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१. ऩषृ्ठबतूभ 

नेऩार तनयन्तय दोहोरयइयहने फाढी, ऩवहयो, ब-ूस्खरन, डुफान, खडेयी, आॉधी, हयुीफतास, चट्याङ्ग, ज्िारभखुी 
विष्पोटन, भहाभायी, आगरागी, शीतरहय, अतसना, अततिवृि, अनािवृि  य वहभतार विस्पोटन, वहभऩवहयो 
तथा विनाशकायी बकूम्ऩको जोजखभभा यहेको भरुकु हो । जरिाम ु ऩरयितवनका कायण ऩने प्रततकूर 
प्रबािफाट ऩतन नेऩार सॊिेदनशीर अिस्थाभा यहेको छ । मस सन्दबवभा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत 
"विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन याविम यणनीतत, २०६६" भा व्मिस्था बएफभोजजभ विऩद् जोजखभ 
व्मिस्थाऩनको ऺेत्रभा ऩूिवतमायी तथा जोजखभ न्मूनीकयण कामव विशेष  भहत्ि ददइएको छ । विऩद् 
जोजखभ व्मिस्थाऩनको सिारराई विकास मोजनासॉग भूरप्रिाहीकयण गयी विऩद् उत्थानशीर सभाज 
तनभावण  गने क्रभभा जजम्भेिाय तनकामरे ऩहरकदभी तरन अऩरयहामव भहसूस बएको  छ । मस 
ऩरयजस्थततभा विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩनराई केन्र, प्रदेश य  स्थानीम तहसम्भ विस्ताय गयी सफै तहका 
विकास नीतत तथा कामवक्रभभा भूरप्रिाहीकयण गनुव ऩने मथाथवताराई आत्भसात ् गदै ददगो विकासको 
भान्मताराई सतुनजित गनव, प्रबावित सफै िगव, सभदुाम एिॊ ऺेत्रको ऩहुॉच य स्िातभत्ि स्थावऩत हनुेगयी 
स्थानीम स्रोत, साधन तथा ऺभताको  अतधकतभ ्विस्ताय य ऩरयचारन गदै विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩनराई 
सहबातगताभूरक, ऩायदशॉ, उत्तयदामी, सभािेशी य जजम्भेिाय फनाउन विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन याविम 
यणनीतत, २०६६, विऩद ऩूिवतमायी तथा प्रततकामव मोजना तजुवभा भागवदशवन, २०६७, स्थानीम विऩद जोजखभ 
व्मिस्थाऩन मोजना तजुवभा तनदेजशका २०६८ य याविम विऩद प्रततकामवको कामवढाॉचा नेऩार सयकाय 
(भन्त्रीऩरयषद) को २०७०।0१।0६ गतेको तनणवमानसुाय स्िीकृत बई कामवन्िमनभा आईसकेको छ बने 
विऩद् व्मिस्थाऩनका सफै वक्रमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रुऩभा व्मिस्थाऩन गयी प्राकृततक 
तथा गैय प्राकृततक विऩद् फाट सिवसाधायणको जीउज्मान य सािवजतनक , तनजी तथा व्मजिगत सम्ऩजत्त , 
प्राकृततक एिॊ साॊस्कृततक सम्ऩदा य बौततक सॊयचनाको सॊयऺण गनव विऩद् जोजखभ सतुनित  तथा 
व्मिस्थाऩन गनव विऩद् जोजखभ न्मूतनकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ जायी बई कामावन्िमनभा 
आइसकेको अिस्था छ । उि  कामवढाॉचा एॊि ऐनरे तनददवि  गये फभोजजभ प्रततकामव वक्रमाकराऩहरुराई 
प्रबािकायी फनाउन आ–आफ्नो ऺेत्र य जजम्भेिायीका वक्रमाकराऩहरु सतुनजित गनव मो विऩद् प्रततकामव 
मोजना २०७६ तनभावण गरयएको छ । 

१.१ भनाङ जजल्राको ऩरयचम  
 नेऩारको भानजचत्रभा गण्डकी प्रदेश तथा साविकको ऩजिभाञ्चर विकास ऺेत्र, गण्डकी अॊचरको उत्तयी 
बेगभा अिजस्थत वहभारी जजल्रा भनाङ बौगोतरक वहसाफरे विकट एिॊ दगुवभ बएऩतन प्राकृततकरुऩभा 
अत्मन्त सनु्दय तथा मातामात य अन्म विकासका ऩूिावधायको दृविकोणफाट ऩछातड ऩयेको जजल्रा हो । 
२,२४६ िगव वकरोतभटय ऺेत्रपरभा यहेको मो जजल्रारे  नेऩारको कूर ऺेत्रपर १,४७,१८१ 
ि.वक.तभ.भध्मे १.५३ प्रततशत ओगटेको छ । वहभारऩायीको जजल्रा सभेत बनेय जचतनन ेमो जजल्राको 
नाभ æभनाङÆ फाट याजखएको हो, जो सातफकको एक गाउॉ विकास सतभततको नाभ ऩतन हो ।  भनाङ 
ततब्फती बाषाको   ‘म्हनाङ’ शब्दफाट अऩभ्रॊश बएय आएको भातनन्छ । ततब्फती बाषभा ‘म्ह’ को 



 
 

 

 

अथव सहामता य ‘नाङ’ को अथव देऊ बन्न ेहनु्छ । विकट वहभारी बौगोतरक अिजस्थततभा यहेको हुॉदा 
फाह्य सहामता विना जनजीिन थऩ किकय यहेको बन्न ेसन्देश ददने अथवभा नै मो जजल्राको नाभाकयण 
बएको फझु्न सवकन्छ । 

मस जजल्राभा चायिटा गाउॉऩातरकाहरु- चाभे, नाऩावबतूभ, नासोँ य भनाङ वङस्माङ यहेका छन ्। २०६८ 
सारको याविम जनगणना अनसुाय नेऩारको सफैबन्दा थोयै जनसॊख्मा ६,५३८ य थोयै भतदाता ५,८८१ 
बएको जजल्रा ऩतन भनाङ नै हो । २०५८ सारको याविम जनगणना अनसुाय जनसॊख्मा ९५८७ 
यहेकोभा ऩतछल्रो जनगणना, २०६८ अनसुाय  –३.८३ प्रततशतका दयरे जनसॊख्मा घट्दो दयभा देजखएको 
छ । सभरु सतह बन्दा कयीि १६८० तभटयको उचाइभा यहेको नासों गाउॉऩातरका -साविक धायाऩानी 
गा.वि.स._ को सनु्दय तारगाउॉ फाट शरुु बएको भनाङ जजल्राको सफै बन्दा उच्च बबूागभा यहेको 
८,१६३ तभटय अग्रो भनासर ुवहभार यहेको छ बन ेसभरु सतहदेजख ४,९१९ तभटयभा अिजस्थत विश्वको 
अग्रो वहभतारको रुऩभा ऩरयजचत तततरचो तार सभेत मसै जजल्राभा यहेको छ । 

२.१.1 प्राकृततक स्िरुऩ ्

भनाङ जजल्रा वहभारऩारयको जजल्राको रुऩभा जचतनन्छ । चाभे बन्दा भातथ िा ऩजिभउत्तयततय यहेको 
बागराईव भातथल्रो भनाङको नाभरे जचतनन्छ । मस बेगभा एउटा भात्र भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरका ऩदवछ 
। मो जजल्राको अतधकाॊश बाग चट्टानी ऩहाड य वहभाररे घेरयएको छ । मस जजल्राको प्राकृततक स्िरुऩ 
दजऺणफाट उत्तयतपव  क्रभश् उॉचाई फढ्दै गएको ऩाईन्छ ।मो जजल्राभा यहेको तततरचो तार विश्वको 
सफैबन्दा उचाॉईभा यहेको तारको रुऩभा ऩरयजचत छ । अन्नऩूणव ऩदभागव अन्तयगत नासो गाउॉऩातरकाको 
तारऺेत्र फाट थोयाङपेदी हुॉदै थोयाङरा ऩास बएय भसु्ताङ जजल्राको भजुिनाथ ऺेत्रभा ऩगु्न सवकन्छ । 
मस जजल्राको सदयभकुाभ चाभे भस्मावङदी नदीको वकनायभा यहेको छ बने भस्मावङदी नदी मस जजल्राको 
फीच बाग बएय ऩजिभ उत्तय फाट ऩूिवदजऺणतपव  फहेको छ ।    

1.1.2 हािाऩानी  ्
भनाङ जजल्रा उच्च वहभशृ्ॊखराको ऩषृ्ठ बागभा ऩने बएको हुॉदा महाॉ कभ िषाव हनुे गदवछ ।मॉहा 
सभजशतोष्ण देजख वहभारी हािाऩानीसम्भ ऩाईन्छ । नासों गाउॉऩातरकाको दानाक्मू ऺेत्रदेजख सदयभकुाभ 
चाभे य भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरकाको सिैजसो ऺेत्रभा वहउॉ ऩने हनुारे अत्मतधक जचसो हािाऩानी ऩाईन्छ 
बने नाऩावबतूभ गाउॉऩातरकाको नाय य पू बन्न ेस्थानभा बौगोतरक विकटता तथा अत्मतधक वहउॉ ऩरययहने 
हनुारे जचसो िवढ हनुे य िसोिास ऩतन भौसभी बएको ऩाईन्छ । 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.1.3 िनस्ऩती तथा फन्मजन्तु्  
भनाङ जजल्राको उत्तयी बेगभा िषाव कभ हनुे य सखु्खा हािाऩानी हनुारे कभ भात्राभा िनस्ऩतत ऩाइन्छ । 
भरुबभूी प्रकृततको उत्तयी बेगभा काॉडेदाय झाडी फढी भात्राभा ऩाईन्छ । कूर ब–ूबागको ८.५% 
भरुबभूी बाग भात्र िनजङ्गररे ढाकेको छ । मस बेगभा पूर पूल्न ेय नपूल्ने दिैु प्रकायका विरुिाहरु 
बएको घाॉसको भैदान छ । जसरे गदाव मस बेगभा भातनसहरुरे बेंडा, फाख्रा, चौंयी जस्ता ऩशहुरु ऩाल्ने 
गदवछन ्। मस बेगभा धऩुी , बोटेवऩऩर य फैंसका रुखहरु कतै कतै ऩाईन्छन ्बने ५००० भीटयबन्दा 
भातथ फाहै्र भवहना वहउॉ जम्ने हनुारे िनस्ऩतत ऩाईंदैन । मो ऺेत्रभा िनस्ऩततका रुऩभा काई य रेउ भात्र 
ऩाईन्छन ्। जजल्राको दजऺणी बेगभा उत्तयी बेगको तरुनाभा फढी िषाव हनु ेहनुारे मस ऺेत्रभा सदाफहाय 
कोणधायी िनस्ऩतत ऩाईन्छन ्। भनाङभा ऩाईने िन्मजन्तहुरुभा जचतिुा, भगृ, घोयर, झायर, जचत्तर य नाउय 
आदद हनु ्बने चयाचरुुङ्गीहरुभा याविम ऩॊऺी डाॉपे, भनुार, भरेिा, कातरज, ऩयेिा, च्माखयुा, काग, ढुकुय जस्ता 
चयाहरु ऩाईन्छन ्। 

1.1.४ भाटो्  
भनाङ जजल्राको नासों गाउॉऩातरका य चाभे गाउॉऩातरकाभा ढुॉङ्गा तभजश्त कारो यङ्गको फरौटे दोभट 
खारको भाटो ऩाईन्छ बन ेभातथल्रो भनाङको भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरका य नाऩावबतूभ गाउॉऩातरकाभा 
खैयो यङ्ग य ऺायीम वकतसभको भाटो ऩाईन्छ । साथै अतधकाॊश बागभा कडा खारको चट्टान ऩाईन्छ । 
सभविगत रुऩभा मस जजल्राभा अत्मतधक चनु ऩाईने हनुारे जजल्राबयको भाटो नै हल्का रुऩभा ऺायीम 
वकतसभको छ । भाटोको प्रकृततको कायणरे आर ुभखु्म खाद्यिारी तथा करु, पाऩय, गॉह ुय स्माउ प्रशस्त 
उत्ऩादन हनुे जजल्राको रुऩभा भनाङराई तरन सवकन्छ । नेऩारकै  ठूरो स्माउ पाभव -७३५ योऩनी_ 
भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरकाको िडा नॊ. १ भ्राताङ्ग (स्माउफायी) बन्न ेस्थानभा यहेको छ । 

1.1.5 प्राकृततक सम्ऩदा  ्
सदयभकुाभ चाभे हुॉदै िग्ने भस्मावङदी नदी , भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरकाभा ऩने गॊगाऩूणव तार य विश्वको 
सफैबन्दा अग्रो स्थान ४९१९ तभटय उचाईभा यहेको तततरचो तार य थोयाङरा ऩास मस जजल्राका  
ऩमवटकहरुराई आकवषवत गने भूख्म सम्ऩदाहरु हनु । मस िाहेक केचो, ऩोंकय, आइसरेक, छोकणव, डोना 
तारहरु ऩतन यहेका छन ्। सधैबयी वहउॉरे ढावकयहने वहभारहरु अन्नऩूणव ऩवहरो/दोस्रो/तेस्रो,  रभजङु 
वहभार, यत्न चरुी वहभार, वऩसाङ्ग वऩक, चरु ु वहभार य तततरचो वऩक सभेत आकषवणका रुऩभा यहेका छन ्
। उच्च ऩहाडी एिॊ वहभारी जजल्रा बएको हुॉदा मॉहा कोणधायी य टुण्रा गयी दईु वकतसभका फोट 
तफरुिाहरु ऩाइवन्छ । दठङुये, धवुऩ सल्रा, गोबे्र सल्रा, रौठ सल्रा, झरेु य तातरस ऩत्र जस्ता रुखहरु तथा 
सल्रा, रारीगयुाॉस, भसयेुकटुस, बोजऩत्र आदद मस जजल्राभा ऩाईने भखु्म रुख विरुिाहरु हनु ्। त्मस्तै 
गयी जतडफटुीहरुभा मासावगमु्फा, ऩाॉचऔरे, जटाभसी, जशराजीत, जजम्फ,ु तसफाकथ्रोन, तनयभसी, कुटकी, ततक्का, 
सगुन्धिार, ऩदभचार, जचयाइतो, तेजऩात, गचु्छेच्माउ, सल्रा, भहायङ्गी फोझो, बोटखमय, िन रसनु, कुयीरो य 
वटभयु आदद ऩाइवन्छ । 



 
 

 

 

1.1.६ याजनीततक विबाजन  ्

भनाङ जजल्राराई याजनीततक वहसाफरे केन्रीम -सॊघीम_ स्तयभा  प्रतततनतध सबा तनिावचनका रातग एक 
ऺेत्र, प्रदेश सबा तनिावचनका रातग दईु ऺेत्र, य ४ िटा गाउॉऩातरका तथा २८ िटा िडाहरुभा विबाजन 
गरयएको छ ।  

भनाङ जजल्राराई तनम्नानसुाय ४ िटा स्थानीम तहका गाउॉऩातरकाहरुभा विबाजन गरयएको छ । 

क. भनाङ वङस्माङ  ्१–९ िडा  (वऩसाङ, घ्मारु, ङािर, भ्राका, भनाङ, टॊकी भनाङ य खाङसाय साविकका 
७ गाउॉ विकास सतभततहरु)  
ख. चाभे गाउॉऩातरका  ्१–५ िडा  (साविकको चाभे गाउॉ विकास सतभतत) 
ग. नासों गाउॉऩातरका  ् १–९ िडा  ( धायाऩानी, थोंचे, ताचै िगयछाऩ साविकका ३ गाउॉ विकास 
सतभततहरु) 
घ. नाऩाव बतूभ गाउॉऩातरका  ्१–५ (नाय य पू साविकका २ िटा गाउॉ विकास सतभततहरु) 

याविमस्तयभा प्रतततनतध सबाभा जजल्राको प्रतततनतधत्ि गनव एउटा भात्र तनिावचन ऺेत्र यहेको छ बने प्रदेश 
सबा तपव  गण्डकी प्रदेश अन्तगवत भनाङ जजल्राभा २ तनिावचन ऺेत्र यहेका छन ्। प्रदेश सबा तनिावचन 
ऺेत्र नॊ. १ अन्तवगत चाभे य नासों गाउॉऩातरका तथा प्रदेश सबा तनिावचन ऺेत्र नॊ. २ तपव  नाऩावबतूभ य 
भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरका यहेका छन ्। 

1.1.७. जनसाॊजख्मक विियण्- 

भनाङ जजल्राभा ऩरुुष ३,६६१ य भवहरा २,८७७ गयी कूर जनसॊख्मा ६,५३८ यहेको देजखन्छ (याविम 
जनगणना २०६८ ) । मस जजल्राको जनसॊख्मा फवृि दय घट्दोक्रभभा –३.८३ प्रततशत यहेको छ । 
बौततक सवुिधाको खोजजभा जजल्रा फावहय जाने फढ्दो प्रफजृत्त य िैदेजशक सेिाफाट पवकव एऩतछ सवुिधामिु 
स्थानहरुभा फसोिास गने क्रभ फढ्दो रुऩभा बएकोरे जनसॊख्मा घट्दो क्रभभा यहेको देजखन्छ ।  

क) सातफकका गाउॉ विकास सतभतत अनसुाय जनसॊख्मा विियण् 

तस.नॊ. गा.ऩा. गा.वि.स. घयधयुी सॊख्मा भवहरा ऩरुुष जम्भा 
१ चाभे चाभे २७९ ५३२ ५९७ ११२९ 
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भनाङ १३१ २७५ ३७३ ६३० 

३ टॊकी भनाङ ११० १७४ २०३ ३७७ 

४ भ्राका ८३ १५७ १४९ ३०६ 

५ वऩसाङ १०५ १४८ १५९    ३०७ 

६ खाङसाय ५८ ११९ १३८ २५७ 

७ ङािर ७३ १२३ १५१ २७४ 

८ घ्मारु ३३ ३९ ३२ ७१ 
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 (स्रोत् याविम जनगणना २०६८) 

ख) गाउॉऩातरका अनसुाय घयधयुी य गाउॉऩातरका जनसॊख्मा विियण् 

तस.नॊ. गा.वि.स. घयधयुी सॊख्मा भवहरा ऩरुुष जम्भा 
१ नासों गाउॉऩातरका ४५४ ९८३ ९५५ १९३८ 

२ भनाङ वङस्माङ  ५९३ १०३५ १२०५ २२२२ 

३ नाऩाव बतूभ १२२ २८० २५८ ५३८ 

४ चाभे २७९ ५३२ ५९७ ११२९ 

 कुर जम्भा १४४८ २८३० ३०१५ ५७२७ 
 

१.२ मोजनाको ऩषृ्ठबभूी  
भनाङ जजल्रा ऩतन वितबन्न प्रकोऩफाट जोजखभभा ऩने जजल्रा हो । सन ्२०१० भा िाताियण भन्त्रारमरे 
प्रकाशन गयेको याविम अनकूुर कामवक्रभ (National Adaptation Plan of Action) अनसुाय वहभतार 
विष्पोट सॊकटाऩन्नता  ्धेयै उच्च (Glacial Lake Outbrust Risk: Very High) (0.911-1.000), खडेयी 
सॊकटाऩन्नता् भध्मभ (Drought: Moderate) (0.332-0.514), फाढी सॊकटासन्नता् अतत न्मून (Flood 

Vulnerability: Very Low) (0.000)  य ऩवहयो सॊकटासन्नता् न्मून (Landslide Vulnerability: 

Low) (0.001-0.476) यहेको छ ।   

प्रत्मेक िषव फाढी ऩवहयोको कायण जनधनभा ऺतत ऩगेुको विगतका िषवहरुरे ऩवुि गने गयेको छ । तभतत 
२०५२/५३ को ताचै फगयछाऩभा आएको फाढी ऩवहयो, ०५५/५६ भा ताचै फगयछाऩ, भनाङ, खाङसाय, 
टॊकी भनाङ, धायाऩानी, घ्मारु, भ्राका य वऩसाङ रगामतका ठाउॉहरुभा आएको फाढी ऩवहयो, ०६२/६३ भा 
थोंचे, चाभे य धायाऩानीभा आएको फाढी ऩवहयो, ०६४/६५ भा भनाङ य टॊकीभनाङभा बएको आगरागी, 
०६५/६६ भा धायाऩानीभा आएको हािाहयुी, ०६६/६७ य ०६७/६८भा वऩसाङ गाविसभा बएको 
आगरागी, ०६८/६९ भा नायभा बएको आगरागी, ०६९/७० भा घ्मारु य धायाऩानीभा बएको आगरागी 
०७०/७१ भा दानाक्मू, ताचैफगयछाऩभा बएको आगरागी य ०७१/७२ भा हदुहदु वहभऩातफाट नाय पू 
तथा भातथल्रो भनाङभा बएको भानिीम ऺतत आदद वितबन्न िषवहरुभा बएका प्रतततनधी प्रकोऩहरु भातै्र हनु 
। मस फाहेक सभम सभमभा वहभऩवहयोको प्रकोऩफाट ठुरै  धनजनको ऺतत बएको अिस्था ऩतन ऩाउन 
सवकन्छ । 



 
 

 

 

नेऩारभा विऩद् व्मिस्थाऩनका रातग याविम तहका कामवक्रभहरु तजुवभा गदाव वितबन्न जजल्रा, नगय य 
गाउॉऩातरकाहरुभा सभेत मोजना  तथा कामवक्रभको तजुवभा य कामावन्िमन प्रवक्रमा अगाडी फढीयहेका छन 
। नेऩारको गण्डकी प्रदेश अन्तयगत ऩने भनाङ जजल्रारे वितबन्न सयोकायिाराहरुसॉगको  अन्तयवक्रमा, 
छरपर, फैठक तथा कामव मोजना तजुवभा  उऩसतभतत तथा जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन  सतभतत, भनाङको 
ऩहरभा ऩरयभाजवन तथा ऩरयष्कृत गदै मो जजल्रास्तयीम विऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रततकामव मोजना, २०७६ 
तजुवभा गरयएको हो । 

भनाङ जजल्रा वहभारऩायीको विकट वहभारी जजल्राको रुऩभा  ऩरयजचत बएसॉगै मस जजल्राका आफ्नै 
बौगोतरक विशेषताहरु बएका कायण अन्म जजल्राहरु बन्दा केही पयक प्रकृततका प्रकोऩको सॊबािना 
यहेको जजल्राको रुऩभा सभेत यहेको छ । सोही अनसुाय नै जजल्राभा हनु सक्न े विऩद्का प्रकृततको 
विश्लषेण गयी मोजना तमायी गने प्रमास गरयएको छ । विऩद् व्मिस्थाऩनका विविध चयणहरुभध्मे  विऩद् 
व्मिस्थाऩन ऩूिवतमायी तथा प्रततकामव मोजना एक प्रायजम्बक कामव हो बने मसभा विऩद् ऩूिव य विऩद्को 
तत्कारीन प्रबाि सभाप्त नबएसम्भ गरयने कामवहरु जस्ता विषमहरु सभेत सभेवटएको छ । मो मोजनारे 
विऩद् ऩरययहेको सभमभा य विऩद्बा ट उत्ऩन्न असहज अिस्थाभा भानि जजिनको यऺाथव गनुवऩने 
कामवहरुराई प्रभखु केन्रविन्द ुफनाएको छ । साथै विऩद् व्मिस्थाऩनभा विगतका अनबुिहरुराई सभेत 
सभािेश गदै अझ व्मिजस्थत य चसु्त फनाउन े तपव  जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सतभततरे मो मोजनाराई  
२०७६ भा अध्माितधक गरयएको छ । 

२. विऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रततकामव मोजनाको उद्देश्महरु (Objectives) 

 स्थानीम विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन मोजना तजुवभा गनव न्मूनतभ आधाय तथा साझा भाऩदण्ड तनधावयण गनुव, 
 स्थानीम तहभा यहेको विऩद्को सङ्कटासन्नता, जोजखभ तथा ऺभता विश्लषेण गनव य सोही फभोजजभ 

विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩनका प्राथतभकता प्राप्त कामवक्रभसवहतको मोजना तजुवभा गयी विऩद् 
उत्थानशीर सभदुामको तनभावणभा मोगदान गनुव, 

 स्थानीम तहका नीतत तथा विकास कामवक्रभभा सफै ऺेत्र य िगवको सभानऩुाततक सहबातगता 
सतुनजित गयी विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩनराई सॊस्थागत गनव भागव प्रशस्त गनुव, 

 विऩद्ऩूिव, विऩद्को सभमभा य विऩद्ऩतछ गनुवऩने कामवहरूको ऩूिवतमायी गनुव, 
 विऩद् ऩीतडतहरूराई तत्कार उिाय तथा याहत सेिा ऩ¥ुमाउने कामवराई सयर ऩानुव, 
 कामवमोजनाभा जजम्भेिायीभा यहेका वितबन्न सॊघ/सॊस्थाहरूको कामव प्रगततको सभीऺा गनुव, 
 वितबन्न तनकाम तथा सॊघ सस्थाहरूफीच सभन्िम गयी कामवक्रभराई एकीकृत रूऩभा अगातड 

रैजान,ु 
 कामवमोजना प्रकाशन गयी सम्फजन्धत तनकामहरूराई वितयण गनुव,   
 सॊस्थागत सदुृवढकयणका रातग स्रोत साधन सॊकरन गनव आधाय तमाय गनुव, 
 प्रकोऩ व्मिस्थानभा जजल्रादेजख स्थानीमस्तयसम्भ सॊयचनागत व्मिस्था तथा ऺभता विकास गनुव। 

 

 



 
 

 

 

३.विऩद् जोजखभको अिस्था  

३.१ विगतका विऩद्हरुको विश्लषेण  

मो जजल्रा वितबन्न प्रकोऩफाट सॊबावित जोजखभभा यहेको जजल्रा हो । प्रत्मेक िषव फाढी, ऩवहयो, आगरागी, 
वहभऩवहयो आददका  कायण जनधनको ऺतत ऩगेुको विगतका घटनाक्रभहरुरे ऩवुि गयेको छ । आ.ि. 
२०५२/५३ सारभा हारको नासोँ गाउॉऩातरका अन्तयगत ऩने फगयछाऩभा, आ.ि. २०५५/०५६ भा 
ताचै, भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरकाभा ऩने भनाङ, खाङसाय, टॊकीभनाङ, घ्मारु, भ्राका य वऩसाङभा आएको 
फाढीऩवहयो, आ.ि.२०६६/२०६७ भा वऩसाङभा बएको आगरागी, आ.ि.२०६८/०६९ भा नाऩावबभूी 
गा.ऩा.को नायभा बएको आगरागी जस्ता वितबन्न िषवभा बएका प्रकोऩफाट वितबन्न स्थानभा ठुरै जनधनको 
ऺतत बएको ऩाउन सवकन्छ । २०७१ सारदेजख हारसम्भ बएका भूख्म भूख्म प्रकोऩहरुराई तनम्नानसुाय 
उल्रेख गरयएको छ् 

 

 तभतत 2071।06।28 भा भनाङ्, चाभे हुॉदै थोयाङ्राऩास गने क्रभभा हदुहदु आॉतधका कायण 
बायी वहभऩात बई 12 जनाको भतृ्म ुय 3 जना नागरयक फेऩत्ता बएका । 

 तभतत 2073।1।6 गते जजल्रा रभजङु फाॉझोखेत 9 आऩचौय फस्ने िषव 30 को ऩूणव फहादयु 
गरुुङ मासाव गमु्फा वटप्ने जाने क्रभभा जजल्रा भनाङ् नाय 9 हरुाकी ओडाय बने्न स्थानभा ऩहाड 
भातथफाट ढुङ्गा खसी टाउकोभा रातग भतृ्म ुबएको । 

 तभतत 2073।1।21 गते यतसमन नागरयक िषव 51 को PPNo 752989119 का SERGEY 

CHERNYSHOV जजल्रा भनाङ वऩसाङ गा वि स अन्तयगतको वऩसाङवऩक वहभार चढी पकव ने 
क्रभभा रडेय भतृ्म ुबएको । 

 तभतत 2073।4।3 गते म्रस्माङ्दी नदीभा दाउया खोज्न जाॉदा धायाऩानी 1 फस्ने िषव 11 को 
तफवऩन गरुुङराई फाढीरे फगाएको । 

 तभतत 2073।6।11 गते वहभऩवहयोभा ऩरुयएय जजल्रा सोरखुमु्फ ुटाजक्सन्डो 6 तनिासी तभङभा 
शेऩाव य ताप्रेजङु जजल्रा माम्पूददन 3 का तनभा तछरयङ राभा फेऩत्ता बएको । 

 तभतत 2074।3।1 गते सिायी दघुवटना बई रुकुभ जजल्रा काके्र9 का विक्रभ गरुुङ य रभजङु 
जजल्रा नाल्भा 2 फाख्र ेजगतका गोऩी राभाको भतृ्म ुबएको । 

 तभतत 2075।11।24 भा भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. िडा नॊ.1 वढकुयऩोखयीभा गएको वहॉउऩवहयोभा 
ऩरय नेदयल्माण्डका नागरयक Bloem V-incent य धाददङ जजल्रा, गॊगाजभनुा गा.ऩा. 6 कसेयीका 
िषव 25 को अजम ढकारको भतृ्म ुबएको । 

  



 
 

 

 

३.2 कानूनी, नीततगत तथा सॊस्थागत व्मिस्था ्

नीततगत तथा कानूनी व्मिस्था  ्  

 विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन याविम यणनीतत, २०६६  
 विऩद् ऩूिव तमायी तथा प्रततकामव मोजना तजुवभा भागवदशवन, २०६७ 

 स्थानीम विऩद् जोजखभ व्मिस्थाऩन मोजना तजुवभा तनदेजशका, २०६८  
 याविम विऩद् प्रततकामवको कामव ढाॉचा नेऩार सयकाय (भन्त्रीऩरयषद) को तनणवम २०७०/१/६  
 विऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ 

 विऩद् प्रततकामव कामवमोजना, २०७५  

सॊस्थागत व्मिस्था  ्
 विऩद् जोजखभ न्मूतनकयण तथा व्मिस्थाऩन याविम ऩरयषद 

 कामवकायी सतभतत 

 विशेषऻ सतभतत 

 प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन सतभतत 

 जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सतभतत 

 विऩद् व्मिस्थाऩन अनगुभन सतभतत तथा उऩसतभतत 

 स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सतभतत 

३.३ प्रभखु प्रकोऩहरु  

वहभऩात हनुे भूख्म भूख्म स्थानहरु:-  

तस. 
नॊ. 

गा .ऩा.  अत्मतधक वहभऩात हनुे स्थान साभान्म वहभऩात हनुे स्थान कै. 

1.  नासो - गोिा, राकेऩास, ततल्चे य ताचै  

2.  चाभे  - ततभाङ, थान्चोक, कोतो य चाभे  

3.  नाऩावबभूी भेता, नाय, पु, क्माङ य च्माख ु -  

4.  भनाङ वङस्माङ ङािर,घ्मारु, खाङसाय , थोयाङफेश, 

तततरचो फेश य माकखकव , 
वढकुय ऩोखयी, वऩसाङ,  हमु्डे, टॊकी 
भनाङ य भ्राका 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 वहभऩवहयो जान सक्ने सॊबावित स्थान:-  

तस .नॊ.  गा .ऩा.  वहभ ऩवहयो सॊबावित ऺेत्र कैवपमत 
1.  नासो -  

2.  चाभे  कोतो खोरा य नमाॉिस्ती चाभे  

3.  नाऩावबभूी भेता, नाय य पु  

4.  भनाङ वङस्माङ 

तरेख ुछहया, क्माग्दी वढकुयऩोखयी, थोयाङफेश य तततरचो ऩगु्ने 
स्थान 

 

 

३.४ सम्बाव्म प्रकोऩको आॉकरन तथा सम्बावित प्रबािऺेत्रको नक्शाॊकन 

 वहभऩात हनु सक्ने गाउॉफस्तीहरुको म्माऩ भावकव ङ्ग 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

३.५ विऩद् सङ्कटाऩन्न ता तथा ऺभता विश्लषेषण 

 विऩद्को सभमभा उिाय तथा याहतको रातग तनमतभत रुऩभा गस्ती टोरी ऩरयचारन गने । 

  दघुवटना बएको खिय प्राप्त हनुासाथ तत्कार उिाय कामवभा ऩरयचारन हनु  नेऩार प्रहयी य सशस्त्र 
प्रहयीफर को  जतुनमय अतधकृतको कभाण्डभा १ जनाको सॊख्मभा विऩद् उद्वाय टोरी दैतनक 
स्टमाण्डिाई याख्न े। 

 विऩद्को सभमभा खिय प्रातप्त का रातग प्रभखु जजल्रा अतधकायीको ०६६४४०१३३ य 
९८५६०३७७७७, नेऩार प्रहयीको ९८57040904 य 066440222, नेऩारी सेनाको 
9856035555 य 066440119 य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको टोर वि नॊ.1114, 
9851272519 य 066440335 नॊम्फयभा सिवसाधायणको ऩहुॉचसम्भ ऩमुाव.उने कामव गने । 

स .प्र.फर नेऩार  

भेता 

नाय 

ङािर 

घ्मारु 

खाङसाय 

तततरसो फेश 
पू 

थोयाङ  पेदी 



 
 

 

 

 विऩद्को सभमभा उिाय तथा याहत वितयणको रातग प्राप्त श्ोत साधन सवहतको विऩद् उिाय टोरी 
ऩरयचारन गने । 

 वहभऩात उिायको सभमभा थऩ तातरभ प्राप्त जनशजिको आिश्मकता ऩयेभा  सशस्त्र प्रहयी फरको  
विऩद् व्मिस्थाऩन तातरभ जशऺारम कुरयनटाय, जचतिनभा सभन्िम गयी दऺ जनशजि जझकाउने । 

 स्थानीम प्रशासन , अन्म सयुऺा तनकाम , गाउॉऩातरका , अस्ऩतार तथा सयोकायिारा तनकामसॊग सभन्िम 
गयी Heave Equipment(डोजय, स्काबेटय य एम्फरेुन्स)  आददको व्मिस्था तभराई उिाय तथा याहत 
कामवभा बतूभका खेल्ने । 

 अिस्था हेयी थऩ जनशजि ऩरयचारनको रातग प्राप्त उिाय तथा याहतका साभग्री सवहत आिश्मक 
टोरी  Stand By  याख्न े। 

 विऩद्व्मिस्थाऩनको रातग मस  सशस्त्र प्रहयी फर गलु्भ हे. क्िा 32 नॊ.  गलु्भरे एक जना सशस्त्र 
प्रहयी तनयीऺकराई Focal Point Officer को रुऩभा  जजम्भेिायी तोकी कामव गदै आईयहेको । 

 स्थानीम प्रशासन , अन्म सयुऺा तनकाम तथा सम्फजन्धत सयोकायिारा तनकामसॊग सभन्िम गयी 
वहभऩातभा अरऩत्र ऩयेका व्मजिहरुराई उिाय तथा याहत वितयण कामवभा ऩरयचारन हनुे । 

 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारसॉग विऩद् व्मिस्थाऩन तातरभ प्राप्त दऺ जनशजि यहेको । 

३.६ विऩद् जोजखभ आॉकरन तथा नक्शाङ्कन 

गाउॉऩातरका जोजखभमिु फस्तीहरु िडा नॊ. फाढी ऩवहयो वहभऩात/वहभऩवहयो डफुान आगरागी 
चाभे ततभाङ, थान्चोक, चाभे फजाय य 

ऩयुानो चाभे फजाय 
१–५ ततभाङ 

× × × 

भनाङ 
वङस्माङ 

खाङसाय, घ्मारु, ङािर, भ्राका, भनाङ, 

टॊ वकभनाङ य वऩसाङ  
१–९ वऩसाङ ङािर, घ्मारु, 

खाङसाय 
× वऩसाङ 

नाऩाव बभूी  नाय, पू य भेता १–५ 
× नाय, पू य भेता × × 

नासों धायाऩानी, तार, ताचै, ततल्चे य दानाक्मू १–९ तार, 

म्मादॊतबय, 
दानाक्मू 

× तार, म्मादॊतबय, 
ताचै, ततल्चे ] 

 

 

३.7 प्रकोऩ ऩूिावनभुान तथा ऩूिवसूचना प्रणारी विश्ल ेषण 

तत्कातरन जजल्रा  दैिी प्रकोऩ उिाय सतभततफाट वि.सॊ. २०६८/०६९ देजख नै जजल्रा स्तयीम प्रकोऩ 
ऩूिवमोजना तमायीका रातग आफ्ना गततवितधहरु सॊचारन गदै आएको छ । जसराई तनम्नानसुाय उल्रेख 
गनव सवकन्छ्- 

 जजल्राभा जोजखभको जस्थतत विश्लषेण, 
 जजल्राभा यहेका खतयाजन्म जोजखभको नक्शाॊकन य जोजखभ आॉकरन, 
 प्रकोऩरे प्रबाि ऩानव सक्ने सॊबावित जनसॊख्मा य ऩीतडत िगवहरु ऩवहचान,  



 
 

 

 

 ऩवहयो, वहभऩात, वहभतार विष्पोटन य आगरागी  जोजखभमिु गाउॉऩातरकाहरुभा ऩगु्न ेफाटोघाटोको 
अिस्थाको विियण सॊकरन, 

 वितबन्न सयोकायिाराहरुसॉग बएको ऺभता य आिश्मक थऩ ऺभताको ऩवहचान, 
 सयोकायिारा तनकाम/सॊस्थाको बतूभका तनधावयण, 
 साझेदाय सॊस्थाहरुको सहमोगको विियण तमायी, 
 बौगोतरक आधायभा जजम्भेिायी फाॉडपाॉड, 
 प्रकोऩ ऩूिवतमायी सम्ऩकव  सूची य गाउॉऩातरका तथा िडा सूची तमायी । 

 

३.८ सयोकायिारा सॊस्थाहरु 

क्र.स. ऺेत्र 
प्रभखु सभूह 

सॊघ सॊस्था सम्ऩकव  व्मजि सम्ऩकव  ठेगाना सम्ऩकव  नम्िय 
१ खोज तथा उिाय नेऩारी सेना  

 

 

नेऩार प्रहयी 
 

 

सशस्त्र प्रहयी फर 

 

याविम अनसुन्धान जजल्रा 
कामावरम 

सेनानी   
 

 

प्र.ना.उ  
 

 

स.प्र.ना.उ. 
 

प्र.अ.अ. 

नेऩारी सेना, चाभे, भनाङ 

 

 

जजल्रा प्रहयी कामावरम,  

भनाङ 
सशस्त्र प्रहयी फर हे 
क्िा गलु्भ नॊ. 32 
भनाङ 

या.अ.जज.का. चाभे, 

भनाङ 

०६६४४०२२२ 

९८५७०४०९०४ 

०६६४४०१९९ 

९८५६०३५५५५ 

 

066440335 

9851142543 

०६६४४०१५२ 

९८५६०४९१५२ 

२ खाद्य सयुऺा नेऩार खाद्य सॊस्थान/साल्ट 
टे्रतडङ शाखा/ तडऩो 
कामावरम 

कामावरम प्रभखु खाद्य सॊस्थान, चाभे, 

भनाङ 

०६६४४०१०३ 

३ आिास तथा 
गैयखाद्य साभग्री 

नेऩार येडक्रस कामावरम प्रभखु  जजल्रा शाखा चाभे, ४, 

भनाङ 
९८५६०४९५०३ 

४ खानेऩानी तथा 
सयसपाइ 

गाउॉऩातरकाहरु गा.ऩा. प्रभखु गाउॉऩातरकाहरु ०६६४४०१70 

५ तसॊचाई जरस्रोत तथा तसॊचाई 
विकास सि तडतबजन 
कामावरम 

कामावरम प्रभखु चाभे, भनाङ ०६६४४०२४६ 

९८५६०४९२४६ 

६ स्िास््म य 
सयसपाइव 

जजल्रा स्िास््म कामावरम कामावरम प्रभखु जज.स्िा.का.चाभे, ४, 

भनाङ 
०६६४४०११९ 

9845152897 

७ प्रिन्ध व्मिस्थाऩन जज.वि.व्म.स. प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी 

जज.वि.व्म.स. 
चाभे, भनाङ 

०६६४४०१३३   
९८५६०३७७७७ 

जज.स.स. प्रभखु जज.स.स.चाभे, भनाङ ०६६४४०२४४ 

9856028684 



 
 

 

 

चाभे गाउॉऩातरका प्रभखु चाभे, भनाङ ९८५६०४९५३१ 

भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. प्रभखु हमु्डे, भनाङ ९८५६०४९159 

नाऩाव बतुभ गा.ऩा. प्रभखु च्माख,ु भनाङ ९८४३४१३०८३ 

नासोँ गाउॉऩातरका प्रभखु धायाऩानी,भनाङ ९८४९४०८७८१ 

८ जशऺा जशऺा विकास तथा 
सभन्िम इकाई 

प्रभखु जशऺा विकास तथा 
सभन्िम, भनाङ 

०६६४४०२०५ 

9856049204 

९ सूचना सॊकरन य 
प्रिाह 

जजल्रा प्रशासन कामावरम, 
 

 

नेऩारी सेना, 
 

 

जजल्रा प्रहयी कामावरम, 
 

सशस्त्र प्रहयी फर 
 

 

या. अनसुन्धान जजल्रा का. 

स.प्र.जज.अ.  
 

 

सेनानी 
 

 

प्र.ना.उ. 
 

स.प्र.ना.उ. 
 

 

अ.अ. 

चाभे,  भनाङ ०६६४४०१३९ 

९८५१००३९०३ 

०६६४४०२२२ 

९८५७०४०९०४ 

०६६४४०१९९ 
९८५६०३५५५५ 

066440335 

9851142543 

०६६४४०१५२ 

९८५६०४९१५२ 

१० जजविकोऩाजवन स्थानीम तहहरु प्रभखुहरु चाभे गा.ऩा. 
भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. 
नाऩाव बतूभ गा.ऩा. 
नासोँ गा.ऩा. 

९८५६०४९५३१ 

९८५६०४९159 

९८४३४१३०८३ 

९८४९४०८७८१ 

११ सॊयऺण ACAP/तड.ि.का.. कामावरम प्रभखु ACAP य 
तड.ि.का.भनाङ 
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३.9 विषमग त ऺेत्रहरु 

क्र.स ऺेत्र 
नेततृ्ि प्रदान 
गने तनकाम 

जजम्भेिाय व्मजि सहमोगी तनकाम गरयनऩुने कामवहरु 

१ सूचना 
सभन्िम, खोज 
तथा उिाय 

जजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सतभतत य 
स्थानीम 
विऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सतभततहरु 

स्थानीम तहका 
प्रतततनतधहरु य 
प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी 

नेऩारी सेना , नेऩार प्रहयी , 
सशस्त्र प्रहयी फर, 
या.अ.जज.का., स्थानीम 
तहहरु, येडक्रस , याजनैततक 
दर, जशऺक विद्याथॉहरु ,  
स्थानीमिासी, जजल्रा 
अस्ऩतार, साभदुावमक सॊघ-
सॊस्था,क्रि, आभा सभहु 

जोजखभऩणुव ठाॉउफाट सयुजऺत स्थान 
तपव  राने, उिाय तथा योकथाभ, 

प्रकोऩ तनमन्त्रण, प्रथातभक स्िास््म, 

खाद्य, खानेऩानी, आिास, याहत एिॊ  
सभन्िम सूचना तथा सञ्चाय  
 

 

२ आऩतकारीन 
आिास तथा 
खाद्य य गैय 
खाद्य 
साभाग्रीहरु 

नेऩार 
येडक्रस 
सोसाइटी, 
खाद्य सॊस्थान 
य साल्ट 

ने.ये.सो.जजल्रा 
शाखा चाभे 

शाखा प्रभखु खाद्य 
सॊस्थान य साल्ट 
टे्रतडङ तडऩो प्रभखु  

जज.वि.व्म.सतभतत, 

स्था.वि.व्म.सतभतत, 

उद्योग फाजणज्म सॊघ, 

जज.स.स, स्थानीम तहहरु,  

ACAP, 

स्थानीमिासीहरु ( आभा 

प्रबावितहरुराई अस्थामी फसोिास 
य खाने कुयाहरुको उजचत व्मिस्था, 
प्रबावित िारिातरकाराई 
रत्ताकऩडा सहमोग आदद । 



 
 

 

 

टे्रतडङ य स्थानीम तह 
प्रभखु 

सभहु, चाभे मिुा सभूह , मिुा 
क्रफ ), 
भवहरा तथा फारफातरका 
का. ,जजल्रा िारकल्माण 
सतभतत, स्थानीम विद्यारमहरु, 

जज.ये.स., खाद्य सॊस्थान, 

साल्ट टे्रतडङ  तडऩो 
३ स्िास््म तथा 

ऩोषण 
खानेऩानी, 
स्िास््म य 
सयसपाइ 

गाउॉऩातरकाहरु गा.ऩा.अध्मऺ तथा  
ऩदातधकायी  

स्थानीम स्िास््म सॊस्था,  
नेऩार येडक्रस सोसाइटी  
का., गै.स.स./ मिुा क्रि 
तथा आभा सभहुहरु 

 

प्रकोऩ ऩयेको अिस्थाभा आधायबतू 
स्िास््म सेिा उऩरब्ध गयाउने। 

खानेऩानी व्मिस्थाऩन, ऩानी 
शवुिकयण, अस्थामी शौचारम, 

सचेतनाभरुक कामवक्रभ           

४ जशऺा/सचेतना जशऺा विकास 
तथा सभन्िम 
इकाई 

प्रभखु विद्यारमहरु, 

जजल्रा फारकल्माण सतभतत, 
गै.स.स, जज .स.स., स्थानीम 
तहहरु., गैयसयकायी 
सॊस्थाहरु, खानेऩानी उऩबोिा 
सतभतत, स्िास््म कामावरम,  

उद्योग िाजणज्म सॊघ  
सयुऺा तनकामहरु 

 

आिश्मकताको आधायभा 
ऩाठ्यऩसु्तक, शैजऺक साभाग्री य 
जशऺक उऩरव्ध गयाउने, पतनवचय 
बिन, स्टेसनयी, शौचारम आददको 
प्रफन्ध 

५ सॊयऺण गाउँपालिकाहरु गा.ऩा. प्रभखु तथा 
ऩदातधकायी 

नेऩार येडक्रस सोसाइटी, 
सॊयऺण ऺेत्र व्मिस्थाऩन 
सतभततहरु, ACAP 

का., ऩत्रकाय भहासॊघ, 

मिुा/ भवहरा/आभा सभहुहरु,  
िचत सभहु, सयुऺा तनकामहरु, 
स्थानीम तहहरु 

प्रकोऩको अिस्थाभा फवढ भात्राभा 
जोजखभ सभहुहरुको सयुऺाको 
प्रत्माबतुत गने 

६ कृवष, 

जीविकोऩाजवन 

 स्थानीम 
तहहरु 

गा.ऩा. प्रभखु तथा 
ऩदातधकायी 

गाउॉऩातरकाहरु, अन्नऩूणव 
सॊयऺण ऺेत्र आमोजना, 
गैयसयकायी सॊस्थाहरु, 

घयेर ु तथा साना उद्योग 
विकास सतभतत 

विउविजन, भर, तसचाई, प्रावितधक 
ऻान य तसऩ, ऩशऩुारन, फृऺ ायोऩण 

७ फन्दोिस्तीका 
साभग्री 
(Logistics) 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामावरम 

(DEOC) 

प्रभखु जजल्रा 
अतधकायी एिॊ 
गा.ऩा. अध्मऺ 
तथा 
ऩदातधकायीहरु 

सयुऺा तनकामहरु, याजनीततक 
दर, जजल्रा सभन्िम सतभतत, 
स्थानीम तहहरु, उद्योग 
िाजणज्म सॊघ, नागरयक सभाज, 

मातामात व्मिसामी 

याहत सॊकरन तथा वितयण, 

िसोिासको व्मिस्था आतथवक 
सहमोग, आिश्मकता अनसुाय 
सम्ऩकव  सभन्िम 

 



 
 

 

 

 

४. साभान्म ऩूिवतमायी मोजना 

क्र. 
स. 

के गने कवहरे गने कहाॉ गने कसरे गने कस/कसको सहमोगभा गने 
आिश्मक 
स्रोत 

उऩरव्ध 

स्रोत 

१ प्रकोऩ 
प्रबावितराई 
याहत 
वितयण गने 

प्रकोऩ 
बएको ३५ 
ददन तबत्र 

प्रबावित 
सभदुामभा 

जजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभतत य 
स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभततहरु 

नेऩार प्रहयी, सयकायी तथा 
गैय सयकायी तनकामहरु, 

स्थनीम तहहरु, 

ऺततको 
विियण 
अनसुाय 

 

२ ऩनु्स्थाऩना 
गने 

प्रकोऩको 
प्रबाि 
योवकएऩतछ 

स्थानीम 
सभदुामहरुभा 

जजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभतत य 
स्थानीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभततहरु 

याजनीततक दर, जज.स.स., 
स्थानीम तहहरु 

ऺततको 
विियण 
अनसुाय 

 

३ प्रकोऩ 
प्रबावित 
हरुराई 
सहतुरमत  
दयभा ऋण 
उऩरव्ध 
गयाउन ऩहर 
गने 

ऩनु्स्थाऩना 
कामव ऩतछ 

जजल्रा 
सदयभकुाभ 

कृवष ऻान केन्र, 
तडतबजन िन कामावरम, 

स्थानीम तहहरु 

याजनैततक दरहरु, 

जज.स.स., स्थानीम तहहरु,  

तथा जजल्राजस्थत  फैंकहरु 

आिश्मक 
कागजातहरु 

 

४ प्रकोऩ 
प्रबावितहरुरा
ई जजविको 
ऩाजवन 
वक्रमाकराऩह
रु सञ्चारन 
गने 

ऩनु्स्थाऩना 
कामव ऩतछ 

जजल्रा 
सदयभकुाभ य 
प्रबावित 
ऺेत्रभा 

कृवष ऻान केनर य 
घयेर ुतथा साना उद्योग 
विकास सतभतत, स्थानीम 
तह ACAP 

सयकायी तनकाम य सॊघ 
सॊस्था 

फजेट, 

कामवक्रभ, 

तातरभ, 

प्रविधी 
हस्तान्तयण 

 

५ खाद्यान्नको 
व्मिस्था 

फाढी, 
वहभऩात, 
वहभऩवहयो य 
आगरागी 
जस्ता 
प्रकोऩ ऩतछ 

प्रबावित 
स्थानभा 

खाद्य सॊस्थान, साल्ट 
टे «तडङ, येडक्रस तथा 
स्थातनम तहहरु 

सयकायी तथा गैयसयकायी 
तनकाम य स्थानीम तह 

  

६ तसचाइको 
व्मिस्था 
गने 

फाढी, 
वहभऩात, 
वहभऩवहयो य 
आगरागी 
जस्ता 
प्रकोऩ ऩतछ 

प्रबावित 
ऺेत्रभा 

कृ.ऻा.के. जरस्रोत तथा  

तसॊचाई विकास सि 
तड.का. य स्थातनम तह 

सम्ितधत सभदुाम तथा 
िातसन्दा 

  



 
 

 

 

७ खानेऩानीका 
स्रोतको 
ऩवहचान गयी 
ऩानीको 
व्मिस्था 
गने 

फाढी, 
वहभऩात, 
वहभऩवहयो य 
आगरातग 
जस्ता 
प्रकोऩ ऩतछ 

प्रबावित 
ऺेत्रभा 

 जज.स.स. तथा स्थातनम 
तह 

सयकायी तनकाम, सॊघ सॊस्था   

८ अनगुभन 
गने 

तनयन्तय कामव 
बईयहेको 
ऺेत्रभा 

सयोकायिाराहरु सफै 
एिॊ DDMC 

सयकायी तनकाम, सॊघ सॊस्था, 
सभदुाम 

  

९ स्िास््म 
सेिा 

तनयन्तय कामव 
बईयहेको 
ऺेत्रभा 

जज.स्िा.का., तथा 
स्िास््म केन्रहरु 

सयकायी तनकाम, सॊघ सॊस्था, 
सभदुाम 

जनशजि 
 

 

  

५. ऩूिावनभुानभा आधारयत ऩूिवतमायी मोजना 

क्र. 
स. 

के गने कहाॉ गने कसले गरे्न 
कस/कसको सहयोगमा 

गरे्न 
आवश्यक स्रोत कै. 

 

१ 

ऩूिवसूचना प्रणारीको 
विकास  

उच्च जोजखभ 
बएका स्थानीम 
तहहरु 

DDMC 

LDCC   
नेऩार प्रहयी, नेऩारी 
सेना, सशस्त्र प्रहयी 
फर य स्थानीम तहहरु 

टेतरपोन, भोिाइर 

भाइक, जनशिी 

 

२ 

जोजखभऩणुव ऺेत्र 
ऩवहचान तथा 
सयुजऺत स्थानको 
छनोट 

जोजखभऩूणव स्थानीम 
तहहरु 

 

DDMC 

DCC /RM 

सम्िि तनकाम, स्थानीम 
तहहरु, आभा/भवहरा 
सभहु य स्थानीम 
िातसन्दा 

िैठक छरपर, 

अन्तववक्रमा य अनगुभन 

 

३ 

स्िास््म साभग्रीको 
व्मिस्थाऩन य 
जनशजिको छनोट 

जोजखभऩूणव स्थानीम 
तहहरु 

 
DDMC / 
LDMC/DHO 

नेऩार येडक्रस य 
स्थानीम क्रिहरु 

आिश्मक औषधी 
ढुिानीका साधन य 
जनशजि दऺ हे.अ, 

अहेि, अनभी 

 

४ 

उिाय साभाग्री तथा 
जनशजिको 
व्मिस्थाऩन 

जोजखभऩूणव स्थानभा  

DDMC/LDMC 
नेऩारी सेना, नेऩार 
प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी 
फर, या.अ.जज.का. य 
येडक्रस 

स्टेचय प्राथतभक उऩचाय 
िाकस य अन्म उिाय 
साभग्री 

 

५ 

ऩानी तथा 
सयसपाइको 
व्मिस्थाऩन 

उच्च जोजखभ 
यहेका ऺेत्रभा 

गाउॉऩातरकाहरु येडक्रस, स्िास््मकभॉ, 
सभदुाम 

वऩमूस/Water Guard 
 

६ 

खाद्य साभग्रीको 
व्मिस्थाऩन तथा 
बण्डायण 

उच्च जोजखभ 
बएका ऺेत्रभा 

नेऩार खाद्यसॊथान, 

साल्ट टे «तडङ य 
भनाङ उद्योग 
िजणज्म सॊघ 

जज.स.स.,स्थानीम 
तहहरु, येडक्रस य सॊघ 
सॊस्थाहरु 

चाभर, विस्कुट, जचउया, 
चाउचाउ, ननु, तेर, दार 
आदद । 

 

७ आिास तथा गैय जोजखभऩूणव स्थानभा DDMC  स्थानीम तहहरु, नेऩार तत्रऩार, कऩडा य  



 
 

 

 

खाद्यसाभग्री नेऩार येडक्रस प्रहयी, नेऩारी सेना य 
सशस्त्र प्रहयी फर 

बाडाकुडा 

८ 

शैजऺक व्मिस्था उच्च जोजखभ 
सभदुामभा 

जशऺा विकास 
तथा सभन्िम 
इकाई य स्थानीम 
तहहरु 

गा.ऩा. तथा  
विद्यारम, जशऺक 
अविबािक, वि.व्म.स. 
विद्याथॉ 

वकताि काऩी सेट 
 

९ 

प्रिन्ध व्मिस्थाऩन 
(ढुिानी तथा 
बण्डायण ) 

जोजखभ बएका 
ऺेत्रहरुभा 

नेऩारी सेना, नेऩार 
प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी 
फर, येडक्रस, 

खाद्यसॊस्थान, साल्ट 
टे «तडङ, स्थानीम 
तहहरु 

खच्चड, घोडा, भातनस,  

ट्रमाक्टय, जीऩ 

आिश्मक सफै 
साभाग्रीहरु 

 

१० 

याहत कोषको 
स्थाऩना गने 

जजल्रा सदयभकुाभ 

तथा स्थानीम 
तहहरुभा 

 

DDMC/LDMC 

उद्योग िाजणज्म सॊघ, 

स्थानीम तहहरु, 

जज.वि.व्म.स. 

 

सॊजचत यकभ 

 

११ 

सूचना केन्रको 
स्थाऩना गने 

जजल्रा सदयभकुाभ 
DDMC/LDMC  नेऩारी सेना, जजल्रा 

प्रहयी कामावरम, 

सशस्त्र प्रहयी फर, 
नेऩार येडक्रस,या.अ. 
जज.का., स्िास््म 
कामावरमका सेिा 
केन्रहरु,ACAP, 
स्थानीम तहहरु तथा 
तडबीजन िन कामावरम 

जजल्रा प्रशासन कामावरम   
०६६–४४०१३३,  

066-440335 

०६६ - ४४०१३९ 

९८५६०३७७७७ 

९८५१००३९०३ 

जजल्रा प्रहयी कामावरम   
०६६–४४०१९९ 

066-440140 

 

१२ 

आगरागी हनु सक्ने 
सॊकटातबभखु ऺेत्र 
ऩता रगाउन े

सॊबावित स्थानभा DDMC/LDMC नेऩार येडक्रस, 
तडतबजन िन कामावरम, 
स्थानीम तहहरु, ACAP 

अतबरेख, प्रततिेदन 
 

१३ 

आगरागीफाट फच्न 
सवकने उऩामहरुको 
फायेभा ऩम्ऩरेट तथा 
ब्रोसय प्रकाशन गयी 
विियण गने । 

सॊबावित स्थानभा DDMC/ 

LDMC 
नेऩार येडक्रस, 

तडतबजन िन कामावरम, 

स्थानीम तहहरु,ACAP 

ब्रोसय, ऩम्ऩरेट, ऩसु्तक 
 

१४ 

आगरागी प्रकोऩ 
व्मिस्थाऩन तारीभ 

सॊबावित स्थानभा DDMC नेऩार येडक्रस, 

तडतबजन िन कामावरम, 

स्थानीम तहहरु ACAP 

प्रजशऺक, तातरभ 
साभाग्री 

 

१५ 

फाढी, वहभऩात, 
वहभऩवहयो य आगरागी 
ऺेत्र ऩवहचान तथा 
तनमन्त्रण  

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

कृवष ऻान केन्र, 
तडतबजन िन 
कामावरम, ACAP  य 
स्थानीम तहहरु 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सस्था 

स्टेसनयी, नक्साड्ढन 
साभाग्री य दऺ 
जनशजि 

 

१६ 

नदी तनमन्त्रण गने प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

तडतबजन िन 
कामावरम, ACAP,  
तसॊचाई, जरस्रोत, 

सयकायी तनकाम य 
वितबन्न सॊघ सस्थाहरु 

तायजारी, दऺ जनशजि 
तथा भेतसनयी औजाय 

 



 
 

 

 

स्थानीम तहहरु 

१७ 

जनचेतना अतबिवृि 
य तातरभ गोवष्ठ गने 

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

कृवष ऻान केन्र, 
तडतबजन िन 
कामावरम, ACAP. 
य स्थानीम तहहरु 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

आतथवक, भानिीम तथा 
बौततक श्ोतहरु 

 

१८ 

फन सदुृवढकयण 
कामवक्रभ गने 

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

ACAP, तडतबजन 
िन कामावरम, 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

आतथवक, भानिीम तथा 
बौततक श्ोतहरु 

 

१९ ऩmरपुर, तयकायी 
खेती तथा िन 
जोगाऔ ॊ अतबमान 
सॊचारन गने 

जजल्रा बयी कृवष ऻान केन्र, 

तडतबजन िन 
कामावरम,स्थानीम 
तहहरु, जशऺा 
विकास तथा 
सभन्िम इकाई य 
ACAP 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

ऩोिय, ऩम्ऩेट, सडक 
नाटक, जनशजि 

 

२० खानेऩानीका भहुान 
सॊयऺण गने 

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

स्थानीम तहहरु, 

तडतबजन िन 
कामावरम,ACAP, 
खानेऩानी, 
जरस्रोत तसॊचाई  

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

आतथवक, भानिीम तथा 
बौततक श्ोतहरु 

 

२१ परपूरको िोट 
वितयण य िृऺ ायोऩण 
गयाउन े

वहउॉऩात तथा 
तषुायो प्रबावित 
स्थानीम तहहरुभा 

कृवष ऻान केन्र, 

तडतबजन िन 
कामावरम यACAP 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

परऩूmरका विरुिा, 
िोयी, झ्माउ य नसवयी 

 

२२ चयन ऺेत्रको 
विकास गने 

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

बेटनयी अस्ऩतार 
तथा ऩश ुविऻ 
केन्र, तडतबजन 
िन 
कामावरम,स्थानीम 
तहहरु 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

आतथवक, भानिीम तथा 
बौततक श्ोतहरु 

 

२३ जैविक विविधताको 
सॊयऺण गने 

प्रबावित स्थानीम 
तहहरुभा 

ACAP, कृवष ऻान 
केन्र य तडतबजन 
िन कामावरम 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

ऩोिय, ऩम्ऩरेट, सञ्चाय 
भाध्मभ होतडवङ फोडव 

 

२४ फन जॊगर सॊयऺण 
तथा आगोरागी 
तनमन्त्रण सम्फन्धी 
सचेतना तातरभ 

जोजखभभा यहेका 
िस्तीहरुभा 

ACAP  य तडतबजन 
िन कामावरम, 
जशऺा विकास तथा 
सभन्िम इकाई 

सयकायी तनकाम य 
सॊघ सॊस्था 

प्रजशऺक, तातरभ 
साभाग्री 

 

 

 

६. आऩतकातरन प्रततकामव मोजना 



 
 

 

 

क्र.स के गने कवहरे गने कहाॉ गने कसरे गने 
कस/कसको 
सहमोगभा गने 

आिश्मक स्रोत उऩरव्ध स्रोत 

१ 

खोज तथा 
उिाय गने 

तत्कार प्रबावित ऺेत्रभा नेऩारी सेना 
नेऩार प्रहयी, 
सशस्त्र प्रहयी 
फर, 
नेऩार येडक्रस, 

याजनीततक दर, 

नागरयक सभाज, 
जनप्रतततनधी 
सभदुामका द  ऺ
व्मजिहरु 

प्रकोऩको प्रबाि अनसुाय, 
डोयी, िेल्चा, गर, 

कोदारो य राईप 
ज्माकेट 

नेऩारी सेना, 
नेऩार प्रहयी, 
सशस्त्र प्रहयी 
फर  य 
स्िमॊसेिकहरु 

२ 

प्राथतभक 
उऩचाय गने
  

उिाय 
कामव 
सॊगसॊगै 

सयुजऺत 
स्थानभा 
ल्माएय 

स्िास््म 

कभॉ, येडक्रस 

उिायभा 
खवटएका 
व्मजिहरु 

प्राथतभक उऩचाय िाकस 
य दऺ जनशजि 

 

३ 

भतृ तथा 
घाइतेको 
त्माङ्क 
सॊकरन गने य 
केन्रीम विऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सतभततभा 
ऩठाउन े

सात ददन 
तबत्र 

प्रकोऩ प्रबावित 
ऺेत्रभा 

 

RM / DDMC, 

LDMC 

नेऩारी सेना,  
नेऩार प्रहयी, 
सशस्त्र प्रहयी 
फर, 
या.अ.जज.का. य 
स्थानीम तहहरु 

कऩी डड्ऩेन य पभेट 
 

४ 

घाइतेको 
उऩचाय गने 

तत्कार जशविय तथा 
अस्ऩतारभा 

जजल्रा 
स्िास््म 
कामावरम 

PHC, HP, 

SHP, 

जज.आमूिेद 

औषधी, उऩकयण य 
जनशजि 

औषधी,  
जनशजि 

५ 

अस्थामी 
िासस्थानको 
व्मिस्था गने 

उिाय 
कामव 
सॊगसॊगै 

विद्यारम तथा 
साभदुावमक 
बिन,भवहरा य 
आभा सभहुको 
बिन,क्रफको 
बिन 

जशऺा विकास 
तथा सभन्िम 
इकाई 

सभदुाम 
,नागरयक 
सभाज, स्थानीम 
तह य येडक्रस 

ACAP, 

CAMC,  

फन व्मिस्थाऩन 
उऩसतभतत य 
याजनैततक 
दरहरु 

तत्रऩार, काठ य अन्म 
साभग्री 

 

६ 

याहत वितयण 
गने 

तत्कार जशवियहरुभा 
तथा आिस्मक 
स्थानभा 

येडक्रस 

DDMC, 
LDMC,   

स्थानीम तहहरु 

उद्योग िाजणज्म 
सॊघ 

तमायी सखु्खा खाजा, 
खाना तथा नगद याहत 

 

७ 

खानेऩानी तथा 
सयसपाइको 
व्मिस्था गने 

तत्कार जशवियहरुभा गा.ऩा. तथा 
जज.स.स. 
खानेऩानी 
कामावरम 

सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्था 

ऩाइऩ तथा जाय २० 
थान (२० तरटयको) 

 

८ 

आऩतकातरन 
जशऺा सञ्चारन 
गने 

सात ददन 
तबत्र 

जशवियहरुभा जशऺा विकास 
तथा सभन्िम 
इकाई. 
स्थानीम 
तहहरु य 
DDMC, 
LDMC 

विद्यारमहरु जशऺा विकास तथा 
सभन्िम इकाई. य 
स्थानीम तहहरु 

 



 
 

 

 

९ 

आगरागी 
बईयहेको 
ऺेत्रभा भातनस 
तथा भूल्मिान 
सम्ऩजत्त 
जोजखभभा यहे 
नयहेको 

मवकन गने वऩतडतको 
सम्ऩजत्तको 
तत्कार सयुऺा 
गने  

तड.ि.का. य 
ACAP, 

CAMC 

येडक्रस, नेऩारी 
सेना नेऩार 
प्रहयी, सशस्त्र 
प्रहयी फर य 
DDMC, 
LDMC 

ACAP, 

CAMC,  

फन व्मिस्थाऩन 
उऩसतभतत य 
याजनैततक 
दरहरु 

सयुजऺत फाकस तथा 
कोठा 

 

१० 

आगरागी 
बईयहेको 
स्थानभा 
फाॉधीएका ऩश ु
चौऩामाहरुराई 
उि 
स्थानफाट साने 

तत्कार सयुजऺत 
स्थानभा 

तड.ि.का. य 
ACAP, 

CAMC,  

येडक्रस, 
स्थानीम तह 
एिॊ 
मूिा/आभा 
सभूहहरु 

ACAP, 

CAMC,  

फन व्मिस्थाऩन 
उऩसतभतत य 
याजनैततक 
दरहरु 

हतसॉमा, डोयी, दाम्रो, गर, 

फन्चयो 

 

११ 

खानेऩानी तथा 
खाद्यान्नको  
व्मिस्था गने 

वहभऩात  
ऩरययहेको 
सभमभा 

प्रबावित ऺेत्रभा खानेऩानी तथा 
खाद्यान्नको  
व्मिस्था गने , 
वहभऩात  
ऩरययहेको 
सभमभा नेऩार 
खाद्य सॊस्थान, 

साल्ट टे «तडङ, 

जज.स.स. 
स्थानीम 
तहहरु 

सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्था, नागरयक 
सभाज, 

याजतनततक दर 

जनशजि, खानेऩानी को 
भहुान ऩवहचान, ऩाइऩ, 

खाद्यान्न साभाग्रीहरु 

 

१२ 

विउ विजनको 
व्मिस्था गने 

भौसभ 
अनसुाय 

वहभऩात 
प्रबावित ऺेत्रभा 

कृवष ऻान केन्र 
य स्थानीम 
तहहरु 

सयकायी तनकाम 
तथा सॊघ सॊस्था 

विउ विजन, कृवष 
औजाय, भर 

 

 

7. आिश्मकताको रेखाजोखा 

७.१ विषमगत स्रोत साधन आॉकरन 

क्र.
स. 

कामावरम साभाग्रीको प्रकाय साभाग्रीको नाभ तथा ऩरयणाभ बएको स्थान कैवपमत 

१ जजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभतत 

कोष कोषभा भौज्दात यकभ रु. 
१२,३५,३८१।६६ 

जजल्रा प्रशासन 
कामावरम, भनाङ  

 

२ स्थानीम तहहरु् 
चाभे गा.ऩा. 
भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. 

कोष स्थानीम  ४ िटा गाउॉऩातरकाहरुरे 
जम्भा रु २२,०००,००।–यकभ 
वितनमोजन गयी स्थानीम विऩद् 

सम्फजन्धत 
गाउॉऩातरकाहरु 

१ िटा 
एम्फरेुन्स 
भनाङ वङस्माङ 



 
 

 

 

नासों गा.ऩा. 
नाऩाव बतूभ गा.ऩा. 

व्मिस्थाऩन कोष स्थाऩना बएको, गा.ऩा.भा यहेको, 

३ जजल्रा सभन्िम 
सतभतत 

गैय खाद्य साभग्री ऩाइऩहरु्- १००० तभटय 
प्मानहरु्-२० िटा 

चाभे गैय खाद्य 
साभग्री 

४ नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी 

गैय खाद्य साभग्री ५० घयऩरयिायराई ऩगु्ने तत्रऩार, 

कम्िर, कऩडा, प्राथतभक उऩचाय 
फाकसथान, बाडा सेट रगामतका 
साभाग्रीहरु यहेका, 

जजल्रा शाखा 
चाभे, भनाङ 

१ िटा 
एम्फरेुन्स 
सॊचारनभा 
यहेको, 

५ नेऩार खाद्य सॊस्थान 
भनाङ शाखा कामावरम
  

खाद्यसाभग्री शाखाभा १५ क्िीन्टर 

तडऩोभा १० क्िीन्टर  

चाभे, हमु्डे  
 

६ साल्ट टे्रतडङ तरतभटेड 

ईकाई कामावरम  

नून ७ क्िीन्टर भनाङ 
 

७ उद्योग िाजणज्म सॊघ
  

खाद्यसाभग्री
  

आिश्मकता अनसुाय  भनाङ 
 

८ बेटनयी अस्ऩतार 
तथा ऩशसेुिा विऻ 
केन्र, सम्ऩकव  
कामावरम भनाङ 

ऩश ुउऩचाय 
औषतध 

अत्मािश्मक औषधीहरु बे.अ.ऩ.वि.के.स.का.
चाभे, भनाङ  

 

९ जजल्रा स्िास््म 
कामावरम 

स्िास््म सेिाका 
सम्ऩूणव औषधी 

अत्मािश्मक औषधी खरयद बएको जजल्रा अस्ऩतार, चाभे 
तथा स्थानीम स्िास््म 
कामावरमहरुभा 

 

 

७.2 िन्दोिस्तीका साभानको आॉकरन 

क्र. 
स. 

साझेदायको नाभ 

खाद्य 
साभग्री 
छ बन े
जचन्ह 

रगाउन े

गैयखाद्य 
साभग्री छ 
बन ेजचन्ह 
रगाउन े

औषतध, स्िास््म य सयसपाइ 
साभग्री छ बन ेजचन्ह रगाउन े

उऩरव्ध 
आकजस्भक 
कोष रु. 

जनशजि 

१ 

 

खाद्य सॊस्थान/ 
साल्ट टे्रतडङ 

√ 
    

२ येडक्रस 
 √ √ 

  

३ नेऩार प्रहयी  √ 
  √ 

४ नेऩारी सेना  √ √ 
 √ 

५ सशस्त्र प्रहयी फर  √ √ 
 √ 

६ या.अ.जजल्रा का.     √ 

७ जज.वि.व्म.स./ 
स्था.वि.व्म.स 

 हेतरप्माड 
 √ √ 

८ जजल्रा स्िास््म 
कामावरम 

  √ 
 स्िास््म कभॉ, RRT 

सदस्म जजल्रा 
आमिेुदका स्िास््म 



 
 

 

 

कभॉ 
९ जशऺा विकास 

तथा सभन्व्म 
इकाई 

    √ 

१० गाउॉऩातरकाहरु 
 √ √ 

 √ 

११ जज.स.स.  √ 
 √ √ 

१२ बे.अ.ऩ.वि.के.स.का. 
चाभे, भनाङ
  

 √ √  तातरभप्राप्त प्रावितधक 
कभवचायीहरु 

१३ कृ.ऻा.के.  √ 
  तातरभप्राप्त प्रावितधक 

कभवचायीहरु 

१४ तड.ि.का.  √   तातरभप्राप्त प्रावितधक 
कभवचायीहरु 

१५ आभा सभूह/ 

भवहरा सभूह 

 √ आिश्मकता अनसुाय स्िास््म तथा 
सयसपाइभा सहमोग गने 

 √ 

१६ 
ACAP  √ आिश्मकता अनसुाय स्िास््म तथा 

सयसपाइभा सहमोग गने 

 √ 

१७ साभदुावमक 
सॊस्थाहरु 

 √ आिश्मकता अनसुाय स्िास््म तथा 
सयसपाइभा सहमोग गने 

 √ 

१८ चाभे मिुा सभूह  √   √ 

 

७.३ अन्म आिश्मकताहरु 

 स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सतभततराइव कृमाजशर फनाइव ऺभता विकासका कामवक्रभहरु साथै ऐन 
तनमभ कामववितध फनाउन सहजजकयण गनुवऩने । 

 Local Emergency Operation Center (LEOC) जजल्राका स्थानीम तहहरुभा स्थाऩना य ऺभता 
विकास गनुवऩने । 

 Early Warning Syastem भस्मावङदी नदीभा जडान गयी व्मिजस्थत गनुवऩने । 

 District Emergency Operation Center (DEOC)  को ऺभता विकास गयी अत्माधतुनक, प्रवितधमिु 
य तातरभ प्राप्त जनशजि याखी सूचना सॊप्रषेणराइव थऩ प्रबािकायी फनाउन ुऩने । 

 अग्नी तनमन्त्रण तथा वहभ ऩवहयोफाट उिाय गनवका रातग तातरभ तथा साभग्रीको व्मिस्था 
गनुवऩने।  

 सफै तनकामहरुभा प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोष  स्थाऩना गनुवऩने ।  
 विकट वहभारी जजल्रा बएकोरे साझेदाय तनकामहरु फीच तनयन्तय सभन्िम फैठक फस्नऩुने ।  
 वहभारी जजल्रा बएकोरे वितबन्न जोजखभमिु वहभतारहरुको अध्ममन/विश्लषेण हनुऩुने ।   
 प्रकोऩफाट ऩीतडतहरुको रातग आिश्मक ऩने आश्मस्थरको ऩूिावधाय विकास गनुवऩने ।   



 
 

 

 

 प्रकोऩफाट ऩीतडतहरुको उऩचायका रातग वितबन्न स्थानभा रैजान हारसम्भ जजल्राभा एम्फरेुन्स 
सेिा ऩमावप्त नहनु ु य प्रमास बएताऩतन व्मिस्थाऩनभा हनुे कदठनाईका कायण सम्फजन्धत तनकाम 
तथा सयोकायिाराहरु उत्सावहत फनाउनऩुने । 

 Quick Response  Team (QRT ) को व्मिस्था गनुवऩने ।  
 Immediate Response Team (IRT) को व्मिस्था गनुवऩने । 

७.४ अनभुातनत रागत 

क्र.सॊ. साभग्री िा गततविधी तथा कामव अनभुातनत रागत कैवपमत 

१. सभन्िम तथा सूचना व्मिस्थाऩन ऺेत्र ६०००००।०० जनचेतनासाभग्री, 
प्रततिेदन,सभन्िम िैठक 

२ खोज तथा उिाय ऺेत्रका रातग १००००००।०० उिाय साभग्री, तातरभ 

३ खाद्य तथा कृषी ऺेत्रका रातग १५०००००।०० खाद्यान्न खरयद तथा ढुिानी 
४ आिास तथा बण्डायण ऺेत्रका रातग २५०००००।०० आश्म स्थर तनभावण तथा 

गोदाभ  
५ स्िास््म,ऩोषण तथा खानेऩानी य 

सयसपाइव ऺेत्रका रातग 

५०००००।०० स्िास््म साभग्री, औषतध तथा 
खानेऩानी य सयसपाइवको 
साभान 

६. आऩतकातरन सभमभा जशऺा ऺेत्रका 
रातग 

५०००००।०० ऩाठ्यऩसु्तक तथा पतनवचय 

७ सॊयऺण ऺेत्रका रातग २००००००।००  
 जम्भा ८६०००००।००  
 

7.5 आतथवक स्रोत य उऩरब्ध हनुे वितध य सॊमन्त्र 
 आतथवक स्रोतको व्मिस्थाऩनका रातग जजल्रास्तयभा गरयने कामवक्रभहरुको तनतभत्त प्रदेश तथा 

सॊजघम सयकायसॉग यकभ भाग गरयने । 

 स्थातनम तहभा मस भनाङ जजल्राका सिै ४ िटै स्थानीम तहरे विऩद् व्मिस्थाऩन कोष खडा गयी 
तमायी हारतभा याखेको हुॉदा त्मसको ऩरयचारनको रातग कामववितध तमाय य अनजुशऺणभा सहामता 
प्रदान गने । 

 जजल्राभा वक्रमाजशर विकास साझेदाय सॊस्थाहरुराइव एकिाय प्रणारी भापव त सहमोगको 
सतुनजितताको रातग आग्रह गरयने । 

 सिै साझेदायहरुको सभन्िम य सहकामवभा श्ोतहरुको सतुनजितता गरयने । 

 

८. अन्म तनकामहरुसॉगको सभन्िम य सहकामव  
 जजल्राभा आऩतकारीन कामव सॊचारन केन्र स्थाऩना य सॊचारन कामव अगातड फडाउने । 



 
 

 

 

 फाह्य सहमोगका रातग सयकायी तथा गैयसयकायी तनकाम फीच सभन्िम फैठक आमोजना गने । 

 केजन्रमस्तय प्रदेशस्तय य स्थानीमस्तयभा सूचना सॊप्रषेण य सभन्िम गयी आिश्मक खोज उिाय य 
याहतको कामव गने । 

 मोजना कामावन्िमनभा सयोकायिाराहरु सिैराइव सहबागी गयाइवने । 

9. रवङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभािेशीकयण 
 फारफातरका तथा जोजखभभा यहेका सभूहहरुभा आऩत्कातरन ऩरयजस्थततको कायणफाट उत्ऩन्न हनुे 

शोषण दूयव्मिहाय तथा हेराहनुफाट सॊयऺण गरयने । 

 प्राकृततक विऩद् तथा अन्म आऩत्कातरन ऩरयजस्थततहरुभा उऩरब्ध गयाउने सहमोग कामवक्रभहरु 
जोजखभभा यहेका सभूहहरुका रातग भानिअतधकाय सम्फन्धी कानून, अन्तयाविम भूल्म भान्मता 
तथा याविम कानूनरे प्रत्माबतु गयेका भौतरक अतधकायहरुको सॊयऺण गदवछन बने्न विषम सतुनजित 
गरयने । 

 जोजखभभा यहेका सभूह/सभदुामहरुको सॊयऺण सतुनजित गयी आऩत्कातरन सहमोगको न्मामोजचत 
वितयणभा सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

 विऩद्को सभमभा फारभैत्री स्थान, सयुजऺत प्रसतुत गहृ तथा भनोसाभाजजक ऩयाभशव सम्फन्धी 
सहमोग गरयने  

 विऩद्का कायण विछोड बएका फारफातरका तथा वकशोयीहरुको ऩवहचाहन, दताव तथा स्िास््म 
ऩरयऺणको रातग सहमोग गने तथा त्मस्तो सहमोगऩतछ उऩमिु सेिा तथा सॊयऺणका सवुिधा 
सवहत ऩरयिायजनको खोजी गने य ऩरयिाय प्राप्त हनु नसकेभा तनजहरुको ऩारन ऩोषण तथा 
येखदेखको उजचत प्रिन्ध गने । 

 विऩद्को सभमभा मौन दूव्मविहाय, वहॊसा तथा शोषण योकथाभका रातग अनगुभन प्रततिेदन तथा 
ऩैयिी गने प्रणारीको स्थाऩना गने । 

 

 

 

 

१०. अनगुभन भूल्माङ्कन तथा तसकाइव मोजना 
१०.1 रक्ष्म य सूचकहरु 

 जजल्राभा फनाइवएका सिै कल्स्टयहरुको तोवकएको जजम्भेिायीको आधायभा रक्ष्म य सूचकहरु 
तनधावयण गरयने । 

 प्रत्मेक ३ भवहनाभा रक्ष्म य सूचकहरुको  िायेभा ऩनुयािरोकन गरयने । 

 कृततभ घटना अभ्मास गरयने । 

 सिै स्थानीम तहभा प्रततकामव मोजनाको िायेभा जानकायी प्रदान गयी तमायी हारतभा याजखने । 

१0.2 अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा तसकाइव सॊमन्त्र 



 
 

 

 

 जजल्राभा प्रभखु जजल्रा अतधकायीको सॊमोजकत्िभा अनगुभन तथा भूल्माॊकन सतभतत गठन गरयनेछ 
। 

 विऩद् तसकाइवराइव वितबन ्न विकास साझेदाय तनकामको सहमोगभा अतबरेजखकयण गरयनेछ । 

 अनगुभन तथा भूल्माॊकनभा तनम्नानसुायका ऺेत्र  सभेवटनेछ:- 
१.आऩत्कारीन कामव सॊचारन केन्रको प्रबािकारयता, 
२.तातरभ तथा उच्च प्रविधीमिु उऩकयणको व्मिस्थाऩन, 
३.खोज तथा उिाय ऺभताको व्मिस्था, 
४.बिन तनभावण सॊवहताको कामावन्िमन, 
५.आऩतकारीन गोदाभ घय य ऩूिवबण्डायणको व्मिस्था, 
६.विऩद् अध्ममन अनसुन्धानको आिश्मकता, 
७.मातामातको ऩहुॉच नबएको स्थानहरुभा हेतरकप्टय िस्ने स्थानको व्मिस्थाऩन, 
८.खलु्रा ऺेत्रको ऩवहचाहन, व्मिस्थाऩन तथा सॊयऺण, 
९.सभदुाम/विद्यारमहरुभा जनचेतना अतबिवृि,  
१0.3 अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामवमोजना 

तस
.न.  

तफषमफस्त ु कामवक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरु जजम्भेफाय तनकाम 
सहमोगी 
तनकाम 

सभम 
सीभा 

अनगुभन 
तथा 

सऩुयीफेऺण 

अऩेजऺत 
प्रततपर 

१ विऩद् 
व्मफस्थाऩन 

जजल्रको हकभा प्र.तन.को 
कभाण्डभा.२५जना प्र.क.२४ 
सै घण्टा उिायका साभाग्री 
सवहत Stand By भा यहने य 

भातहत प्रहयी ईकाईहरुको 
हकभा ७ जनाको टोरी Stand 

By भा यहने य आिश्मकता 
अनसुाय थऩ टोरी खवटने। 

 स.प्र.फर नेऩार भनाङको 
हकभा स.प्र.तन.को 
कभाण्डभा २१ जनाको 
टोरी जजल्रा तबत्र  हनुे 
जनुसकैु घटना तथा 
दघुवटनाभा ऩरयचारनका 
रातग य विऩद् उिायका 
रातग ज.ुप्र.अ.को  कभाण्डभा 

१० जनाको टोरी 
उिायका साभाग्री सवहत 
24/7 Stand By भा यहने य 
आिश्मकता अनसुाय थऩ 

स्थानीम तहहरु  ,
नेऩारी सेना , 

नेऩार प्रहयी , 

सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार 

जजल्रा 
सभन्िम 
सतभतत ,
जजल्रा 
येडक्रस ,
जजल्रा 
अस्ऩतार ,
स्थानीम 
खााद्य 
सॊस्थान ,
NGO  हरु 
एिॊ अन्म 
सयोकायिा
रा तनकाम 
हरु 

आिश्मक
ता 
अनसुाय 

जज .प्रशा.  
कामावरम 
भनाङ 

प्राकृततक 
प्रकोऩ ऩूिव 
तमायी तथा 
विऩद्को 
सभमभा 
तत्कार उिाय 
गयी हनु सक्ने 
अत्मातधक 
ऺततराई 
न्मूतनकयण गनव 
सहमोग ऩगुेको 
हनुे । 



 
 

 

 

टोरी खवटने। 

 नेऩारी सेनाको हकभा  
अतधकृतको कभाण्डभा एक 
से .भु. टोरी २४ सै घण्टा 
उिायका साभाग्री सवहत 
Stand By भा यहने 
आिश्मकता अनसुाय थऩ 
टोरी खवटने। 

 सम्फजन्धत सयुऺा 
तनकामहरु  ,गाउॉऩातरकाहरु ,
जजल्रा येडक्रस तथा अन्म 
कामावरमहरु सॊग सभन्िम 

य सहकामव गयी उिाय तथा 
याहत तफतयण कामवभा 

तदारुकताकासाथ खवटने । 

 सयुऺा साईयनको ब्मिस्था गयी 
कामावन्िमनभा ल्माईने । 

१०.4 ऺभता विकास 
 जजल्रा तथा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सतभततराइव नीतत तनमभ तथा विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 

अनजुशऺण तातरभ 

 जजल्रा तथा स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सतभततराइव Exposure Visit 

 स्थानीम तथा जजल्रा स्तयभा कृततभ घट्ना अभ्मास 

 विद्यारम भापव त विऩद जोजखभ न्मूतनकयण सम्फन्धी कामवक्रभहरु सॊचारन 
१०.५ विऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रततकामव मोजनाको ऩनुयािरोकन य ऩषृ्ठऩोषण 

 प्रत्मेक ६ भवहनाभा विऩद् ऩूिव तमायी तथा प्रततकामव मोजनाको ऩनुयािरोकन फैठक याजखने छ य 
प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणराइव अतबरेजखकयण गरयने छ । 

 आिश्मकता अनसुाय भनसनु ऩूिवतमायी मोजना तथा अन्म मोजना तमाय गरयन ेछ । 

 सॊघ य प्रदेशफाट प्राप्त तनदेशनराइव जजल्रा य स्थानीम स्तयभा जानकायी गयाइने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

११. अनसूुचीहरु 

           जजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सतभततका ऩदातधकायीहरुको नाभािरी तथा सम्ऩकव  सूची 
क्र.
स. 

नाभ, थय ऩद सॊस्था िा कामावरम भोिाइर नम्िय 
कामावरमको 

टेतरपोन नम्िय 

१ प्र.जज.अ. ऩषु्ऩयाज ऩौडेर अध्मऺ जजल्रा प्रशासन कामावरम ९८५६०३७७७७ ०६६४४०१३३ 

२ जज.स.अ. प्रविन ऩौडेर सदस्म जजल्रा सभन्िम सतभतत ९८५६००४२२२ ०६६४४०२४४ 

३ अध्मऺ रोकेन्र फहादयु घरे सदस्म चाभे गा.ऩा. ९८५६०४९५३१ ०६६४४०१७० 

४ अध्मऺ कान्छा घरे सदस्म भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. ९८५६०४९१५९  

५ अध्मऺ चन्र घरे सदस्म नासों गा.ऩा. ९८४९४०८७८१  

६ अध्मऺ तभङभा तछरयङ राभा सदस्म नाऩाव बभूी गा.ऩा. ९८४३४१३०८३  

७ सेनानी विभर कुभाय शे्ष्ठ सदस्म यणदर गलु्भ 9857040904 ०६६४४०२२२ 

८ प्र.ना.उ.भेख फहादयु कुॉ िय सदस्म जजल्रा प्रहयी कामावरम ९८५६०३५५५५ ०६६४४०१९९ 

9 स.प्र.ना.उ. यभेश बिुाजी सदस्म सशस्त्र प्रहयी फर ९८५१२७२५१९ 066440335 
१० प्र.अ.अ. प्रचण्रभान डॊगोर  सदस्म या.अ.जजल्रा कामावरम ९८५६०४९१५२ ०६६४४०१५२ 

११ का.प्र. डा. प्रविन जघतभये सदस्म जजल्रा अस्ऩतार चाभे ९८६१२४२७८३ ०६६४४०११९ 

१२ का.प्र. कृ.ऻा.के. 
याजेश तसरिार 

सदस्म कृवष ऻान केन्र ९८५६०46308 ०६६४४०२१३ 

१३ का.प्र.डा. रुऩेश शे्ष्ठ सदस्म बेटनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुविऻ 
केन्र 

९८५६०16234  

१४ प्रभखु नायामण येग्भी सदस्म जशऺा विकास तथा सभन्िम इकाई  ०६६४४०२०५ 

१५ का.प्र. तड.ि.अ.विष्ण ुप्रसाद 
अतधकायी 

सदस्म तडतबजन िन कामावरम ९८५६०49140 ०६६४४०१४० 

१७ का.प्र. ई.ढाकायाभ आचामव सदस्म जरस्रोत तथा तसॊ.वि.स.तडतबजन 
कामावरम 

९८५६०४९२४६ ०६६४४०२४६ 

२० का.प्र. याभ ऩूजन ठाकुय सदस्म जजल्रा आमूिेद स्िास््म केन्र  ०६६४४०१८१ 

२१ का.प्र. िासदेुि खततिडा सदस्म भारऩोत कामावरम  ०६६४४०११५ 

२२ का.प्र. प्रददऩभणी शभाव सदस्म जजल्रा हरुाक कामावरम ९८६८९३७४६१ ०६६४४०२३५ 

२३ का.प्र. को.तन. होभनाथ ऩौडेर सदस्म को.रे.तन.का.  ०६६४४०२०१ 

२४ तन.का.प्र.आन्ननद फरुावकोटी सदस्म नाऩी कामावरम 9851053718 ०६६४४०११७ 

२५ जेरय नायामण प्रसाद बण्डायी सदस्म कायागाय कामावरम ९856031336 ०६६४४०१५७ 

२६ शा.प्र. याभ चन्र खनार सदस्म नेऩार खाद्य सॊस्थान शाखा का. ९८४७१३३८४८ ०६६४४०१०३ 

२७ नायामाण प्रसाद बण्डायी सदस्म साल्ट टे्रतडङ शाखा कामावरम ९856031336 
 

२८ प्रतततनधी  सदस्म ने.क.ऩा. -नेकऩा प्रतततनधी_   



 
 

 

 

२९ प्रतततनधी  सदस्म नेऩारी काॊग्रसे   

३० श्ी विनोद राभा सदस्म  ने.ये.सो.भनाङ ९८५६०४९५०३ 
 

3१ नविन रातभछान े सदस्म नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ भनाङ शाखा 9856046668 
 

३२ सविन कुभाय शे्ष्ठ सदस्म उद्योग िाजणज्म सॊघ 9846192716  

३३ स.प्र.जज.अ.श्ी शायदा चातरसे सदस्म 
सजचि 

जजल्रा प्रशासन कामावरम ९८49034051 ०६६४४०१३९ 

 

         जजल्रा जस्थत कामावरम सॊघ/ सॊस्थाहरुसॊग उऩरब्ध सिायी साधनहरु् 
 

क्र.स कामावरमको नाभ सिायीसाधनको वकतसभ सॊख्मा कै. 
१. जजल्रा प्रशासन कामावरम  जीऩ 1  

२. जजल्रा सभन्िम सतभततको कामावरम जीऩ,भोटयसाइकर १/२  

३. यणदर गलु्भ  जीऩ १  

४. जजल्रा प्रहयी कामावरम जीऩ, भोटयसाईकर 2/8  

5. सशस्त्र प्रहयी फर जीऩ 1  

६. जजल्रा स्िास््म कामावरम   भोटयसाईकर १/२  

७. ने.ये.सो. जजल्रा शाखा  एम्फरेुन्स  १  

८. कृवष ऻान केन्र भोटयसाइकर ३  

९. तडतबजन िन कामावरम जीऩ, भोटयसाईकर १/१  

१०. जशऺा विकास तथा सभन्िम इकाई - - - 
११. चाभे गाउॉऩातरका भोटयसाइकर/जीऩ २/1  

१२. भनाङ वङस्माङ गाउॉऩातरका भोटयसाइकर/एम्फरेुन्स/जीऩ ११/1/1  

१३. नाऩाव बतूभ गाउॉऩातरका भोटयसाइकर ३  

१४. नासों गाउॉऩातरका भोटयसाइकर/जीऩ ८/1  

१५. घयेर ुतथा सा.उ.वि.स. शाखा कामावरम भोटयसाईकर १  

१६. याविम अनसुन्धान जजल्रा कामावरम भोटयसाईकर १  

१७. जरस्रोत तथा तसॊचाई विकास सि तडतबजन कामावरम भोटयसाईकर/जीऩ १/1  

 

  विऩद्/ प्रकोऩको सभमभा सम्ऩकव  गने व्मजि य सम्ऩकव  विियण 

क्र.स. सम्ऩकव  व्मजि सम्ऩकव  ठेगाना सम्ऩकव  नम्िय 

1.  

प्र.जज.अ. ऩषु्ऩयाज ऩौडेर 

स.प्र.जज.अ. शायदा चातरसे 

जजल्रा प्रशासन कामावरम, भनाङ ०६६४४०१३३ ÷९८५६०३७७७७ 

०६६४४०१३९ ÷९८49034051 

2.  

जज.स.स.प्र. मऻ प्रसाद घरे 

जज.स.अ. प्रविन ऩौडेर 

जजल्रा सभन्िम सतभततको कामावरम ०६६४४०२४४/9856028684 

९८५6004222 

3.  सेनानी विभर कुभाय शे्ष्ठ यणदर गलु्भ ०६६४४०२२२/9857040904 

4.  प्र.ना.उ. भेख फहादयु कुॉ िय जजल्रा प्रहयी कामावरम ०६६४४०१९९, ९८५६०३५५५५ 



 
 

 

 

5.  स.प्र.ना.उ. यभेश बिुाजी सशस्त्र प्रहयी फर 066440335/९८५१२७२५१९ 

6.  प्र.अ.अ. प्रचण्रभान डॊगोर याविम अनसुन्धान जजल्रा कामावरम ०६६४४०१५२/९८५६०४९१५२ 

7.  

अध्मऺ रोकेन्र फहादयु घरे 

प्रभखु प्रशासवकम अतधकृत 

नय फ. चन्द 

चाभे गा.ऩा. 
 

९८५६०४९५३१ 

 

8.  

अध्मऺ कान्छा घरे 

प्रभखु प्रशासवकम अतधकृत 

ददऩक ढकार 

भनाङ वङस्माङ गा.ऩा. 
 

९८५६०४९१५९ 

९८५६०५०७०१ 

9.  

अध्मऺ चन्र घरे 

प्रभखु प्रशासवकम अतधकृत 

शायदा बण्डायी 

नासोँ गा.ऩा. 
 

९८४९४०८७८१ 

९८५६०४९४५० 

10.  

अध्मऺ तभङभा तछरयङ राभा 
प्रभखु प्रशासवकम अतधकृत 

नेत्र प्रसाद न्मौऩाने 

नाऩाव बतूभ गा.ऩा. 
 

९८४३४१३०८३ 

९८५६०४९४५७ 

11.  डा. प्रविन जघतभये जजल्रा अस्ऩतार चाभे ९८६१२४२७८३ 

12.  फरी आचामव जजल्रा स्िास््म कामावरम ०६६४४०११९,  

 

 

भनाङ जजल्राभा यहेका हेरीप्माडहरुको विियण:- 

 

तस .नॊ.  स्थान एमयऩोटव /हेतरप्माड  जज .आय.  

तड .ग्री  

कै. 

Latitude (N) 
Longitude 

(E) 

1 चाभे गा .ऩा.  ४ भाडा हेतरप्माड 232591 28°33'06" 84°14'07"   

2 चाभे गा .ऩा.  ४ यणदर गलु्भ हेतरप्माड 232590 28°33'09" 84°14'07"   

3 
भनाङ वङस्माङ गा .ऩा. 7 

टॊकीभनाङ 
हेतरप्माड 18733 28°40'51" 84°00'58"   

4 नासों गा .ऩा-. 4 दानाक्मू हेतरप्माड 314567 28°31'50" 84°19'07"   

5 नाऩावबतूभ गा .ऩा. 1 नाय हेतरप्माड 198635 28°43'02" 84°09'45"   

6 नाऩावबतूभ गा .ऩा-. 4 पु गाउ हेतरप्माड 266835 28°47'30" 84°18'43"   

7 नासो गा .ऩा-. 5 धायाऩानी हेतरप्माड 351564 28°31'32" 84°21'20"   

8 नापावबतूभ गा .ऩा-. 2 भेता हेतरप्माड 232606 28°39'17" 84°14'16"   

9 भनाङ वङस्माङ गा .ऩा-. 6 हमु्डे एमयऩोटव 85689 28°38'31" 84°05'10"   

 



 
 

 

 

 

 

 

जचसो तथा वहभऩात न्मूनीकयणका रागी जजल्राभा भौज्दात यहेका उिाय साभग्रीको विियण: 

 

तस .नॊ.  साभान विियण 
नेऩारी सेना यणदर गलु्भ जजल्रा प्रहयी कामावरम 

स .प्रहयी न .३३ 
गलु्भ 

 कुर जम्भा 
भौज्दात 

भौज्दात भौज्दात 
  

 भौज्दात  
१ फरेयो जजऩ २ - - २ 

२ भेतडकर वकट ब्माग २ - - २ 

३ अजक्सजन तसतरण्डय २ - - २ 

४ ऩल्सअक्सो तभटय १ - - १ 

५ फाल्टीन ५ ८ - १३ 

६ स्टे्रचय १ ४ - ५ 

   ७ सािेर/फेल्चा ४३ २ २ ४७ 

८ बय ्माङ्ग १ - - १ 

९ िामय कटय ४ - - ४ 

   १० जजवऩएस ४ - - ४ 

११ हेरभेट 25 - - २५ 

१२ रयट्रो रयपरेकटीब  8 - - ८ 

१३ िाटय प्रपु ज्माकेट 4 - - ४ 

  १४ यमाजप्रङ्ग योऩ 150तभ - - १५० तभ 

१५ ऩशवनर योऩ 6 - - ६ 

१६ स्नो सािेर 2 - - २ 

१७ जभुय 2 - - २ 

  १८ ऩलु्री 2 - - २ 

  १९ स्ट्रमाऩ ्फेल्ट २ - - २ 

२० वपगय एट क्मायाविनय 3 - - ३ 

  २१ क्मायाविनय 6 - - ६ 

२२ हेड टचव राइट 4 - - ४ 

  २३ य ्माजप्रङ्ग ग्रोभ्स 6 - - ६ 

२४ क्मायाविनय/रकअनरक 5/5 - - ५/5 

२५ यक हम्फय ४ 2 १ ७ 

२६ चेि हानेश ३ - - ३ 

२७ क्राईजम्फङ्ग योऩ 100 - - १०० 

२८ यक वऩक्टोन 2 - - २ 

२९ प्रोतसक योऩ 4 - - ४ 

३० गभफटु 2 12 - १४ 

३१ आइस एक्स 2 - - २ 

३२ ५१ सी सी स्ि 2 - - २ 

३३ क्रो हम्फय 2 - - २ 

३४ ईरेजक्ट्रक चेन स्ि 2 - - २ 

३५ गर ५ ४ - ९ 



 

 

 भनाङ जजल्राभा यहेका आिश्मक सम्बाव्म औजाय उऩकयणहरु 

क्र .सॊ.  उऩकयणको 
नाभ 

इकाइव सम्ऩवक व्मजिको नाभ थय भोफाइर नॊ. अिस्था 
(चारु 

भभवत 
गनुवऩने )  

कैवपमत 

१ स्काबेटय १ टेक फहादयु गरुुङ ऩूिव भन्त्री 
(रोप्साङ राभा)  

९८५११४९०४७, 
९८५६०४९२७४ 

चार ु
 

२ १ ऩासाङ राभा ९८५६०४९५६७ चार ु
 

३ १ आन्रे गरुुङ ९८४०८९१७५२ चार ु
 

४ १ भनाङ भस्मवङदी हाइवरो (कृष्ण 
रइुवटेर)  

९८०१८१९८८८ चार ु
 

५ ३ नाना कन्स्ट्रक्सन प्रा .तर (कतफ 
शे्ष्ठ)  

९८६९००६००७ चार ु
 

६ २ द क्मायाबान कम्ऩनी (नायामण 
राभा)  

९८१११४३०७ चार ु
 

७ 
 

 

डोजय 
१ ऩाल्देन छोऩाङ गरुुङ (प्रतततनधी 

सबासद)  

९७४२१३४७०२ चार ु
 

८ १ द क्मायाबान कम्ऩनी (नायामण 
राभा)  

९८१११४३०७ चार ु
 

९ १ भनाङ भस्मवङदी हाइवरो (कृष्ण 
रइुवटेर)  

९८०१८१९८८८ चार ु
 

१० एम्फरेुन्स १ भनाङ वङस्माङ 
गाउऩातरका (प्र.अ.वटका फहादु 
गोदाय)  

९८५६०५०७०१ चार ु
 

११ १ नेऩार येडक्रस शाखा चाभे 
(रोप्साङ राभा)  

९८५११४९०४७, 
९८५६०४९२७४ 
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