथ नभएका बालबासलकाहरू, खाि गरी पाँच िषवभन्दा कि उिेरका बालबासलका तथा 
वकशोरीहरूको पवहचान, दताव तथा स्िास््य िाँचको िहिीकरर् गने र खोिी तथा पनुसिवलनिा िंलनोन 
िाझेदारहरूलाई िहयोग उपलब्ध गराउन,े 

 पररिारबाट सबछसडएका तथा िाथ नभएका बालबासलका, िवहला, वकशोरवकशोरी र अन्य िोजखििा परेका ििूह 
िस्तैिः पररिार नभएका, बदृ्घ, अपांगता भएका तथा दीघव रोगबाट पीसडत ििूहका िासनिहरुलाई हेरचाह तथा िंरषर् 
प्रदान गने, 

 िानिीय िहयोग तथा स्थायी ििाधानका बारेिा आन्तररक रूपिा विस्थावपत व्यजक्तहरूलाई सनयसित रूपिा 
िूचनाको प्रिाह भइरहेको छ भते्र कुरा िसुनजश्चत गने, 

 वफताव हनुे कायवक्रि तथा स्थायी ििाधानको तिुविा गने कायविा आन्तररक रूपिा विस्थावपत व्यजक्तहरूलाई िंलनोन 
बनाउन प्रयाि गने ।  

 लैवङ्गक वहंिािा परेका िवहला, बालबासलका तथा लैवङ्गक अल्पिंख्यकहरुलाई िेिा, िरुषा, िंरषर् प्रदान गरी 
िम्बजन्धत िेिा केन्रिम्ि परुयाउने सनकायको षिता असभबवृद्ध गरी पररचालन गने । 

 

३.८.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः  

क्र.िं. पूिवतयारी वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी िहयोगी ििय 

१ ििन्िय बैठक गरी िदस्यहरूको वििरर् 
अध्यािसधक गने  

षेत्रगत प्रिखु ररसलफ नेपाल, SIDS िैशाख ििान्त  

२ िािदुावयक िनोिािाजिक कायवकताव, 
िनोवििशवकताव, िािदुावयक िवहला स्िास््य 
स्ियंिेविकाहरुको रेकडव तथा िूचना अध्यािसधक 
गने 

षेत्रगत प्रिखु सिन्धलुी अस्पताल, 

OCMC, UNFPA & 

CMC-Nepal 

िैशाख ििान्त 

३ बालअसधकार िंरषर् िम्बन्धिा िरोकारिालाहरू 
(रािनीसतक दलका प्रसतसनसधहरू, प्रहरी, िेना 
लगायत) लाई तासलि  

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

ररसलफ नेपाल र 
िाझेदार िंस्थाहरु 

आिश्यकताअनिुार 

४ GBVMIS अध्यािसधक गने षेत्रगत प्रिखु UNFPA िेष्ठ पवहलो हप्ता 
५ लेखािोखा गने जिम्िेिारी बाँडफाँड र िंरषर् 

िम्िन्धी आधाररेखा तयार गने 
षेत्रगत प्रिखु िबै िाझेदार सनकायहरु िेष्ठ पवहलो हप्ता 

६ गभविती तथा ितु्केरी आिाको लासग िरुजषत 
स्थानको व्यिस्थापन गनवका लासग स्िास््य 
षेत्रिँग ििन्िय 

षेत्रगत प्रिखु स्थानीय तह, स्िास््य 
कायावलय, विसभन्न 
िाझेदार सनकायहरु 

सनयसित 

७ प्रभावितका लासग िरुजषत खानेपानी, िरिफाइ 
तथा स्िच्छताको रेखदेख, िनोिािाजिक िेिाको 
लासग कायवदल गठन  

षेत्रगत प्रिखु स्थानीय तह, ररसलफ 
नेपाल र िािूवहक 
िरोकार ििाि र रेष्टलेि 
डेभ्लपिेन्ट नेपाल,  
विसभन्न िाझेदार 
सनकायहरु 

आषाढ पवहलो हप्ता 
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८ िञ्चासलत कायवक्रििा बाल िंरषर्को विषय 
ििािेश गनव ििन्िय गने  

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

स्थानीय तह, ररसलफ 
नेपाल, CDPS, SIDS 

Nepal 

आषाढ पवहलो हप्ता 

९ विसभन्न िूचना िािाग्रीहरु प्रकाशन/ अध्यािसधक 
गरी पररिािवन गने 

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

िाविका/विसभन्न िाझेदार 
सनकायहरु 

बैषाखसभत्र  

१० िरोकारिाला एिं िरुषाकिीहरू कररब १५० 
िनालाई आचारिंवहतािवहत िंरषर् िम्बन्धी 
असभिखुीकरर् गने  

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

िािूवहक िरोकार ििाि 
सिन्धलुी/रेष्टलेि 
डेभ्लपिेन्ट नेपाल 

आषाढ ििान्त 

११ अनगुिन िूल्याङ्कन िसिसत गठन गरी अनगुिन 
विसधको विकाि गने  

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

विसभन्न िाझेदार 
सनकायहरु 

आषाढ पवहलो हप्ता 

१२ सिफाररि िंयन्त्र स्थापनािा ििन्ियिः पनुिःस्थापना 
केन्र, कानूनी उपचार िेिा, स्िास््य उपचार 
िेिाबारे पूिवतयारी गने  

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

OCMC, कानूनी िहायता 
िसिसत, UNFPA 

सनरन्तर 

१३ ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका तथा िोजखििा 
पनविक्ने ििूहलाई िचेतना असभिवृद्ध गने 

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता 
कल्यार् िघं, ििै 
िरोकार िालाहरु  

आ.अ 

१४ लैवङ्गक वहंिािा परेका िवहला तथा 
बालबासलकाहरुलाई िेिा प्रदान गनव िरुजषत 
आिाि गहृ र OCMC को व्यिस्थापन गने 

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

अस्पताल, स्थानीय तह, 

UNFPA, CMC-Nepal 

सनरन्तर 

१५ विपद को अिस्थािा बालबासलकाको िनोिल उच्च 
राख्न गररने गसतविसधको अभ्याि 

षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

ररसलफ नेपाल सनरन्तर 

१६ बाल िंरषर् प्रर्ालीको नक्िांकन षेत्रगत प्रिखु 
तथा तोवकएको 
िदस्य 

िाविका/िल्डवसभिन सनरन्तर 

 

३.८.७ विपद  प्रसतकायव कायवयोिना 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य जिम्िेिारी िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो ददन जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसतको बैठकिा िहभागी 
भई िानकारी सलने ददने 

षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य   

िम्पकव  व्यजक्तहरुलाई िचुना िंकलनका लासग सनदेशन 
ददने 

षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य  

बन्दोबस्ती व्यिस्थापन  गने षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य  

दोस्रो ददन अन्य विषयगत षेत्रहरुिँग ििन्िय गरी बहषुेत्रीय 
लेखािोखा िंचालन गने 

षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य तथा 
िाझेदार सनकायहरु 

 

िंरषर्को लेखािोखा षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य तथा 
िाझेदार सनकायहरु 
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पवहलो हप्ता सिरा, MISP, GBVMIS बाट प्राप्त िानकारीको विश्लषेर् 
गरी प्रारजम्भक िानिीय िहयोगको योिनािवहत 
अिस्थाको प्रसतिेदन तयार पाने 

षेत्रगत प्रिखु र 
अनगुिन तथा 
िलु्यङ्गन िसिसत  

जिविव्यिले तोकेका 
िदस्यहरु/ अन्य षेत्रगत 
िसिसतका िदस्यहरु  

 

तत्काल उपलब्ध गराइएका िानिीय िेिाहरुिा 
िवहला बालबासलका, गभविती तथा ितु्केरी िवहला, 
वकशोरवकशोरी, अपांगता भएका व्यजक्तहरु, 

िदृ्धिृद्धाहरुको पहुँच भए नभएको िसुनजश्चत गने  

षेत्रगत 
िदस्यहरु  

िाझेदार सनकायहरु  

िानिीय िहयोगको आिश्यक्त्ता देजखएका प्रभावित 
ििदुायिा िेिा उपलब्धताको लासग पैरिी  गने 

षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्य/िाझेदार 
सनकायहरु 

 

स्रोतहरुको पररचालन गनवका लासग षेत्रगत 
आकजस्िक योिनाको ििषा गने 

षेत्रगत प्रिखु रेडक्रि /िाझेदार 
सनकायहरु 

 

िंरषर्का विसभन्न वक्रयाकलापका लासग विसभन्न 
सनकायहरुबाट प्राप्त िहयोगका लासग गररएका 
प्रसतिद्धताको कायावन्ियन गनव ििन्िय गने गराउन े

षेत्रगत प्रिखु रेडक्रि /षेत्रगत िदस्य  

िानिीय िहयोगको प्रयावप्तताको िसिषा, अनगुिन र 
िधुारका लासग पषृ्ठपोषर् उपलब्ध गराउन े

षेत्रगत प्रिखु र 
अनगुिन तथा 
िलु्यङ्गन िसिसत 

षेत्रगत िदस्य/िाझेदार 
सनकायहरु 

 

पवहलो 
िवहना 

िोजखििा रहेका ििूहहरुलाई पवहलो १५ ददन सभत्र 
तत्कालीन िानिीय िहयोग उपलब्ध गराउने 

षेत्रगत प्रिखु षेत्रगत िदस्यहरु/ रेडक्रि/ 
िाझेदार सनकायहरु 

 

ितु्केरी र ६ िवहना िम्िका बच्चाका आिाहरुका 
लासग आिश्यक िािाग्रीहरु वितरर् गने 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

स्थासनय तह र िाझेदार 
सनकायहरु 

 

पररिारबाट विछोसडएका बालबासलकाहरुको खोिी 
तथा बाल पनुिःस्थापना र पनुिःएवककरर्को व्यिस्था 
सिलाउन े

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

Plan International/ 

WVINepal/ररसलफ नेपाल  
 

लैंसगंकतािा आधाररत वहंिािा परेका िवहला तथा 
बालबासलकाहरुलाई आिश्यक िेिा तथा िहयोगको 
व्यिस्था सिलाउने 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

UNFPA, OCMC, िरुजषत 
आिाि, िाझेदार सनकायहरु 

 

पीसडत िवहला तथा बालबासलकाहरुलाई िरुजषत 
आिाि एिं िनोिािाजिक परािशव उपलब्ध गराउने 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

UNFPA, OCMC र रेडक्रि  

िंरषर्को आिश्यकता भएका िदृ्धिृद्धा, अपांगता 
भएका व्यजक्तहरुलाई पूनिःस्थापना गहृिा राख्न ेव्यिस्था 
सिलाउने  

   

 OCMC र िरुजषत आिाििः लैवङ्गक वहंिाका घटनाको 
व्यिस्थापन, िनोपरािशव, स्िास््य तथा काननुी 
िेिािम्ि पहुँच बढाउने र आिश्यकता अनिुार 
िरुजषत आिािको थप व्यिस्था गने 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

UNFPA, सिन्धलुी अस्पताल, 

OCMC, िरुजषत आिाि 
 

िािदुावयक िनोिािाजिक कायवकताव र िवहला स्िास््य 
स्ियंिेविका पररचालन गरी ििदुायस्तरिा लैवङ्गक तथा 
घरेल ु वहंिाको रोकथाि, सनगरानी, आधारभतू 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

स्थानीय तह, UNFPA, 

CMC-Nepal, िाझेदार 
सनकायहरु 
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िनोपरािशव र वहंिा प्रभावितलाई िेिा केन्रिम्ि प्रषेर् 
गने 

दोस्रो 
िवहना 

िंरषर् षेत्रगत िदस्यिँग ििीषात्िक बैठक गने, षेत्रगत प्रिखु िबै षेत्रगत िदस्यहरु  

जिल्ला स्तररय िंरषर् विषयगत षेत्र ििन्िय 
िसिसतिँग बैठक गने, 

षेत्रगत प्रिखु ररसलफ नेपाल, अन्य 
िाझेदार सनकायहरु 

 

िूचक सनधावरर् गरी त्यिा आधाररत प्रभािकारी 
अनगुिन गने, 

षेत्रगत प्रिखु 
िा तोवकएको 
िदस्य 

अनगुिा तथा िलु्यङ्गन 
िसिसत 

 

अन्य षेत्रहरुिँग ििन्िय गरी विस्ततृ लेखािोखा तथा 
ििीषा गने, 

षेत्र प्रिखु विसभन्न षेत्रगत िदस्यर 
िाझेदार सनकायहरु 

 

विस्ततृ लेखािोखाबाट प्राप्त त्यांकको विश्लषेर् र 
प्रसतिेदन तयारी, 

तोवकएको 
िदस्य 

विसभन्न षेत्रगत िदस्यर 
िाझेदार सनकायहरु 

 

पनुस्थापनाका लासग जिल्ला विपद  व्यिस्थापन 
िसिसतलाई सिफाररि गने । 

षेत्र प्रिखु विसभन्न षेत्रगत िदस्यर 
िाझेदार सनकायहरु 

 

OCMC व्यिस्थापन ििन्िय िसिसतिँग बैठक गने षेत्र प्रिखु सिन्धलुी अस्पताल,  UNFPA  

लैवङ्गक वहंिा जिल्ला िल्लाहकार िसिसतिँग बैठक गने जि.ि.ि. UNFPA/िाझेदार 
सनकायहरु 
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३.८.८ सनकायगत स्रोत िाधनको आकंलनिः 

सि.
नं. 

कायावलय/िंघ/िंस्था
को नाि 

आपतकालीन अिस्थािा उपलब्ध हनुे िनशजक्त व्यिस्थापन कैवफयत 

(उपलब्धता) िािग्री/िेिा/ राहत िािग्रीको नाि िंख्या (पररिार्) िािाग्रीको 
अिस्था 

िािाग्री/िेिा 
रहेका स्थान 

िंख्या िम्पकव  वििरर् 
(िो. र फो.) 

१. UNFPA िनोिािाजिक परािशव िेिा आिश्यकता 
अनिुार 

 सिन्धलुीिाडी ४ िना ०४७–५२१३४४, 

९८४०७१०८३७ 

जिल्लाभरर िा 
कायवषेत्रसभत्र 

लैवङ्गक वहंिाको घटना व्यिस्थापन, िरुजषत आिाि 
िेिा 

"   िनुकोशी, दधुौली, 
किलािाई 

िािदुावयक िनोिािाजिक कायवकताव पररचालन "   ३१ अनिुजुचिा िंलनोन " 

Dignity & Kishori Kit २००  काठिाडौं  ९८०२०४१४०० जिल्लाभरर 

२. ररसलफ नेपाल, सिन्धलुी िोजखिपरु्व अिस्थाका बालबासलकाको उद्दार, राहत र 
पूनिःस्थापना गनव र घटना व्यिस्थापनिाफव त पवहचान 
भएको ििस्या ििाधान िहयोग कोष 

कुल रकि १ 
लाखिाट 
आिश्यकता 
अनिुार 

चालू बालबासलका 
िसु्कान कोष 
ररसलफ नेपाल 
सिन्धलुी 

 ९८५११३४७३४,  

९८५१२३८५३१, 
९८५४०४१४४२ 

जिल्लाभरर 

बालबासलकाले घरिै ििी अध्ययन गनव िक्न े
बैकजल्पक पायक्रि िम्बन्धिा असभभािक र 
बालबासलकालाई बालिैत्री जशषर् परािशव िेिा 

आिश्यकता 
अनिुार 

 ररसलफ नेपाल  ९८५११३४७३४, आिश्यकता 
अनिुार जिल्लाभरर 

बैकजल्पक जशषा (दरुी कायि गरी) िञ् चालनका 
लासग दष जशषक 

१० िटा 
ििदुाय 

 ररसलफ नेपाल र 
हडेुक सिन्धलुी 

  दधुौली नपा १, २, 

३ र किलािाई 
नपा १३ र १४ 

पीसडत बालबासलकाको िंरषर्को लासग प्राविसधक 
िहयोग 

  ररसलफ नेपाल 
सिन्धलुी 

५ िना ९८५११३४७३४, जिल्लाभरर 

३. ओरेक, सिन्धलुी िनोिािाजिक वििशवकताव    ३ ९८४७८७६२२८, 

९८४११६१०१३, 

९८४२०४८१७५ 

जिल्लाभरर 
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४. िनिासत ििाि विकाि 
कायवक्रि (JSDP), 

सिन्धलुी 

िनोिािाजिक वििशवकताव    ३२ ०४७–५२१२९३ 
९८५४०४२०४२ 

कायवषेत्रसभत्र 

५. िािूवहक िरोकार 
ििाि, सिन्धलुी 

िनोिािाजिक वििशवकताव आिश्यकता 
अनिुार 

  ५ ९८५४०४१४८५ कायवषेत्रसभत्र 

  बालिैत्री कषा िञ् चालन िहयोग    ३ ९८५४०४१४८५ कायवषेत्रसभत्र 

६. SIDS/Nepal, Sindhuli ििारी िाधन १ चालू सिन्धलुी  ९८४१६७६५५० जिल्लाभरर 

िनोिािाजिक वििशवकताव    १५  " 

विपद   िम्बन्धी िचुनाहरु १५०० चालू    " 

७. कानूनी िहायता 
िसिसत, सिन्धलुी 

कानूनी िहयोग आिश्यकता 
अनिुार 

 सिन्धलुी ३ ९८४४१९७९९९ जिल्लाभरर 

८. िल्डवसभिन 
इन्टरनेशनल 
नेपाल/िािदुावयक 
विकाि कायवक्रि, 

सिन्धलुी 

आपतकालीन बालवहत कोष   स्थानीय तह  ९८४४०८२४६८ कायवषेत्रसभत्र 

बालिरषर्का लासग घटना ब्ियस्थापन िेिा आिश्यकता 
अनिुार 

 " १६ िना ९८४४०८२४६८ " 

रुपान्तरर् िाथी जशषक   " ३६ िना  " 

बालिैत्री स्थान तथा कष सनिावर् सनिावर्का लासग 
आिश्यक िािाग्री िहयोग  

स्थानीय तह ६ 
लाख बरािरको 
िािाग्री 

चालू "   " 
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 ३.९ विषयगत षते्रिः पूनिःसनिावर् 

 

षते्रगत नतेतृ्ि गने सनकायिः जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी 

३.९.१ विषयगत षते्रको िदस्यहरुको वििरर्िः 
क्र. 
िं. 

षेत्रगत िाझेदारहरुको नाि िम्पकव  व्यजक्त िम्पकव  नम्बर ईिेल 

१  जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धली ििन्िय असधकारी ०४७–५२०१४९ sindhuliddc@gmail.com 

२  शहरी विकाि तथा भिन कायावलय, 

सिन्धली 
 सडसभिन प्रिखु ०४७–५२११३९ 

dudbcsindhuli@gmail.com 

३  जशषा विकाि तथा ििन्िय इकाइ, 

सिन्धली 
इकाइ प्रिखु ०४७–५२०१७५ 

deosindhuli047@gmail.com 

४  जिल्ला िन कायावलय, सिन्धली जिल्ला िन असधकृत ०४७–५२०१३५  

५  स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी प्रिखु ०४७–५२०१४५ dhosindhuli@gmai.com 

६  िालपोत कायावलय, सिन्धलुी कायावलय प्रिखु ०४७–५२०१२५  

७  नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी िभापसत ०४७–५२०१२० 
९८४४०४०२१४ 

nrcs.sindhuli68@gmail.com 

८ राविय बाजर्ज्य बैंक, सिन्धलुी शाखा प्रिन्धक ०४७ –५२०१५५ sindhuli@rbb.com.np 

 

३.९.२ विपद  पश् चातको िम्भावित पररदृष्यिः 

 ३०० (िबै पूिावधारहरु िानो ठूलो षसत) 
 ३४,००० घरधरुी प्रभावित, 

३.९.३ ििवष्टगत उद्दशे्यिः  

षसतग्रस्त िंरचना तथा िेिाहरु ििवतिम्भार तथा पूनसनिावर् गरी प्रभावित पररिारको दैसनकी पूिवित ्अिस्थािा लैिाने तथा 
पूनिःस्थावपत िंरचना तथा िेिाहरुको षितािा िवृद्ध गने । 

३.९.४ विषयगत उद्दशे्य 

 षसतग्रस्त भौसतक पूिावधारका िंरचनाहरु ििवत िंभार गने, 

 अिरुद्ध िेिा तत्कालका लासग बहाल गने, 

 पूनिःस्थापना तथा पूनसनविावर्का वक्रयाकलाप िम्पादन गनव पह‘ुच िधुार गने,  

 प्रभावित ििदुाय तथा व्यजक्तहरुको दीघवकालीन पनुिःस्थापना गने ।   

३.९.५ न्यूनति िापदण्ड 

पूनिःसनिावर्को िापदण्ड िरकारले बेला बेलािा तोकेबिोजिि हनुेछ ।  

 ३.९.६ पूिवतयारी कायवयोिनािः  

क्र.िं. पूिवतयारी वक्रयाकलाप  जिम्िेिारी िहयोगी ििय 

१ ििन्िय बैठक गरी िदस्यहरूको वििरर् 
अध्यािसधक गने 

षेत्र प्रिखु  जिविव्यि, षेत्रका 
िदस्य  

बैिाख 
ििान्तसभत्र  

२ षेत्रगत योिना सनिावर् तथा अध्यािसधक गने  षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य,  िेठ १५ िम्ि  
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३ विद्यिान भौसतक िंरचनाहरुको अिस्था विश्लषेर् षेत्र प्रिखु  षेत्रका िदस्य, बैिाख ििान्त 

४ भिन सनिावर्  िम्बन्धी २०० िनालाई सिस्त्री 
तासलि 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, दात ृ तह, 

अ/गैिि 
बैिाख ििान्त  

५ भिन आचारिंवहता िम्बन्धी स्थानीय तहका 
पदासधकारी तथा किवचारीहरुलाई तासलि 

षेत्र प्रिखु र िदस्य  जिविव्यि, दात ृ तह, 

अ/गैिि 
बैिाख ििान्त  

 

३.९.७ विपद  प्रसतकायव योिनािः 
ििय 
अिसध 

वक्रयाकलापहरु िखु्य 
जिम्िेिारी 

िहयोगी िंस्था अनिुासनत 
लागत 

पवहलो 
ददन 

आिश्यक िचुना िंकलन गने तथा िम्पकव  व्यजक्तहरुलाई 
िूचना िंकलनका लासग सनदेशन ददने 

षेत्र प्रिखु षेत्र िदस्य  

 जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत बैठकिा िहभागी भई 
आिश्यक िूचनाहरुको आदान प्रदान 

" षेत्र िदस्य  

असत आिश्यक िेिा प्रदायक सनकाय र िंरचनाको न्यूनति 
पनुस्थापना गने 

" षेत्र िदस्य, िेिा 
प्रदायक िंस्था 

 

सभड व्यिस्थापन गरी स्थान खाली गने प्रभावितहरुलाई 
नजिकको र्क्याम्पहरुिा पठाउने  

" नेपाल प्रहरी, िप्रब, 

नेपाल िेना 
 

दोस्रो 
ददन 

प्राविसधक टोलीलाई स्थलगत अध्ययनका लासग असभिजुखकरर् 
तथा प्रभावित स्थानिा पररचालन । 

षेत्र प्रिखु षेत्र िदस्य  

स्रोत िाधनको आंकलन गने (आिश्यकता, लेखािोखा र 
खाडल पवहचान गने) र ििन्िय, स्रोत पवहचान र पनुिः 
सनिावर्को कायवयोिना िनाउने 

" षेत्र िदस्य  

िहि पहुँचका लासग अस्थायी रुपिा पलु, िडक तथा गोरेटो 
िाटो सनिावर् गने 

" जिविव्यि, जििि, 

ठूला उपकरर् 
िसिसत, स्थानीय 

सनकाय 

 

अस्पताल, स्िास््य केन्र, आन्तररक रुपिा विस्थावपतको 
जशविर, विद्यालयिस्ता आधारभतू षेत्रिा विद्यतुीय िेिा 
उपलब्ध गराउने 

" षेत्र िदस्य, 

िम्बजन्धत षेत्र, िेिा 
प्रदायक िंस्था 

 

पवहलो 
हप्ता 

विस्ततृ ििेषर् पश् चात प्रभावितहरुको त्याङ्क विश्लषेर् गने षेत्र प्रिखु षेत्र िदस्य, 

तोवकएको व्यजक्त 
 

सबषयगत बैठक र घटनाको वििरर् िंकलन गने कायव 
सनरन्तर गने (कायव षेत्र पवहचान गरी कायव गने ) 

" षेत्र िदस्य, रेडक्रि, 

अ/गैिि 
 

िौिदुा अिस्थािा अस्पताल, विद्यालय, स्िास््यिेिा प्रदायकका 
िाथै िडक, पलु र अन्य िंरचनाको षसतको लेखािोखा प्रारम्भ 
गने । कटान, डिुान र पटानको विस्ततृ ििेषर् गने, 

" जिविव्यि, अन्य षेत्र 
ििूह, रेडक्रि, 

अ/गैिि 

 

आिािको लागी िािदुावयक िनहरुबाट िहसुलयत िा सनशलु्क 
काठहरु उपलव्ध गराउने 

" जिविव्यि,जिबका, 
गाउँ/नगरपासलका, 

िािउि, 

 

िािविसनक िेिाहरु िचुारु गने " िेिा प्रदायक 
िंस्थाहरु 
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पवहलो 
िवहना 

अस्थायी जशविरको स्थापना गने र विस्थावपतलाई व्यिजस्थत 
बनाउन िरुजषत र खलुा ठाउँिा लैिाने प्रबन्ध सिलाउने 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

षसत भएका पूिावधारहरुको विस्ततृ वििरर् तयार गने " "  

पूिावधारहरु पनुिः सनिावर् गनव आिश्यक विस्ततृ प्राविसधक 
इवष्टिेट गने र िम्िजन्धत कायावलयिा प्रसतिेदन पठाउने 

" "  

दोस्रो 
िवहना 

उपलव्ध ििेटको आधारिा पूिावधारहरु सनिावर् प्रवक्रयालाई 
प्रारम्भ गने 

षेत्र प्रिखु जिविव्यि, जििि, 

गाउँ/नगरपासलका, 
रेडक्रि, अ/गैिि 

 

सबपद पश् चात भजत्कएका अस्पताल, विद्यालयहरू लगायतका 
अन्य िंरचनाहरु िापदण्डअनिुार दष प्राविसधकको 
सनरीषर्िा सनिावर् गने । 

" "  
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अनिूुचीहरु 
 

अनिूुचीिः १ गाउँपासलका तथा नगरपासलकाको िंकटासभिखुता विश्लषेर् 

गापा/नपाको नाि षसत Damage Hazard िोजखि Risk 

असत धेरै 
षसत 

धेरै 
षसत 

िध्यि 
षसत 

असत धेरै 
Hazard 

धेरै 
Hazard 

न्यून 
Hazard 

असत धेरै 
िोजखि 

धेरै 
िोजखि 

न्यून 
िोजखि 

किलािाई नपा          

दधुौली नपा          

तीनपाटन गापा          

वफक् कल गापा          

गोलन्िोर गापा          

िनुकोशी गापा          

घ्याङ्कलेक गापा          

िररर् गापा          

हररहरपरुगढी गापा          

 (िाविकिा रहेको गाविि एिि ्नपाको षसत तथा िोजखि नक्िांकनलाई compiled गररएको) 
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अनिूुचीिः २ प्रारजम्भक रतु लेखािोखा फाराि 

  

 

नेपाल िरकार 

गहृ िन्त्रालय 

प्रारजम्भक रतु लेखािोखा फाराि (Initial Rapid Assessment, IRA)  

१. घटनास्थलको िानकारी 
प्रदेशको नाििः  जिल्लाको नाििः गाउँ/नगरपासलकाको नाििः  

िडा नम्बरिः िूचना िंकलन सिसत (गते/िवहना/िाल) :  

 

२. घटनास्थलको िस्तजुस्थसत 

विपद को प्रकार घटना घटेको सिसत घटना घटेको ििय 

   

 

ितृक बेपत्ता घाइते विस्थावपत 
(अनिुासनत 

घरधरुी िंख्या) : 

प्रभावित 
(अनिुासनत 

घरधरुी िंख्या) : 
िवहला िंख्यािः िवहला िंख्यािः िवहला िंख्यािः   

परुुष िंख्यािः परुुष िंख्यािः परुुष िंख्यािः   

िालिासलका िंख्यािः िालिासलका िंख्यािः िालिासलका िंख्यािः   

अन्य िंख्यािः अन्य िंख्यािः अन्य िंख्यािः   

िम्िािः िम्िािः िम्िािः   

 

विस्थावपतहरु हाल बसिरहेको ठाँउ/िंरचना  विद्यालयिः     िंख्या ........... 
 िािविसनक भिन  िंख्या ........... 
 िडक छेउ     िंख्या ........... 
 िन षेत्रिः िंख्या ........... 
 अन्य (उल्लेख गने) िंख्या ........... 

 

अवहले प्रभावित स्थानिम्ि 
आित–िाितको अिस्था 

 दठक छ 

 कदठन छ 

 िन्द छ 

ििारीिाधन/यातायात िेिा  अिरुद्व भएको 
 अिरुद्व नभएको 

 

िंचारको अिस्था  अिरुद्ध भएको  अिरुद्ध नभएको 
विधतु  अिरुद्ध भएको  अिरुद्ध नभएको 
िंजचत खाद्य िािग्री   षसत भएको  षसत नभएको 
स्िास््थ िेिा   िञ् चालनिा भएको (िंख्या......) 

 

 िञ् चालनिा नभएको  (िंख्या......) 
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तत्काल उपचारका लासग स्थानान्तरर् 
गनुवपने भएिा, िंख्यािः ..... 

िंचालननिा भएिा स्िास््य िेिािा 
अत्यािश्यक प्राथसिक उपचारको लासग 
आिश्यक औषधी  

 उपलव्ध छ  उपलव्ध छैन 

सबद्यालय   िञ् चालनिा भएको (िंख्या......) 
 

 िञ् चालनिा नभएको  (िंख्या......) 
प्रभावित विद्याथीहरुको िंख्यािः ..... 

खानेपानीको आपूसतव  िचुारु (अिरुद्ध नभएको)  

     (िंख्यािः . .........) 
 अिरुद्ध भएको  (िंख्यािः ...) 

प्रभावित धरधरुी िंख्यािः ... 
भौसतक िंरचना 
सनिी घर  पूर्व षसत  (िंख्या ...........) 

 आजशंक षसत  (िंख्या ...........) 
िरकारी कायावलय /भिन  पूर्व षसत  (िंख्या ...........) 

 आजशंक षसत  (िंख्या ...........) 
कृवष बालीको षसत  षसत  (अनिुासनत षेत्रफल ........... (विघा । रोपनी ) 

 

पश ुषसत  (अनिुासनत िंख्या........... ) 
अन्य षसत  पूर्व षसत  (िंख्या ...........) 

 आजशंक षसत  (िंख्या ...........) 
 

फोहोर िैला व्यिस्थापनको अिस्था कस्तो छ ?  िािान्य छ 

 िहािारीको िंभािना छ 

शौचालयको व्यिस्था छ ?  िािान्य  

 थप व्यिस्था गनुवपछव  (घरधरुी िंख्या ......) 
 

विशेष आिश्यकता (Special Requirement) भएका प्रभावितहरुको अनिुासनत िंख्या 
गभिवती तथा ितु्केरी िवहलाहरुको लासग आिश्यक 
िािग्रीहरु (सडगसनटी) वकट 

 आिश्यक भएको  

आिश्यक भए अनिुासनत िंख्या.............. 
 आिश्यक नभएको 

५ िषविम्िका बालबासलकाको लासग आिश्यक 
पौवष्टक आहारा तथा िािाग्रीहरु 

  आिश्यक भएको   

आिश्यक भए अनिुासनत िंख्या............. 
 आिश्यक नभएको   

५ िषवभन्दा िासथका बालबासलकाको लासग 
आिश्यक िािग्रीहरु – िस्तै शैजषक तथा 
बालिैत्री स्थल -Child frindly space_ 

 आिश्यक भएको     

आिश्यक भए अनिुासनत िंख्या............. 
 आिश्यक नभएको   

ज्येष्ठ नागररकहरुका लासग आिश्यक िहयोग  आिश्यक भएको     

आिश्यक भए अनिुासनत िंख्या............. 
 आिश्यक नभएको   

अपांगता भएकाहरुका लासग आिश्यक िहयोग  आिश्यक भएको   

आिश्यक भए अनिुासनत िंख्या............ 
 आिश्यक नभएको   

अिहाय/विरािीको िंख्या  

िौििको ितविान अिस्था कस्तो छ ?  िािान्य  प्रसतकुल 

 

३. हालिम्ि भएको राहत वितरर्को अिस्था 
राहत वितरर् गने तह/िंघ–िंस्था/सनकायको नाििः  
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राहत वितरर् गररएका िािग्रीहरुको नाि र पररिार् (पाल, सत्रपाल, चािल, 

कपडा, भाडाकुडा आदद) 
 

नगद/राहत वितरर् गने तह/िंघ–िंस्था/सनकायको नाििः  

राहत (नगद/राहत िािग्री) पाउने पररिार िंख्यािः  

राहत (नगद/राहत िािग्री) नपाएका प्रभावित पररिार िंख्यािः  

 

४. तत्काल गनुवपने 

स्थानान्तरर् गनव  आिश्यक पने    िंख्या .......... 
 आिश्यक नपने 

 

आिश्यक पने खाद्यान्न तथा गैर 
खाद्यान्न िािाग्री 

 टेन्ट िंख्या...... 
 सत्रपाल िंख्या..... 
 म्यावरक्ि िंख्या........ 
 कम्िल िंख्या...... 
 कपडा िंख्या......... 
 भाडाकँुडा िंख्या...... 
 तयारी खाना (दालिोठ, जचउरा, भिुा, 
चाउचाउ, विस्कुट कसतिना) 

 खाद्यान्न (दाल, चािल, नून, तेल) 
पररिार्...............कसत िना 

 वपउने पानी............ 
 

 अन्य.............. 

प्रभावित षेत्रिा कुनै अिाजञ्छत गसतविसध (लैवङ्गक वहंिा, यौन वहंिा, चोरी, लटुपाट)  भएको   

 नभएको 
 भए प्रभावित व्यजक्तको अनिुासनत 
िंख्या 

राहतका  लासग नगद िहयोग गनव िवकने अिस्था छ छैन 
         

 छ 

 छैन 

 

५. घटनाको िूचना िंकलन कायविा खवटएकाको वििरर् 

क्र.िं. नाि, थरिः पद /िंस्थािः िम्पकव  नम्बरिः टोसल नेताको 
नाििः 

िूचना िंकलन गरेको 
िियािसध  (सिसत र ििय) 

हस्ताषर 

१.       

२.       

३.       

 

६. फारि भदाव ध्यान ददनपुने कुराहरु 

१ एउटा घटना/िडाको लासग एउटा लेखािोखा फारिको प्रयोग गररने छ । 

२ विपद  भएको २४ घण्टा सभत्र गाउँ तथा नगरपासलका, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय रेडक्रिका प्रसतसनसध रहेको 
(लेखािोखा) टोलीले फारि भनुवपने छ । 

३ टोलीले प्रभावित षेत्रको अिलोकन गरी िकेिम्ि प्राथसिक िूचना िंकलन गनुवपने छ । दद्वसतय िूचनाका लासग 
घटनाका िानकारिँग अन्तरिाताव सलइ िूचना िंकलन गनुवपने छ । 

४ प्राप्त िूचनािा वद्धविधा भएिा टोलीले छलफल गरी अिस्थाका आधारिा अनिुासनत वििरर् फारििा भनुवपने छ । 

५ िासथ उजल्लजखत विकल्प बाहेक अन्य कुरा भनुवपने भए टोलीले भनव िक्ने छ । 
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अनिूुचीिः ३ आपतकालीन अिस्थािा पररचालनका लासग आिश्यक िािाग्रीहरु 

जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत सिन्धलुीको बैठकको सनर्वय अनिुार सिन्धलुी जिल्लािा विपद बाट हनुे षसत न्यूसनकरर् 
गने असभप्रायले सिन्धलुी जिल्लािा प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, जिल्ला विकाि िसिसत सिन्धलुी र किलािाई नगरपासलका 
सिन्धलुीको िहयोगिा सनम्न सनकायहरुिा रहने गरी सनम्न स्थानहरुिा आकजस्िक विपद  उद्धार िािाग्रीहरु व्यिस्थापन 
गररएको छ । 

िािाग्रीहरु रहेको स्थानिः 
१) िररर् गाउँपासलका  इलाका प्रहरी चौकी, छाप 

२) गोलन्िोर गाउँपासलका  प्रहरी चौकी, खकुोट 

३) तीनपाटन गाउँपासलका  प्रहरी चौकी, लाम्पानटार 

४) दधुौली नगरपासलका  इलाका प्रहरी चौकी, डकाहा 
५) दधुौली नगरपासलका  अस्थायी प्रहरी चौकी, हषावही 
६) घ्याङ्कलेक गाउँपासलका  प्रहरी चौकी, बस्तीपरु 

७) िनुकोशी गाउँपासलका  प्रहरी चौकी दमु्िा, नेपालथोक 

८) तीनपाटन गाउँपासलका  इलाका प्रहरी चौकी, बेलघारी 
९) किलािाई नगरपासलका  जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी 
१०) किलािाई नगरपासलका  बदव बहादरु गर्, ठूलीटार 

 

उक्त स्थानहरुिा उपलव्ध गराइएको िािाग्रीहरुको वििरर्िः 
िािाग्रीको नाि िंख्या िािाग्रीको नाि िंख्या 

१. बन्चरो २ (दईु) थान २. गल   २ (दईु) थान 

३. हम्िर   २ (दईु) थान ४. वपक ३ (तीन) थान 

५. िािेल ५ (पाँच) थान ६. आरा  १ (एक) थान (ठूलो) 
७. िरवकन २ (दईु) थान ८. इिरिेन्िी लाईट २ (दईु) थान 

९. प्लावष्टक ट्याङ्की १ (एक) थान ५०० सल. १०. रिर ट्युि २ (दईु) थान 

११. हाते आरा  २ (एक) थान १२. बाल्टीन २ (दईु) थान 

१३) स्रेचर  १ (एक) थान १४) लाईभ ज्याकेट ५ (पाँच) थान 

१५) र्क्याराविन २ (दईु) थान १६) हेल्िेट ५ (पाँच) थान 

१७) रेस्र्क्यू र् यापरीङ्ग रोप १०० (एकिय सि.) १८) First Aid Kit Box १ (एक)िेट 

१९) वटनको बाकि १ (एक) थान (िािाग्रीहरु राख्नका लासग) 
(िाथी उल्लेजखत िािाग्रीहरु १० स्थानको लासग पूरा िेट उपलव्ध गराइएको छ ।) 

 नपेाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुीिा रहेका खोि तथा उद्धारका िािाग्रीहरुको वििरर्िः 
क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् 

१ हाते िाइक २ २ बन्चरो २ 

३ गल २ ४ हम्िर २ 

५ वपक २ ६ िािेल  २ 

७ आरा २ ८ िवकव न १० 

९ टचव लाइट २ १० प्लावष्टक ट्यांकी १ 

११ रबर ट्युब १ १२ हाते आरा २ 
१३ बाजल्टन १० १४ स्रेचर १० 
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१५ लाइफ ज्याकेट ५ १६ हेल्िेट १० 
१७ प्राथसिक उपचार बाकि २ १८ एम्बलेुन्ि १८ 
१९ शििाहन १ २० शि व्यिस्थापन झोला २० 

 जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुीिा रहेका खोि तथा उद्धार िािाग्रीहरुको वििरर्िः 
क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् 

१ वपक २२ २ गल २ 

३ िािेल ६ ४ बन्चरो ५ 

५ स्टेचर १६ ६ रेस्र्क्यू र् यावपङ रोप ५०० सि 

७ लाइफ ज्याकेट २९ ८ बाजल्टन २५ 

९ ट्युि ५    

 

 बदवबहादरु गर्, ठूलीटार व्यारेकिा रहेका खोि तथा उद्धार िािाग्रीहरुको वििरर्िः 
क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् 

१ बन्चरो ३ २ र्क्यारासबना ३५ 

३ प्लावष्टक हेल्िेट २३ ४ रेस्र्क्यू रोप १३० सि 

५ प्राथसिक उपचार बाकि ३ ६ फायर एजक्स्टङगइुिर २५ 

७ फायर नोलोब्ि ४ िोर ८ थ्रो ब्याग ३ 

९ िाक्ि ८ १० फायर िटु १ िेट 

११ रावफक कोन ६ १२ कौिन टेप २ 
१३ िचव लाइट १ १४ प्लावष्टक ट्युब २ 
१५ फायर ररटडेन्ट कभरअल ४ १६ पलु्ली ११ एिएि जघनी १ 
१७ डबल पलु्ली जघनी १ १८ िेफ्टी बेल्ट ४ 
१९ इयर प्लग ७ २० िाइरन १ 
२१ फायर ब्लाङे्कट १ २२ िािेल १५ 
२३ वपक ४ २४ लाइफ ज्याकेट २२ 
२५ रबर ट्युब ३ २६ हेड लाइट ३ 
२७ स्रेचर २ २८ रबर बटु ३ िोर 
२९ छालाको पन्िा ६ िोर ३० टचव लाइट ४ 
३१ कम्पाि सिठ्ठी ६ ३२ नाइलन रोप १० 
३३ गल २ ३४ आरा १ 
३५ िवकव न २ ३६ हाते आरा ६ 
३७ बाजल्टन २ ३८ ह्याम्िर ३  
३९ िेफ्टी बेल्ट २ ४० र्क्यारासबना हकु १० 
४१ प्रौसिक रोप १ ४२ हानेि ४ 
४३ र् यापसलङ रोप २ ४४  पिवनल रोप १७ 
४५ Hand concrete cutting 

Machine 
१ ४६ Drill Machine १ 
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 िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, सिन्धलुीिा रहेका खोि तथा उद्धार िािाग्रीहरुको वििरर्िः 
क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् क्र.िं. िािानको वििरर् पररिार् 

१ वपक १ २ गल १ 

३ िािेल ३ ४ फोरुिा १ 

५ स्टेचर १ ६ रेस्र्क्यू र् यावपङ रोप २ रोल 

७ लाइफ ज्याकेट १० ८ हेल्िेट ६ 

९ प्राथसिक उपचार बाकि २    

 

 नेपाली िेना, ९ नम्बर बावहनी, बदु्धनगरिा रात्रीको िियिा पसन िेिा ददन िक्ने गरी हेसलप्याडको सनिावर् गरी 
िञ् चालनिा ल्याइएको छ ।  
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अनिूुचीिः ४ िहत्िपूर्व टेसलफोन नम्बरहरु 

 

क्र.िं. सनकाय िम्पकव  नम्बर षते्र 

१ जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी ०४७–५२०१३३ िरुषा 
२ किलािाई नगरपासलका, सिन्धलुी १०१ 

०४७–५२०२४५ 
दिकल,  

राहत 

३ दधुौली नगरपासलका, सिन्धलुी ०४७–४१२०५१ 
९८४४०४८५०१ 

राहत 

४ वफक् कल गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८४४३९६६५५ राहत 

५ सतनपाटन गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२२२५ राहत 

६ गोलन्िोर गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४१७७५ राहत 

७ िनुकोशी गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२००७ राहत 

८ घ्याङलेक गाउँपासलका, सिन्धलुी ९७४४०३५६९९ राहत 

९ िररर् गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२२०० राहत 

१० हररहरपरुगढी गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४१८८१ राहत 

११ जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी १०० 

०४७–५२०१९९ 
िरुषा, खोि तथा उद्धार 

१२ सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी ०४७–५२०१४५ स्िास््य उपचार/एम्बलेुन्ि 

१३ आपतकालीन कायव िंचालन केन्र, सिन्धलुी ०४७–५२१३०९ िूचना 
१४ नेपाल विद्यतु प्रासधकरर्, सिन्धलुी ०४७–५२०१५०,  

०४७–५२०५५० 
विद्यतु 

१५ रतु प्रसतकायव ििूह (RRT) , सिन्धलुी ०४७–५२०१८८ प्रसतकायव 
१६ नेपाल टेसलकि, सिन्धलुी ०४७–५२०१११ 

०४७–५२०२२२ 
िंचार 

१७ नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी ११३० 

०४७–५२०१२० 
प्राथसिक उपचार, राहत तथा 
एम्बलेुन्ि 

१८ रक्तिञ् चार केन्र, नेरेिो सिन्धलुी ९८४४४०३६७५ 

०४७–५२०२२६ 
आकजस्िक रक्त िञ् चार िेिा 
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अनिूुचीिः ५ सिन्धलुी जिल्लािा रहेको एम्बलेुन्ि तथा शििाहन िेिा वििरर् 

 

क्र. 
िं. 

गापा/नपाको 
नाि 

िंस्थाको नाि िम्पकव  नम्बर 
(ििारीचालक) 

गाडी नं. कम्पनी िंख्या कैवफयत 

१ किलािाई 
नपा 

सिन्धलुी जिल्ला अस्पताल ०४७–५२०१४५ ि १ झ ३७९,  

बा २ झ १७४४ 

टाटा २ सिन्धलुी 

२ नेरेिो सिन्धलुी जिल्ला शाखा ९८६९८८८७२० ि १ च ६९४ टाटा १ सिन्धलुी 
३ नेरेिो डाडीगरुाँिे उपशाखा ९८४४५९५१२० ि १ च १६२५ टाटा ििुो १ डाढी 
४ नेरेिो रानीचरुी उपशाखा ९८१५८२१६१६ बा २१ च ७५२२ टाटा ििुो १ िरायोटार 

५ नेरेिो िाढीबिार उपशाखा ९८६९१६८३३५ बा २१ च ७५२३ टाटा ििुो १ सिन्धलुी 
६ नेरेिो करकरे उपशाखा ९८४०७०४६८९ बा २१ च ७५२३ टाटा ििुो १ करकरे 

७ िनवहत ििाि, भीिान ९८४४२००१२० ि १ च ६९२ टाटा ििुो १ भीिान 

८ भीिान पोसलजक्लसनक ९८४४४२९७४० ि १ च १११३ टाटा ििुो १ भीिान 

९ कािीिान स्िसृत प्रसतष्ठान ९८१२०७६१६९ ि १ च १६२२ टाटा ििुो १ सिन्धलुी 
१० सतलकुिारी स्िसृत प्रसतष्ठान ९८१२१५४६२७ बा १९ च १८१५ टाटा ििुो १ सिन्धलुी 
११ सतथविाया स्िसृत प्रसतष्ठान ९८२५८११४०३ बा २१ च २८१५ िवहन्रा १ सिन्धलुी 
१२ दधुौली नपा प्रा स्िा के, सिथौली ९८४०७३२६४३ बा २ झ ४३६० िवहन्रा १ सिथौली 
१३ नेरेिो दधुौली उपशाखा ९८०७७७४५५८ ि १ च १७४४ टाटा ििुो १ दधुौली 
१४ नेरेिो टाँडी उपशाखा ९८१४८३७३१८ ि १ च १७४३ टाटा ििुो १ टाँडी 
१५ नेरेिो हत्पते उपशाखा ९८६०९८४१२२ बा २१ च ७५२१ टाटा ििुो १ हत्पते 

१६ अरुर्ठाकुर स्िास््य चौकी ९८२३८७१६५८ बा २ झ ४३६१ िवहन्रा १ अरुर्ठाकुर 

१७ नेपाल आिा िेिोररयल 
पोसलजक्लसनक, डकाहा 

९८४४०५२९९५ बा २१ च २१०४ टाटा ििुो १ डकाहा 

१८ सिन्ध ुिािदुावयक िंस्था  ९८२५८७९०६१ प्र३–२३–०१च४७१५ िवहन्रा १ लदाभीर 

१९ तीनपाटन 
गापा 

नेरेिो लाम्पनटार उपशाखा ९८१२०५४२२६ बा १९ च ८९५७ टाटा ििुो १ लाम्पनटार 

२० प्रा स्िा के, बेलघारी ९८६४२०८६८५ बा २ झ ३९७१ टाटा ििुो १ बेलघारी 
२१ वफक् कल 

गापा 
पोखरी स्िास््य चौकी ९८४४१९७१९४ बा २ च ३८५५ टाटा ििुो १ खाङ्किाङ् 

२२ गोलन्िोर 
गापा 

गोलन्िोर गाँउपासलका ९८४४१४१७१८ ि १ झ ४१८ टाटा ििुो १ नोिालटार 

२३ िनुकोशी िािदुावयक 
अस्पताल 

९८६४१९५२८२ ि १ च १७०५ टाटा ििुो १ खकुोट 

२४ शभुिीिन हजस्पटल प्रासल ९८६१३७४४८५ बा ६ च ४१२ टाटा ििुो १ खकुोट 

२५ िनुकोशी 
गापा 

नेरेिो िनुकोशी उपशाखा ९८६४०२९१६४ बा ६ च ३४४४ टाटा ििुो १ झा. रातिाटा 
२६ नेरेिो प.ु झा. उपशाखा ९८४४५६१०४४ ि १ च १४३९ टाटा ििुो १ रािटार 

२७ नेरेिो कु. दमु्िा उपशाखा ९८१७८७८७५९ ि १ च १७६६ टाटा ििुो १ दमु्िा 
२८ नेरेिो सित्तलपाटी उपशाखा ९८४१०५९६६४ ि १ च १७६४ टाटा ििुो १ खाल्डे 

२९ नेरेिो िझिुा उपशाखा ९८६२५५७०६३ बा २१ च १८३० टाटा ििुो १ िझिुा 
३० आत्िीय अस्पताल, खाल्डे ९८४३००६४४६ बा २१ च ८०१२ टाटा ििुो १ खाल्डे 

३१ घ्याङ्कलेक 
गापा 

नेरेिो तािािोर उपशाखा ९८६४१४२६६१ बा २० च ६५९३ टाटा ििुो १ हायूटार 
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३२ िररर् गापा प्रा स्िा के कवपलाकोट ९८१७८०६७२८ बा २ झ ४०२५ टाटा ििुो १ कवपलाकोट 

३३ नेरेिो कल्पिृष उपशाखा ९८०३६८९३४५ बा १९ च ८४३० टाटा ििुो १ िथौली 
३४ नेरेिो िहादेिस्थान उपशाखा ९८१७८४३१२८ बा २२ च २२२९ टाटा ििुो १ ियिंगल 

३५ िहादेिस्थान स्िास््य चौकी ९८१५८८१६८३ बा १ झ ८३२४ िवहन्रा १ बडीिहुान 

३६ हररहरपरुगढी 
गापा 

वपपलिाडी स्िास््य चौकी ९८४३१०५६७६ नम्बर नहालेको िवहन्रा १ वपपलिाढी 
३७ नेरेिो िहेन्रझ्याडी उपशाखा ९८६३३७००३९ बा १४ च १२३७ टाटा १ झ्याडी 
३८ र्क्यानेश्वर स्िास््य चौकी ९८६४१९६३३६ ि १ झ ४०८ टाटा ििुो १ र्क्यानेश्वर 

 

 जिल्लािा रहेको शििहान िेिा वििरर्िः 
क्र. 
िं. 

गापा/नपाको 
नाि 

िंस्थाको नाि िम्पकव  नम्बर गाडी नं. कम्पनी िंख्या कैवफयत 

३१ किलािाई 
नपा 

नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, 
सिन्धलुी जिल्ला शाखा 

०४७–५२०१२० ि १ च १७६५ टाटा १ सिन्धलुी 
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अनिूुचीिः ६ स्थानीय तहअन्तगवतका पदासधकारी तथा प्रिखु प्रशािवकय असधकृतको िम्पकव  वििरर् 

 

 जिल्ला ििन्िय िसिसतका पदासधकारीहरुको वििरर् 

क्र.िं. पद नाि थर िम्पकव  नम्बर इिेल 

१ प्रिखु श्री शंकरराि बिाव सतिारी ९८५४०४१६२२ 

९८०७८४३७६८ 

 

२ उप प्रिखु श्री िम्झना असधकारी  ९८०५९३६४३३ 

९८४४४८९७६१ 

 

३ िदस्य श्री जचत्रबहादरु बढुाथोकी ९८०८८३९८७३ 

९८४९४४७४७२ 

 

४ ” श्री ऐिान बम्िन ९८१९८४८५१३  

५ ” श्री गंगाकुिारी काकी ९८४४०४२६६४  

६ ” श्री सबन्दा पररयार ९८०४७२५४५३  

७ ” श्री तेिबहादरु िनुिुार ९८४४२१७३७४  

८ ” श्री भगिती कुिारी पलुािी ९८०७६८५९५४  

९ ” श्री अितृ िाइबा ९६१५३४२२३५  

 

 नगरपासलका/गाउँपासलका कायवपासलकाको वििरर् 

क्र.िं. स्थानीय तहको नाि पद नाि थर िम्पकव  नम्बर इिेल 

१ किलािाई 
नगरपासलका 

नगर प्रिखु श्री खड्गबहादरु खत्री ९८५४०४१०२९ 

९८५४०४२५९६ 

 

उप–प्रिखु श्री िञ्जु देिकोटा ९८५४०४२५१२  

िडा अध्यष १ श्री िहेशराि खसतिडा ९८१९८७४५१४  

िडा अध्यष २ श्री निराि सथङ ९८१५८५८५९८  

िडा अध्यष ३ श्री खड्गप्रिाद चौलागाई ९८४४२५२२९१  

िडा अध्यष ४ श्री िहेन्र प्रिाद ढकाल ९८४४०४५३३३  

िडा अध्यष ५ श्री पूर्वबहादरु खड्का ९८४१७३९२५१  

िडा अध्यष ६ श्री उज्ज्िलकुिार थापा ९८५१२२१११५  

िडा अध्यष ७ श्री कर्वबहादरु जघसिङ ९८४४२५३६८१  

िडा अध्यष ८ श्री वटकाबहादरु िकु्तान ९८४४०५२९६७ 

९८४४२५३५४८ 

 

िडा अध्यष ९ श्री देिराि पौडेल ९८४४१७४९६१  

िडा अध्यष १० श्री रािहरी ढंुगेल ९८४४१२७२१७  

िडा अध्यष ११ श्री रािबहादरु सथङ ९८१७६०४७०३  

िडा अध्यष १२ श्री लसलतबहादरु आले ९८१९८७९६२४  

िडा अध्यष १३ श्री वकरर् िाझी ९८००८४८९६७  

िडा अध्यष १४ श्री जितलाल असधकारी ९८१९६५९१३२  

िदस्य श्री िसुनता िाकी ९८४४१४३१९३  

” श्री झ्याउला असधकारी दनिुार ९८१५८९१९१६  

” श्री केशर बहादरु दिाई ९८४४०८५४२५  
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” श्री नरेश विश् िकिाव ९८१७६५१९१०  

” श्री कान्ता ढकाल ९८०७८२४७३८  

” श्री पदि कुिारी बस्नेत ९८०१६३२१८३  

” श्री रुरकुिारी काकी ९८१४७२९३५०  

” श्री जशिकुिाारी रायिाझी ९८४४०४२५२६  

२ दधुौली नगरपासलका नगर प्रिखु श्री घनश्याि राउत ९८५४०४१८५१  

उप–प्रिखु श्री बालकुिारी असधकारी ९८५४०४१८५२  

िडा अध्यष १ श्री गोविन्द पहाडी ९८५४०४२००१  

िडा अध्यष २ श्री ररतेश राउत ९८५४०४२००२  

िडा अध्यष ३ श्री िाने धािी ९८५४०४२००३  

िडा अध्यष ४ श्री दगुाव राउत ९८५४०४२००४  

िडा अध्यष ५ श्री चन्रवकशोर थारु ९८५४०४२००५  

िडा अध्यष ६ श्री लाल बहादरु जघसिङ ९८५४०४२००६  

िडा अध्यष ७ श्री कुिार बस्नेत ९८५४०४२०१७  

िडा अध्यष ८ श्री िोहनचन्र दाहाल ९८५४०४२००८  

िडा अध्यष ९ श्री रािकुिार असधकारी ९८५४०४२००९  

िडा अध्यष १० श्री दगुाव बहादरु देिकोटा ९८५४०४२०१०  

िडा अध्यष ११ श्री कुिार लािा ९८५४०४२०११  

िडा अध्यष १२ श्री बागसिं पाजिन ९८५४०४२०१२  

िडा अध्यष १३ श्री सिलन िनुिुार ९८५४०४२०१३  

िडा अध्यष १४ श्री सलला बहादरु थापा ९८५४०४२०१४  

िदस्य श्री भीि बहादरु कािी ९८०७६१९९३७  

” श्री सडल्लीबहादरु भिेुल ९८०१६१७४०७  

” श्री होिकुिारी ठकुरी ९८०५९९१५२८  

” श्री फूलिाया विश् िकिाव ९८२४७३१६५०  

” श्री गंगा असधकारी ९८१२११०१६३  

” श्री गिुािरी राइनी ९८६२६२५०४९  

” श्री किला वि.क. ९८१६२३२८५९  

३ वफक् कल 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री धनबहादरु काकी ९८१९६५३७५०  

उपाध्यष श्री पािवती िनुिुार ९८००८१५८४८  

िडा अध्यष १ श्री चेतबहादरु विश् िकिाव ९८०३७११३३२  

िडा अध्यष २ श्री शंकरबहादरु भण्डारी ९८४४२५३४२२  

िडा अध्यष ३ श्री टेकबहादरु रिनिगर ९७४१०४७१६९  

िडा अध्यष ४ श्री गोपालबहादरु िगर ९८२४८३४१६६  

िडा अध्यष ५ श्री राि ुबराल ९८२३१७९६५१  

िडा अध्यष ६ श्री खड्गबहादरु नेपाली ९८१४७८०७५०  

िदस्य श्री चेत बहादरु विश् िकिाव ९८०४८१०४२८  

” श्री खड्ग बहादरु िनुिुार ९७४१०६८७२०  

” श्री फसडन्र कुिारी पौडेल ९८१००२०८८७  

” श्री टंकिाया बढुाषेत्री ९८१७७२२४१६  
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” श्री विष्र् ुकुिारी बराल जघसिरे ९८१७३५०८२४  

” श्री पूर्विाया थापािगर ९६१४९१९९५६  

४ तीनपाटन 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री कर्वबहादरु थापा ९८५४०४२२२५  

उपाध्यष श्री पदििाया तािाङ ९८५४०४२२२१  

िडा अध्यष १ श्री गोविन्द राउत ९८५४०४२२३१  

िडा अध्यष २ श्री हेिबहादरु शे्रष्ठ ९८५४०४२२३२  

िडा अध्यष ३ श्री लालबहादरु स्यांतान ९८५४०४२२३३  

िडा अध्यष ४ श्री खड्गबहादरु भिेुल ९८५४०४२२३४  

िडा अध्यष ५ श्री ददनेशकुिार रिौली ९८५४०४२२३५  

िडा अध्यष ६ श्री सबरबहादरु पलुािी ९८५४२०००७६  

िडा अध्यष ७ श्री किलबहादरु खपांगी ९८५४२०००७७  

िडा अध्यष ८ श्री रेखराि असधकारी ९८५४२०००७८  

िडा अध्यष ९ श्री शेरबहादरु लायो ९८५४२०००७९  

िडा अध्यष १० श्री पणु्यहरी भिेुल ९८५४०४२२३०  

िडा अध्यष ११ श्री वहतलाल शे्रष्ठ ९८५४०४२२३६  

िदस्य श्री टेकबहादरु पररयार ९७५४२०००८०  

” श्री िगदीश्वर तोलाङ्गे ९८५४०४२२३८  

” श्री गीतािाया थापािगर ९८५४०४२२३७  

” श्री भगितीकुिारी शे्रष्ठ ९७५४२२०२८१  

” श्री दूधकुिारी ठकुरी ९८५४०४२२३९  

” श्री देििाया शे्रष्ठ ९७५४००००८२  

५ गोलन्िोर 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री पषु्पबहादरु काकी ९८५४०४२६१८ 

९८५४०४१७७५ 

 

उपाध्यष श्री गंगादेिी शे्रष्ठ ९८५४०४२६१९ 

९८४१९३४३०२ 

 

िडा अध्यष १ श्री सिनबहादरु िनुिुार ९८६४०१७७१३  

िडा अध्यष २ श्री दौलत काकी ९८६०४४६०८५  

िडा अध्यष ३ श्री पषु्करराि बराल ९८४४०४५१६४  

िडा अध्यष ४ श्री बेग बहादरु गौदािे िगर ९८४४०८१८१७  

िडा अध्यष ५ श्री बवुद्धबहादरु पाल्पाली ९८५१०९४९२९  

िडा अध्यष ६ श्री परुुषोत्ति शे्रष्ठ ९८४४०८१३८७  

िडा अध्यष ७ श्री रोिबहादरु देिकोटा ९८४४१९८२०३  

िदस्य श्री रर्बहादरु िाकी ९८६५१९८७९४  

” श्री भक्तबहादरु भिेुल ९८४४१९७७२१  

” श्री इन्रकुिारी हाय ुराई ९८४४००८४०६  

” श्री ििनुा कोइराला ९८२४८१३०७०  

 श्री कुिारी िाया थापािगर ९८४४२१२८१४  

” श्री िावित्रा तािाङ ९८४४२५२८२५  

६ िनुकोशी 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री ददपा बोहोरा (दाहाल) ९८४४०८२०१४  

उपाध्यष श्री ददिुवसिं िोक्तान ९८४१२३०६६०  
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िडा अध्यष १ श्री वििलिान िकु्तान ९८१९६२०७००  

िडा अध्यष २ श्री भोि कुिार सििाली ९८४१३८८३७८  

िडा अध्यष ३ श्री रािचन्र आचायव ९८६४०२९४४०  

िडा अध्यष ४ श्री शंकर बहादरु िगाव ९८००८७१२२७
० 

 

िडा अध्यष ५ श्री कृष्र्राि दाहाल ९७४४०४९८८८  

िडा अध्यष ६ श्री लक्ष्िी प्रिाद सतिजल्िना ९८४४२०६०५४  

िडा अध्यष ७ श्री लाल बहादरु गोले ९८४४१७७६१८  

िदस्य श्री िम्बरबहादरु िाझी ९८४४२२८८५५  

” श्री िन्तोष विश् िकिाव ९८१८४१४०४८  

” श्री िम्झना कोइराला ९८१९६७५४००  

” श्री िवहिा भिेुल ९८०८१२५७७३  

” श्री कृष्र्िाया न्यौपाने   

” श्री अजस्िता राई   

७ घ्याङलेक 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री िगतबहादरु भोलन ९७४४०३५६९९  

उपाध्यष श्री दगुावदेिी िनुिुार ९८४०५८३८६५ 

९६१४९७०४६५ 

 

िडा अध्यष १ श्री रािकािी िाइिा ९८५४०४१९०१  

िडा अध्यष २ श्री एकबहादरु खड्का ९८६२३६७५८३  

िडा अध्यष ३ श्री कृष्र् बहादरु सथङ ९६१११६४६०२  

िडा अध्यष ४ श्री चक्र बहादरु पाजिन ९६१४७०२२६८  

िडा अध्यष ५ श्री विष्र्कुुिार किावचायव ९६१४७०३४०१  

िदस्य श्री गंगािाया वि.क. ९६१६६९७८५१  

” श्री वहिाली िाया वि.क. ९८६२०१७९८०  

” श्री िेिनु्दरी िाया िाइबा ९८६४०४५११९  

” श्री िनुिाया सथङ ९६११११४३१२  

” श्री यिकुिारी दिाई ९८६७९७५६५१  

” श्री िानकुा थापािगर ९६१४८७४६५४  

८ िररर् गाउँपासलका अध्यष श्री पानीराि बम्िन ९८०२९८७०५३  

उपाध्यष श्री िंगीता िाझी ९८०९६७७७८९  

िडा अध्यष १ श्री वहराबहादरु गिुवछान ९८१७८०५४५३  

िडा अध्यष २ श्री चन्रनाथ गौति ९८१८५७१३८२  

िडा अध्यष ३ श्री सबिशव िकु्तान ९८१४८६७३३३  

िडा अध्यष ४ श्री धनबहादरु स्याङतान ९८१७६९९१३५  

िडा अध्यष ५ श्री प्रचारसिं बम्िन ९८१५८८०७८२  

िडा अध्यष ६ श्री कुिावङ लािा ९८०९६८६३३९  

िदस्य श्री हस्तबहादरु बराइली ९८६४०५४९२६  

” श्री बवुद्धिान िाझी   

” श्री पन्चिाया सथङ ९८१४८९०३९२  

” श्री इिारा ठाडािगर ९६१४७०४२८०  
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” श्री ददपा िाझी ९८१५८६६०९०  

” श्री सिता बराईली ९८१७८९४०६६  

९ हररहरपरुगढी 
गाउँपासलका 

अध्यष श्री कािावङ लािा ९८५४०४१८८१  

उपाध्यष श्री असनता िाझी ९८५४०४२९०४  

िडा अध्यष १ श्री कािावङ घलान ९८४५४७५२७२  

िडा अध्यष २ श्री चन्रबहादरु राई ९८४४०१९६७१  

िडा अध्यष ३ श्री पदिबहादरु स्याङ्कतान ९८४९५०१३५१  

िडा अध्यष ४ श्री किलकुिार राई ९८१४८८६६६६  

िडा अध्यष ५ श्री झलककुिार िाझी ९८६०१९२४८७  

िडा अध्यष ६ श्री आइतसिं िकु्तान ९८४४१६५१४२  

िडा अध्यष ७ श्री बालकृष्र् नेपाल ९८५४०४१०३५  

िडा अध्यष ८ श्री िाकीिान बम्िन ९८६४११८७२८  

िदस्य श्री िन्तली राई ९८४०२४५१५५  

” श्री जचनीिाया िोक्तान ९८६४१३१०६६  

” श्री िंगीता िाझी ९८४५१६५५८७  

” श्री सगन्रबहादरु गदाइली वि.क. ९८६०३८३७४१  

” श्री विष्र्िुाया जघसिरे कािी   

” श्री िोििाया सथङ   

 

 गाउँपासलका/नगरपासलका अन्तगवतका प्रिखु प्रशािवकय असधकृतहरुको िम्पकव  वििरर्िः  

क्र.िं. गापा/नपाको नाि प्रिखु प्रशािवकय असधकृतको नाि िम्पकव  वििरर् 
१ किलािाई नगरपासलका श्री परुुषोत्ति ििेुदी ९८५४०५०१११ 
२ दधुौली नगरपासलका श्री विष्र्पु्रिाद कोइराला ९८५१११८३०५ 

३ वफक् कल गाउँपासलका श्री टंकनाथ जघसिरे ९८४९७५५७०० 

४ तीनपाटन गाउँपासलका श्री विष्र् ुप्रिाद िबेुदी ९८५४०४२२२० 
५ गोलन्िोर गाउँपासलका श्री अिुवन दिी ९८५४०४२६२० 
६ िनुकोशी गाउँपासलका श्री विकाि िनु्दाि ९८५१२९२६५५ 
७ घ्याङ्कलेक गाउँपासलका श्री रािकुिार काकी ९८५४०४१८९२ 

८ िररर् गाउँपासलका श्री विनोद पोखरेल ९८५४०४४१३० 
९ हररहरपरुगढी गाउँपासलका श्री देबेन्र िापकोटा ९८५४०४२८८१ 
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अनिूुचीिः ७ शैजषक िंस्थाहरु िम्बन्धी वििरर् 

 

यि जिल्लािा १५ िटा र्क्याम्पि, ११३ िटा िाध्यसिक विद्यालयहरु, ४६४ िटा आधारभतू विद्यालयहरु गरी ५९२ िटा 
शैजषक िंस्थाहरु रहेका छन ्। विद्यालयिा बालबासलका हनुे भएकाले िोजखिको वहिािले असत िंकटािन्न षेत्रसभत्र पदवछ 
भने विपद  पश्चात ्विस्थावपत पररिारहरुका लासग आपतकालीन आिािको रुपिा पसन विद्यालयलाई प्रयोग गनव िवकन्छ ।  

सि.नं. षते्र स्िास््य िंस्था िंख्या कषाकोठा िंख्या कैवफयत 

१ किलािाई नगरपासलका र्क्याम्पि ५   

िाध्यसिक विद्यायल २९   

आधारभतू विद्यालय ७८   

२ दधुौली नगरपासलका र्क्याम्पि ३   

िाध्यसिक विद्यायल २०   

आधारभतू विद्यालय ६३   

३ वफक् कल गाउँपासलका र्क्याम्पि ०   

िाध्यसिक विद्यायल १२   

आधारभतू विद्यालय ४१   

४ तीनपाटन गाउँपासलका र्क्याम्पि ३   

िाध्यसिक विद्यायल १५   

आधारभतू विद्यालय ७०   

५ गोलन्िोर गाउँपासलका र्क्याम्पि १   

िाध्यसिक विद्यायल ९   

आधारभतू विद्यालय ५३   

६ िनुकोशी गाउँपासलका र्क्याम्पि २   

िाध्यसिक विद्यायल ८   

आधारभतू विद्यालय ४३   

७ घ्याङलेक गाउँपासलका र्क्याम्पि ०   

िाध्यसिक विद्यायल ५   

आधारभतू विद्यालय २७   

८ िररर् गाउँपासलका र्क्याम्पि १   

िाध्यसिक विद्यायल ८   

आधारभतू विद्यालय ४१   

९ हररहरपरुगढी गाउँपासलका र्क्याम्पि ०   

िाध्यसिक विद्यायल ७   

आधारभतू विद्यालय ४८   

(उल्लेजखत शैजषक िंस्थाहरुिा उच्च िावि र िावि लाई िाध्यसिक विद्यालय तथा सनिावि र प्राविलाई आधारभतू विद्यालयिा 
ििािेश गररएको छ ।)      स्रोतिः सिन्धलुीका स्थानीय तह िस्तगुत वििरर्, २०७४  
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अनिूुचीिः ८ स्िास््य िंस्थाहरुको वििरर् 

यि जिल्लािा सिन्धलुी अस्पताल १ िटा, प्राथसिक स्िास््य केन्र ४ िटा, स्िास््य चौकी ५१ िटा, शहरी स्िास््य जक्लसनक  
१२ िटा र िािदुावयक स्िास््य इकाइ २० िटा रहेका छन ्। त्यिैगरी १० िटा सनिी अस्पतालहरुिाफव त पसन स्िास््य 
िेिा वितरर् भइरहेको छ ।  

सि.नं. षेत्र स्िास््य िंस्था िंख्या कैवफयत 

१ किलािाई 
नगरपासलका 

जिल्ला अस्पताल १ सिन्धलुीिाढी 
प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  

स्िास््य चौकी ७ िडा कायावलय आिपाि 

शहरी स्िास््य जक्लसनक ६  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक २ धरुाबिार र भीिान 

२ दधुौली 
नगरपासलका 

प्राथसिक स्िास््य केन्र १ सिथौली 
स्िास््य चौकी ९ िडा कायावलय आिपाि 

िहरी स्िास््य जक्लसनक ६  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक २ दधुौली र डकाहा 
३ वफक् कल 

गाउँपासलका 
प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  

स्िास््य चौकी ६ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ ५  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक ०  

४ तीनपाटन 
गाउँपासलका 

प्राथसिक स्िास््य केन्र २ बेलघारी र लाम्पनटार 

स्िास््य चौकी ६ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ ३  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक १  

५ गोलन्िोर 
गाउँपासलका 

प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  

स्िास््य चौकी ७ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ ३  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक ३ खकुोट 

६ िनुकोशी 
गाउँपासलका 

प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  

स्िास््य चौकी ५ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ २  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक २ सित्तलपाटी र झागाझोली रातिाटा 
७ घ्याङलेक 

गाउँपासलका 
प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  

स्िास््य चौकी ५ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ १ बस्तीपरु 

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक ०  

८ िररर् 
गाउँपासलका 

प्राथसिक स्िास््य केन्र १ कवपलाकोट 

स्िास््य चौकी २ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ ५  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक ०  

९ प्राथसिक स्िास््य केन्र ०  
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हररहरपरुगढी 
गाउँपासलका 

स्िास््य चौकी ४ िडा कायावलय आिपाि 

िािदुावयक स्िास््य इकाइ २  

सनिी अस्पताल/पोसलजक्लसनक ०  

स्रोतिः स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी, २०७६ 

 गाउँपासलका/नगरपासलका अन्तगवतका स्िास््य शाखा िंयोिक तथा उपिंयोिकहरुको िम्पकव  वििरर्िः  

क्र.िं. गापा/नपाको नाि पद स्िास््य प्रिखुको नाि िम्पकव  वििरर् 
१ किलािाई नगरपासलका स्िास््य िंयोिक श्री िरेुश पाििान ९८४४०२९८४१ 

स्िास््य िह–िंयोिक श्री केि बहादरु थापा ९८४४०४२९१७ 
२ दधुौली नगरपासलका स्िास््य िंयोिक श्री िगददश िण्डल ९८६१४०६०४१ 

स्िास््य िह–िंयोिक श्री िन्ि ुन्यौपाने ९८०४८६८२२६ 
३ वफक् कल गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री हरेन्र भसूिहार ९८१७६४९३२० 

४ तीनपाटन गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री राििेचन िाह ९८१४८८८१९७ 

स्िास््य िह–िंयोिक श्री सबन्द ुथापा िगर ९८६४०१७११० 
५ गोलन्िोर गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री विरेन्र िाह ९८४४०९८३७१ 

६ िनुकोशी गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री ओिप्रकाश झा ९८४४०९६१३६ 

स्िास््य िह–िंयोिक श्री िाधि प्रधान ९८४९३४५६४६ 
७ घ्याङ्कलेक गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री िहेन्र यादि ९८४८६४६८१९ 
८ िररर् गाउँपासलका स्िास््य िंयोिक श्री िध ुलाखे ९८००८९२५४० 

९ हररहरपरुगढी 
गाउँपासलका 

स्िास््य िंयोिक श्री रािेश् िर िाह ९८४४४०५१८६ 
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अनिूुचीिः ९ जिल्ला विपद  व्यिस्थापन िसिसत सिन्धलुीका िदस्यहरुका नाििली 
पद िदस्यको नािथर पद कायावलय÷सनकाय÷िंस्था िम्पकव  नम्िर 

अध्यष श्री योगेन्र प्रिाद पाण्डे प्रिखु जिल्ला असधकारी जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी ०४७–५२०१३३,  
९८५४०६७७७७ 

िदस्य श्री शंकरराि ििाव 
सतिारी 

प्रिखु जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी ०४७–५२०१४४, 

९८५४०४१६२२ 

" श्री खड् ग बहादरु खत्री प्रिखु किलािाई नगरपासलका, सिन्धलुी ०४७–५२०२४५, 

९८५४०४१०२९ 

" श्री घनश्याि राउत प्रिखु दधुौली नगरपासलका, सिन्धलुी ०४७–४१२०५१,  

९८५४०४१८५१ 

" श्री रािन दाहाल अध्यष नेपाल कम्यसुनष्ट पाटी, सिन्धलुी ९८५४०४१२०२ 

" श्री उज्ज्िल बराल िभापसत नेपाली कांग्रिे, सिन्धलुी ९८४१३१५००० 

" श्री िोदनाथ सतिजल्िना अध्यष िनता ििाििादी पाटी, सिन्धलुी ९८४४०९२२०२ 

" श्री धनबहादरु काकी अध्यष वफक् कल गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८४४३९६६५५ 
" श्री कर्व बहादरु थापा अध्यष सतनपाटन गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२२२५ 
" श्री पषु्प काकी अध्यष गोलन्िोर गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४१७७५ 
" श्री ददपा बोहारा दाहाल अध्यष िनुकोशी गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२००७ 
" श्री िगत बहादरु भोलन अध्यष घ्याङलेक गाउँपासलका, सिन्धलुी ९७४४०३५६९९ 
" श्री पानीराि बम्िन अध्यष िररर् गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४२२०० 
" श्री कािावङ लािा अध्यष हररहरपरुगढी गाउँपासलका, सिन्धलुी ९८५४०४१८८१ 
" डा. लक्ष्िर् खड्का प्रिखु सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी ०४७–५२०१४५, 

९८५४०४२३४२ 

" श्री जितेन्र कुिार िाह प्रिखु स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी ०४७–५२०१८८, 

९८६८८१५०८७ 

" श्री वििय थापा प्रिखु िेनानी बदवबहादरु गर्, ठुलीटार, सिन्धलुी ०४७–६२००८९, 

०४७–६२००९१ 

" श्री रञ् ि ुसिनोदेल प्रहरी उपरीषक जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी ०४७–५२०१९९, 

९८५४०६५५५५ 

" श्री गोपी भट्टराई प्रहरी नायि उपरीषक िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, सिन्धलुी ०४७–५२११११ 

९८५१२६००९४ 

" श्री हेिन्त चौधरी प्रिखु अनिुन्धान 
असधकृत 

राविय अनिुन्धान जिल्ला कायावलय, 

सिन्धलुी 
०४७–५२०२३३ 

 

" श्री नेत्र गिरेुल प्रिखु जशषा विकाि तथा ििन्िय इकाइ, 

सिन्धलुी 
०४७–५२११७५ 

९८५४०४१२६४ 

" श्री भरत प्रिाद सबडारी प्रिखु कृवष ज्ञान केन्र, सिन्धलुी ०४७–५२०१६६ 

९८५४०४२२६६ 

" श्री िूयव प्रिाद विष्ट प्रिखु शहरी विकाि तथा भिन कायावलय, 

सिन्धलुी 
०४७–५२११३९ 

९८४३२०८९०७ 

" श्री  प्रिखु िलस्रोत तथा सिंचाइ विकाि सडसभिन, 

सिन्धलुी  
०४७–५२०१०५ 
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" डा गौरीिान शे्रष्ठ प्रिखु भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुिेिा ज्ञान 
केन्र, सिन्धलुी 

०४७–५२०१८५ 

९८५४०४१७८५ 

" श्री अशोक शे्रष्ठ िभापसत नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी ०४७–५२०१२० 

९८४४०४०२१४ 

" श्री बेदराि दाहाल अध्यष गैर िरकारी िंस्था िहािंघ, सिन्धलुी ९८४४१५६८७९ 

" श्री रािन काकी िभापसत नेपाल पत्रकार िहािंघ, सिन्धलुी ९८५१००३८९३ 

" श्री अिरेशचन्र बैदार अध्यष उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी ०४७–५२०६०९, 

९८५४०४२६०९ 

िदस्य 
िजचि 

श्री ऋवद्ध प्रकाश सिटौला िहायक प्रिखु जिल्ला 
असधकारी 

जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी ९८४१३७३३७७ 
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अनिूुचीिः १० विपद् व्यिस्थापन िसिसत बैठक/कायवशालािा िहभागीहरुको वििरर् 

 

सिसत २०७७ िेष्ठ २३ गते शकु्रबार बिेको विपद् व्यिस्थापन िसिसत बैठक/कायवशाला गोष्ठीिा िहभागीहरुको वििरर्िः 

क्र.िं. िहभागीको नाि पद सनकाय 

1=  श्री योगेन्र प्रिाद पाण्डे प्रिखु जिल्ला असधकारी जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी 

2=  िा. प्रददप कटुिाल प्रदेश िभा िदस्य बागिती प्रदेश, नेपाल 

3=  श्री शंकरराि बिाव सतिारी प्रिखु जिल्ला ििन्िय िसिसत, सिन्धलुी 

4=  श्री खड् ग बहादरु खत्री नगर प्रिखु किलािाई नगरपासलका, सिन्धलुी 

5=  श्री कर्व बहादरु थापा िगर अध्यष तीनपाटन गाउँपासलका, सिन्धलुी 

6=  श्री पषु्प काकी अध्यष गोलन्िोर गाउँपासलका, सिन्धलुी 

7=  श्री ददपा बोहोरा दाहाल अध्यष िनुकोशी गाउँपासलका, सिन्धलुी 

8=  श्री िगत बहादरु भोलन अध्यष घ्याङ्कलेक गाउँपासलका, सिन्धलुी 

9=  श्री पानीराि बम्िन अध्यष िररर् गाउँपासलका, सिन्धलुी 

10=  श्री कारिाङ लािा अध्यष हररहरपरुगढी गाउँपासलका, सिन्धलुी 

11=  श्री किलिंग राई प्रसतसनसध नेपाल कम्यसुनष्ट पाटी, सिन्धलुी 

12=  श्री ददपक जघसिरे प्रसतसनसध नेपाली कांग्रिे, सिन्धलुी 

13=  श्री ऋवद्ध प्रकाश सिटौला िहायक प्रिखु जिल्ला असधकारी जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी 

14=  श्री वििय थापा प्रिखु िेनानी बदव बहादरु गर्, ठुलीटार, सिन्धलुी 

15=  श्री रन्ि ुसिनोदेल प्रहरी उपरीषक जिल्ला प्रहरी कायावलय, सिन्धलुी 

16=  श्री गोपीकृष्र् भट्टराई िशस्त्र प्रहरी नायि उपरीषक िशस्त्र प्रहरी बल आजश्रत गलु्ि, सिन्धलुी 

17=  श्री हेिन्त चौधरी प्रिखु अनिुन्धान असधकृत राविय अनिुन्धान जिल्ला कायावलय, सिन्धलुी 

18=  श्री वििल सतिजल्िना प्रसतसनसध िनता ििािबादी पाटी, सिन्धलुी 

19=  श्री िजचन खड्का िेनानी बदव बहादरु गर्, ठुलीटार, सिन्धलुी 

20=  श्री अिरेश चन्र बैदार अध्यष उद्योग िाजर्ज्य िंघ, सिन्धलुी 

21=  श्री दगुाव प्रिाद जघसिरे प्रसतसनसध िहरी विकाि तथा भिन कायावलय, सिन्धलुी 

22=  श्री प्रल्हाद पोखरेल अध्यष अस्पताल विकाि िसिसत, सिन्धलुी 

23=  

श्री घनश्याि काकी प्रिखु िलस्रोत तथा सिंचाइ विकाि सडसभिन कायावलय, 

सिन्धलुी 
24=  श्री रिेश आचायव प्रसतसनसध विपी राििागव िडक आयोिना, सिन्धलुी 

25=  श्री भरतप्रिाद विडारी  प्रिखु कृवष ज्ञान केन्र, सिन्धलुी 

26=  श्री अशोक शे्रष्ठ िभापसत नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी  

27=  श्री नेत्र गिरेुल प्रिखु जशषा विकाि तथा ििन्िय इकाइ, सिन्धलुी 

28=  श्री िेदराि दाहाल अध्यष गैरिरकारी िंस्था िहािंघ, सिन्धलुी 

29=  श्री िहेश गपु्ता प्रसतसनसध किला नदी सनयन्त्रर् आयोिना, िनकपरु 

30=  डा. गौरीिान शे्रष्ठ प्रिखु भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुिेिा ज्ञान केन्र, सिन्धलुी 

31=  श्री जितेन्रकुिार िाह प्रिखु स्िास््य कायावलय, सिन्धलुी 
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32=  डा. लक्ष्िर् खड्का िेसडकल िपुरीटेन्डेन्ट सिन्धलुी अस्पताल, सिन्धलुी 

33=  श्री रािन काकी िभापसत नेपाल पत्रकार िहािंघ, सिन्धलुी 

34=  श्री शंकर काकी जिल्ला प्रसतसनसध एसभन्यूि टेसलसभिन 

35=  श्री सिनकुिार दाहाल जिल्ला प्रसतसनसध नेपाल टेसलसभिन 

36=  श्री विरेन्र िाह स्िास््य िंयोिक गोलन्िोर गाउँपासलका, सिन्धलुी 

37=  श्री अितृ पाजिन तासलि असधकृत नेपाल रेडक्रि िोिाइटी, सिन्धलुी 

38=  श्री गोविन्द प्रिाद कोइराला नायि िबु्बा जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी 

39=  श्री उपेन्र न्यौपाने प्रशािकीय असधकृत जिल्ला प्रशािन कायावलय, सिन्धलुी 

40=  श्री टंकनाथ जघसिरे प्रिखु प्रशािवकय असधकृत वफक् कल गाउउँपपासलका, सिन्धलुी 
 

 

  

  



90 
 

अनिूुचीिः ११ विपद  िम्बन्धी शब्दािली 
 

विपद  (Hazard) : विपद  ल्याउन िक्ने कुनै पसन घटना िस्तै बाढी, पवहरो, आगलागी, हरुीबताि, चट्याङ विपद  हनु ् 

विपद  (Disaster) : विपदका घटनाबाट िनधनको षसत भएको अिस्था । िासनि िने, हराउने, घाइते हनुे, घरपालिुा पश ु
िने र खेतबारी नष्ट हनुे तथा िासनि विस्थावपत भएर अकावको िहयोग सलन ुपने जस्थसत उत्पन्न हनु ुनै विपद  हो ।  

िोजखि (Risk) : विपद का घटनाबाट षसत हनुे िम्भािना रहेको अिस्था िा हानीनोक्िानी हनुे िम्भािना । नदी वकनारिा 
रहेको बस्ती बाढीको धेरै िोजखििा रहेको हनु्छ । धेरै सभरालो र सििसििे पाखोिा भएको घर िा त्यिभन्दा तल भएको 
घर िा बस्ती पवहरोको िोजखििा रहेको हनु्छ । 

िङ्कटािन्न (Vulnerable) : आपतकालीन अिस्था उत्पन्न हनुे िम्भािना भएको िा अत्यसधक िोजखििा रहेको िा विपजत्ततफव  
उन्िखु भएको अिस्था । पवहरो िान लागेको ठाउँको छेउको घर िा बस्ती तथा बाढी आउने िियिा खोला वकनारिा 
भएको घर िा बस्ती ।  

न्यूसनकरर् (Reduction) : विपद को घटनाबाट हनु िक्ने षसत कि गनव िा विपद को घटना भएर विपद  आउन ुअजघ त्यिको 
िािना गनव गररने तयारी । पूिवतयारी, पूिवचेतािनी प्रर्ालीको स्थापनािस्ता कायवबाट विपद को िोजखि न्यून गने काि । 

अजल्पकरर् (Mitigation) : विपद बाट हनु िक्न ेषसत कि गनव गररने कायव । खोलाको वकनारिा तटबन्ध लगाउन,े तारिाली 
लगाउनेिस्ता काि, पवहरो िान लागेको ठाउँिा टेिा पखावल लगाएर पवहरो सनयन्त्रर् गने काि ििले पवहरो िानबाट 
सनयन्त्रर् गछव । विकािका काििा िोजखि कि गने विसध अपनाएर षसत हनुे िम्भािनालाई कि गने काि । 

षिता (Capacity) : विपद को िािना गने स्रोत, िाधन, ज्ञान, िीप आदद भएको अिस्था । विपद  हनुे िम्भािना छ भने 
विपद को घटना हनु ुपवहले गररएको पूिवतयारी । आपत्कालिा चावहने िािानको िोहो गररएको अिस्था । पूिवतयारी गरेर 
विपद को िािना गने षिता बढाउन िवकन्छ । 

प्रिलीकरर् (Retrofitting) : बसलयो बनाउने काि । परुानो घर, गोठको ििवतिम्भार िा बाटो, पलु, विद्यालयिस्ता िंरचनालाई 
विशेष प्रविसधद्वारा ििवतिम्भार गरी विपद का घटनाबाट षसत नहनुे स्तरिा विकाि गने कायव ।  

भिन सनिावर् िंवहता (Building Code) : नेपाल िरकारबाट २०६० िालिा भिन सनिावर्का लासग लागू भएको िापदण्ड । 
िाधारर् भकूम्पबाट घर, कायावलय भिन, विद्यालय भिन नभजत्कउन भन्ने उद्देश्यले िरकारले तयार गरेको घर िा भिन 
बनाउने िापदण्ड । 

आपतकाल (Emergency) : विपद का कारर् िनधनको षसत िा नोक्िान भएर उत्पन्न भएको विपजत्तको अिस्था । यस्तो 
अिस्थािा घर, छरसछिेकले िात्र ििस्याको ििाधान गनव कदठन हनु्छ र िरकारी िा गैरिरकारी सनकायको िहयोगको 
आिश्यकता पछव । 

पूिावनिुान (Forecast) : कुनै पसन विषयिा पवहले नै गररने अनिुान । घना िषाव भएपसछ बाढी आउने अनिुान गनव िवकन्छ 
। रेसडयोले ददनभरको िौिि कस्तो हनु्छ भनेर भन्नु पूिावनिुान हो । 

पूिव–चेतािनी (Early Warning) : कुनै पसन घटना हनुे िम्भािना भएिा त्यस्तो घटनाबाट प्रभावित हनु िक्ने ििदुायलाई 
पवहले नै िानकारी ददने कायव । पूिवचेतािनी प्रर्ालीको विकािले विपद को िािना गनव िक्न ेतत्कालको तयारी गनव िहयोग 
गछव । 

पूिवतयारी (Preparedness)  : विपद का घटनाबाट हनुे षसत कि गराउन, विपद को अिस्थािा िरुजषत स्थानान्तरर् गनव, 
िानिीय तथा आसथवक षसत कि गनव र आपत्कालीन अिस्थािा व्यिजस्थत र प्रभािकारी प्रसतकायव गनव विपद  हनु ुपवहले नै 
गररने कायवलाई पूिवतयारी भसनन्छ ।  
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प्रसतकायव (Response) : विपद को िङ्कटकालीन अिस्थािा गररने उद्धार, राहत तथा िानिीयिेिाको कायव । विपद्मा परेका 
िासनि िा सछिेकीलाई त्यिबाट सनकाल्ने काि, घरबारविहीन भएकालाई अश्रयस्थलिा राख्न ेर सतनको िीविकोपािवनको 
लासग गररने िहयोगको काि । 

िािना (Cope)  : कुनै पसन घटनाको प्रसतकार गनुव तथा विपद बाट पने ििस्या ििाधान गने षिता िा शजक्त हनु,ु बाढी 
आएिा खोलािा पौडी खेलेर बावहर सनस्कने षिता बाढीको िािना हो । 

घुडँा टेकी गुडँलु्क, ओत लागी ििात (Duck, Cover and Hold) : विशेष गरी भकूम्प गएको िियिा िरुजषत रहनको लासग 
बस्ने तररका, पवहरो गएको िियिा पसन यो विसधबाट िंिेदनशील अङ्ग बचाउन िवकन्छ । 

झटपट झोला (Go Bag) : विपद को घटना भइहालेिा आफ्नो तथा पररिार र िकेिम्ि छरसछिेकको िहयोगको लासग औिार, 

औषसध, हलकुा खाद्यान्न आदद राजखएको त्यस्तो झोला ििलाई िजिलै भेवटने ठाउँिा राजखएको हनु्छ र विपद को घटना 
भएको अिस्थािा बोकेर वहँड्न िवकन्छ ।  

पराकम्प (After Shocks): भकूम्पको ठूलो धक्का गइिके पसछ फेरर िाने िा(िाना धक्का िा झड्का ठूलो भकूम्प गइिकेपसछ 
केही िियपसछ िा फेरर आउने ि–िाना कम्पन । 
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अनिूुचीिः १२ िन्दभव िािग्रीहरु 

 

क्र. 
िं. 

प्रसतिेदन/प्रकाशनको नाि सिकाई/अिल अभ्याि 

१ नेपालको िंविधान, २०७२ विपद  व्यिस्थापन िम्बन्धी असधकार िूची तथा तथा िंबैधासनक 
व्यिस्थाको  िम्बन्धी िनकारी  

२ विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

विपद  िोजखि न्यूसनकरर् तथा व्यिस्थापनको काननुी आधारहरु 

३ विपद  िोजखि न्यूसनकरर् राविय नीसत, 

२०७४ 
राज्यले बनाएका विपदिम्बन्धी नीसत तथा कायवक्रिहरुको िानकारी प्राप्त 

४ विपद  िोजखि न्यूसनकरर् राविय 
रर्नैसतक कायवयोिना, २०७४ 

नीसत तथा कायवक्रिको प्रभािकारी कायावन्ियनका लासग अपनाइएका 
रर्नीसत तथा कायवयोिनाको ढाँचा 

५ स्थानीय िरकार िञ् चालन ऐन २०७४ स्थानीय तहको विपद  िम्बन्धी कायव तथा असधकार षेत्र 

६ विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना, 
२०६८ सिन्धलुी 

ििग्र जिल्लाको विपद  िोजखिको अिस्थाबारे अिल जचत्रर् 

७ विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना, 
२०७० सिन्धलुी 

जिल्ला स्तरको विपद  िोजखि स्तरीकरर्, विषयगत अभ्यािहरु िरुुिात 
हनु खोिेको तथा जिल्ला सभत्र रहेका षिताहरु उल्लेख भएको । 

८ विपद  पूिवतयारी तथा प्रसतकायव योिना, 
२०७३, २०७५ र २०७६ सिन्धलुी 

जिल्ला स्तरको विपद  िोजखि स्तरीकरर्, विषयगत षेत्रका अपगु 
िािाग्रीहरुको जचत्रर् तथा षिताहरुको िानकारी तथा पसछल्लो 
वक्रयाकलापहरुको खाका उल्लेख भएको । 

९ नेपाल रेडक्रि िोिाइटीका बावषवक 
प्रसतिेदनहरु 

जिल्लािा भए गरेका विपद िा प्रसतकायव गदावका प्रयाि, ििन्िय गरी स्रोत 
िकलन तथा राहत वितरर्को अिस्था । 

१० दैिी विपद  उद्धार ऐन, २०३९ ऐनले व्यिस्था गरेको िापदण्ड र िरकारी िंरचनाबारे बझुाई । 

११ स्थानीय स्िायत्त शािन ऐन, २०५५ विपद  िोजखि न्यूसनकरर्िा स्थानीय सनकायको भसूिका बारे स्पष्टता ।  

१२ राहत वितरर् िापदण्ड २०४५, तेस्रो 
िंिोधन २०६९, कायवविसध, २०७६ 

राहत  िम्बन्धी िापदण्ड सनधावरर् गररएको । 

१३ राविय विपद  प्रसतकायव ढाँचा, २०७० तत्कालको प्रसतफल  िम्बन्धी । 

१४ स्फेयर िापदण्ड, २०११ राहत िापदण्ड र न्यूनति आिश्यकताबारे िबै िरोकारिालाहरुलाई 
िानकारी नभएको । 

१५ ह्योगो, िेन्डाई कायव िंरचना विपद लाई प्राथसिकता षेत्र अन्तगवत ििािेश गनव चािो प्रकट । 

१६ स्थानीय तहअन्तगवतका विपद  
व्यिस्थापन ऐन तथा पूिवतयारी तथा 
प्रसतकायव योिनाहरु 

गाउँस्तरिा योिना सनिावर् गने प्रकृया स्थानीय ििदुायको 
प्राथसिकताहरुबारे िानकारी भएको, विपद को जस्थसत र स्थानीय स्तरबाट 
गनव िक्न ेिम्भावित उपायहरुका बारेिा िानकारी । 

 


