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खण्ड - क 

पृष्ठभुमम 

१. भौगोमिक ऄवमथथमत 

नेपालको बागमती प्रदशे  ऄन्तगगत हहमाली भागमा ऄवहथथत रसवुा हजल्ला ईत्तरमा मखु्य हहमाली श्ृंखला र दहिणको 

पहाडी ईपत्यका बीच हिशलुी नदीको खोंच , वेंसी र ऄग्ला पहाडहरुमा फैहलएर रहकेो छ । हवश्वमान हचिमा २८°  ०' दहेख 

२८° १५' ईत्तरी ऄिांश तथा ८५°  १५' दहेख ८५°  ५०'  पवूी दशेान्तरहभि ऄवहथथत यस हजल्लाको कूल िेिफल 

१५०१.२२ वगग हक.मी. (स्रोतः हज.अइ.यस. नक्साङ्कन , २०७२) रहकेो छ । यस हजल्लाको ईत्तरतफग  चीनको 

थवशाहसत िेि हतब्बत र पवूग तफग  हसन्धपुाल्चोक हजल्लाले घरेरएको छ भने पहिम तफग  धाहदङ र दहिणमा नवुाकोट 

हजल्ला पदगछन ्।   

१.२ भू-के्षत्र, भू-क्षय, भू-ईपयोग  

१.२.१ भू-के्षत्र    

क्र.स. भूभागको प्रकार औसत ईचाइ के्षत्रफि (वगग मक.मी.) के्षत्रफि प्रमतशत 

१ हहमाली  ५०००     हमटरमाहथ ५३८ ३४.८ 

२ ऄल्पाआन ३००० - ५००० हमटर ४९१ ३१.८ 

३ लेकाली  २००० - ३००० हमटर ३२१ २०.८ 

४ पहाडी तथा बेंसी  ४०० - २०००   हमटर १९४ १२.३ 

स्रोतः लजल्िा पाववय३लित्र, रसवुा, २०७१ तथा फरेष्ट एण्ड ल्याण्डस्केप डेभिपमेन्ट सेररज २.२००५ 

हजल्लाको सवभन्दा ऄग्लो थथान ७ ,२४५ मीटर ईचाइको लाङटाङ हहमालको हलरुङ हपक हो भने सवभन्दा होचोथथान 

४५७ हमटरको विेावती हो । हजल्ला सदरमकुाम धनु्चेबजार १,९५० हमटरको ईचाइमा रहकेो छ । 

१.२.२  भू-क्षय सम्भामवत के्षत्र 

यस हजल्लाको सबै भभूाग हहमाल ,लेक र पहाडी भभूागले ढाकेको ह ुँदा ऄहधकांश जमीन हभरालो रहकेो छ । भसंूरिण र 

बनोट जहटल र कमजोर भएको कारण यस हजल्लाको धेरै भाग पहहरोको लाहग संवदेनशील दहेखन्छ । ऄहधकांश िेि 

पहाडी भएकोले जमीनको माहथल्लो सतहको महललो माटो बगरे तल्लो िेिहतर जाने गदगछ । यसबाट वषनेी जग्गाको 

ईवगराशहिमा ह्रास ह द ैगइरहकेो र घर पररवार हवथथाहपत भइरहकेो ऄवथथा दहेखन्छ ।  

१.३ जिवायु  

मनसनुी हावापानी भएको यस हजल्लामा यहाुँको हावापानी १ ,९०० हमटर भन्दा माहथको ईचाइमा धेरै हचसो पाइन्छ । 

हवषम धरातलीय थवरूपको कारण हावापानीमा पहन हवषमता ह न ुथवाभाहवक नै माहनन्छ । ५ ,००० हमटर भन्दा माहथको 

हहमाली भगेमा ज्याद ैहचसो हावापानी , लेकाली भगेमा ज्याद ैहचसो र गमी याममा केही ईष्ण ह ने गदगछ । वसेी भू -भागमा 

प्रायः ईष्ण हावापानी ह ने भएकोले हावापानीको एकीन ऄवथथा पहहल्याईन कहिन छ । मनसनुी वषाग र हहमाली वषाग ह ने 

भएकोले कररव जषे्ठ महहना दहेख अहश्वन महहनासम्म प्रशथत वषाग ह ने , मौसम प्रायः वदली रहने गदगछ । यहाुँ गमीयाममा 

औसत ऄहधकतम तापक्रम लगभग २४ हडग्री सेहल्सयससम्म र हहईुँदमा औसत न्यनूतम तापक्रम लगभग ४ हडग्री 

सेहल्सयससम्म पगु्ने गदगछ । ऄसार र साईन महहनामा तापक्रम ऄहधकतम हवन्दमुा पगु्दछ भने महंसरदहेख माघ महहनासम्म 

हनकै तल झदगछ । बषागयाममा ऄहधकतम ६९१.७ हमहलहमटरसम्म बषाग ह न्छ भने हहईुँदका महहनाहरुमा यसको मािा नगन्य 

रहन्छ । अहश्वन , काहतगक, फाल्गणु, चैि र वशैाख महहनामा मौसम हनकै राम्रो र सफा ह नेगदगछ । समयमा वषाग नह नु , हहईुँ 
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नपनुग, लामो समय खडेरी ह नु , ऄहतवहृि, खण्डवहृि तथा ऄनावहृि ह नु , गमी तथा जाडोमा वहृि ह नु , तापक्रम बढ्नु , 

वनथपहतको जीवनचक्रमा बदलाव दहेखनु , कृहष तथा वा लीनालीमा रोग /हकराको प्रकोपमा वहृि ह न ुजथता जलवाय ु

पररवतगनका लिणहरु रसवुा हजल्लामा पहन दहेखन थालेको छ । यसका साथै हहईुँ पग्लने क्रममा वहृि , हहमताल फुट्ने , 

बाढीपहहरो जथता समथयामा वहृि भरैहकेो छ । फलथवरुप हवपद ्र यसबाट ह ने मानवीय तथा भौहतक िहतमा बढोत्तरी 

भएको दहेखन्छ । 
 

१.४ प्रमुख नदीहरु 

ऄन्य सहायक नदीको रुपमा हचहलम ेखोला , लाङटाङ खोला , मलैङ्ुग खोला , फलाख ुखोला अदी रहकेा छन्  ।  

भोटेकोशी नदी र गोसाइकुण्डबाट बढ्द ैअएको हिशलुी नदी सदरमकुाम धनु्चेमा हमश्ण भए पिात हिशलुी नदीको 

नामले पररहचत भएको पाइन्छ । 
 

१.५ प्रमुख ताि/पोखरी   

हजल्लाका प्रमखु तालहरु गोसाइकुण्ड, सयूगकुण्ड, पावगतीकुण्ड, भरैवकुण्ड, सरथवतीकुण्ड, गणशेकुण्ड, दधुकुण्ड अदी ह न 

हयनलाइ मखु्य धाहमगक थथलको रुपमा समते हलइन्छ । 
 

१.६ जनसाङ्मययक मववरण 

रसवुा हजल्लाको जनसङ्ख्या  राहष्िय ४३,३०० रहकेो छ । हव सं २०५८ मा २.१७ % रहकेो वहृिदर घटेर २०६८ मा –

३.२० % मा हसमीत भएको पाआएको छ । जबहक , समग्र नेपालको जनसंख्या वहृिदर १.३५% रहकेो छ । जनु २०५८ मा 

२.२५% रहकेो हथयो । रसवुामा कुल जनसङ्ख्यामा परुुष र  महहलाको हहथसा बराबरी नै दहेखन्छ भने ऄहघल्लो 

जनगणनाको तलुनामा पररवारको अकार घटेको पाआएको छ । जनसङ्ख्या सम्बन्धी मखु्य नहतजालाइ तलको ताहलकामा 

दखेाआएको छ । 
 

१.६.१ जनसङ्यया मववरणः 

हववरण जम्मा पररवार जम्मा जनसंख्या परुुष महहला वाहषगक वहृिदर 

२०५८(रसवुा)  ४४७३१ २३३५५ २१३७६ २.१७% 

२०६८(रसवुा) ९७७८ ४३३०० २१४७५ २१८२५ -३.२०% 

२०६८(नेपाल) ५,४२,७३०२ २,६४,९४,५०४ १,२८,४९,०१४ १,३६,४५,४६३ १.३५% 

(स्रोतः रालष्टय जनगणना २०५८ र २०६८, केन्रीय तथ्याङव क लबभाग) 
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खण्ड (ख) 

मनसुन अपतकामिन कायगयोजना 

२. पररचय  

रसवुा हजल्ला जलजन्य प्रकोपको हहसाबले संवदेनशील हजल्लाको रुपमा पहहचान भएको छ । हवपद ्जोहखमको 

नक्सांकनमा रसवुा हजल्ला पहहरो , बाढी, अगालाहग तथा महामारी को जोहखममा  परेको पाइन्छ  । यस हजल्लामा ह ने 

हवपदक्ा घटनाहरु मध्ये पहहरो प्रमखु रहकेो छ । ऄहधकांश हभरालो जमीन , बलौटे माटो , वन जगंलको हवनास , ऄत्यन्तै 

हभरालो पहाड पवगत , खोररया फडानी , ऄवजै्ञाहनक भू–ईपयोग र कमजोर भौगोहलक वनावटका कारण वषागतका बेला 

वषागको पानी सुँग ैअईने पहहरो र त्यसले ईत्पन्न गने बाढी नै रसवुा हजल्लाको मखु्य हवपदक्ो रुपमा रहकेो दहेखन्छ । त्यसै 

गरी हहमालको पानीलाइ हनयन्िणमा राख्ने प्राकृहतक बाुँधहरु नि ह न ुतथा मौसममा ह ने पररवतगनले हहमनदीको ऄग्रभाग 

तीब्र रुपमा पग्लने र हहमतालहरु प्राकृहतक बाुँधको हनयन्िणमा रहन नसकी हवथफोट ह ने ऄवथथाले पहन ऄरु बढी पहहरो 

तथा बाढीको जोहखम थहपएको ऄवथथा छ । भकुम्पीय दृहिकोणबाट पहन जोहखमपणूग ऄवथथामा रहकेो छ । यहाुँको 

भौगोहलक बनोट, ऄहधकांश हवद्यालयहरु साुँघरुो र हभरालो ऄवहथथहतमा बनाआनु, ऄहधकांश घरहरु ढुङामाटो बाट बनेका 

ह न ुर पवुग तयारी सम्बन्धी चेतनाको ऄभाबले गत २०७२ बैशाख १२ को भकूम्प बाट हजल्लाले िूलै िहत व्यहोनुग परेको 

हथयो । 

सन २०१९ को हडसेम्बर महहनादहेख जनवादी गणतन्ि चीनबाट संक्रमण शरुु भइ हाल हवश्वव्यापी रुपमा फंहलएको नोवले 

कोरोना भाइरस(कोहभड-१९) हाल नेपालको हवहभन्न हजल्लामा फैल्ने क्रममा रहकेो छ । यस हजल्लामा समते कोहभड-

१९ को संक्रमण नहोला भन्न सहकन्न । कोहभड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा हनयन्िण गनग जोहखम न्यहूनकरण गनग 

नेपाल सरकारको नीहत हनयम, हनदशेन ऄनसुार हजल्ला हवशे्लषण गरी व्यवथथापन गनग अवश्यक कायग योजना, मापदण्ड 

गन,े सम्बहन्धत हनकाय/िेिहरुसुँग समन्वय सहजीकरण गने लगायतका कायग ह न ुपदगछ । कोहभड-१९ बाट यस हजल्लामा 

ह ने संभाहवत जोहखम रोकथाम तथा हनयन्िण गनग पवूग तयारी भइ हजल्लाको बथतहुथथहत बमोहजम कायगयोजना बनाईन 

अवश्यक छ ।  

मनसनुको समयमा अईने हवपद्  बाट कहत माहनस संकटा हभमखु ऄवथथामा छन , कसलाइ कसरी ईिार गनग सहकन्छ र 

को को सुँग के , कहत, कथतो श्ोत साधन छ , सो को लेखाजोखा गरी  मनसनुबाट िहतबाट मानव जीवनको सरुिाको 

लाहग अपतकाहलन पवूगतयारी (Preparedness), प्रहतकायग (Response) तथा पनुलागभ (Recovery) सम्बन्धी 

गहतहवहधहरु योजनावि रुपमा सञ्चालन ह न जरुरी छ  । रसवुा हजल्ला जलजन्य प्रकोपका हहसाबले ऄत्यन्तै संबेदनहशल 

हजल्लाको रुपमा रहकेोले बखागयाममा बाढी , पहहरो, चट्याङ्ग जथता जलजन्य प्रकोपका कारण प्रत्येक बषग िुलो 

धनजनको िहतह ने गरेको छ । मनसनुका समयमा प्रकोपबाट ह न सक्ने जनधनको िहतलाइ न्यनूीकरण गनग मनसनु पवूग 

हवपद ्पवूगतयारी तथा प्रहतकायग कायगयोजना बनाइ तयारी ऄवथथामा रहन अवश्यक दहेखएकोले सम्बहन्धत सरोकारवाला 

हनकायहरु समतेको ईपहथथहतमा हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहतको बैिकमा बहृत छलफल गरर प्राप्त सझुाब तथा 

हववरणको अधारमा यो मनसनु अपतकाहलन कायगयोजना, २०७७ तजुगमा गररएको छ । 
 

२.१ मवपद् व्यवथथापन सम्बन्धी संबैधामनक तथा कानूनी व्यवथथा 

नेपालको संहवधान, २०७२ ले प्राकृहतक प्रकोपबाट ह ने जोहखम न्यनूीकरण गनग पवूग सचूना ,तयारी,ईद्दार राहत एवम ्

पनुथथागपना गने  कायगलाइ प्राकृहतक साधन स्रोतको संरिण संविन र ईपयोग सम्बन्धी नीहत मा समावशे गनुगका साथै 

प्राकृहतक तथा गरै प्राकृहतक हवपद ्पवूग तयारी ईिार तथा राहत र पनुलागभ  संघ र प्रदशेको साझा ऄहधकार , हवपद ्

व्यवथथापन संघ,प्रदशे र थथानीय तहहरुको साझा ऄहधकार तथा थथानीय तहहरुको ऄहधकार सचूीमा समते समावशे गरी 

हवपद ्व्यवथथापन लाइ संबैधाहनक सहुनहितता गरेको छ । हवपद ्जोहखम न्यनूीकरण तथा व्यवथथापन ऐ न, २०७४ ले 

हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहत  तथा  थथानीय हवपद ्व्यवथथापन सहमहतको व्यवथथा गरी हवपद ्व्यवथथापनका 

सम्बन्धमा तयारी, प्रहतकायग तथा पनुगलाभका हवहभन्न हजम्मवेारी हदएको छ । थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले 
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थथानीय तहहरुलाइ हवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी हवहभन्न हजम्मबेारी हनधागरण गरेको छ । खासगरी हवपद ्व्यवथथापन 

सम्बन्धी थथानीय नीहत¸ काननू मापदण्ड योजनाको कायागन्वयन ऄनगुमन र हनयमन गने , थथानीय थतरमा हवपद ्पवूग तयारी 

तथा प्रहतकायग योजना पवूग सचूना प्रणाली खोज तथा ईिार राहत सामाग्रीको पवूग भण्डारण हवतरण र समन्वय गने ,थथानीय 

तटवन्ध नदी र पहहरोको हनयन्िण तथा नदीको व्यवथथापन र हनयमन गने , हवपद ्जोहखम िेिको नक्साङ्कन तथा 

बथतीहरुको पहहचान र थथानान्तरण गने , हवपद ्व्यवथथापनमा संघ, प्रदशे र थथानीय समदुाय संघसंथथा तथा हनजी 

िेिसुँगको सहयोग समन्वय र सहकायग गने , हवपद ्व्यवथथापन कोषको थथापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको 

पररचालन गने , हवपद ्जोहखम न्यनूीकरण सम्बन्धी थथानीय थतरका अयोजनाको तजुगमा कायागन्वयन ऄनगुमन  र 

मलू्याङ्कन गने , हवपद ्पिात थथानीय थतरको पनुथथागपना र पनुहनमागण , थथानीयथतरको हवपद ्सम्बन्धी तथ्याङ्क 

व्यवथथापन र ऄध्ययन ऄनसुन्धान , थथानीय अपतकाहलन कायग सञ्चालन , समदुायमा अधाररत हवपद ्व्यवथथापन 

सम्बन्धी कायगक्रमको सञ्चालन लगायत हवपद ्व्यवथथापन सम्बन्धी ऄन्य कायग गने हजम्मबेारी रहकेा छन ्। 
 

२.२ ईदे्धश्य 

यो मनसनु अपतकाहलन कायगयोजना तजुगमा गनुगको ईिेश्य हनम्नानसुार रहकेो छ ; 

मनसनुका समयमा रसवुा हजल्लामा ह न सक्ने सम्भाहवत हवपद ्जोहखमहरु पहहचान गरी हवपद ्बाट ह न सक्ने मानवीय र 

भौहतक िहत न्यनूीकरण गने साथै हवपद ्व्यवथथापन कायगका लाहग संवधैाहनक तथा काननूी व्यवथथा ऄनसुार थथानीय 

तहहरु तथा सरकारी एवम ्गरैसरकारी संथथा लगायतका सरोकारवाला हनकायहरुलाइ सहक्रय गराईद ैईपलब्ध साधन 

स्रोतको ऄहधकतम पररचालन गरी हवपद ्पवूगतयारी , प्रहतकायग तथा पनुगलाभ कायगलाइ व्यवहथथत , प्रभावकारी, जवाफदहेी 

बनाईन ुयो कायगयोजनाको ईिेश्य रहकेो छः- 

२.३ जोमखम तथा प्रभाव मवशे्लषणः 

क्र.स.ं सम्भामवत जोमखम गााँईपामिका जोमखम पमहचान गररएका के्षत्रहरु कै. 

१ 

 

पहहरो ईत्तरगया वडा नं. १ को हतरु,गोगने, हसरुचेत, मैलुङ िेि 

वडा नं. २ को कटुन्जे िेि 

वडा नं. ३ को लयङु िेि 

वडा नं. ४ को पहहरेवेशी िेि 

 

गोसाइकुण्ड वडा नं. १ को दाहालफेदी, मेन्दोगाईुँ, तासाग, दशे्यागाुँई िेि 

वडा नं. ५ को खोपाङ्ग हभर िेि 

वडा नं. ४ को  लामटाङ,मणु्डुप,हसन्धमु लामा होटेल िेि  

धनु्चे दहेख रसवुा गढी सम्मको सडक खण्ड  

 

काहलका वडा नं. १ को  राम्चेको गमुचेत, हसङवेद, ग्राङ िेि 

वडा नं. २ को प्राङसे िेि 

वडा नं. ३, ४ र ५ को धोहवखोला िेि 

थयाईवारी-राम्चे-मलुखकग  सडक खण्ड 

 

नौकुण्ड वडा नं. १ को  साङयलु िेि 

वडा नं. २ को वच्चा िेि 

वडा नं. ४ को  दनेश्वरा िेि 

वडा नं. ५ को खालचेत िेि 

वडा नं. ६ को घोमुग िेि 

 

अमाछोहदङ्मो वडा नं. १ को  िूलो हाकुवेशी ,सानो हाकुवशी, गोरसङुवा  िेि 

वडा नं. ५ को केरावारी,पाजङु 

 

२ बाढी/डुवान ईत्तरगया वडा नं. ५ को पैरेवेशी िेि र वडा न.ं ५ को खाल्टेवगर िेि 
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२.४ कायगके्षत्रगत मजम्मेवार, सहयोगी संघ/संथथाहरु 

कायगिेिगत मनसनु सम्वि हवपद ्जोहखम न्यनूीकरण  गनग सम्बहन्धत पिहरु बीचको समन्वय सहकायग माफग त स्रोतको 

ऄहधकतम पररचालन गरी मनसनुबाट पने ऄसर बाढी , पहहरो, डुबान, हहमपहहरो चट्याङ जथता हवपद ्पवूगतयारी , प्रहतकायग 

तथा पनुगलाभ कायगलाइ व्यवहथथत , प्रभावकारी , जवाफदहेी बनाईन हनम्नानसुार ९ वटा हवषय िेि हनधागरण गररएको छ । 

प्रत्येक हवषय िेिको प्रभावकारी पररचालनका लाहग दहेाय बमोहजम १ /१ वटा मखु्य हजम्मवेार हनकाय  र ऄन्य हजम्मवेार 

हनकायहरु तोहकएको छ । 

क्र.स.ं मवषयके्षत्र मुयय मजम्मेबारी के्षत्र मवषयगत 

मजम्मेवार मनकाय 

मवषयगत के्षत्रका सदथयहरु 

१ समन्वय, खोजी तथा 

ईिार 

थथानीय हवपद ्व्यवथथापन 

सहमहतसुँगको समन्वयमा खोज तथा 

ईिार हक्रयाकलाप समन्वय 

सहजीकरण, ऄहभमखुीकरण 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

सबै सरुिा हनकायहरु, थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी संथथा(गैसस) 

२ खाद्य तथा कृहष हवपदक्ा समयमा अवश्यक पने 

खाद्य सामाग्रीको सरुहित भण्डारण, 

हवतरण  

कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट/ थथानीय 

तहहरु 

हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहत, थथानीय 

तहहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, थवाथथ्य 

कायागलय, पशथुवाथथ्य तथा भेटेनरी 

ऄथपताल, ईद्योग वाहणज्य संघ, नेपाल 

चेम्बर ऄफ कमसग, नागररक समाज, 

गैरसरकारी संथथा(गैसस) 

३ अपतकाहलन 

अश्य थथल तथा 

गैर खाद्य सामाग्री 

हवपद ्प्रभाहवतहरुलाइ सरुहित 

थथानमा थथानान्तरण तथा 

अवासको ऄथथायी व्यवथथा  

हजल्ला अयोजना 

कायागन्वयन 

आकाइ(भवन), 

धाहदङ (रसवुा) 

/थथानीय तहहरु 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, थथानीय तहहरु, 

थवाथथ्य कायागलय 

हनमागण व्यावसायी संघ,ईद्योग वाहणज्य 

संघ, ढुवानी व्यावसायी संघ, गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

४ अपतकाहलन 

थवाथथ्य तथा पोषण 

 घाआतेहरुको तत्काहलन ईपचार तथा 

ऄथथायी अवासमा संक्रमण 

व्यवथथापन । 

 कोहभड-१९संक्रमण तथा हनयन्िण  

थवाथथ्य कायागलय DDMC, रसवुा ऄथपताल, थथानीय 

तहहरु, सरुिा हनकायहरु, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

५ अपतकाहलन हशिा मनोसामाहजक परामशग, 

मनोरञ्जनात्मक हक्रयाकलाप सहहत 

हवद्यालय गहतहवहधको हनरन्तरता  

हशिा हवकास 

समन्वय आकाइ, 

ऄहभभावक संघ 

थथानीय तहहरु, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, 

प्याब्सन, एनप्याब्सन, ल्याकोश,  

मानेकोर, नेपाल कृहष वन प्रहतष्ठान, 

थवाथथ्य कायागलय, थकाईट  

लगायतका गैरसरकारी संथथा(गैसस)हरु 

६ खानेपानी थवाथथ्य 

सरसफाइ 

 थवच्छ, सरसफाइ यिु ऄथथायी 

अवास ।  

 शदु्व खानेपानी, व्यवहथथत 

शौचालय सहहतको ऄथथायी 

अवास/क्वारेहन्टन  

खानेपानी तथा 

सरसफाइ हडहभजन 

कायागलय, धाहदङ 

DDMMC, थथानीय तहहरु, नेपाल 

रेडक्रस सोसाइटी, थवाथथ्य 

कायागलय,ल्याकोश, मानेकोर, सअुहारा, 

हसडस रसवुा, खानेपानी ईपभोिा समहूहरु, 

गैरसरकारी संथथा(गैसस)हरु 

७ अपतकाहलन 

संरिण 

वालवाहलका, विृ, सतु्केरी 

लगायतका व्यहिहरुलाइ थवाथथ्य, 

हहसंा, वेचहवखन, दरुुपयोगबाट 

संरिण 

थथानीय तहहरु/ 

हजल्ला बाल 

कल्याण सहमहत 

थथानीय तहहरु, नेपाल प्रहरी 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, वाल क्लब, 

राहष्िय ऄनसुन्धान हजल्ला कायागलय, 

गैरसरकारी संथथा(गैसस) 
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क्र.स.ं मवषयके्षत्र मुयय मजम्मेबारी के्षत्र मवषयगत 

मजम्मेवार मनकाय 

मवषयगत के्षत्रका सदथयहरु 

८ बन्दोबथती हवपद ्तयारी, खोज, ईिार तथा 

स्रोतको व्यवथथापन 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

थथानीय तहहरु,ईद्योग वाहणज्य संघ, 

हवहभन्न हाआड्रोपावर कम्पनी, हनजी िेि, 

गैरसरकारी संथथा(गैसस), ढुवानी 

व्यावसायी संघ, 

यातायात व्यावसायीहरु 

९ तत्काहलन पनूगलाभ हवपदमा परेकाहरुको लाहग 

पनुथथागपना गनग अवश्यक 

गहतहवहध सञ्चालन 

थथानीय तहहरु हडहभजन सडक कायागलय, कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट,  

भेटेनरी ऄथपताल, घरेलु तथा साना ईद्योग 

हवकास कायागलय, गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

 

३.  कायगके्षत्रगत रुपमा पूवगतयारी तथा प्रमतकायग  कायगयोजना 

३.१ समन्वय, खोजी तथा ईद्धार 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय/सीमा कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१  मनसनु पवूग सबै हवषयिेिहरुको (Cluster) 

छुट्टाछुटै्ट बैिक सञ्चालन गने ।  

 सबै सदथयहरुको हजम्मेबारी तोक्ने ।  

 प्रहतकायगका लाहग तयारी ऄवथथामा रहने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सम्बहन्धत हवषयगत 

कायागलयहरु 

जेष्ठ मसान्त  

२ हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन कोषलाइ ऄद्यावहधक 

राख्ने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

जेष्ठ मसान्त  

३ मनसनुका कारण ह ने हवपद ्जोहखमका सम्भाहवत 

िेिका जनप्रहतहनहध तथा नागररकहरु र साझेदार 

हनकायहरुको हववरण र सम्पकग  सिु हववरण 

ऄद्यावहधक गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सम्बहन्धत हवषयगत 

कायागलयहरु र 

DEOC 

 

जेष्ठ मसान्त  

४ जोहखमयिु थथानमा पवूग चेतावनी (Early 

Warning) का लाहग प्रत्येक थथानीय तहहरुले 

प्रत्येक वडाका लाहग कहम्तमा १/१ वटा माआक 

तथा साआरन खररद गरी तयारी ऄवथथामा राख्ने१ । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तहहरु जेष्ठ मसान्त  

५ जोहखम थथानमा हवपद ्सम्बन्धी जनचेतनामलूक 

छापा सामाग्री हवतरण गने साथै सञ्चार माध्यमबाट 

हवपद ्सचेतना सम्बन्धी  प्रचार प्रसार गन,े गराईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हवपद ्िेिमा काम 

गने गैरसरकारी 

संथथा(गैसस)हरु 

थथानीय सञ्चार 

माध्यम, थथानीय 

तहहरु 

जेष्ठ मसान्त/ 

हनरन्तर 

 

६ थथानीय हवपद ्व्यवथथापन सहमहत गिन गरी 

पररचालन गने  

सबै गाईुँपाहलका गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

७ सबै गाईुँपाहलका, वडाहरुमा कम्तीमा ५/५ जनाको 

खोज तथा ईिारकताग SAR समहू हनमागण, ताहलम 

र हवकास 

सबै गाईुँपाहलका  हवहभन्न संघसंथथाहरु तुरुन्तै  

८ हजल्ला तथा थथानीय थतरमा ईपलब्ध खोज तथा - हजल्ला हवपद ् थथानीय तहहरु तुरुन्तै  
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क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय/सीमा कै. 

ईिार सामाग्रीहरुको  सचूी तयार गरी  व्यवथथापन 

गने । 

व्यवथथापन सहमहत 

- सबै गाईुँपाहलका 

९ मनसनुका कारण ह ने हवपद ्व्यवथथापन कायगसग 

सम्बहन्धत हवषयगत कायागलय प्रमखु हरु मनसनु 

ऄवहधभर कायागलयमा नै रहने , चनाखो रहने , 

हवशेष कारणवस कायागलय छाड्न परेमा 

कायगसम्पादनमा ऄसर नपने सहुनहित गने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

सम्बहन्धत कायागलय 

प्रमखु 

हनरन्तर  

१० सबै थथानीय तहहरु र कायागलयमा हवपद ्सम्पकग  

व्यहि तोक्न े

सम्बहन्धत कायागलय 

प्रमखु 

- तुरुन्तै  

११ एकिार प्रणालीबाट माि हवषयगत हनकायको 

सचूना अदान प्रदान गने । 

- Cluster Lead 

हनकाय 

- हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

- हनरन्तर  

१२ सबै थथानीय तहहरुमा हहेलप्याड हनमागण सञ्चालन 

। 

सम्बहन्धत गाईुँपाहलका    

१३ धनु्चे ब्यारेक, मैलुङ िेिमा नाइटहभजन हहेलप्याड 

हनमागण 

- नेपाली सेना 

- थथानीय हनकाय 

   

१४ सबै थथानीय तहहरुमा Ware House को हनमागण 

गने । 

सम्बहन्धत गाईुँपाहलका    

१५ प्रत्येक गाईुँगाईुँपाहलकाथतरमा अपतकाहलन 

कायगसञ्चालन केन्र (EOC) थथापना गने । 

सम्बहन्धत गाईुँपाहलका    

१६ कोहभड-१९ रोकथाम     

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ हवपदक्ो जानकारी पिात हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहतको ऄध्यिले तुरुन्तै खोज तथा 

ईिार, घाइतेको ईपचार र राहत कायगका लाहग 

हनदशेन हदन े

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

Cluster Head, 

सरुिा हनकाय, 

थथानीय तहहरु, 

थवाथथ्य कायागलय, 

रसवुा ऄथपताल  

तुरुन्तै  

२ ईिार तथा राहत कायगका लाहग सबै Cluster 

हरुलाइ पररचालन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

हनरन्तर  

३ रुत लेखाजोखा (Initial Rapid Assessment) 

सम्बन्धी फारम प्रयोग गरी तत्काहलन मानवीय 

सहयोगका लाहग सचूना संकलन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

सरुिा हनकाय, 

रेडक्रस, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तत्कालै  

४ हवपद ्व्यवथथापनसुँग सम्बहन्धत क्लिर प्रमखु, 

थथानीय तहहरुका प्रमखु, हवपद ्सम्पकग  

व्यहिहरुको सम्पकग  सिु तयार गरी हवपदक्ो सचूना 

प्राप्त भएपिात SMS माफग त जानकारी गराईने 

व्यवथथा हमलाईने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

Cluster Team घटना घटेको 

जानकारी 

पाएको १० 

हमनेट हभि 

 

५ प्रभावकारी रुपमा राहत तथा ईिारका लाहग 

थथानीय हवपद ्व्यवथथापन सहमहतलाइ हक्रयाशील 

बनाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला समन्वय 

सहमहत 

हनरन्तर  
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क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय/सीमा कै. 

६ सरुहित थथानहरुको पहहचान गरी सरोकारवाला 

व्यहि हनकायलाइ जानकारी गराईने । 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तहहरु, 

सरुिा हनकाय, गैर 

सरकारी 

संथथा(गैसस)हरु 

तुरुन्तै  

८ सचूना संकलन र प्रवाहका लाहग 

गाईुँपाहलकाथतरमा रहकेो अपतकाहलन 

कायगसञ्चालन केन्र (EOC) सुँगको सम्पकग मा 

रहन े

DEOC हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

हनरन्तर  

९ थथानीय तहहरु तथा हवपद ्व्यवथथापन सम्वि संघ 

संथथाहरुसुँगको समन्वयमा स्रोत पररचालन गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

हजल्ला समन्वय 

सहमहत, थथानीय 

तहहरु 

तुरुन्तै/हनरन्तर  

१० ऄत्यावश्यक सेवा (सञ्चार,हवद्यतु लगायत) 

प्रबाहलाइ यथासक्य चाडो संचालनमा ल्याईने 

ब्यबथथा हमलाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

नेपाल टेहलकम, 

टेहलकम सेवा 

प्रदायकहरु, नेपाल 

हवद्यतु प्राहधकरण, 

सडक हडहभजन 

कायागलय 

तुरुन्तै/ 

यथाहशघ्र  

 

११ हवपद ्ऄवथथा हवशे्लषण गरी हवपद ्व्यवथथापनका 

लाहग प्रदशे तथा केन्र सरकारसुँग समन्वय गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तहहरु हनरन्तर  

 

 

३.२ खाद्य तथा कृमष 

क्र.स. मक्रयाकिाप मवषयगत मजम्मेवार 

मनकाय 

सहयोगी सदथय 

मनकायहरु 

समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१  खाद्य तथा कृहष Cluster बैिक सञ्चालन गने । 

 खाद्य तथा कृहष सहयोगको नक्साङ्कन गने । 

कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

 जेष्ठ मसान्त  

२ खाद्यान्न हवतरण कायगदल गिन गने । कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

कृहष िेिमा काम गने 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

३ खाद्यान्न भण्डारण  तथा अपतकाहलन अपहूतगको 

व्यवथथा हमलाईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

थथानीय तहहरु, ईद्योग 

वाहणज्य संघ, नेपाल 

चेम्बर ऄफ कमसग 

जेष्ठ मसान्त  

४ तयारी खाद्यान्नको वजार ईपलब्धता पहहचान गने । कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

थथानीय तहहरु, 

ईद्योग वाहणज्य संघ, 

नेपाल चेम्बर ऄफ 

कमसग 

जेष्ठ मसान्त  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ समन्वय, खोज तथा ईिार Cluster सग समन्वय 

गरी प्रभाहवत  िेिको हववरण हलआ अवश्यक 

खाद्यसामाग्रीको हवतरणको व्यवथथा हमलाईने । 

कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

थथानीय तहहरु हनरन्तर  

२ प्रभाहवत/हवथथाहपत व्यहिहरुलाइ खाद्य सरुिा हजल्ला प्रशासन थथानीय तहहरु घटना घटेको ७   
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क्र.स. मक्रयाकिाप मवषयगत मजम्मेवार 

मनकाय 

सहयोगी सदथय 

मनकायहरु 

समय कै. 

काडग ईपलब्ध गराईने । कायागलय हदन हभि 

३ हवतरण ह ने खाद्य सामाग्रीको गणुथतरीय रहकेो 

सहुनहित गने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

 थथानीय तहहरु 

 खाद्य गणुथतर तथा 

प्रमाहणकरण 

कायागलय, हटमरेु 

हनरन्तर  

४ राहत हवतरण केन्र हनधागरण गरी सबै 

सरोकारवालालाइ जानकारी गराईने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

ईद्योग वाहणज्य संघ, 

नेपाल चेम्वर ऄफ 

कमसग 

हनरन्तर  

५ व्यहि तथा हनकायबाट प्राप्त राहत सामाग्रीको 

सहयोगलाइ एकद्वार प्रणालीबाट खाद्य सरुिा 

काडगका अधारमा हवतरण गने । 

हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट 

हनरन्तर  

 

३.३ अवास तथा गैर खाद्य के्षत्रः 

क्र. सं. मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ अपतकाहलन अश्य व्यवथथापनसुँग सम्वि 

हनकायको सहभाहगतामा Cluster को वैिक 

सञ्चालन गने । 

 हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत, 

 हजल्ला अयोजना 

कायागन्वयन 

आकाइ(भवन), धाहदङ 

(रसवुा) 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

२ सम्भाहवत हवपद ्जोहखम ऄनसुार अपतकाहलन 

अश्यथथलहरु (हवद्यालय, सामदुाहयक भवन, 

सरुहित ऄन्य थथान) को पहहचान गने । 

हजल्ला अयोजना 

कायागन्वयन आकाइ(भवन), 

धाहदङ (रसवुा) 

-थथानीय तहहरु,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

जेष्ठ मसान्त  

३ हवथथाहपतहरुको लाहग अवश्यक गैरखाद्य 

सामाग्रीहरु हिपाल, टेन्ट, भाुँडाकुुँ डा, लत्ता कपडा 

लगायत सामाग्रीहरु तथा स्रोतको नक्साङ्कन गने । 

हजल्ला अयोजना 

कायागन्वयन आकाइ(भवन), 

धाहदङ (रसवुा) 

-थथानीय तहहरु,  

-थथानीय प्रहरी 

चौकीहरु 

-रेडक्रस 

जेष्ठ मसान्त  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ अपतकाहलन अश्य व्यवथथापन Cluster को  

अपतकाहलन वैिक सञ्चालन गने । 

सहरी हवकास तथा भवन 

हनमागण हडहभजन 

कायागलय 

 घटनाको 

जानकारी 

पाईने 

हवहत्तकै 

 

२ अस्रयथथलका लाहग टेन्ट, हिपाल, डोरी, वास 

लगायत का सामाग्रीहरु भण्डारण थथलबाट 

सम्बहन्धत थथानमा पिाईने । 

सहरी हवकास तथा भवन 

हनमागण हडहभजन 

कायागलय 

थथानीय तहहरु, 

नेपाल रेडक्रस 

सोसाइटी, रसवुा 

तुरुन्तै  

३ भाुँडाकुुँ डा तथा लत्ता कपडा व्यवथथापन गन े हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

 

नेपाल रेडक्रस, 

थथानीय तहहरु 

तुरुन्तै  
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३.४ अपतकामिन थवाथ्य र पोषण 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ अपतकाहलन थवाथथ्य र पोषण Cluster बैिक 

सञ्चालन गरी अपतकाहलन थवाथथ्य पररिण कायगदल 

गिन गने । 

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

२ सरकारी/गैरसरकारी,सामदुाहयक तथा हनजी थवाथथ्य 

सेवा प्रदायक संथथा तथा िमता नक्सांकन गने । 

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

३ अपतकाहलन ऄवथथामा अवश्यक पने औषधीहरुको 

Buffer Stock सबै थथानीय हनकायहरुमा राख्ने 

व्यबथथा हमलाईन े

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

४ हवपद ्समयमा ह न सक्ने महामारीको सम्बन्धमा 

जनचेतना मलूक कायगक्रमहरु संचालन गने साथै ईि 

समयमा पररचाहलत ह न RRT हरुलाइ तयारी 

ऄवथथामा राख्नेा 

थवाथथ्य कायागलय सञ्चार माध्यम जेष्ठ मसान्त  

५ प्रभाहवत िेिमा थवाथथ्य हशहवर सञ्चालन गनग 

कायगटोली गिन गने । 

थवाथथ्य कायागलय गैरसरकारी 

संथथा(गैसस), 

सरुिा हनकाय 

जेष्ठ मसान्त  

६ थप ईपचारका लाहग सम्भाहवत थवाथथ्य संथथा तथा 

िमताको नक्सांकन गने । 

थवाथथ्य कायागलय  

 

जेष्ठ मसान्त  

७ एम्बलेुन्सको  ममगत सम्भार गरी चालु हालतमा राख्न 

नेपाल रेडक्रस,हचहलमे हाआड्रोपावर लाइ ऄनरुोध गने । 

(अवश्यकता ऄनसुार हछमेकी हजल्लाहरुसुँग समेत) 

थवाथथ्य कायागलय रेडक्रस, हचहलमे 

हाआड्रोपावर 

जेष्ठ मसान्त  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ अपतकाहलन वैिक सञ्चालन गरी कायग हजम्मेवारी 

हनधागरण गने । 

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु तुरुन्तै  

२ घाआतेहरुको ईपचारका लाहग तत्काल RRT टोली 

पररचालन गने । थप ईपचारका लाहग रसवुा ऄथपताल 

तथा नवुाकोट/कािमाण्डौ हथथत ऄथपतालमा पिाईने । 

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु, 

सरुिा हनकाय, 

रेडक्रस 

हनरन्तर  

३ गभगवती, सतु्केरी, हशशहुरुको लाहग पोषण यिु खाद्य 

सामाग्री ईपलब्ध गराईने खाद्य िेिलाइ हसफाररस गने । 

थवाथथ्य कायागलय थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

४ अश्यथथलमा ह नसम्ने झाडापखाला, हजैा, टाइफाआड, 

हपेाहटस A, E अदी रोगहरु फैलन नहदन रोकथामका 

ईपायहरु ऄबलम्बन गने। 

-थवाथथ्य कायागलय 

- रसवुा रसवुा 

ऄथपताल 

थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

५ थवाथथ्य तथा पोषण हशहवर सञ्चालन गने । थवाथथ्य कायागलय र 

रसवुा रसवुा 

ऄथपताल 

थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस), 

सरुिा हनकाय 

तुरुन्तै  
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३.५ अपतकामिन मशक्षा 

क्र. सं. मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी अपतकाहलन शैहिक 

कायगदल गिन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

 थथानीय तहहरु 

 गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

२ जोहखमयिु थथानमा रहकेा हवद्यालय, प्रारहम्भक 

वालहवकास केन्र, सािरता किा तथा स्रोतको 

नक्सांकन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

३ प्रभाहवत िेिमा  ऄथथायी हसकाआ केन्र 

(Temporary learning Center-TLC) सञ्चालन 

गनग सहकने थथान, हिपाल, टेन्ट, अपतकाहलन 

शैहिक सामाग्री, खेल सामाग्री व्यवथथापन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

सहरी हवकास तथा 

भवन हनमागण 

हडहभजन कायागलय 

तुरुन्तै  

प्रमतकायग कायगयोजना    हनरन्तर 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी शैहिक कायगदल 

पररचालन गने । 

हशिा  हवकास समन्वय 

आकाइ 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

२ ऄथथायी हसकाआ केन्र थथापना गरी शैहिक गहतहवहध 

सञ्चालन गने । 

हशिा  हवकास समन्वय 

आकाइ 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

३ मनोसामाहजक परामशग ताहलम हलएका हशिकहरुको 

पररचालन तथा हवहभन्न मनोरञ्जनात्मक गहतहवहध 

सञ्चालन गने । 

हजल्ला हशिा समन्वय 

आकाइ 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

 

 

३.६ खानेपानी थवाथ्य सरसफाइ 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ WASH Cluster बैिक सञ्चालन गने । खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

 थथानीय तहहरु 

 गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

 

जेष्ठ मसान्त  

२ प्रभाहवत िेि, अपतकाहलन अश्यथथल 

थथलहरुमा थवच्छ खानेपानी, शौचालय, 

सरसफाआका लाहग अवश्यक सामाग्री तथा स्रोत 

नक्सांकन गने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

थथानीय तहहरु, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

जेष्ठ मसान्त  

३ खानेपानी, सरसफाआ तथा थवाथथ्य प्रवदगन सम्बन्धी 

ताहलम प्राप्त व्यहिको सचूी तयार गरी  

अवश्यकतानसुार पररचालनका लाहग तयारी 

ऄवथथामा राख्ने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

थथानीय तहहरु तुरुन्तै  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ Cluster बैिक सञ्चालन गरी तोहकएको 

कायगहववरण ऄनसुार तुरुन्तै पररचालन गने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

२ प्रभाहवत िेि/ अश्यथथलमा रहकेो खानेपानीको 

महुान सफा राख्ने (हपईस,बाटरगाडग) तथा 

हनहितथथलमा माि हदशा हपसाव गनग सचेहतकरण 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  
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क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

गने । 

३ ऄथथायी हसकाइ कन्र माफग त सरसफाआ सम्बन्धी 

सचेतना प्रवदगन गन े

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस), 

सञ्चार माध्यम 

तुरुन्तै  

४ अश्यथथलमा ५/५ वटा सरसफाआ 

kit(हाहपगक,हफनेल,व्रस लगायत)  ईपलब्ध गराईने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

गै.सं.स. तुरुन्तै  

५ अपतकाहलन अश्यथथलको ऄहन्तम हनमगलीकरण 

र सरसफाइ सम्बन्धी संरचनाको सरुहित हवथथापन 

गने । 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन कायागलय 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

तुरुन्तै  

 

३.७ संरक्षण 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१ संरिण Cluster बैिक सञ्चालन गने । कायग 

हजम्मेबारी तोक्ने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

 थथानीय तहहरु 

 गैरसरकारी 

संथथा(गैसस)हरु 

जेष्ठ मसान्त  

२ मनोसामाहजक परामशगकतागहरुको हववरण 

ऄद्यावहधक गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

 थथानीय तहहरु 

 गैरसरकारी 

संथथा(गैसस)हरु 

जेष्ठ मसान्त  

३ थवाथथ्य ईपचार,काननूी ईपचार,पनुथथागपना केन्र 

लगायतको पवूग तयारी गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस)हरु  

हनरन्तर  

४ हवपदक्ो समयमा ह नसक्ने संरिण जोहखमहरुका 

वारेमा ऄहभमहुखकरण गने र सबैलाइ सचेतीकरण 

गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

हनरन्तर  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ घाआते, ऄपाङ्ग,जेष्ठ नागररक  तथा हवशेष 

अवश्यकता भएका व्यहिहरुको थवाथथ्य तथा 

सरुहित वसाइका लाहग समन्वय गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय,  

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस), 

थवाथथ्य कायागलय 

हनरन्तर  

२ हराएका तथा हवछोहडएका पररवारको खोजी र 

पाररवाररक पनुहमगलन, संरिण कायगका लाहग 

थवयमसेवक पररचालन गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

हनरन्तर  

३ मनोसामाहजक परामशग सञ्चालन गने । हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

हजल्ला प्रहरी 

कायागलय, 

गैरसरकारी 

संथथा(गैसस) 

हनरन्तर  

४ वाल संरिण,चेहलवेटी वेचहवखन सम्बन्धमा वहस 

तथा पैरवी गने । 

हजल्ला बालकल्याण 

सहमहत/थथानीय तहहरु 

महहला संजाल, 

माआती नेपाल, बाल 

क्लव, हजल्ला प्रहरी 

कायागलय 

हनरन्तर  



मनसनु आपतकालिन कायययोजना, २०७७  रसवुा                                                                                            पेज नं. २७ मध्ये 13 
 

३.८ वन्दोबथती के्षत्रः 
 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१  प्रहतकायगका लाहग प्रयोग ह नसक्ने हजल्ला हभिका 

सवारी साधन तथा ऄन्य ईपकरण हरुको हववरण 

ऄद्यावहधक गने ।  

 एम्बलेुन्सहरुको हववरण ऄद्यावहधक गने । 

 हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

 थथानीय तहहरु 

हजल्ला हथथत 

कायागलयहरु, 

हाआड्रोपावर कम्पनी, 

हनजी िेि 

हनरन्तर  

२ सवारी सञ्चालनका लाहग  मनसनु ऄवहधभर सब 

कायागलयले सरुहित थथानमा कहम्तमा २५ हल. आन्धन  

भण्डारण गने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

हजल्ला हथथत 

कायागलय(सब)ै 

हनरन्तर  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ हजल्ला प्रशासन कायागलयको हनदशेन ऄनसुार  

अवश्यकतानसुार हजल्लाका सबै सरकारी, गैरसरकारी 

संथथा तथा हनजी सवारी साधन, एम्बलेुन्स ईपकरणहरु 

पररचालन गन े

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय/ 

थथानीय तहहरु 

हजल्ला हथथत 

कायागलयहरु, 

हाआड्रोपावर कम्पनी, 

हनजी िेि 

तुरुन्तै  

२ भण्डार गहृमा रहकेा समाग्रीहरु प्रयोगकव व्यवथथा 

हमलाईने  

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

DEOC तुरुन्तै  

३ खोज तथा ईिार एवम ्समन्वयमा खहटने व्यहिहरुको 

लाहग खाना,खाजाको व्यवथथापन गने । 

थथानीय हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

थथानीय तहहरु तुरुन्तै  

 

 

३.९ तत्कामिन पूनगिाभः 
 

क्र. स.ं मक्रयाकिाप मजम्मेवार मनकाय सहयोगी मनकाय समय कै. 

पूवग तयारी कायगयोजना 

१  सम्भाहवत हवपद ्पिात पनुलागभमा संलग्न सरकारी तथा 

गैरसरकारी संथथाहरुको हववरण ऄद्यावहधक गने ।  

 स्रोतको नक्सांकन गने । 

हजल्ला समन्वय 

सहमहत 

 हनरन्तर  

२ सबै Cluster हरुको हनयहमत वैिक सञ्चालन गने । हजल्ला हवपद ्

व्यवथथापन सहमहत 

 

 

 

हनरन्तर  

प्रमतकायग कायगयोजना 

१ थथानीय तहहरु, प्रदशे सरकार र केन्र सरकारसुँग 

सहकायग गरी पनुलागभका कायग गने । 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

प्रदशे सरकार, 

थथानीय तहहरु 

भवन तथा सहरी 

हवकास हडहभजन 

कायागलय 

पनुहनमागण प्राहधकरण 

हजल्ला अयोजना 

तुरुन्तै  
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२.४ के्षत्रगत ऄगुवा तथा समममत संरचनाः 
 

क्र.स ं के्षत्र के्षत्रगत ऄगुवा सम्पकग  व्यमि सम्पकग  नं. E-mail 

मोवाइि कायागिय 

१ समन्वय, खोजी 

तथा ईिार 

हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

हरर प्रसाद पन्त 

(प्रमखु हजल्ला 

ऄहधकारी) 

९८५१२७७७७७ ५४०१३२ rasuwadao@gmail.co

m 

२ खाद्य तथा कृहष कृहष ज्ञान केन्र, 

नवुाकोट सम्पकग  केन्र, 

धनु्चे 

तेज प्रसाद दवाडी ९८५११५०१२८ ५४०१२८ dadorasuwa@gmail.co

m 

सहजना पौडेल ९८६१६०८०१८ 

३ अपतकाहलन अश्य 

थथल तथा गैर खाद्य 

सामाग्री 

हजल्ला अयोजना 

कायागन्वयन 

आकाइ(भवन), धाहदङ 

(रसवुा) 

हलला खहतवडा ९८४६०४९६३१   

सरोज यादव ९८५१२१२७९९   

४ अपतकाहलन 

थवाथथ्य तथा पोषण 

थवाथथ्य कायागलय हकरण श्ेष्ठ 

(कायागलय प्रमखु) 

९८५१२२३१८६ ५४०१८८ dhorasuwa@gmail.co

m 

५ अपतकाहलन हशिा हशिा  हवकास तथा 

समन्वय आकाइ 

हशतल बहादरु पाण्डे 

 (आकाइ प्रमखु) 

९८५११६३६६७ ५४०१५७  

६ अपतकाहलन संरिण हजल्ला प्रशासन 

कायागलय 

प्रमखु हजल्ला 

ऄहधकारी 

९८५१२७७७७७ ५४०१३२ rasuwadao@gmail.co

m बन्दोबथती 

७ खानेपानी थवाथथ्य 

सरसफाइ 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

हडहभजन नं २, धाहदङ 

(रसवुा) 

राम बहादरु तामाङ 

(खा.पा.स.टे.) 

९८६०८१२७२२   

तोयनाथ लाहमछान े ९८४१८९३०१२   

८ तत्काहलन पनुगलाभ हजल्ला समन्वय सहमहत कूलप्रसाद भट्ट ९८४१५८२२५७ ५४०१४२ ddcrasuwa@gmail.co

m मीना ऄयागल ९८४१३७४५९६ 

गोसाइकुण्ड गा.पा. कैसाङ तामाङ ९८५११११८२९  gosaikundapalika@gm

ail.com दहेवलाल सापकोटा ९८५१२३३०७७  

अमाछोहदङमो गा.पा. बचुङु तामाङ ९८४१८९३१७८  aamachhodingmo@g

mail.com सन्तोष श्ेष्ठ ९८४४०४५३४१  

काहलका गा.पा. सीता ऄहधकारी पौडेल ९८५१२१०४०५  kalikagaupalika@gmai

l.com प्रकाश ऄहधकारी ९८५११८५०९६  

ईत्तरगया गा.पा. ईपेन्र लम्साल ९८५१२४३१९६  uttargayarm@gmail.co

m ऄजुगन खड्का ९८५१२५४७९०  

नौकुण्ड गा.पा. नवुुग थयाङवो घले ९८५१०९६४१७ 

९८२३५०७७०७ 

 naukundagaunpalika@

gmail.com 

नवदीप राइ ९८०७३६५३६५  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddcrasuwa@gmail.com
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mailto:kalikagaupalika@gmail.com
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२.५ मवषयगत के्षत्र र के्षत्रगत सदथयको नामाविी मववरणः 

  

 २.५.१ समन्वय खोज तथा ईद्धार  

क्र.स.ं नाम,थर पद कायागिय 
सम्पकग  

मोवाइि कायागिय 

१ हरर प्रसाद पन्त प्र.हज.ऄ. हजल्ला प्रशासन कायागलय ९८५१२७७७७७ ५४०१३२ 

२ सहवन्र नगरकोटी प्रमखु सेनानी काली जंग गण, ब्रावल  ९८४३४१७०६५ ५४०१०२/२७५ 

३ इन्र प्रसाद सवेुदी प्र.ना.ई. हजल्ला प्रहरी कायागलय ९८५१२७५५५५ ५४०१९९/२०० 

४ हकरण पौडेल सशस्त्र प्र.ना.ई. स.प्र.व.नेपाल, २० नं.गलु्म ह.ेक्वा. ९८५१२७२२३७ ०१-५४००३७ 

५ लक्ष्मण थापा सशस्त्र प्र.ना.ई. स.प्र.व.नेपाल, २१ नं.गलु्म ह.ेक्वा. ९८५१२७२२२५  

६ बाबलुाल तामाङ सभापहत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ९८५१२४२९९९ ५४०१९५ 

 

 २.५.२ खाद्य तथा कृमष  

क्र.स.ं नाम,थर पद कायागिय सम्पकग  

१ तेज प्रसाद दवाडी कृहष हवकास ऄहधकृत कृहष ज्ञान केन्र, नवुाकोट ९८५११५०१२८ 

२ दहेवलाल सापकोटा प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत गोसाइकुण्ड गाईुँपाहलका ९८५१२३३०७७ 

३ सन्तोष श्ेष्ठ प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत अमाछोहदङ्मो गाईुँपाहलका ९८४४०४५३४१ 

४ प्रकाश ऄहधकारी प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत काहलका गाईुँपाहलका ९८५११८५०९६ 

५ ऄजुगन खड्का प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८५१२५४७९० 

६ नवदीप राइ प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत नौकुण्ड गाईुँपाहलका ९८०७३६५३६५ 

३ सपु्साङ तामाङ ऄध्यि ईद्योग वाहणज्य संघ, रसवुा ९८६०२४४३४३ 

४ संहजव ऄमात्य ऄध्यि नेपाल चेम्वर ऄ.कमशग, रसवुा ९८४१७९८१२४ 
 

 

२.६ थथानीय तहहरुमा रहेको मवपद् सम्पकग  व्यमिहरुको मववरणः 

क्र.स.ं थथानीय तह नाम,थर पद सम्पकग  नं. 

१ गोसाआगकुण्ड गाुँईपाहलका दहेवलाल सापकोटा प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत ९८५१२३३०७७ 

२ अमाछोहदङमो गाुँईपाहलका सन्तोष श्ेष्ठ प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत ९८४४०४५३४१ 

३ काहलका गाुँईपाहलका नारायण प्रसाद पौडेल हस.ऄहवे, ऄहधकृत ९८४९५८५७६० 

४ नौकुण्ड गाुँईपाहलका हवष्ण ुकुमार ऄहधकारी ऄहधकृत छैिौ ९८२८९०१७७२ 

५ ईत्तरगया गाईुँपाहलका रहवन्र िकुरी हस.ऄहवे, ऄहधकृत ९८४१५३९७९० 
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ऄनुसचूी - १ 

 

मवपत सहायता काडग नमूनाः 

 

 

नेपाि सरकार 

गृह मन्त्रािय 

मजल्िा प्रशासन कायागिय 

(मजल्िा मवपद व्यवथथापन समममत) 

धुन्चे, रसुवा 

 

 

 

सहायता पाईनेको नाम थर : ………….     िेगाना:……………. 

िहतको हववरण; 

मानवीय : मतृ्यु (..........)…….जना   बेपत्ता (..........)…….जना र घाआते (...........)…….. जना   

भौहतक: घर (…............)    खाद्यान्न   (........)  …….. 

क्र .स. सहायताका मकमसम सहायता प्रदान गने  

मनकाय वा संथथा 

सहायता प्राप्त 

मममत 

दथतखत 

नगद खाद्य गैरखाद्य 

१       

२       

३       

४       

५       

 

            

 

 

नोट M यो काडगको ऄवहध हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहतले तोकेको समय ऄवहधसम्म रहने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................... 

प्रमाहणत गने 

मवपद् सहायता काडग 
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ऄनुसचूी – २ 

 

खोज तथा ईद्धार कायगमा ईपयोग  हुने हेिीप्याडहरुको मववरण 

ग
ाुँई
प
ाह
ल
क
ा वडा  हलेीप्याड  

रहकेो थथान 

Area GR Longitude Lattitude Altitude 
क
ाह
ल
क
ा २ काहलकाथथान      

२ थयाईबारी      

ई
त्त
रग
य
ा 

१ मैलुङ      

३ िूलोगाुँई      

४ पैरेबेसी      

५ बोगटीटार      

अ
म
ाछ
ोह
द
ङ्म
ो 

   

३ तातोपानी      

३ टेतांच े      

३ मान्चेत २० हमटर २२४१६५ २५° ०९' ४५" ८५° १४' ३५"  

३ गत्लाङ १०  हमटर २४३१६४ २८°०९'३५" ८५°१५'५४"  

४ बाह नडाुँडा      

५ थाम्बचुेत ०१ रोपनी २८४०१८६० २८° १०' ५३" ०८५°१८' २९"  

न
ौकु
ण्ड
 

३ लारच्याङ      

४ सरमथली      

५ िूलोभोले      

६ लोहकल २०० व.हम. २१३५००१३ २८°० ०' ७५" ०८५° १४' ०३"  

ग
ोस
ाआ
कु
ण्ड
 

१ नागथली      

२ हटमरेु   २८° १५' २८" ०८५° २२' ०२"  

२ रसवुागढी      

३ हलङहलङ      

३ खामहजङ      

४ क्याहन्जङ      

४ घोडातबेला      

४ लामाहोटल      

४ मन्डु      

५ गोसाआकुण्ड      

५ थयाफु्रबेंसी      

५ चन्दनबारी L-7'8", B-9'3" ३१६१०५ २८° १०' ५३" ०८५° १८' २९"  

५ िूलो थयाफु्र २०/३० फीट ३३७१४५ २८° ०८' २८" ८५° २१' २९"  

६ हमनरल वाटर      

६ कालीजंग गण   २८° ०४' ५०" ०८५° २४' ४०" ४३८० मी. 

६ टुुँडीखेल      

६ कालीजंग गण, धनु्चे  २६९१०४ २८° ०६' २६"
 

०८५° १७' २१" २०४१ मी. 

६ नेपाल प्रहरी      

६ सशस्त्र प्रहरी      
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ऄनुसचूी – ३ 
 

कायागिय प्रमुखहरुको मववरण 

क्र.स.ं कायागियको नाम कायागिय प्रमुख सम्पकग  नम्बर सचूना ऄमधकारीको 

नाम 

सचूना ऄमधकारीको 

सम्पकग  नम्बर 

कायागियको फोन नं. कायागियको आमेि  

१ रसवुा हजल्ला ऄदालत राजेन्र नेपाल ९८४९०१०९३३ रहवन्र ढंुगाना ९८४१३६०८२० ०१०-५४०१२० 
info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np  

सदन ऄहधकारी (स्रेथतेदार) ९८५२६७८८८९ 

२ हजल्ला प्रशासन कायागलय हरर प्रसाद पन्त ९८५१२७७७७७ सपना कुमारी भट्टराइ ९८५११६४४२२ ०१०-५४०१३१/१३२  rasuwadao@gmail.com  

३ हजल्ला सरकारी वकील कायागलय बाबुराम भट्टराइ ९८५१२५४१७७ मध ुपाण्डेय ९८६३१९५१०४ ०१०-५४०१७७ jisawaka.rasuwa@gmail.com  

४ कोष तथा लेखा हनयन्िक कायागलय कमान हसंह के.सी. ९८५१०४०९७२ प्रहदपजंग रायामाझी ९८५१२०७१५८ ०१०-५४०१४० rasuwa.dtco@fcgo.gov.np 

५ रसवुा भन्सार कायागलय पणु्य हवक्रम खड्का ९८५१०६९३७४ पोिराज वाथतोला ९८५११३५०३५ ०१०-५४३००७ rasuwa@costom.gov.np 

६ लामटाङ राहष्िय हनकुञ्ज कायागलय सथुमा राना ९७५१०११८५५ रमेश बथनेत ९८६००५६१६० ०१०-५४०२१९ lamtangnp2032@gmail.com  

७ प्लान्ट क्वारेन्टाइन कायागलय कुलहदप हघहमरे ९८५१२२९१०९ राधेश्याम वरै ९८६०२२२३३६ ०१०-५४३१०९ nppotimure@gov.np  

८ हजल्ला अयोजना कायागन्वयन आकाइ 

(ऄनुदान व्यवथथापन तथा थथानीय पूवागधार) 

लेखनाथ पोखरेल ९८५१२४३९७७ सयूग बहादरु थोक्रा ९८६३१९५११० ०१०-५४००७९ 
nradccorasuwa100@gmail.com  

९ ऄध्यागमन कायागलय रामचन्र पोखरेल ९८५१२४५८०३ गणेश भण्डारी ९८५१२६७५९१ ०१०-५४३००३ rasuwaimmigration2071@gmail.com 

१० हजल्ला हनवागचन कायागलय शहुशला श्ेष्ठ ९८४११९३६७० राजन प्रसाद वाथतोला ९८४२९३२५८५ ०१०-५४०१५४ deorasuwa@gmail.com  

११ मालपोत कायागलय गणेश श्ेष्ठ ९८५१११४९६० रन्ज ुराना ९८६३१९५१०६ ०१०-५४०१३५ rasuwa@dolma.gov.np 

१२ हजल्ला ह लाक कायागलय पहविा हघहमरे खनाल ९८४१८९३६८६ राजेश श्ेष्ठ ९८६३१९५१२० ०१०-५४०१४५ postoffice45000@gmail.com  

१३ हजल्ला अयोजना कायागन्वयन इकाआ 

(हशिा) 

गोहवन्द राज सेडाइ ९८५१२२०५७५ ऄच्यतु न्यौपाने ९८५११५२१९८   
dlpiurasuwa@gmail.com  

१४ हशिा हवकास तथा समन्वय आकाइ हशतल बहादरु पाण्डे ९८५११६३६६७ हशतल बहादरु पाण्डे ९८५११६३६६७ ०१०-५४०१५७ rasuwadeo@gmail.com  

१५ कारागार कायागलय कृष्णहरर पडुासैनी ९८५१२७६७७७ जीवन ऄहधकारी ९८६२९२४५४८ ०१०-५४०२४९ rasuwa.jailor@dopm.gov.np  

१६ नापी कायागलय धवुग पौडेल ९८४९१४९६८२ जय बहादरु साकी ९८४८८५५९१३ ०१०-५४०१३४ napi.rasuwa@gmail.com  

१७ हजल्ला अयोजना कायागन्वयन इकाआ 

(भवन) 

हलला खहतवडा ९८४६०४९६३१ सरोज कुमार यादव ९८५१२१२७९९ ०१०-५४००६१ 
mouddlpiurasuwa@gmail.com  

१८ प्रधानमन्िी कृहष अधहुनकीकरण 

पररयोजना व्यवथथापन आकाइ 

(पररयोजना कायागन्वयन आकाइ) 

हदपक ऄहधकारी ९८५१२०५९३४ काहलकान्त हमश् ९८०४५८११४६ - 

piurasuwa@gmail.com  

१९ खाद्य अयात हनयागत गुणथतर 

प्रमाहणकरण कायागलय 

ऄहतस हघहमरे ९८४२३५२२६८ ऄहतस हघहमरे ९८४२३५२२६८ ०१०-५४३११० 
fieqcorasuwa@gmail.com  

२० सडक हडहभजन नवुाकोट (रसवुा 

सम्पकग  कायागलय, रसवुा) 

हनरज शाक्य ९८५१२४९२८५ रोण प्रसाद फुयाल ९८५१२५६७४३ 

    

प्रदेश सरकार ऄन्तगगतका कायागियहरु 

२१ हडहभजन वन कायागलय शोभा सवुेदी ९८५११०८८२८ प्रशान्त कुमार थापा ९८४५२८६५०५ ०१०-५४०१०७ rasdfo@dof.gov.np  

२२ थवाथथ्य कायागलय हकरण श्ेष्ठ ९८५१२२३१८६ दखुीलाल साह ९८५११६०५३४  ०१०-५४०१८८ dhorasuwa@gmail.com  

२३ रसवुा ऄथपताल रसवुा डा. ऄहनल खरेल ९८४१४०८०१० हहमालय भट्ट ९८४८४२४३३७ ०१०-५४०२४५ rasuwa.district.hospital@gmail.com 

२४ जलस्रोत तथा हसंचाइ हवकास सव- कृष्ण बहादरु पाण्डे ९८५१२११७७५ गणेश दाहाल ९८५७८२२१८८  ०१०-५४००५८ idsdrasuwa0@gmail.com  

mailto:info.dcrasuwa@supremecourt.gov.np
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:jisawaka.rasuwa@gmail.com
mailto:rasuwa.dtco@fcgo.gov.np
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mailto:nradccorasuwa100@gmail.com
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mailto:deorasuwa@gmail.com
mailto:postoffice45000@gmail.com
mailto:dlpiurasuwa@gmail.com
mailto:rasuwadeo@gmail.com
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हडहभजन कायागलय 

२५ हजल्ला अयवुेद थवाथथ्य केन्र डा. रामबाबु साह ९८४४०७२७५३ तारणी प्रसाद चौधरी ९८६०८१०५६०  ०१०-५४०२१४ dahcrasuwa@gmail.com  

२६ घरेल ुतथा साना ईद्योग हवकास 

सहमहत 

गोहवन्द प्रसाद पडुासैनी ९८५११०५९३१ कृष्ण प्रसाद हनरौला ९८५१००७११४ ०१०-५४०१०४ 
csidbrasuwa@gmail.com  

२७ भेटनरी ऄथपताल तथा पश ुसेवा हवज्ञ 

केन्र, नवुाकोट (हजल्ला सम्पकग  

केन्र, रसवुा) 

डा. जगत हसंखडा (केन्र प्रमखु 

नवुाकोट) 

९८५१२२०६९४ 

९८५१२५४०११ 

वलवीर खड्का ९८४८१०८१९०   

  

२८ कृहष ज्ञान केन्र, नवुाकोट, सम्पकग  

कायागलय रसवुा 

तेज प्रसाद दवाडी ९८५११५०१२८ सहजना पौडेल ९८६१६०८०१८ ०१०-५६०१२८ 
akcnuwakot@gmail.com  

थथानीय मनकाय  

२९ हजल्ला समन्वय सहमहत मीना ऄयागल ९८४१३७४५९६     ०१०-५४०१४२ ddcrasuwa@gmail.com  

३० गोसाइकुण्ड गाईुँपाहलका देहवलाल सापकोटा ९८५१२३३०७७ ऄजुगन डोटेल ९८४१५५९२७०  ०१०-५४१०८८ gosaikundapalika@gmail.com  

३१ अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका सन्तोष श्ेष्ठ ९८४४०४५३४१ रमेश कुमार राईत ९८६९६९५७३५   aamachhodingmo@gmail.com 

३२ काहलका गाईुँपाहलका प्रकाश ऄहधकारी ९८५११८५०९६ हललानाथ नेपाल ९८६००५६३८४   kalikagaupalika@gmail.com  

३३ नौकुण्ड गाईुँपाहलका नवदीप राइ ९८०७३६५३६५ डबल बहादरु हब.के. ९८०४६६९७९५   naukundagaunpalika@gmail.com  

३४ ईत्तरगया गाईुँपाहलका ऄजुगन खड्का ९८५१२५४७९० पदम बहादरु कंुवर ९८४१४६४५५८   uttargayarm@gmail.com  

सरुक्षा मनकाय 

३५ कालीजंग गण, ब्राबल ब्यारेक सहवन्र नगरकोटी ९८४३४१७०६५ हशहशर खड्का ९८४९५११५११ ०१- ५४०१०२/२७५ jungkali2061@gmail.com  

३६ हजल्ला प्रहरी कायागलय इन्र प्रसाद सवुेदी 
९८५१२७५५५५ सरोज हगरी ९८५१०११२१० ०१- ५४०१९९/२०० 

(१०० कन्िोल) 
dporasuwa@nepalpolice.gov.np  

श्याम कुमार वथनेत ९८५१२८१९५१ 

३७ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, २० नं.गुल्म 

ह.े क्वा. धनु्चे 

हकरण पौडेल ९८५१२७२२३७ होमनाथ नेपाल ९८५१२५९२६५ 
०१-५४००३७ apfrasuwa.coy@gmail.com 

३८ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, २१ नं.गुल्म 

ह.े क्वा. हटमरेु 

लक्ष्मण थापा ९८५१२७२२२५ प्रकाश चन्द भट्ट ९८५१२५८९३७ ०१०-५४३०६५ 
apfnepalrisd.timure@gmail.com  

३९ राहष्िय ऄनसुन्धान हजल्ला कायागलय देवेन्रराज ईप्रेती ९८५११८१३५३  - -  ०१-५४०२२० nidrasuwa@gmail.com  

नेपाि सरकार ऄन्तगगतका पररषद्/प्रमतष्ठान तथा ऄधग सरकारी मनकायहरु 

४० रेन्वो िाईट ऄनसुन्धान केन्र (मत्सय) महने्र भण्डारी ९८५७०६०९०८ सरुज कुमार हसङ ९८४२५२९२११ ०१०-५४००२४ troutfish.rasuwa@gmail.com  

४१ कृहष ऄनसुन्धान केन्र(चरन) पणूगभर चापागाइ ९८५६०३४९०४ शंकर राज पन्त ९८६३१९५११३ ०१०-५४०१३७ arspasture@live.com  

४२ नेपाल हवद्यतु प्राहधकरण कृष्णहरर दाहाल ९८५११०६५७६ हवद्या सागर श्ेष्ठ ९८४३२८९०६३ ५४००७६/१७६ dhunchedcs.nea@gmail.com  

४३ नेपाल टेहलकम प्रहदप कुमार  पन्त ९८५१०७३८०० हनपेन्र श्ेष्ठ ९८५१००३७२८ ५४०१२२/२२२ krd.dhunche@ntc.net.np  

४४ नेपाल बैक हल. संजीप लामा ९८५११०६५३६ सम्झना गोसाइ ९८४१११२४६१ ५४०२७८ nbldhunche@nbl.com.np  

४५ कृहष हवकास बैंक हवदरु कुमार श्ेष्ठ ९८४१५३६९३७ हदपक श्ेष्ठ ९८४१३५०८४९ ५४०१६६ dhunche.sbranch@adbl.gov.np  
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ऄनुसचूी – ४ 

DRRT र RRT Team 

मजल्िाथतरीय दु्रत प्रमतकायग टोिी (District Rapid Response Team- DRRT)  

क्र.सं. नाम थर पद कायागलय सम्पकग  नं. कैहफयत 

१ हकरण श्ेष्ठ थवा. का. प्रमखु थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८५१२२३१८६ संयोजक 

२ डा. ऄहनल कुमार खरेल मेहडकल ऄहधकृत रसवुा ऄथपताल, धनु्च े ९८५१२५५४०७ सदथय 

३ रुकु िेिी पहव्लक हले्थ नसग  थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८४१०८३८९९ सदथय 

४ सरेुश कुमार थापा कोल्ड चने्ज हनरीिक थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८५६०४५९१७ सदथय 

५ दखुीलाल साह तथ्याङ्क ऄहधकृत थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८५११६०५३४ सदथय 

६ प्रहतभा कुँ डेल ल्याब टेहक्नहसयन थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८४९७१०१६५ सदथय 

७ शाहन्त श्ेष्ठ थटाफ नसग रसवुा ऄथपताल, धनु्चे  ९८४३६१२७९३ सदथय 

८ नहबन बथनेत हसहनयर ऄहबे रसवुा ऄथपताल, धनु्च े ९८५१०३१५३७ सदथय 

९ ऄजुगन सबेुदी कायागलय सहयोगी  थवाथथ्य कायागलय,रसवुा ९८४३५०७५३५ सदथय 
 

अमाछोमदङमो गाईाँपामिका 

 रुत प्रहतकायग टोली (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.सं. नाम थर पद कायागलय सम्पकग  नं. कैहफयत 

१ सन्तोष श्ेष्ठ प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका ९८४४०४५३४१ संयोजक 

२ दावा ग्यालमो घले थवाथथ्य शाखा प्रमखु अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका ९८६००५६३२३ सदथय 

३ छोवाङ दोजे तामाङ योजना शाखा अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका ९८६३१९५२८३ सदथय 

३ नहवन्र ऄहधकारी हले्थ ऄहसथटेन्ट गोल्जङु थवाथथ्य चौकी ९८६६२०३०२७ सदथय 

४ फुपुग हछररङ तामाङ पश ुथवाथथ्य शाखा प्रमखु पश ुशाखा ९८४३४०४७२२ सदथय 

५ पजूा वलुुन कृहष शाखा कृहष शाखा  सदथय 

६ ऄहवनाश भण्डारी ना.प्र.हन. आलाका प्रहरी कायागलय थाम्वचुेत ९८६९५५७५५० सदथय 

७ कमल बहाद ुहबष्ठ ऄ.ह.ेव. हाकु थवाथथ्य चौकी ९८६८५८८४५४ सदथय 

८ ईमामहशे्वर हतवारी ऄ.ह.ेव. गोल्जङु थवाथथ्य चौकी ९८४५५६०५७५ सदथय 

९ राजेन्र प्रसाद अचायग सामाहजक सरुिा ताथा प्रा. शाखा अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका ९८६०२५५६८६ सदथय 

१० हनमा नपुुग तामाङ थवाथथ्य शाखा प्रमखु अमाछोहदङमो गाईुँपाहलका ९८६९२२३८३२ सदथय सहचव 
 

ईत्तरगया गाईाँपामिका 

 रुत प्रहतकायग टोली (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.सं. नाम थर पद कायागलय सम्पकग  नं. कैहफयत 

१ ईपेन्र लम्साल ऄध्यि, गाईुँपाहलका  ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८५१२४३१९६ संयोजक 

२ ऄजुगन खड्का प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८५१२५४७९० सदथय 

३ जालन्धर वराल प्रहरी नायब हनरीिक वेिावती प्रहरी चौकी ९८५१२१६६७७ सदथय 

४ राज ुहव.क. ना. प्रा.स. ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८४१०८४३०२ सदथय 

५ कृष्ण प्रसाद न्यौपान े ना. प्रा.स. ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८५१२३३७०१ सदथय 

६ प्रहतमा अचायग ऄ.ह.ेव. डाुँडाुँगाई थवाथथ्य चौकी ९८४३५९२२९३ सदथय 

७ महनका अचायग ऄ.न.मी. वोगटीटार सा.थवा.आग. ९८४१४३४०५१ सदथय 

८ बलराम न्यौपाने ह.ेऄ. लहरेपौवा थवाथथ्य चौकी ९८५१११०२५० सदथय 

९ कृष्ण प्रसाद भण्डारी ऄ.ह.ेव. िूलोगाईुँ थवाथथ्य चौकी ९८४४४८२६२९ सदथय 

१० शारदा अचायग ऄ.ह.ेव. मैलुङ सा.थवा.आग. ९८६०१२२८८३ सदथय 

११ रहवन्र िकुरी थवाथथ्य शाखा प्रमखु ईत्तरगया गाईुँपाहलका ९८४१५३९७९० सदथय सहचव 

 



मनसनु आपतकालिन कायययोजना, २०७७  रसवुा                                                                                            पेज नं. २७ मध्ये 21 
 

कामिका गाईाँपामिका 

 दु्रत प्रमतकायग टोिी (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.स.ं नाम थर पद कायागिय सम्पकग  नं. कैमफयत 

१ प्रकाश ऄहधकारी प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत काहलका गाईुँपाहलका ९८५११८५०९६ संयोजक 

२ कुमार मैनाली नेपाल सेना कालीजंग गण कालीजंग गण ९८४१८०९९५१ सदथय 

३ लक्ष्मण गौतम प्रहरी चौकी प्रमखु काहलका ९८६५२०११९१ सदथय 

४ नवराज न्यौपान े थवाथथ्य शाखा प्रमखु काहलका गाईुँपाहलका ९८५११८६५७० सदथय 

५ दशरथ दवेकोटा नापाल रेडक्रस नेपाल रेडक्रस ९८५११८६८०८ सदथय 

 

गोसाइकुण्ड गाईाँपामिका 

 दु्रत प्रमतकायग टोिी (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.सं. नाम थर पद कायागलय सम्पकग  नं. कैहफयत 

१ कैसाङ नपुुग तामाङ ऄध्यि, गाईुँपाहलका गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८५११११८२९ संयोजक 

२ दहेवलाल सापकोटा प्रमखु प्रशासकीय ऄहधकृत गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८५१२३३०७ सदथय 

३ हबमल कुमार हघहमरे थवाथथ्य शाखा प्रमखु गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८४९०९३२९५ सदथय 

३ गण्श प्रसाद हमश् हसहनयर ऄहवे हटमरेु थवाथथ्य चौकी ९८४१४२२२११ सदथय 

४ नरबहादरु थापा ना. प्रा.सा गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८६८०२७२०४ सदथय 

५ राजेन्र न्यौपान े ना.प.थवा. प्रा. गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८४१८९३००३ सदथय 

६ हटकाराम पौडेल प्रहरी नायव हनरीिक प्रहरी चौकी, थयाफु्रवेशी ९८५१२३७२५४ सदथय 

७ आगनफ थयोङदने हस.ऄ.ह.ेव. रसवुा थवाथथ्य चौकी ९८६००५६१८९ सदथय 

८ सहवना श्ेष्ठ हले्थ ऄहसथटेन्ट थयाफु्र थवाथथ्य चौकी ९८५२०३२७४३ सदथय 

९ सतेन्र कुमार यादव ऄ.ह.ेव. थमुन थवाथथ्य चौकी ९८४४४४८६३१ सदथय 

१० कृष्ण वहादरु हब.क कायगक्रम ऄहधकृत गोसाआगकुण्ड गाईुँपाहलका ९८४९४३४२५२ सदथय सहचव 

 

नौकुण्ड गाईाँपामिका 

 दु्रत प्रमतकायग टोिी (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.स.ं नाम थर पद कायागिय सम्पकग  नं. कैमफयत 

१ ऄण प्रसाद पौडेल हस.ऄ.ह.ेव.ऄ नौकुण्ड गाईुँपाहलका ९८४१४१८०२९/ 

९८१८१६२०६० 

संयोजक 

२ हकग  बहादरु तामाङ ऄ.ह.ेव. पारच्याङ थवाथथ्य चौकी ९८१८७९५०६६/ 

९८४१०१५७९४ 

सदथय 

३ लरव गोम्वो तामाङ ल्या.ऄ. पारच्याङ थवाथथ्य चौकी ९८००८७०६६९ सदथय 

३ राम प्रशाद पौडेल ऄ.ह.ेव. यासाग थवाथथ्य चौकी ९८४१७३८०८० सदथय 

४ कहवता अचायग ऄ.न.मी. भोले थवाथथ्य चौकी ९८४३४६५३२२ सदथय 

५ हनरन्जन तामाङ ऄ.ह.ेव. सरथयुुँ सा.थवा.आग. ९८०३००५२९७ सदथय 

६ पथृ्वी हगरी ह.ेऄ. भोले मेहडकल  सदथय 

७ हटकाराम डंगोल औषधी पसले सरमथली  सदथय 

८ संहगता पौडेल हफल्ड प्रहतहनहध सअुहारा ९८४००३४९३५ सदथय 

९ सनुमाया गंदान म.थवा.से. नौकुण्ड-५  सदथय 

१० सहवता रुम्वा म.थवा.से. नौकुण्ड-३ ९८२३१३५९४१ सदथय सहचव 
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ग्राममण ऄथपताि, मजवमजवे 

 दु्रत प्रमतकायग टोिी (Rapid Response Team- RRT)  

क्र.स.ं नाम थर पद कायागिय सम्पकग  नं. कैमफयत 

१ डा.पंकज लआुटेल ऄथपताल प्रमखु ग्रामीण ऄथपताल, हजवहजवे ९८४१५७२२९४ संयोजक 

२ शखेर भट्ट म.ेऄ ग्रामीण ऄथपताल, हजवहजवे ९८६३५५१३७५ सदथय 

३ कमल प्रशाद पौडेल ऄ.ह.ेव. ग्रामीण ऄथपताल, हजवहजवे ९८६०६३३५९७ सदथय 

३ ऄप्सरा अचायग थटाफ नसग ग्रामीण ऄथपताल, हजवहजवे ९८६०७२७९९८ सदथय 

४ ऄहजता पौडेल ल्याव ऄहसथटेन्ट ग्रामीण ऄथपताल, हजवहजवे ९८४३०६९३८६ सदथय 
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ऄनुसचूी – ५ 
 

मजल्िामा रहेका सुरक्षा मनकाय र युमनट इन्चाजगहरुको नामाविी र सम्पकग  नंबरहरु 
 

नेपािी सेना (कािीजंग गण) 

क्र.स.ं मबबरण कमाण्डर पद सम्पकग  नम्बर 

१ गण ह.ेक्वा. सहवन्र नगरकोटी प्रमखु सेनानी  ९८४३४१७०६५ 

२ हलेम्ब ुपोि रामभि अचायग सह-सेनानी  ९८४२६२७३७४ 

३ थम्बचुेत पोि ऄशोक बढुा खाम्पा ईप-सेनानी ९८४३८६२५२७ 

४ हटमरेु पोि ऄजुगन महत सह-सेनानी ९८४१८७३९०२ 

५ कुटुमसाङ्ग पोि गपु्त बहादरु दाहाल जमदार ९८६९४५८९५२ 

६ मानचेत पोि भपुेन्र वली जमदार ९८६७२०९८०५ 

७ काहलकाथथान पोि सरेुन्र बहादरु रोक्का सेनानी  ९८५११७३७६९ 

८ चन्दनबारी पोि हसताराम डगौरा जमदार ९८६७९०९५०३ 

९ ईलेनी पोि ज्ञानेश्वर राइ जमदार ९८०२६२८६२० 

१० िुलोथयाफु्र पोि ऋहषराम पोख्ररेल सवुेदार ९८०१३०५२११ 

११ थयाफु्रवेशी पोि ऄहभषेक हवि सेनानी  ९८४५३८८६४१ 

१२ मैलुङ्ग पोि हदनेश भण्डारी सह-सेनानी  ९८४९०८१०३२ 

१३ फुस्रे पोि नरेश बम जमदार ९८६७३०२६१३ 

१४ लामटाङ्ग पोि हकसमान गरुुङ्ग जमदार ९८४५११६३५२ 

१५ सान्जेन पोि गणशे हगरी ईप-सेनानी ९८४१३८०१३२ 

१६ बोन्रो पोि तेज बहादरु चन्द जमदार  ९८४८७४६२५५ 

१७ बिुमहन्दर पोि हदपक थापा सेनानी  ९८४१५०६६३१ 

 
 

नेपाि प्रहरी 

क्र.स.ं कायागियको नाम दजाग नामथर सम्पकग  नम्बर 

१  प्रहरी नायब ईपरीिक आन्र प्रसाद सवेुदी ९८५१२७५५५५ 

२ सीमा प्रहरी चौकी रसवुागढी प्रहरी नायब हनरीिक कमल प्रसाद चौलागाुँइ ९८५१२९७००८ 

३ प्रहरी चौकी रसवुागढी प्रहरी नायब हनरीिक कुमार थापा ९८५१२३७२४८ 

४ प्रहरी चौकी थयाफु्रवेशी प्रहरी नायब हनरीिक हटकाराम पौडेल ९८५१२३७२५४ 

५ प्रहरी चौकी थमुन  प्रहरी सहायक हनरीिक हदपक ऄहधकारी ९८५१२३७२४९ 

६ प्रहरी चौकी थाम्बचुेत प्रहरी सहायक हनरीिक ऄहभनाश भण्डारी ९८५१२३७२५३ 

७ प्रहरी चौकी हाकु प्रहरी सहायक हनरीिक मरुारी प्रसाद खनाल ९८५१२३७२५७ 

८ इलाका प्रहरी कायागलय काहलकाथथान प्रहरी नायब हनरीिक लक्ष्मण गौतम ९८५१२५४९६१ 

९ प्रहरी चौकी वेिावती प्रहरी नायब हनरीिक जालन्धर बराल ९८५१२३७२६३ 

१० प्रहरी चौकी डाुँडागाईुँ प्रहरी सहायक हनरीिक कहमगन्र  िाकुर लोहार ९८५१२३७२५९ 

११ प्रहरी चौकी पारच्याङ प्रहरीसहायह हनरीिक रामएकवाल प्रसाद यादव ९८५१२३७२५८ 

१२ प्रहरी चौकी लाङटाङ प्रहरी हवल्दार कृष्ण बहादरु तामाङ ९७४१४५४५७७ 

१३ ऄथथाइ प्रहरी पोि धनु्चे प्रहरी सहायक हनरीिक सरेुन्र प्रसाद कुशवाहा ९८५१२३७२६७ 

१४ ऄथथाइ प्रहरी पोि ग्राङ प्रहरी हवल्दार दबेेन्र तामाङ ९८५१२३७२६९ 

१५ ऄथथाइ प्रहरी पोि मैलुङ प्रहरी सहायक हनरीिक धन बहादरु तमाङ ९७४१४६७८१५ 

१६ हजल्ला िाहफ्रक प्रहरी कायागलय प्रहरी सहायक हनरीिक  हशव प्रसाद भट्टराइ ९८५१२८२६६८ 
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सशस्त्र प्रहरी 

क्र.स.ं युमनटको नाम  युमनट इन्चाजगको नाम पद सम्पकग  नंबर 

१ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, गलु्म ह.ेक्वा. नं. २० धनु्च े हकरण पौडेल सशस्त्र प्र.ना.ई. ९८५१२७२२३७ 

होमनाथ नेपाल सशस्त्र प्रहरी हनरीिक ९८५१२५९२६५ 

ऄच्यतुमहण ऄहधकारी सशस्त्र प्रहरी हनरीिक ९८५५०१३५५५ 

२ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, गलु्म ह.ेक्वा. नं. २० 

धनु्च(ेसान्जेन हा.पा. सरुिा वेश) 

गोहवन्द प्रसाद लाहमछाने सशस्त्र प्रहरी हनरीिक ९८४०७७७६३६ 

३ सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, नं. २१ गलु्म ह.ेक्वा.(राजश्व 

भन्सार गथती सरुिा) रसवुा  

लक्ष्मण थापा सशस्त्र प्र.ना.ई. ९८५१२७२२२५ 

 

 

रामरिय ऄनुसन्धान मजल्िा कायागिय 

क्र.स.ं युमनटको नाम  युमनट इन्चाजगको 

नाम 

पद सम्पकग  नंबर फोन/फ्याक्स 

१ राहष्िय ऄनसुन्धान हजल्ला कायागलय दवेेन्र राज ईप्रेती प्रमखु ऄनसुन्धान ऄहधकृत ९८४०७७७६३६ ५४०२२० 

 

 

 

रसुवा मजल्िाका थथानीय पत्रकारहरुको सम्पकग  नम्बर 

क्र.स.ं पत्रकारको नाम कायगरत सथंथा सम्पकग  नम्बर इमेि ठेगाना 

१ हमेनाथ खहतवडा गोरखापि ९८५१०११२७१ hemnathkhatiwada@gmail.com 

२ ज्ञानेन्र नाथ न्यौपान े राहष्िय सामाचार सहमहत ९८५१११६८३१  

३ शहुशल कोइराला नेपाल टेहलहभजन ९८५१०४०१०३ koiralasushildumja@gmail.com 

४ बलराम हघहमरे काहन्तपरु ९८४१३०३७३७ balaram.ghimire@gmail.com 

५ गीता ऄहधकारी रेहडयो लाङटाङ ९८४३६६५३८९ radiolangtang@gmail.com 

६ हहमनाथ दवेकोटा नागररक दहैनक ९८५११५६३४१ nep.himnathdevkota@gmail.com 

७ ऄन ुअचायग नयाुँ पहिका ९८४३३५७२५२ anuacharya५०@gmail.com 

८ हदपक लामा रेहडयो रसवुा ९८४१८९३२८८ shanzendip@gmail.com 

९ जयराम अचायग  ९८४९४३४२३१  

१० सरथवती न्यौपाने  ९८४३७६४७९५  

११ हवश्वास नेपाली  ९८५१२४१८६६  

१२ संगीता लामा रेहडयो लाङटाङ ९८६०२५०९०१  

mailto:nep.himnathdevkota@gmail


मनसनु आपतकालिन कायययोजना, २०७७  रसवुा                                                                                            पेज नं. २७ मध्ये 25 

 

ऄनुसचूी – ६ 

हजल्ला हवपद ्व्यवथथापन सहमहतको गोदाम घर(ware house) तथा हवहभन्न सरकारी हनकाय/कायागलय तथा संघसंथथाहरुसुँग मौज्दात 

ईिार सामाग्रीहरुको हववरण 

 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१ Megha Phone  Pcs ०३ १७ Rubber Boots  Pcs २० 

२ Fire Blanket Pcs ०२ १८ Blanket Pair  १५ 

३ Waka Waka Light Pcs ०५ १९ Safety Helmet  Pcs ९३ 

४ Head Light Pcs ०४ २० First Aid Bag  Pcs ०३ 

५ Gloves  Pcs ४६ २१ Stretcher Set ०५ 

६ Rescue Vest Pcs ३० २२ Shovel  Pcs १४ 

७ Throw Bag  Pcs ०३ २३ Pick with Handle  Pcs ०५ 

८ Whistle  Pcs ३० २४ Crow Bar Gal  Pcs ०५ 

९ Mask  Pcs ३० २५ Rescue hammer Pcs ०३ 

१० Fire Rope Ladder   Pcs ०१ २६ Metal Tagore  Pcs ५२ 

११ Screw Gate Carabineers Pcs ०५ २७ Metal Bucket  Pcs १५ 

१२ Rope  Box ०३ २८ Tin Box  Pcs ०३ 

१३ Nylon Rope  Pcs ०२ २९ Fire Extinguisher ४ kg  Pcs ०२ 

१४ Rubber Tube  Pcs १० ३० Tarpaulin Pcs १०० 

१५ Figure of ८ Carabineers Pcs ०३ ३१ Tent Pall Bundle  १२५ 

१६ Life jacket  Pcs २०  
 

 

यस मजल्िाको मबमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कायागियमा रहेको मवपद्को समयमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरुकोमववरण:- 

नेपाली सेना(काली जगं गण, रसवुा) सुँग रहकेा मौज्दात ईिार सामाग्रीहरुको हववरण 
 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१ बाटर प्रफु लाआगफ ज्याकेट थान २० १८ सटग हसहलङ थान ८ 

२ रेिो ररफलेहक्टभ ज्याकेट थान ७ १९ हपटन थान ३० 

३ Rake Hoe थान ३ २० अआगस एक्स थान २ 

४ Axe Hoe थान ६ २१ एभलान्च रड थान १ 

५ Jump Suit थान ५ २२ अआगस साबेल थान २ 

६ Plastic Helmet थान ९० २३ थटोप सेट थान १३ 

७ Shovel थान ११ २४ फोहल्डङ भेि थान १० 

८ Faruwa थान ११ २५ रक हहेलमेट थान ११ 

९ Fire Figtiting Suit थान १३ २६ गल थान ४२ 

१० रयाप्लीङ्ग रोप हमटर ४०० २७ हछनो  थान २० 

११ जमूर थान ११ २८ सावेल थान ४५ 

१२ पलू्ली िूलो थान ३ २९ डेथ बडी व्याग थान १० 

१३ पलू्ली सानो थान २ ३० मातगल थान ५ 

१४ हफगर ८ थान ५ ३१ हहहटङ्ग प्लेट थान १ 

१५ क्यारोहबन थकूब थान ३० ३२ हपक थान ३० 

१६ रयाहप्लङ पन्जा  थान ७ ३३ हड्रल मेहशन  थान १ 

१७ हसट हानेस थान १२  
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 सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि मसमा सुरक्षा गुल्म रसुवा र मातहत पोष्ट समेतको   

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१. साबेल  थान १२ १० फलामको बाल्टीन थान ५ 

२. हपक थान ११ ११ पलाहथटक बाल्टीन  थान १६ 

३. डोरी  हमटर ४० १२ फायर ब्याङलकेट  थान ७ 

४. रबर ट्यवु थान १ १३ फायर एकथटीङगसुर  थान २ 

५. गल  थान ३ १४ फोहल्डङ थिेचर  थान ५ 
 

 मजल्िा प्रहरी कायागिय 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१. साबेल  थान १२ १० फलामको बाल्टीन थान ५ 

२. हपक थान ११ ११ पलाहथटक बाल्टीन  थान १६ 

३. डोरी  हमटर ४० १२ फायर ब्याङलकेट  थान ७ 

४. रबर ट्यवु थान १ १३ फायर एकथटीङगसुर  थान २ 

५. गल  थान ३ १४ फोहल्डङ थिेचर  थान ५ 

 घरेिु तथा साना ईधोग मवकास  समममत 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१. साबेल  थान ५ 

२. गैती थान ४ 

३. हम्बर थान २ 

४. फथट एड टुल सेट १ 

 

 मडमभजन वन कायागिय 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ कैमफयत 

१ Jet Shooter EV १ अगोलाहग भएको बेला अगो हनभाईन प्रयोग ह ने पानी बोक्ने ब्याग 

 िामटाङ रामरिय मनकुञ्ज कायागिय 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१ fire fighting(Jet Shooter) थान १६ 

२ हकप थान १६ 

३ कोदालो थान १६ 

 ऄन्य कायागियहरु 

क्र.स.ं कायागिय मबवरण आकाइ पररमाण 

१ नेपाल टेहलकम Fire Extinguisher थान ४ 

२ महहला तथा बाल बाहलका कायागलय कम्बल थान २० 

३ रेडक्रस Non food item सेट ५० 

 मानेकोर सोसाइटी 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण 

१ Whistle, हसहट थान १० १२ Dust mask थान १ प्याकेट 
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२ Tarpaulin sheets, हिपाल थान १० १३ Safety gloves थान १० 

३ Streature थान ३ १४ High capacity flash light थान २ 

४ Pick axe,  थान २ १५ Sickle (Hansia) थान २ 

५ First aid box with 

medicine 

सेट २ १६ Bucket थान ५ 

६ Shovel थान २ १७ Sitting item (Chatai) थान २ 

७ Hammer ५ KG थान २ १८ Rescue rope रोल २ 

८ Safety helmet थान १० १९ Blanket थान २ 

९ Safety boot सेट १०  २० Jacket थान ५ 

१० Mega phone थान २  

११ Eye protection glass थान ५ 
 

 रसुवागढी हाआगड्रोपावर 

क्र.स.ं मबवरण आकाइ पररमाण सम्पकग  व्यमि 

१ एक्जाभेटर थान १ ईत्तम प्रसाद पौडेल ९८४४२२२८५६ 

२ लोडर थान १ हनमा हसंगी तामाङ ९८४३००५४३९ 

३ हिपर थान १ लाक्पा डुजे तामाङ ९८६१७७१२११ 
 

यस मजल्िाको मबमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कायागियमा रहेको मवपद्को समयमा प्रयोग हुने मानवीय स्रोतको मववरण  

क्र. सं. नाम सम्पकग  न.ं हलएको ताहलमको नाम कायागलय 

१ रमेश वथनेत ९८६००५६१६० फायर फाइहटङ ला.रा.हन.का. 

२ धन बहादरु घले  फायर फाइहटङ ला.रा.हन.का. 

३ शेषनाथ भट्टराइ ९७४१४४०१४३ फायर फाइहटङ ला.रा.हन.का. 

४ हदनेश तामाङ ९८४९८२२६१२ DDRT रेडक्रस 

५ चडुामणी ऄहधकारी ९७५१०३४२२६ DDRT रेडक्रस 

६ कुमार खड्का  ९८४५८८५७०७ S.T.F. ताहलम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वल 

७ सन्तोष काकी  ९८०१२१२२५३ हवपद ्व्यवथथापन ताहलम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वल 

८ सरेुश फुयाुँल  ९८६०३३१६४७ हवपद ्व्यवथथापन ताहलम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वल 

९ हदनेश कुमार तामाङ ९८४९८२२६१२ Emergency Response Training  मानेकोर सोसाइटी 

१० अङ हछररङ तामाङ ९८४३४०४२९८ Emergency Response Training  मानेकोर सोसाइटी 

११ हमनकुमार घले ९८४९४८८९०९ हबपत् व्यवथथापनताहलम मानेकोर सोसाइटी 

१२ मकेुश तामाङ ९८०१११५९६९ हबपत् व्यवथथापनताहलम मानेकोर सोसाइटी 

१३ हनमा वाङज ुतामाङ ९८४३५०८४१४ हबपत् व्यवथथापनताहलम मानेकोर सोसाइटी 

१४ कम दोजे तामाङ ९८४९५६२३६० हबपत् व्यवथथापनताहलम मानेकोर सोसाइटी 

१५ सन्तोष घले (*%!!^$@!) प्राथहमक ईपचार, खोज तथा ईिार  ल्याकोस 

१६ सहुनल घले (*%!!%*!^ प्राथहमक ईपचार, खोज तथा ईिार ल्याकोस 

१७ इश्वर कुमार लामा ९८४३३३४४१५ प्राथहमक ईपचार, खोज तथा ईिार ल्याकोस 

 

 

 

 


