
 

 

जिल्ला जिपद् पूिव तयारी तथा 

प्रजतकायव योिना 

२०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला जिपद् व्यिस्थापन सजिजत  

भक्तपुर 



 

 

विषय सूची 
परिच्छेद-१ .................................................................................................................................................. 1 
पषृ्ठभमूि ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 भक्तपिु जिल्लाको सािान्य परिचय .......................................................................................................... 1 
1.2 भौगोमलक अिजथिमि ............................................................................................................................ 2 
1.3 सीिाना ............................................................................................................................................ 2 
1.4 पषृ्ठभमूि ............................................................................................................................................ 3 
1.5 उद्देश्य ............................................................................................................................................. 3 
1.6 जिल्लािा घट्नसक्न ेिखु्यिखु्य संभाविि विपदकोआंकलन ............................................................................. 3 

परिच्छेद-२ .................................................................................................................................................. 5 
विपद् व्यिथिापनसम्बन्धी सिुक्षा योिना ििा परिचालन........................................................................................... 5 

2.2.1 जिल्लाको सिुक्षा मनकायको सिुक्षा अिजथिमिको विििण ............................................................................ 5 
2.2.2 नेपाली सेना, िीिदल गण, भक्तपिु ि भमूिका ......................................................................................... 5 

2.2.2.1 उद्धाि ििा िाहिको लामग फौिको योिना एिं सेलहरुको भमूिका ....................................................... 6 
2.2.3 िहानगिीय प्रहिी परिसि भक्तपिु ......................................................................................................... 9 

2.2.3.1 िनशजक्त परिचालन योिना ......................................................................................................... 9 
2.2.3.2 मिउटी  खटन पटन ................................................................................................................. 9 
2.2.3.3 प्रहिी परिसि भक्तपिुिा िहेका विपद व्यिथिापन सिग्रीहरुको विििण................................................... 9 
2.2.3.4 िहानगिीय प्रहिी ितृ्त ठििी भक्तपिुिा िहेका विपद्  व्यिथिापन सािग्रीहरुको विििण .......................... 10 
2.2.3.5 िहानगिीय प्रहिी ितृ्त िगािी भक्तपिुिा िहेका विपद व्यबथिापन सािग्रीहरुको विििण :- ...................... 11 
2.2.3.6 Wat er Rescue Dri l l  Team .................................................................................................. 12 
2.2.3.7 विपद् को सियिा विथिावपिहरु िाख्न ेसिुजक्षि थिानहरु:- ................................................................. 12 
2.2.3.8 प्राकृमिक प्रकोपको सियिा सिन्िय गरिने अन्य सम्बजन्धि मनकाय/प्रिखु व्यजक्त ििा .......................... 12 

कायाालय ............................................................................................................................................... 12 
2.2.3.9 जिल्लाको सिष्टीगि परिचामलि िनशजक्तको विििण ....................................................................... 13 

2.2.4 जिल्ला िहिा सिकािी ििा गैह्रसिकािी मनकायहरुबाट विपद व्यिथिापनका श्रोि साधन ि ियािीहरु ............... 14 
2.2.5 काि किाव्य ि अमधकाि ................................................................................................................ 15 
2.2.6 श्री सशथ र प्रहिी बल नेपाल, २२ नं. गण गहेुश्विी ............................................................................... 16 

2.2.6.1 विपद् न्यूनीकिण ििा व्यिथिापन कायािा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको परिचालन सम्बन्धिा भएका कानूनी 
व्यिथिाहरु ....................................................................................................................................... 16 
2.2.6.2 अन्य .................................................................................................................................. 19 
2.2.6.3 हाल यस यमुनटिा कायािि विपद् व्यिथिापन िामलि प्राप्त सप्रकहरुको दिाागि संख्यात्िक  विििण ......... 21 
2.2.6.4 विपद् व्यिथिापनको िणनीमि ................................................................................................... 21 
2.2.6.5 सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल नं २२ गण हे.क्िा. गहेुश्विी भक्तपिुबाटको विपद् व्यिथिापन सम्बन्धी काया योिना
 ..................................................................................................................................................... 22 
2.2.6.6 विपद्/प्रकोप उद्वाििा गणको ियािी .......................................................................................... 22 

2.2.7 िाज् िय अनसुन्धान जिल्ला कायाालय भक्तपिु ....................................................................................... 23 
2.2.8 नेपाल िेिक्रस सोसाइटी ................................................................................................................. 23 
2.2.9 नेपाल थकाउट ............................................................................................................................. 23 
अनसूुची-१ ............................................................................................................................................ 24 
आ.ि. २०७७/७८ िा विपद्बाट भएको क्षमि ििा पनुथिापनाको लामग गरिएका प्रयासहरु ........................................ 24 
अनसूुची-२ ............................................................................................................................................ 28 
भक्तपिु जिल्लाभि बषााका कािण क्षिी भएको अन्नबाली ििा अन्य िाहि सम्बन्धी विििण ........................................ 28 

 

 



भक्तपिु जिल्ला विपद् पिूा ियािी ििा प्रमिकाया योिना, २०७७/७८  1 

 

पररच्छेद-१ 

पृष्ठभूजि 

 

1.1  भक्तपुर जिल्लाको सािान्य पररचय 

ऐतिहातिक िथा िाांस्कृतिक वैभवले प्रतिद्ध भक्तपरु तिल्ला नेपालको िबैभन्दा िानो तिल्लाको रुपमा रहकेो 

छ । यिको क्षेत्रफल ११९ वर्ग तक.मी. रहकेो छ । भक्तपरु तिल्ला प्राचीन वास्िकुला र र्ौरबमय िांस्कृतिको 

अभिूपवूग िमायोिनले ििुतजिि कला नर्री हो । भौर्ोतलक रुपमा हदेाग यि तिल्लाको उत्तरी तिमाना 

मनोहरा नदी, पवूगमा महादवे पोखरी डााँडाको श्रङ्ृखला, दतक्षणमा ियूगतवनायकको पहाडी खण्ड, पतिममा 

मनोहरा नदी रहकेो छ । यि तिल्लाको पवूग र दतक्षण पवूगमा काभ्रपेलान्चोक तिल्ला पदगछ भने उत्तर र पतिममा 

काठमाडौ ाँ र दतक्षण पतिममा लतलिपरु तिल्ला रहकेो छ । ४ नर्रपातलका रहकेो यि तिल्लामा ३१३  तक.मी. 

िडक िञ्िाल रहकेो छ । भक्तपरु र तठमी नर्रमा नेवारी िमदुायको बिोबाि रहकेो छ भने काठ के्षत्र र नयााँ 

बस्िी के्षत्रमा िबै िाि िाति र धमागलम्बीहरुको बिोबाि रहकेो छ । यि भक्तपरु तिल्लामा हुन िक्ने बन्द, 

हड्िाल, चक्कािाम, िोडफोड िथा अिामातिक र्तितवतधलाई तनयन्त्रण र्री आम नार्ररकहरुमा शातन्ि 

िरुक्षाको प्रभावकारी प्रत्याभिुी तदलाउन िांयकु्त रुपमा तिल्ला तस्थि कायगरि ४ वटै िुरक्षा तनकायलाई 

पररचालन र्ने र्री एतककृि िरुक्षा योिना तनमागण र्री आम नार्ररकहरुलाई भरपदो िरुक्षाको प्रत्याभतुिको 

व्यवस्था तमलाईएको छ । यि तिल्लामा चारवटा नर्रपातलकाहरु रहकेा छन ।  
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1.2  भौगोजलक अिजस्थजत 

अक्षाांश  : २७०३६' दतेख २७०४४' 

दशेान्िर  : ८४º२१' दतेख ८५º३२' 

उचाई  : िरदर िमनु्र ििहबाट १,३३१ तम. उच्चाईमा रहकेो छ। 

िबैभन्दा उच्च भार्  : चााँर्नुारायण नर्रपातलकामा अवतस्थि नर्रकोट 

िबैभन्दा होचो भार्  : वार्मिी र्ाउाँपातलकामा अवतस्थि हात्तीढुङ्र्ा 

िदरमकुाम  : भक्तपरु (हाल भक्तपरु नर्रपातलकामा रहकेो)  

क्षेत्रफल  : ११९ वर्ग तक.तम., 

िनिांख्या  : ३,०४,६५१ (रातरिय िनर्णना २०६८ अनिुार) 

हावापानी : तशिोरण र िमतशिोरण । 

औषि न्यनूिम िापक्रम : २ तडग्री िेन्टीग्रेड दतेख अतधकिम िापक्रम ३५० तडग्री िेन्टीग्रेडिम्म िरदर 

रहकेो पाईन्छ । 

1.3  सीिाना 

पवूग  : काभ्र े 

पतिम  : काठमाडौ ाँ, 

उत्तर  : काठमाडौ ाँ/तिन्धपुाल्चोक  

दतक्षण  : लतलिपरु 
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1.4  पृष्ठभूजि 

प्रकोप भनेको त्यस्िो घटना वा पररतस्थति हो, ििमा क्षति र हिाहि र्राउने, िम्पति एवम ्वािावरण नष्ट र्न े

िम्भावना हुन्छ भने प्रकोपको कारण श्रतृिि तवपदले् िमािको तक्रयाकलापमा र्म्भीर अवरोध उत्पन्न हुन्छ, 

ििले र्दाग व्यापक मानवीय वस्िरु्ि अथवा वािावरणीय क्षति हुन्छ र तवपदक्ो िामना आफ्नै श्रोिहरु मात्र 

प्रयोर् र्रेर र्नुग िमदुायको क्षमिाभन्दा बातहर हुन िान्छ । नेपाल भकूम्पीय िोतखमका दृतष्टले तवश्वमा ११ 

औां, पानीिन्य प्रकोपबाट हुन े क्षतिका तहिाबले ३० औ ां र िलवाय ू पररविगन प्रभावका तहिाबले चौंथो 

स्थानमा रहकेो छ । यस्िा प्रकोपबाट डरलाग्दा पररघट्ना वा पररतस्थति श्रिृना भई धनिनको व्यापक क्षति 

हुन िान्छ। प्रभातवि नार्ररकहरुमा स्वास््य िम्बन्धी अिरहरु, धनमालको क्षति र आतथगक र्तिरोध िमिे 

तनम्त्याउाँछ । 

भक्तपरु तिल्लामा हुन िक्ने भकूम्प, आर्लार्ी, महामारी, अतवरल वषागको कारणबाट हुने डुबान िथा बाढी 

पतहरो िस्िा प्राकृतिक प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरुबाट हनु िक्ने क्षतिलाई न्यनूीकरण र्नग, घाईिेहरुलाई 

ित्काल उद्दार र्नग िथा भएको क्षति तवस्थातपिहरुलाई राहि तविरणको लातर् िम्बतन्धि िम्पणूग पक्ष (नेपाली 

िेना, नेपाल प्रहरी, िशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल रेडक्रि िोिाईटी, स्काउट, तिल्ला तवपद व्यवस्थापन ितमति, 

तिल्ला प्रशािन कायागलय, स्थानीय तनकाय, अस्पिालहरु) िाँर् िमन्वय र्री िमग्र तिल्लाको शातन्ि 

िरुक्षाको तस्थतिलाई िामान्य िलु्याई राख्न तनम्न अनिुारको तवपद पवूग ियारी िथा प्रतिकायग योिना ियार 

पाररएको छ । 

1.5 उदे्दश्य   

भक्तपरु तिल्ला तभत्र हुन िक्ने प्राकृतिक एवम ्मानव श्रतृिि प्रकोपबाट उत्पन्न हुने तवपद ्न्यनूीकरण र्नग िथा 

िो तवपदक्ा क्रममा उपलब्ध श्रोििाधनको अतधकिम ् उपयोर् र्द ै ित्काल ् तवपद ् व्यवस्थापन र्नग िथा 

तवपद ्बाट हुनिक्ने िनधनको क्षति कम र्नग र मातनि मातथ पने प्रतिकूल प्रभावको िामना र्द ै तवपद ्

प्रतिकायगलाई व्यवतस्थि रुपमा र्नुग हो । 

1.6 जिल्लािा घट्नसक्ने िुख्यिुख्य संभाजित जिपदकोआकंलन 

        भक्तपरु तिल्लामा घट्न िक्ने मखु्य मखु्य िांभातवि तवपदक्ा घटनाहरू तनम्नानिुार रहकेा छन ्:- 
(क) भूकम्प  

तिल्लामा भकूम्प िम्बतन्ध तवर्िको इतिहाि हदेाग तव.िां.१९९० िथा तव.िां. २०४५ िालको भकूम्प 

एवम ् २०७२ वशैाख १२ र २९ र्िे र्एको भकूम्पमा ठूलो िनधनको क्षति भएको  

तथयो । आर्ामी तदनमा िमिे आउन िक्ने भकूम्पलाई मध्यनिर र्री आवश्यक ििकग िा िथा पवूग 

ियारी र्री तछटो भन्दातछटो प्रभावकारी ढांर्बाट कायग िम्पन्न र्नगको लातर् आवश्यक िामग्री ितहि 

तिल्लामा र्नुगपने दतेखन्छ । भकूम्पको कारण क्षति हुनिक्ने िांभातवि स्थानहरुको पतहचान र्री 

िांवदेनशील र अतििांवदेनशील क्षेत्र छुट्याईएको छ ।  

(ख) बाढीपजिरो (Flood)  

पहाडी िथा िमिल भ-ूभार् भएकोल ेबाढीपतहरोबाट बढी िोतखमपूणग दतेखन्छ । यिरी तिल्लामा 

हुनिक्ने बाढीपतहरोबाट हुनिक्ने धनिनको क्षतिलाई न्यनू पारी िमयमानै खोििलािको कायग िहि 

र िरल रुपमा िांचालन र्नग ियारी अवस्थामा रातखएको छ । यि तिल्लाको तवशेष र्री िेलकोट, 

नर्रकोट, वार्शे्वरी, र्णु्डु ईलाकामा पतहरोको िोतखम दतेखएको छ भने हनमुन्िे खोलाका तकनारमा 
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रहकेा िर्ािी, ियूगतवनायक, िल्लाघारी, तठमी ,बालकोट लर्ायिका स्थानहरु डुबानमा पने िोतखम 

रहकेो छ । 

(ग) आगलागी (Firing) 

तिल्लामा बढी मात्रामा िांर्ली ईलाका (िेलकोट ररिभग फरेस्ट, बार्शे्वरी ररिभग फरेस्ट, ियूगतवनायक 

िामदुातयक वन लार्ायि अन्य), परुाना काठका घरहरु (कोर ईलाकामा भएका परुाना घर िथा 

मठमतन्दर) भएको िथा उद्योर् धन्दाहरू र व्यतक्तका पक्की घरहरूमा िमिे अिावधानीका कारण 

कुनै पतन िमयमा आर्लार्ी हुन र्ई ठूलो िनधनको क्षति हुनिाने  

दतेखन्छ । 

(घ) ििािारी (Epidemic/Pandemic) 

तवश्वव्यापी रुपमा फैतलरहकेो कोतभड-१९ को महामारी, डे ाँर्,ु झाडापखाला, हिैा, वडगफ्ल,ु 

स्वाईनफ्ल,ु Anthra, SARS लर्ायिलाई मध्यनिर र्री तिल्लाले िावधानी अपनाइरहकेो  

छ । भक्तपरु तिल्ला शहरी िथा वाक्लो बस्िी भएको हुनाले यि तिल्लामा हाल Covid-19 को 

िङ्क्रमण भयावह रुपमा फैलन िक्ने अवस्था दतेखन्छ । यिलाई मध्यनिर र्री Covid-19 कायग 

थप प्रभावकारी रुपमा िञ्चालन र्नगको लातर् तिल्लाले िरोकारवाला िबै तनकाय बीच आपिी 

िमनवय र्री स्थानीय आवश्यक्ता र स्रोििाधनको उपलब्धिामा आधाररि भई रोकथाम, प्रतिकायग 

र तनयन्त्रणको लातर् कायगहरु र्री रहकेो छ । 

(ङ) दुघवटना(Accident)  

यि भक्तपरु तिल्लामा अको िांम्भातवि तवपदक्ो रुपमा दघुगटनालाई तलन ितकन्छ । िमयिमयमा 

मौिम िथा मानवीय र्ल्िीबाट घट्ने िडक दघुगटनाका घटनाहरु वतृद्ध हुाँद ैर्ईरहकेो छ । राधेराधे, 

तठमी, लोकन्थली, र्ठ्ठाघर, िर्ािी, बााँिघारी र नतलन्चोक ईलाकामा िडक दघुगटना भई िवगिाधारण 

व्यतक्तहरुको जयान िान ेर्रेको छ । अरतनको रािमार्ग अन्िर्गि ६ लेनको िडकमा बढी दघुगटना हुन े

र्रेको छ । 
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पररच्छेद-२ 

जिपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी सुरक्षा योिना तथा पररचालन 

 

2.2.1 जिल्लाको सुरक्षा जनकायको सुरक्षा अिजस्थजतको जििरण 

तिल्लाको िम्पणूग िरुक्षाको प्रमखु तिल्ला अतधकारीको नेितृ्वमा रहकेो तिल्लाको चार वटै िरुक्षा 

तनकायका प्रमखुहरु रहकेो तिल्ला िरुक्षा ितमतिले र्नेछ । तवपद ्व्यवस्थापन र्नगको लातर् प्र.ति.अ.ल े

तिल्ला तस्थि स्थानीय िह िथा िांघ िांस्था (रेडक्रि, स्काउट) हरूिाँर् िमन्व्यात्मक भतूमका तनवागह र्द ै

तवपद ्व्यवस्थापन र्ररनेछ । 

2.2.2 नेपाली सेना, िीरदल गण, भक्तपुर र भूजिका  
प्रमखु िेनानीको कमाण्डमा रहकेो तवर दल र्ण भक्तपरु तिल्लाको ियूगतवनायकमा अवतस्थि छ । वीर दल 

र्णले भक्तपरु तिल्लाको शातन्ि िरुक्षा कायम राख्न िथा तवपदक्ो अवस्थामा तवपद ्व्यवस्थापनमा अहम 

भतूमका तनवागह र्दगछ । तिल्लामा नेपाली िेनाको भतूमका र कायगहरु तनम्नानिुार रहकेा छन ्:  

तवपद ्व्यवस्थापन कायगमा नेपाली िेनाको भतूमका जयाद ैन ैमहत्वपणूग हुने र्दगछ । तवपदक्ो िमयमा िैतनक 

िहयोर्को अपेक्षा आमिनमानिमा रही रहकेो हुन्छ । त्यस्िो तवषम पररतस्थतिमा आमनार्ररकको उद्वारको 

लातर् खरिई कायग र्नग पाउन ुनेपाली िेनाको लातर् र्ौरवातन्वि हुने र्दगछ । तवपदक्ो िमयमा नेपाली िेना 

अग्रतण भतूमकामा रही कायगहरु र्नुगपने हुन्छ । त्यस्िो िोतखमयकु्त कायगहरुमा खरिदााँ िावधानी िथा 

िरुक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन र्री िहि र िरल िररकाबाट िोतखम न्यनूीकरण र्नुगपदगछ । यि कायगको 

लातर् नेपाली िेनाको भतूमका िथा र्नुगपने कायगहरु तनम्नअनिुार उल्लेख र्ररएको छ । 

क. ित्काल उद्धार कायगमा िरीक भई खोििलाि िथा उद्धार र्ने । 

ख. क्षति ग्रस्ि ईलाकाको अवलोकन िथा क्षतिको अनमुान र्नग उपयकु्त िाधनको प्रयोर् र्न े। 

र्. क्षति ग्रस्ि ईलाकािम्म र उक्त ईलाकाबाट बातहर िानेिडक, बाटो/घाटो ईत्यातद को रेक्की र्न े। 

घ. उद्धार कायगको तनतमत्त िांर्तठि र र्तिशील िनशतक्त उपलब्ध र्राउन े। 

ङ. आकतस्मक तमलाप व्यवस्थाको तनतमत्त िातलम प्राप्त िनशतक्त उपलब्ध र्राउन े। 

च. आकतस्मक उद्धार कायगकोलातर् यािायाि िाधन उपलब्ध र्राउन े। 

छ. आपिकालीन ् औषधोपचार िथा प्राथतमक उपचार, िरुक्षा, स्थानान्िरण, घाईि े तबरामीको उद्धार  

र्न े। 

ि. आकतस्मक िहयोर् क्याम्पहरु खोलीखाना, पानी र अस्थायी बािस्थानको उपलब्ध र्नग मद्दि र्न े। 

झ. श्रोि र िाधनले भ्याएिम्म अवरुद्ध िडकहरु खलु्ला राख्न िथा अस्थायी पलुहरु तनमागण कायगमा 

िहयोर् र्न े। 

ञ. तवस्थातपि शहर िथा र्ाउाँहरुको िरुक्षामा िहयोर् र्न े। 

ट. उद्धार कायगमा खिी आउने वदैतेशक िहयोर्ी िांस्थाहरुिाँर् आवश्यक िमन्वय र्री कायग र्न े। 

ठ. रािमार्गहरु खलु्ला राख्न े िथा अत्यावश्यक खाद्यिामग्रीहरुको आपतूिगमा िहिीकरण र िमन्वय  

र्न े। 

ड. हाल कोतभड-१९ प्रकोपलाई मध्यनिर र्री बनाइएका क्वारेन्टाईन स्थलहरुको िरुक्षा, तनर्रानी िथा 

बन्दोबस्िीको कायग र्न े। 

ढ. अस्पिाल िथा मखु्य नाकाहरुमा Health Desk स्थापना र्री िहयोर् र्ने । 
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ण. कोतभड-१९ रोकथाम, प्रतिकायग र तनयन्त्रणको लातर् कायगहरु र्न े। 

ि. प्रशािन, प्रहरी र िम्बद्ध तनकायहरुिाँर् िमन्वय र्री कायग िांचालन र्न े। 

2.2.2.1 उद्धार तथा राितको लाजग फौिको योिना एिं सेलिरुको भूजिका 

फौि पररचालन (जिपद्को प्रकृजत र अिस्था िेरी सोिीअनुसार फौि खटाउने) 

 (क) गण िेड क्िाटर 

(1) घटना बारे मातथल्लो तनकायमा िानकारी र्राउने ठूलोस्िरको तवपद ्भएमा र थप िहयोर् 

आवश्यक  

(2) परेमा िोको िमिे िानकारी र्राउने । 

(3) तिल्ला तस्थि प्र.ति.अ.लर्ायि तवपद व्यवस्थापन ितमति िथा स्थानीय तनकायिाँर् 

िमन्वय र्न े। 

(4) ग्राउण्डमा खरिएको फौिको तनरन्िर मोनीटर र्न े र घट्नाक्रमको िानकारी मातथल्लो 

तनकायमा र्राउन े। 

(5) खरिएको फौिको बन्दोबस्िीको लातर् तिम्मवेार रहन े। 

(ख) कमाण्डरः िेनानी 

 (ग) नफ्ीः १xर्लु्म 

 (घ) सुरक्षा टोली (Cordon and Security Group) 

(1) कमाण्डरः अतधकृि/पतदक 

(2) नफ्ीः १/१५ 

(3) कामः 

(क)  आफ्नो व्यतक्तर्ि िरूक्षाको हमशेा ख्याल र्न े। 

(ख)  आफूिाँर् भएका हािहतियारलर्ायि अन्य िरिामानहरु िुरतक्षि भएको एतकन र्न े। 

(र्) प्रभातवि ईलाकाको िरूक्षा प्रदान र्नुगपने आवश्यक स्थानमा िैनाथ रही प्रभातवि ईलाका 

िथा उद्धारमा खतटएका टोलीको िरुक्षा प्रदान र्न े। 

(घ) तवपद ् व्यवस्थापनलाई खरिदा कुनै पतन व्यतक्त आफूलाई ज्ञानभएको िरुक्षात्मक 

कायगमामात्र िररक हूने । 

(ङ) प्रकोपको िमयमा हुनिक्ने अपरातधक तक्रयाकलाप रोकथामको लातर् नेपाल प्रहरीिाँर् 

िमन्वय र्री आवश्यक िरुक्षाको व्यवस्था तमलाइन े। 

(ङ) उद्धारको कारबािीिा सररक िूने जटि (Salvage Group) 

(1) कमाण्डरःअतधकृि 

(2) नफ्ीः१/१९ 

(3) र्नुगपने कामहरु 

 आदशे प्राप्त भए पतछ आवश्यकिा अनिुारको फौि िथा िामान उक्त ईलाकामा 

पररचालन र्ररने । 

 उक्त ईलाकामा परु् ेपतछ तिल्लाका अन्य िरकारी/ र्रैिरकारी तनकायहरुिाँर् िमन्वय 

र्री तवपद्मा  परेका व्यतक्तहरुलाई उद्धार र्री िहि िररकाले िरुतक्षि स्थानिम्म  

पयुागउन े। 
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 िोतखम रतहि ईलाकामा वशे बनाई तवपदको चपेटामा परेका व्यतक्तहरुलाई िरूतक्षि 

िवरबाट उक्त स्थानमा पयुागउने । 

 तबना भदेभाव तवपद ्प्रभातविहरुलाई उद्धार र्री िरुतक्षि राख्ने । 

 ठूलो िांख्यामा हुनिक्ने िम्भातवि मानवीय क्षति कम र्न े। 

 प्रारतम्भक क्षति, घटनाको तववरण िांकलन र्री मातथल्लो तनकायमा खबर र्न े। 

 (च) खोि तथा उद्दार सिूि (Search And Rescue Group) 

(1) कमाण्डरःअतधकृि/पतदक 

(2) नफ्ीः१/१९ 

(3) र्नग पने कायगहरु  

 तवपद्मा परेका िम्पणूग व्यतक्तहरुलाई िोतखम रतहि ईलाकाहरुमा िम्मा र्री तनिहरुको 

खानतपन, बािस्थान र औषधीउपचारको लातर् तिल्ला दवैीप्रकोप ितमति, तिल्ला 

प्रशािन कायागलय, तिल्ला तवकाि ितमति, िरकारी तनकाय िथा मानवकल्याण 

िमाि, प्रेरणा र हतेल्पङ्र् िोिाईटी आतदिाँर् िमन्वय र्री आवश्यक व्यवस्था  

तमलाउने । 

 तितकस्ि भएका घाईि े िथा तबरामीहरुलाई Evacuate र्नग तिल्लाका प्रशाितनक 

तनकाय िथा मातथल्लो तनकायिांर् आवश्यक िमन्वय र्ररने । 

 तिल्ला प्रकोप उद्धार ितमतििाँर् आवश्यक िमन्वय र्री तवस्थातपिहरुलाई िरूतक्षि वाि 

स्थान िथा आपिकालीन ्आवाििम्म लैिान िहयोर् र्ररने । 

 तवपद्मा परेका व्यतक्तहरुलाई िामान्य तस्थतिमा ल्याउन े र राहि िामग्री िांकलन र्री 

तविरण र्न े । राहि िामग्री िांकलनको लातर् तिल्लाका तवतभन्न तनकाय, 

NGO/INGO लर्ायि अन्य प्रशाितनक कायागलयहरुिाँर् िमन्वय र्ररने । 

 हवाई िाधन िथा िवारीिाधनद्धारा राहि िामग्री आउनिक्ने बाटोको िमिे िहि 

प्रयोर्का लातर् िमन्वय र्न े। 

 (छ) ओषधी उपचार सिूि (Medical Group) 

(1) कमाण्डरः पतदक 

(2) नफ्ीः१/२ 

(3) र्नुगपने कायगहरु 

 प्रभातवि ईलाकाको उपयकु्त स्थान छनौट र्री मतेडकल क्याम्प खडा र्न े। 

 आफूिांर् भएको श्रोि र िाधनप्रयोर् र्री घाइि ेिथा तबरामीको उपचार र्न े। 

 प्रभातवि क्षेत्रमा पररचातलि अन्य स्वास््यिाँर् िम्बतन्धि तनकायहरुिाँर् िमन्वय र्री  

कायग र्न े। 

 आफूले र्रेको कामको तववरण दरुुस्ि राख्न े। 

 घाइि ेिथा तबरामीहरुलाई िान्िवना तदने । 

 घाइि ेिथा तबरामीको लातर् थप उपचारको व्यवस्था र्न े। 

 (ि) Casevac Group 
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(1) कमाण्डरःपतदक 

(2) नफ्ीः१/९ 

(3) र्नुगपने कामहरु  

 घाईिेहरुलाई घटनास्थलबाट िरुतक्षि िाथ मतेडकल क्याम्पमा लैिाने । 

 Casevac को दौरान र्म्भीर घाईिेहरुको अवस्था अझ तबग्रन नतदन आवश्यक 

िामग्रीहरु िस्िै : स्िेचर, Splint, नेक र्ाडग आदीको प्रयोर् र्न े। 

 घाईिेको र्म्भीरिा एकीन र्री त्यिअैनिुार मतेडकल क्याम्पमा लैिाने । 

 मतेडकल क्याम्पबाट घाईिेहरुलाई थपउ पचारको लातर् अस्पिाल पयुागउनेव्यवस्था 

तमलाउने । 

 (झ) Reserve Group 

(1) कमाण्डरःपतदक 

(2) नफ्ीः१/२९ 

(3) र्नुगपने कामहरु  

 कुनै पतन आकतस्मक कामको लातर् ियार रहन े। 

 Salvage टोली र र्ण ह.ेक्वा.िांर् तमलाप कायम र्ने । 

 Salvage टोलीको तनतमत्त आवश्यक ईतन्ितनयर र अन्य उद्धार िामग्री भण्डार र्न ेस्थान  

 चनू्न ुवा अस्थायी भण्डार तनमागणमा िहयोर् र्न े। 

 कुनै पतन ग्रपुमा फौिको नफ्ी कम परेमा िो ग्रपुमा िररक भई काम र्न े। 

 (ञ) Sniffer Dog Team 

(1) कमाण्डरः पतदक/हू. 

(2) नफ्ीः१/५ 

(3) कामः ग्रस्ि ईलाकामा घाईिे फेला नपरेको अवस्थामा Sniffer Dog को प्रयोर् र्न े। 

 (ट) Fire Fighting Group 

(1) कमाण्डरः पतदक 

(2) नफ्ीः१/१९ 

(3) र्नुगपने कायगहरु 

 तवपद ्व्यवस्थापनको दौरान आफ्नो िेक्टरको कुनै पतन स्थानमा आर्लार्ी भएमा िोको 

तनयन्त्रण र्न े। 

 आर्लार्ीबाट हुनिक्ने िोतखमलाई मध्येनिर र्द ैघटनास्थलमा आर्लार्ी तनयन्त्रणको 

लार्ी चातहने स्थानीय  स्रोिहरुको एतकन र्न े। 

 आर्लार्ी तनयन्त्रण र्नग आवश्यक पने Fire Fighting को िामग्रीहरु िाथमा  

लैिाने । 

  आर्लार्ी भएको स्थानमा परेको िवगिाधारणहरुलाई उद्धार र्न े
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2.2.3  ििानगरीय प्रिरी पररसर भक्तपुर 

महानर्रीय प्रहरी पररिर भक्तपरु व्यािीतस्थि दरवारस्क्वायरमा रहकेो छ । प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा रहकेो 

पररिरले तिल्लाको िमग्र शातन्ि िरुक्षा कायम राख्न िथा तवपदक्ो अवस्थामा तवपद ्व्यवस्थापनमा अहम 

भतूमका तनवागह र्दगछ । तिल्लामा नेपाल प्रहरीको अवतस्थति यिप्रकार रहकेो छ । 

2.2.3.1 िनशजक्त पररचालन योिना  

सेक्टर जिभािन 

जस.नं. सेक्टर एररया 

१. पररिर भक्तपरु झौखले, चााँर्,ु छातलङ्र्, व्यािी, नर्रकोट, वार्शे्वरी िथा भ.न.पा.एररया   

२. वतृ्त तठमी हनमुन्िे पलुदतेख िडीबटुी पलुिम्मको अरतनको रािमार्ग,  पेप्िीकोला 

पलुदतेख तनकोशरेा पलुिम्मको वाटो,  म.तठ.न.पा.एररया,  दवुाकोट, 

दतधकोट, तिरुटार र बालकोट एररया 

३. वतृ्त िर्ािी िडुाल, िाथली, तचत्तापोल, नांखले, तिपाडोल, र्णु्डु, कटुन्ि,े र्ा.तव.ि., 

िााँर्ा भांञ्याङ्र् दखेी श्रिृनानर्रिम्मको अरतनको रािमार्ग िथा वतृ्त 

िर्ािीको िम्पणूग एररया । 

2.2.3.2 जडउटी  खटन पटन 

सेक्टर नं. १ 

जस.न.  कायवजििरण  टोली  प्र.उ.  प्र.ना.उ.  प्र.जन.  िु.प्र.अ.  प्र.ि./ 

प्र.ि.  
िम्िा  

१  कमाण्ड पोष्ट  १  १  -  -  -  ५  ६  

२  िचग टोली  २  - १ २ १३ १६ 

३  रेस्क्य ुटोली  २   १  २ १३ १६ 

४  राित जितरण  १    २ १० १२ 

५  क्षतिको तववरण 

िांकलन  
१    १ ५ ६ 

६  पैदल /मोबाईल 

र्स्िी  
१    १ ८  ७ 

७  िम्मा पररचातलि 

िनशतक्त  ८ १  २ ८ ५४ ६३ 

2.2.3.3  प्रिरी पररसर भक्तपुरिा रिेका जिपद व्यिस्थापन सिग्रीिरुको जििरण  

जस.नं. जिपद् व्यिस्थापन सािग्री भएको पररणाि कै. 

1  लाईफ जयाकेट ५  

2  स्िेचर १५  

3  र्िैी ३०  
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4  बेल्चा ३०  

5  ट्यबु २  

6  फरुवा ५  

7  बाल्टी २०  

8  नाईलनकोडोरी ५ रोल  

9  आरा १  

10  हले्मटे ३०  

11  र्ाडा १  

12  र्ल १  

13  भर् याङ १  

14  िचग लाईट १  

15  टेण्ट ५  

सेक्टर नं. २ 

जस.न.  कायव जििरण  टोली  प्र.ना.उ.  प्र.जन.  िु.प्र.अ.  प्र.ि./ 

प्र.ि.  

िम्िा  

१ िचग टोली  २ १ १ २ १३ १६ 

२ रेस्क्य ुटोली  २  १  २ १३ १६ 

३ राहि तविरण  १   २ १० १२ 

४ क्षतिको तववरण 

िांकलन  

१   १ ५ ६ 

५ पैदल / मोबाईल 

र्स्िी  

१   १ ८  ७ 

६ िम्मा पररचातलि 

िनशतक्त  ७ १ २ ८ ४९ ५७ 

2.2.3.4  ििानगरीय प्रिरी िृत्त जििी भक्तपुरिा रिेका जिपद्  व्यिस्थापन सािग्रीिरुको जििरण   

जस.नं. जिपद् व्यिस्थापन सािग्री भएको पररणाि कै. 

1  लाईफ जयाकेट ३  

2  स्िेचर २  

3  र्िैी १०  

4  बेल्चा २५  

5  ट्यबु -  



भक्तपिु जिल्ला विपद् पिूा ियािी ििा प्रमिकाया योिना, २०७७/७८  11 

 

6  फरुवा ५  

7  बाल्टी ५  

8  नाईलनकोडोरी १ रोल  

9  आरा -  

10  हले्मटे ५  

11  र्ाडा १  

12  र्ल २  

13  भर् याङ १  

14  टेण्ट २  

सेक्टर नं. ३ 

जस.न.  कायव जििरण  टोली  प्र.ना.उ.  प्र.जन.  िु.प्र.अ.  प्र.ि./ 

प्र.ि.  

िम्िा  

१ िचग टोली  २ १ १ २ १३ १६ 

२ रेस्क्य ुटोली  २  १  २ १३ १६ 

३ राहि तविरण  १   २ १० १२ 

४ क्षतिको तववरण 

िांकलन  

१   १ ५ ६ 

५ पैदल / मोबाईल 

र्स्िी  

१   १ ८  ७ 

६ िम्मा पररचातलि 

िनशतक्त  ७ १ २ ८ ४९ ५७ 

2.2.3.5 ििानगरीय प्रिरी िृत्त िगाती भक्तपुरिा रिेका जिपद व्यबस्थापन सािग्रीिरुको जििरण :-   

जस.नं. जिपद् व्यिस्थापन सािग्री भएको पररणाि कै. 

1  लाईफ जयाकेट २  

2  स्िेचर २  

3  र्िैी १०  

4  बेल्चा १०  

5  ट्यबु -  

6  फरुवा ३  

7  बाल्टी १०  

8  नाईलनकोडोरी १ रोल  
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9  आरा -  

10  हले्मटे ४  

11  र्ाडा १  

12  र्ल २  

13  भर् याङ २  

14  टेण्ट २  

2.2.3.6 Water Rescue Drill Team  

जस.नं. रिने स्थान िुप्रअ प्रि/प्रि िम्िा कै. 

१.  पररिर भक्तपरु १ १७ १८  

2.2.3.7 जिपद् को सियिा जिस्थाजपतिरु राख्ने सुरजक्षत स्थानिरु:- 

          िेक्टर नां. १ को िरुतक्षि स्थान  

जस.नं. सुरजक्षत राख्ने स्थान प्रिरी इकाई कै. 

१. दधूपाटी चोङ्र्ा र्णशे, पररिर भक्तपरु, अदालि भक्तपरु अर्ाडीको चौर, 

दरबाररक्षेत्रको खाली स्थान, नर्रपातलका कायागलय, तिल्ला अस्पिाल 

भक्तपरु, स्थानीयस्िरका िरकारी कायागलय िथा तवद्यालयहरु । 

पररिर 

भक्तपरु 

 

          िेक्टर नां. २ को िरुतक्षि स्थान  

िेक्टर नां. ३ को िरुतक्षि स्थान  

2.2.3.8 प्राकृजतक प्रकोपको सियिा सिन्िय गररने अन्य सम्बजन्धत जनकाय/प्रिुख व्यजक्त तथा 

कायावलय  

जस.नं. कायावलय िा 

संघ संस्था 

स्थान  प्रिुख/सम्पकव  

अजधकृत 

सम्पकव  नं. कै. 

1.  तिल्ला प्रशािन 

कायागलय भक्तपरु 

भक्तपरु दरबार 

स्क्वायर 

हुमकला पाण्डे ९८५१२१७७७७  

2.  नेपाली िेना भक्तपरु ियूगतवनायक तशव प्रिाद पौडेल ९८४००५१३०१  

3.  नेपाल प्रहरी भक्तपरु दरबार 

स्क्वायर 

िारा दवेी थापा ९८५१२१५५५५  

जस.नं. सुरजक्षत राख्ने स्थान प्रिरी इकाई कै. 

१. वतृ्त तठमी, नर्रपातलकाको कायागलय, िानोतठमी क्याम्पि, TITI भवन, 

मध्यपरु अस्पिाल, स्थानीयस्िरका िरकारी कायागलय िथा तवद्यालयहरु । 

वतृ्त तठमी  

जस.नं. सुरजक्षत राख्ने स्थान प्रिरी इकाई कै. 

१. िल्लाघारी ग्राउण्ड, कटुञ्ि ेप्रभार् अर्ाडी, वतृ्त िर्ािी, िवुणशे् वर स्कुल, 

तितद्धस्मतृि अस्पिाल, स्थानीयस्िरका िरकारी कायागलय िथा तवद्यालयहरु । 

वतृ्त िर्ािी  
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4.  िशस्त्र प्रहरी बल चााँनपा १ दवुाकोट तवश् वकुमार भिराई ९८५१२७२२०३४  

5.  भ.न.पा. 

(कायागलयका) 

भ.न.पा. नर्रप्रमखु ितुनल प्रिापिी ९८५१०७८८८५  

6.  म.तठ.न.पा. 

(कायागलयका) 

म.तठ.न.पा. 

नर्रप्रमखु 

मदनिनु्दर िर्लु ु

श्रेर ठ 

९८५१०९२९९७  

7.  चााँ.न.पा. 

(कायागलयका) 

चााँ.न.पा. कायागलय तिद्धान्ि न्यौपान े ९८४३७२३४२४  

8.  ि.ुन.पा. 

(कायागलयका) 

ि.ुन.पा. कायागलय वािदुवे थापा ९८५१०९५६४६  

9.  नेपाल रेडक्रि 

िोिाईटी भक्तपरु 

शाखा 

भ.न.पा. १ दधूपाटी मनोिकुमार थापा ९८५१०१७५१५  

10.  तिल्ला अस्पिाल 

भक्तपरु 

भ.न.पा. १ दधूपाटी डा. ितुमत्रा र्ौिम ९८५८०२३०४७  

11.  िदु्द वारुण यन्त्र 

कायागलय 

भ.न.पा. १ दधूपाटी रािनप्रिाद दाहाल ९८५११५०९१३  

12.  स्काउट भ.न.पा.- ३ 

दरबारस्क्वायर 

रामर्ोपाल 

कमगचायग 

९८५१०५०७९२  

13.  तिल्ला स्वास््य 

कायागलय प्रमखु 

ि.ुन.पा -६, कटुञ्ि े कृरणबहादरु तमिार ९८५११०५६१०  

2.2.3.9  जिल्लाको सिष्टीगत पररचाजलत िनशजक्तको जििरण 

जस.नं. जििरण 

 

 

ड्यूटी 

संख्या 

यस कायावलय तथा िातित प्रिरी ईकाईिरु बाट खजटने 

संख्या 

प्र.

उ. 

प्रना

उ 

प्र.जन. िु.प्र.अ. प्रि/प्र.ि िम्िा 

1.  कमाण्ड पोष्ट १ १ - - - ५ ६ 

2.  िचग टोली ६ - २ ३ ६ ३९ ५० 

3.  रेस्क्य ुटोली ६ - - ३ ६ ३९ ४८ 

4.  राहि तविरण ३ - - - ६ ३० ३६ 

5.  क्षतिको तववरण 

िांकलन 

३ - - - ३ १५ १८ 

6.  पैदल / मोबाईल 

र्स्िी 

३ - - - ३ २४ २७ 

7.  Water Rescue 

Drill Team 

१ - - - १ १७ १८ 
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8.  िम्मा पररचातलि 

िनशतक्त 

२३ १ २ ६ २५ १६९ २०३ 

कायागलय िरुक्षा  - १ ४ १०४ ४१५ ५२४ 

कूल िनशतक्त  १ ३ १० १२९ ५८४ ७२७ 

2.2.4  जिल्ला तििा सरकारी तथा गैह्रसरकारी जनकायिरुबाट जिपद व्यिस्थापनका श्रोत साधन र 

तयारीिरु 

जिपद व्यिस्थापन उद्धार सजिजत गिन 

तवपद ्व्यवस्थापन उद्धार कायगमा नेपाली िेना, प्रहरी प्रशािनको िमिे िांलग्निा हुने भएकोल ेिमन्वय र्री 

िांयकु्त रुपमा एकीकृि कारबाही र्ररनछ । भतवरयमा आईपनगिक्ने तवपद ् व्यवस्थापन उद्धारकायगलाई 

प्रभावकारी िररकाबाट िांचालन र्नगको लातर् उद्धार कायगिाँर् िम्बतन्धि अन्य िरकारी तनकाय िथा NGO 

हरुिाँर् िमिे िमन्वय र्री कायग िांचालन र्ररने । प्रमखु तिल्ला अतधकारीको अध्यक्षिामा तवपद ्

व्यवस्थापन ितमतिको र्ठन र्री िम्भातवि तवपदक्ो खिराको रोकथाम, उद्धार र राहि कायगको तनतमत्त 

ितुनयोतिि योिना ििुगमा र्ररएको छ । तवषयर्ि क्षेत्र अर्वुा िांस्थाहरुको बैठक बिी भक्तपरु तिल्ला तवपद ्

व्यवस्थापन उद्धार ितमति तवपद ्पवूगियारी िथा प्रतिकायग योिना तनम्न अनिुार रहकेो छ :- 

क्र.सं. जिषयगतके्षत्र अगुिासंस्था सियोगी संस्थािरु 

१. 
िमन्वय िथा िचूना, 

खोि िथा उद्धार  
तिल्ला प्रशािन कायागलय 

नेपाली िेना, नेपाल प्रहरी, शिस्त्र प्रहरी, बारुण 

यन्त्र, िडक तडतभिन कायागलय 

२. 
खाद्य िरुक्षा, खाद्यन्न 

िथा कृतष 

तिल्ला कृतष तवकाि 

कायागलय 

खाद्य िांस्थान, खाद्य अनिुन्धान प्रयोर्शाला, 

कृतष उद्यम केन्र, नेशनल िेतनङ्र्, िाल्ट िेतडङ्र्, 

तिल्ला पशिेुवा कायागलय, उद्योर् वातणजय िांघ, 

खरुा व्यापारी िांघ, WFP UNICEF 

३. 
आपत्कालीन आश्रय 

स्थल िथा आवाि 
तिल्ला तवकाि ितमति 

िहरी तबकाि िथा भवन, तनमागण तवभार् तडतभिन 

कायागलयका.म.न.पा., र्ा.तव.ि.हरु, तिल्ला वन 

कायागलय,  

४. 
आपत्कालीन िांरक्षण 

िथा बाल िांरक्षण 

मतहला िथा बालबातलका 

कायागलय 

तिल्ला बालकल्याण ितमतिUNICEF, Save 

the children 

५. आपिकालीन तशक्षा तिल्ला तशक्षा कायागलय 
ति.तब.ि., का.म.न.पा., र्ा.तब.ि.हरु, 

UNICEF, नेपाल रेडक्रि िोिाईटी,  

६. खानेपानी िथा िरिफाई 
काठमाडौं उपत्यका 

खानेपानी तलतमटेड 

का.म.न.पा., UNICEF, नेपाल रेडक्रि 

िोिाईटी, खानेपानी तडतभिन कायागलय 

७. आपिकालीन बन्दोबस्िी नेपाल रेडक्रि िोिाईटी उद्योर् वातणजय िांघ, रेडक्रि शाखा 

८. 
स्वास््य िथा 

आपिकालीन उपचार 

तिल्ला िनस्वास््य 

कायागलय 
मािहिका स्वास््य केन्र र अस्पिालहरु 
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2.2.5 काि कतवव्य र अजधकार 

किाण्ड पोष् ट  

 तवपद ्बाट हुन िक्ने प्रभावलाई मध्यनिर र्री आफूिाँर् रहकेो िम्पणूग िनशतक्त प्रभावकारी 

िररकाबाट पररचालन िथा अन्य िम्बतन्धि तनकायहरिाँर् िमन्वयकारी भतूमका तनवागह र्ने । 

 Bravo Control माफग ि िम्पणूग टोली पररचालन हुन तनदशेन तदने । 

सचव टोली  

 िचग टोलीले तवपद ्मा परी घाईिे िथा हराएका व्यतक्तहरुको खोि िलाि र्ने । 

 उक्त िमयमा खिराको मलू्याङ्कन र्री आफ्नो िरुक्षामा पतन ध्यान तदने । 

 िांकास्पद िथा स्थानीय िनिाले भने अनरुुपको स्थानहरुमा िीव्र रुपमा िचग कायग र्ने । 

रेस्क्यु टोली  

 घाईिे िथा अप् ठ्यारोमा परेका व्यतक्तहरुलाई उद्दार र्ने । 

 रेस्क्यमुा िााँदा िवगप्रथम आफ्नो िरुक्षालाई ख्याल र्द ैरेस्क्य ुकायग र्ने । 

 रेस्क्य ुर्रेको व्यतक्तहरुलाई तछटो भन्दातछटो उपचारको लातर् पठाउने । 

राित जितरण टोली 

 तवपद ्बाट पीतडिहरुलाई तवतभन्न िांघ िांस्थाबाट प्राप् ि उद्दार िामग्रीहरु व्यवतस्थि िवरले 

तविरण र्ने कायगमा िहयोर् र्ने । 

 राहि के-कति िांख्यामा तविरण र्ररयो त्यिको रेकडग अध्यावतधक र्ने । 

क्षजतको जििरण संकलन गने टोली  

 तवपद ्को िमयमा भएको मानवीय िथा भौतिक क्षतिको रेकडग राख्ने । 

 ित्य ि्य रेकडग Bravo Control लाई तदने । 

पैदल गस्ती टोली  

 पैदल र्स्िी टोलीले तवपद ्बाट क्षति भएको वा हुन िक्ने स्थान वररपरर Movement र्री 

अवस्थाको िानकारी र्राउने । 

 उक्त स्थानमा िोतखम हुने िांकेि दतेखएमा Bravo Control मा Reporting र्ने िथा अन्य 

िम्पणूग तवपद ्उद्दार टोलीिाँर् िांयकु्त रुपमा रेस्क्यमुा िहयोर् र्ने ।  

Water Rescue Drill Team 

 तवपदक्ो िमयमा हुन िक्ने डुबान कायगमा ित्काल Rescue को लातर् आवश्यक िामग्रीहरु 

ितहि ियारी हालिमा राख्ने । 

 डुबानको िमयमा उक्त Drill र्ने प्र.क.हरुलाई Bravo Control माफग ि कमाण्डरलाई िानकारी र्राउने । 

 डुबान उद्दारको क्रममा कमाण्डरको आदशेअनरुुप कायग र्ने । 

 उद्दारको क्रममा आफ्नो िरुक्षालाई ध्यान तदई उद्दार कायग र्ने । 
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2.2.6 श्री सशस् त्र प्रिरी बल नेपाल, २२ नं. गण गुिेश्वरी 

िशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा रहकेो र्हुशे्वरी र्ण ह.ेक्वा भक्तपरु नां. २२ र्ण भक्तपरु तिल्लाको 

दवुाकोटमा अवतस्थि छ । र्हुशे्वरी र्ण ह.ेक्वा भक्तपरु नां. २२ र्णले भक्तपरु तिल्लाको शातन्ि िरुक्षा कायम 

राख्न िथा तवपदक्ो अवस्थामा तवपद ्व्यवस्थापनमा अहम भतूमका तनवागह र्दगछ । तिल्लामा िशस् त्र प्रहरी 

बलको अवतस्थति यि प्रकार रहकेो छ :- 

2.2.6.1 तवपद ्न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन कायगमा िशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको पररचालन िम्बन्धमा भएका 

काननूी व्यवस्थाहरु 

क. िशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को पररच्छेद २ दफा ६ को उपदफा १ (ङ) मा नेपालको कुनै भार्मा भएको वा 

हुन िक्ने दवैी प्रकोप र महामारीबाट पीतडिको उद्वारमा िहयोर् पयुागउन नेपाल िरकारले िशस्त्र प्रहरी 

बल, नेपाल िञ्चालन र्नग िक्ने भनी िशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको म्याण्डेटम ैस्पष्ट रुपमा उल्लेख र्रेको 

छ। 

ख. तवतभन्न ऐनहरुमध्ये तवपद ् िोतखम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापनिम्बन्धी काननूलाई िमयानकूुल 

िांशोधन एवम ्एकीकरण र्नग हिे ुव्यवस्थातपका िांिदबाट यििम्बन्धी ऐन ित्कालै बनी लार् ूभईिकेको 

अवस्था छ। 

र्. वार्मिी प्रदशेले िमिे आफ्नो प्रदशेमा प्रदशे तवपद ्व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बनाई पाररि र्ररिकेको 

छ। िांघीय एवम ्प्रदशे ऐनमा व्यवस्था भएबमोतिम प्रत्येक प्रदशे र तिल्लामा प्रदशे तवपद ्व्यवस्थापन 

ितमति, तिल्ला तवपद ्व्यवस्थापन ितमति, स्थानीय तवपद ्व्यवस्थापन ितमति र वडा तवपद ्व्यवस्थापन 

ितमति र्ठन भएका छन।् प्रदशे िरकारले आफू मािहिको िरुक्षा तनकाय पररचालन र्नग िक्नेछ भन े

तिल्लामा प्रमखु तिल्ला अतधकारीको अध्यक्षिामा िरुक्षा तनकायका तिल्लातस्थि कायागलयका 

प्रमखुहरु िमिे ितम्मतलि तिल्ला तवपद ्व्यवस्थापन ितमतिले िांघीय ऐनको पररच्छेद ७ को दफा १६ 

को उपदफा २ (ञ) बमोतिम तवपद ्को िमयमा ित्काल ्पररचालन हुन िक्ने र्री िरुक्षा तनकायलाई 

दरुुस्ि राख्न लर्ाउन िक्ने दतेखन्छ । त्यिरै्री िोही ऐनको पररच्छेद ८ को दफा १८ को उपदफा १ 

बमोतिम तवपद ्व्यवस्थापनको काममा आवश्यकिाअनिुार िरुक्षा तनकाय पररचातलि हुनपुनेछ भन्ने 

व्यवस्था िमिे र्रेको छ । 

घ. तवपद ् व्यवस्थापनको कायगमा नीति योिना िथा कायगक्रम तनमागण र पाररि र्राउने बाहके िोलाई 

कायागन्वयन र्ने तहिाबमा िबैभन्दा मातथल्लो तनकाय भनेको िांघीय ऐनको पररच्छेद ३ को दफा ६ 

बमोतिम िांघीय र्हृमन्त्रीको अध्यक्षिामा र्तठि कायगकारी ितमति हो ििमा िशस्त्र प्रहरी महातनरीक्षक 

िमिे िदस्य रहने काननूी व्यवस्था रहकेो छ । तवपद ् व्यवस्थापनिम्बन्धी तक्रयाकलापको 

प्रभावकारीरुपमा िञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्नगको लातर् िांघीय र्हृ-मन्त्रालय अन्िर्गि ्एक रातरिय 

तवपद ्िोतखम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन प्रातधकरण रहने व्यवस्था पररच्छेद ४ को दफा १० मा रहकेो 

छ ििको नेितृ्व नेपाल िरकारले तनयकू्त र्रेको कायगकारी प्रमखुले र्नेछन ्। 

ङ. िांघीय ऐनको पररच्छेद ६ को दफा १४ मा प्रदशे तवपद ् व्यवस्थापन ितमति प्रदशे मखु्यमन्त्रीको 

अध्यक्षिामा िोतकएबमोतिमको प्रदशे तवपद ्व्यवस्थापन ितमति रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएिा पतन नां ३ 

प्रदशेको प्रदशे तवपद ्व्यवस्थापन ऐन २०७५ को पररच्छेद २ को दफा ३ मा मखू्यमन्त्रीको अध्यक्षिामा 

तवपद ्व्यवस्थापन तनदशेक ितमति र्ठन हुने व्यवस्था र्रेको पाइन्छ । िोही प्रादतेशक ऐनको पररच्छेद 

४ को दफा ६ मा आन्िररक मातमला िथा काननूमन्त्रीको अध्यक्षिामा कायगकारी ितमति र्ठन हुन े
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व्यवस्था र्रेको छ ििमा नेपाली िेना र िशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आमतन्त्रि िदस्यको रुपमा 

रातखएको छ । 

च. िांघीय ऐनको पररच्छेद ७ को दफा १६ मा प्रमखु तिल्ला अतधकारीको अध्यक्षिामा तिल्ला तवपद ्

व्यवस्थापन ितमति र्ठन हुने व्यवस्था छ ििमा तिल्ला तस्थि िरुक्षा तनकायका प्रमखुहरु िदस्य रहने 

व्यवस्था रहकेो छ। िोही पररच्छेदको दफा १७ मा र्ाउाँ कायगपातलकाको अध्यक्ष वा नर्र कायगपातलकाको 

प्रमखुको अध्यक्षिामा स्थानीय तवपद ्व्यवस्थापन ितमति रहने व्यवस्था र्रेको छ। पररच्छेद ८ को दफा 

१८ मा िरुक्षा तनकायको पररचालन िथा काम, किगव्य र अतधकार अन्िर्गि ्तवपद ्व्यवस्थापनको काममा 

आवश्यकिाअनिुार िरुक्षा तनकाय पररचातलि हुनपुनेछ भन्ने व्यवस्था र्ररएको छ। िोही दफाको 

उपदफा ३ मा तवपद ्व्यवस्थापन िम्बन्धमा िरुक्षा तनकायले कायगकारी ितमति, प्रातधकरण, प्रदशे तवपद ्

व्यवस्थापन ितमतिको अध्यक्ष र तिल्ला तवपद ् व्यवस्थापन ितमतिको अध्यक्षको तनदशेन िथा 

िपुररवके्षण अन्िर्गि ् रही दहेाय बमोतिमको कायग िम्पादन र्नुगपनेछ भनी िबै िरुक्षा तनकायको 

पररचालनको मार्ग प्रशस्ि र्रेको छ । 

छ. उपदफा ४ बमोतिम तवपद ्प्रतिकायगका लातर् प्रमखु तिल्ला अतधकारीको आदशे बमोतिम कुनै पतन 

स्थानमा प्रवशे र्ने िथा उपलब्ध िनुिकैु व्यतक्त वा िांस्थाको िाधन र श्रोि उपयोर् र्ने अतधकार िरुक्षा 

तनकायलाई हुनेछ । 

ि. उपदफा ५ बमोतिम िरुक्षा तनकायले तवपदक्ो िमयमा खोि िथा उद्वार कायगका लातर् प्रदशे तवपद ्

व्यवस्थापन ितमति िथा स्थानीय तवपद ्व्यवस्थापन ितमतििाँर् आवश्यक िामग्री मार् र्नग िक्नेछ भन्ने 

व्यवस्था र्रेको पाइन्छ । 

क. सािान्य उद्धारका सािग्रीिरु 

जस.नं. सािानको जििरण संख्या कैजफयत 

१.  तपक र्ोटा १०  

२.  िाबेल र्ोटा १०  

३.  रोप (डोरी) रोल १  

४.  स्िेचर र्ोटा ३  

५.  तिल्भरको भर् याङ्र् र्ोटा १  

६.  खकुुरी र्ोटा १०  

७.  िातफक पोल र्ोटा ८  

८.  तवपद ्प्रकोप उद्वारमा प्रयोर् र्ररने हले्मटे र्ोटा २३  

९.  तवपद ्प्रकोप उद्वारमा प्रयोर् र्ररने पन्िा िोर ९३  

ख. CSSR का सािग्रीिरु 

जस.नं सािग्रीिरुको नाि संख्या कै. 

१.  Axe with rubber grip १  

२.  Blower with Ventilation Duct 500 MM १  

३.  Circular Saw (235 MM) १  

४.  Carpenter hand saw १  

५.  Carpenter Square  १  
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६.  chipping Hammer With Flat and bull point bit 30  mm 

(Demolition Hammer) 

१  

७.  Chisel Flat  १  

८.  Crowbar १  

९.  Ear Protection २५०  

१०.  Electric Chain Saw with extra Chain 400 MM १  

११.  Electric cord(motion type turn able plug) १  

१२.  Generator(5 KVA) १  

१३.  Gloves १००  

१४.  Hacksaw १  

१५.  Hammers २  

१६.  Hydraulic Bottle Jack १  

१७.  Key hole set १  

१८.  Lighting equipment (Halogen spot light ) १  

१९.  Mask २५०  

२०.  Metal Cutting blade for Power cutter ४५  

२१.  Petrol Chain Saw with extra Chain 700 १  

२२.  Pomes Alone (Ratcheted puller) १  

२३.  power cutter with metal and concrete cutting Blade 400 mm 

(petrol rotary rescue saw) 

१  

२४.  Pry bar (Iron lever) ५  

२५.  Reciprocating Saw blades ७५  

२६.  Reciprocating Saw with blades १  

२७.  rotary hammer drill with bit 40 mm १  

२८.  Screw Driver Set Slot and Philips head १  

२९.  Shovels १  

३०.  Tape Measure Metric १  

३१.  Tin Snips १  

३२.  Wheel borrow ३  

ग. Fire Fighting का सािग्रीिरुुः 

जस.नं सािग्रीिरुको नाि संख्या कै. 

१.  Axe-hoe ६  

२.  Face mask १०  

३.  Fire suit २७  

४.  Fire  Swatter १६  

५.  Gloves १५  
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६.  Head Torch १०  

७.  Helmet १७  

८.  Rake १०  

९.  Rake-hoe ८  

१०.  Shocks १५  

११.  Shovel २१  

१२.  Water Bottle १०  

१३.  Fire extinguisher २३  

घ. Water Rescue का सािग्रीिरुुः 

जस.नं सािग्रीिरुको नाि संख्या कै. 

१.  Life Jacket १०  

२.  Tube  ४  

३.  Life boy २  

ङ. Rappelling and Climbing का सािग्रीिरुुः 

जस.नं सािग्रीिरुको नाि संख्या कै. 

१.  Rope  roll १  

च. Other Logistics Equipments िरुुः 

जस.नं सािग्रीिरुको नाि संख्या कै. 

१.  Pick १०  

२.  Shovel ५   

३.  silver ladder १  

४.  Stretcher ३  

५.  Khukuri  १०  

६.  Traffic Pole ८  

७.  Disaster Helmet २३   

८.  Disaster Gloves  ९३  

2.2.6.2 अन्य 

जस.नं. सािग्रीको नाि थप आिश्यक पररणाि कै. 

1.  Life jacket ३५ वटा  

2.  Fire extinguisher १० वटा  

3.  Safety helmet १३५ वटा  

4.  Rope ५०० Meters  
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5.  Nylon rope १० Rolls  

6.  Shovel १५ वटा  

7.  Pick with handle १५ वटा  

8.  Crow bar (gal) १५ वटा  

9.  Digging tool with handle १५ वटा  

10.  Hammer (5kg) १५ वटा  

11.  Plastic buckets १५ वटा  

12.  Stretcher १५ वटा  

13.  Water Boot ३५ िोर  

14.  Chinese Tent ३५ वटा  

15.  Timber Cutting Saw १५ वटा  

16.  Rubber Boat ३ वटा  

17.  Drill Machine १० वटा  

18.  Carabineer  १० रोल  

19.  Seat Harness ३ वटा  

20.  Figure Eight १० वटा  

21.  Gloves ३ िोर  

22.  Joomer ६वटा  

23.  Prusik rope १० वटा  

24.  Axes १० वटा  

25.  generator 5 KVA  १ तपि  

26.  search light big  १० वटा  

27.  head light  ३५ वटा  

28.  Tube १० वटा  

29.  fire protective suit  २ िेट  

30.  first aid kits ५ िेट  

31.  oxygen cylinder  २ वटा  

32.  tarpaulin  १०० वटा  

33.  too chin  १ िेट  

34.  torch light  २० वटा  
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2.2.6.3 िाल यस युजनटिा कायवरत जिपद् व्यिस्थापन ताजलि प्राप्त सप्रकिरुको दिावगत सखं्यात्िक  

जििरण 

जस.नं. दिाव संख्या कै. 

1. िशस्त्र प्रहरी तनरीक्षक १  

3. िशस्त्र प्रहरी िहायक हवल्दार ३  

4. िशस्त्र प्रहरी िवान १२  

िम्िा १६  

अ. जिपद् व्यिस्थापन ताजलि प्राप्त सप्रकिरुको नािािली: 

जस.नं. आई.जड.नं. दिाव नाि थर दरबन्दी कायवरत स्थान कै. 

1.  १३२३ िप्रतन रािशे फुाँ याल नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

2.  ४१३४९ िप्रिह कृरण िामाङ्र् नां.२२ र्ण नां.२२ र्ण  

3.  ४४१०७ िप्रिह रामकृरण डोटेल नां.२२ र्ण  िदु्धवारुण यन्त्र   

4.  ४६८३३ िप्रिह रािमान तघतिङ्र् नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

5.  ४९४२९ िप्रि अनन्ि महि नां.२२ र्ण  अमरेरकन एम्बेिी  

6.  ४९७३२ िप्रि माधव अतधकारी नां.२२ र्ण  अमरेरकन एम्बेिी  

7.  ५१७६४ िप्रि र्तम्भर खत्री नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

8.  ५२९३६ िप्रि रतव कुमार फााँि ु नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

9.  ५६५७१ िप्रि वाि ुथापा नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

10.  ५३३३८ िप्रि ऋतष कुवाँर नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

11.  २९००६ िप्रि बतुद्धराि राई नां.२२ र्ण  नां.२२ र्ण   

12.  ४८३५६ िप्रि बोधराि ढकाल नां.२२ र्ण  लोकेन्र ब. चन्द तन.  

13.  ५४८२६ िप्रि र्ीिा खड्का रा.ि.प्र.बल प्र.प्र. नां.२२ र्ण   

14.  ५६४३९ िप्रि प्रतदप बरुवाल नां.२२ र्ण नां.२२ र्ण  

15.  ६१९०० िप्रि नवन खायि ु नां.२२ र्ण नां.२२ र्ण  

16.  ५३६०१ िप्रि  कुल ब. तिलवाल नां.२० र्ण नां.२२ र्ण  

2.2.6.4 जिपद् व्यिस्थापनको रणनीजत 

क. भक्तपरु तिल्लामा तवपद ्हुन िक्ने स्थानहरुको Hazard Mapping र्ने। 

ख. मौिमी िथा भपैरी आउने तवपदह्रुको पवूग आाँकलन र्री तवपद ् िन्य स्थानहरुको िमय िमयमा 

अवलोकन िथा िपुरीवके्षण र्ने र िोही अनरुुपको तवपद ्उद्वारको िामग्रीहरु ियारी हालिमा राख्ने । 

र्. तिल्ला प्रशािन कायागलयय, तिल्ला िमन्वय ितमति, स्थानीय िह र अन्य िरुक्षा तनकायहरु लर्ायि 

िरोकारवाला िम्बद्ध तनकायहरुिाँर् तनरन्िर िमन्वय र िहकायग र्ररने। 

घ. पवूग ियारीको रुपमा तवतभन्न िरोकावाला तनकायहरुिाँर् िमन्वय र्री तवपद ्व्यवस्थापनका िामग्रीहरु 

प्राप्त र्री ियारी हालिमा रातखने। 
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ङ. बतढभन्दा बढी ि.प्र.क.हरुलाई तवपद ् व्यवस्थापनिम्बन्धी िातलम/प्रतशक्षण तदई ियारी हालिमा  

रातखन े।  

2.2.6.5 सशस्त्र प्रिरी बल नेपाल नं २२ गण िे.क्िा. गुिेश्वरी भक्तपुरबाटको जिपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायव योिना 

अ. जिपद् पूिव तयारीको चरण 

क. जिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी ताजलि जलने र जदने  

तवपद ्व्यवस्थापन िातलमप्राप्त िप्रकहरुबाट प्रत्येक मतहना १५ िना िप्रकहरुलाई िातलम तदइनछे 

र यि र्णबाट LRP िााँदा स्थानीय वातिन्दा िथा यवुाहरुलाई तवपदि्म्बन्धी िानकारी र्राईनेछ। 

ख. जिपद् िोजखि के्षत्रिरुको बारेिा सूचना सङ्कलन गने 

तिल्लातस्थि िरकारी कायागलयहरुिाँर् िथा स्थानीय िहका िनप्रतितनतध िथा बातिन्दाहरुबाट 

तवपद ्िोतखम क्षेत्रको िानकारी तलइनेछ र अन्य िरोकारवाला तनकायहरुिाँर् आवश्यक िमन्वय 

र्री त्यस्िा क्षेत्रहरुको स्थलर्ि तनरीक्षण र्ररनेछ। 

ग. सम्बजन्धत पक्ष र जनकायिरुसँग जनरन्तर रुपिा सिन्िय र सिकायव गरी राख्ने 

तवपद ्व्यवस्थापन कायगमा िांलग्न हुने तनकायहरुिाँर् तनरन्िररुपमा िमन्वय र िहकायग र्ररनेछ। 

आ.  जिपद् अिस्थाको चरण 

क. कमाण्ड पोष्टको स्थापना र्ने । 

ख. खोि िथा उद्वारका कायग र प्राथतमक उपचार प्रदान र्ने । 

र्. शव व्यवस्थापन, धनिनको िुरक्षा र िावगितनक शातन्ि िवु्यवस्था कायम राख्ने । 

घ. िचूना/खबर िांकलन र पररतस्थति तवशे्लषण । 

ङ. िचूना िम्प्रेषण र्ने कायगका लातर् आतधकाररक तनकायलाई िचूना उपलब्ध र्राईने । 

क. आपि ्कालीन आवाि एवम ्आराम केन्रहरुको व्यवस्था । 

इ. जिपद् पश्चात ्को चरण 

क. िचूना िङ्कलनका िाथै तनयतमि र्स्िी पिोल र्ने । 

ख. ित्कालीन ्पनुतनगमाण र पनूस्थागपनाको कायगमा िहयोर् र्ने। 

र्. मानवीय िहायिा िामग्री (Humanitarian Assistance Stuff) आपतूिग र्नगका तनतम्ि प्रमखु 

आपतूिग मार्ग (Major Supply Route, MSR) को ममगि र्ने । 

घ. राहि िामग्री तविरण र व्यवस्थापन कायगमा िरुक्षा प्रदान र्ने । 

ङ. भग्नावशषे व्यवस्थापनको दौरान िोतखमयकु्त भौतिक िांरचना हटाउन र ध्वस्ि र्नग िहयोर् र्ने । 

च. िावगितनक िम्पति, धातमगक िाांस्कृतिक िम्पदा एवम ् व्यतक्तर्ि िम्पतिको िरुक्षा लर्ायि 

िावगितनक शातन्ि िवु्यवस्था कायम र्ने कायगमा खतटने ।  

छ. पनूस्थागपना केन्रहरुको व्यवस्थापन र िमन्वयमा खतटने । 

2.2.6.6 जिपद्/प्रकोप उद्वारिा गणको तयारी 

थ. मनिनु शरुुवाि िाँर् ैबाढी, पतहरो र डुबानको घटना हुने हुाँदा तवपद ्न्यनूीकरणको लातर् िनचेिना फैलाउने 

तवषय वस्ि ुिमतेटएको पावर प्वाईन्ट ियार र्री यि र्णको तिम्मवेारी के्षत्र तभत्र पने स्कुल कलेिमा र्ई 

िनचेिना अतभयान िञ्चालन र्ररएको ।  
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द. स्थानीयस्िरमा िनचेिनाको लातर् यि र्णबाट तवपद ् न्यनूीकरण िचेिना िम्बन्धी छातपएको पचाग 

िवगिाधारणमा तविरण र्ररएको ।  

ध. तवपदक्ो िमयमा स्थानीय स्िरमा प्राप्त श्रोि िाधनलाई बढी भन्दा बढी प्रयोर् र्न ेर यि र्णमा भएका 

तवपद ्उद्वारका िामग्रीहरु िमिे िबै ि.प्र.क.ले प्रयोर् र्नग िक्ने र्री प्रतशक्षण तदई २४ िै घण्टा ि.प्र.तन.को 

कमाण्डमा १/३४ को टोली स्ट्याण्डवाई रातखएको ।  

न. यि र्णको तिम्मेवारी के्षत्रमा मौिम पररविगन िाँर् ै बाढी पतहरो प्रभातवि हुने स्थानहरुको पतहचान  

र्ररएको । 

ऩ. तिल्ला तवपद ्व्यवस्थापन ितमतििाँर् आवश्यक िमन्वय र्री िोही अनिुार कायग र्ने र्ररएको । 

प. तिल्ला तस्थि नेपाली िेना, नेपाल प्रहरी¸ अन्य िरोकारवाला तनकायहरु¸ स्थानीय िांघ िांस्थाहरु िथा 

क्लबहरुिाँर् तनयतमि रुपमा िमन्वय िथा िम्पकग  र्ने र्ररएको । 

फ. मौिम पररविगन िाँर् ैबाढी, पतहरो डुबान हुने स्थानहरुको पतहचान र्री अन्य िरोकारवाली तनकायहरुिाँर् ै

त्यस्िा स्थानहरुको तनरीक्षण र्ररएको ।  

ब. यि र्णमा कायगरि ि.प्र.क.हरुलाई तवपद ्न्यनूीकरण िम्बन्धी अनतुशक्षण कक्षाहरु िञ्चालन र्ररएको । 

भ. िम्भातवि िोतखमिन्य क्षेत्रहरु पतहचान र्ररएको र ित्काल आश्रय तलन ितकने  स्थान िमिेको पतहचान 

र्ररितकएको ।  

म. तवपदक्ो अवस्था अनिुार पररचालन हुने िम्बन्धमा पवूग तव्रतफङ्र् र्री अभ्याि िञ्चान र्ने र्ररएको ।  

2.2.7 राजष् िय अनुसन्धान जिल्ला कायावलय भक्तपुर 

तिल्ला प्रशािन कायागलय पररिरम ै रहकेो रातरिय अनिुन्धान तिल्ला कायागलय उप-अनिुन्धान तनदशेकको 

नेितृ्वमा रही तिल्लाको शातन्ि िरुक्षा कायम राख्न  िथा तवपद ्व्यवस्थापन र्नगको लातर् आवश्यक पने िचूना 

िांकलन, िम्प्रेषण  र्री तिम्मेवारी वहन र्रररहनेछ ।  

2.2.8 नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  

तिल्लामा रहकेो नेपाल रेडक्रि िोिाइटीले तवपद ्व्यवस्थापनको लातर् पवूग ियारी ितहि ियारी अवस्थामा रहकेो 

छ  । 

 

2.2.9 नेपाल स्काउट 

तिल्लामा रहकेो नेपाल स्काउटले तवपदक्ो अवस्थामा पररचालन र्नग िनशतक्त ियारी अवस्थामा राखकेो छ । 
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र्ैरीर्ाउ 

घरको आाँर्न चकी 

पतहरो िान िक्न े

- - प्ला

तष्ट

क 

वडा र रेडक्रि 

भक्तपरु १०००।- 

अनुसूची-२ 

भक्तपुर जिल्लाभर बषावका कारण क्षती भएको अन्नबाली तथा अन्य राित सम्बन्धी जििरण 

ति.नां तमति र 

िमय 

तवपदक्ो 

कारणबाट 

तपडीि 

व्यतक्तको 

नामथर 

ठेर्ाना क्षतिको 

तववरण 

क्षति

को 

अां.म.ु 

तवस्था

तपि 

िांख्या 

राहि 

प्राप् ि 

राहि 

प्रदान 

र्ने 

तनकाय 

अांन्दािी 

मलू्य 

१ २०७७

।०३।०

५ 

दधू तचस्यान 

केन्र भन्दा 

िलको खिे 

भनपा 

१ 

३०० रोपनी 

खिेी नर ट ५,२५,
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