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प�रच्छेद-१  

१.१ नेपालमा �वपद् जो�खम  

नेपालक◌ो �व�भन्न स्थानहरुको �वषम भू–बनावट, कमजोर भौग�भर्क अवस्था, मौसमी �वषमता 
तथा जलवायु प�रवतर्नका साथै जनसंख्या वदृ्�ध, ग�रबी, अव्यविस्थत शहर�करण र प्रकोप जो�खमलई 
ध्यान न�दई ग�रने �वकास �नमार्णका कायर्हरुले गदार् नेपाल �व�भन्न प्रकृ�तक र गैरप्राकृ�तक प्रकोपहरु 
बाट �सिजर्त �वपद्को उच्च जो�खममा रहेको छ । त्यसमा प�न रामेछाप िजल्ला �व�भन्न प्रकारका 
जोखीमहरुबाट आक्रान्त रहेको छ । जलवायु प�रवतर्नका कारण मौसमाजन्य प्रकोपहरुको प्रकृ�तक, मात्रा र 
प्रब�ृ� फरक हँुदै गएको छ । जसका कारण �वपद् व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौतीहरु थ�पदै गएका छन ्।  

नेपालमा हरेक वषर् ५०० भन्दा बढ� �ब�भन्न प्रकोपका घटनाहरू हुने गदर्छन ् । जसमध्ये बाढ�, 
प�हरो, डुबान, भूकम्प, चट्यांग, आगलागी, हावाहुर�, �हमताल �वस्फोट, सडक दघुर्टना लगायतका प्राकृ�तक 
रगैरप्राकृ�तक �वपद्का घटनाहरु �नय�मत रुपमा घट्ने गरेका छन ्। यसको प�रणाम स्वरूप ठूलो मात्रामा 
जनधनको ��त हुने र जी�वकोपाजर्नमा प्र�तकूल असर पन� गरेको छ । प�छल्लो ४५ वषर् को अव�धमा 
नेपालमा ४०,००० भन्दा बढ� व्यिक्तहरूले �वपद्का कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छन ्। उच्च मतृ्युदरको 
अ�त�रक्त, उक्त अव�धमा ७५,००० भन्दा बढ� व्यिक्तहरू घाइते भएकाछन ् भने क�रब तीस लाख 
मा�नसहरू प्रभा�वत भएका छन।् यसैगर�, �वगत ५ वषर्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बष�नी कर�व १०,००० 
सडक दघुर्टना हुने गरेका छन ् ।जसका कारण बष�नी कर�ब १,९०० ब्यिक्तले ज्यान गुमाएका छन ्भने 
कर�ब १३,००० ब्यिक्तहरु घाईते हुने गरेका छन । 

�वपद्बाट हुनसक्ने सम्भा�वत मानवीय ��त तथा धन सम्प�� र आधारभुत पूवार्धारहरूमा 
हानीनोक्सानी कमगनर्का साथै �वपद्को समयमा प्रभावकार� रुपमा मानवीय सहायता प�रचालन गनर्�वपद् 
पूवर्तयार�ले महत्वपूणर् भू�मका �नवार्ह गदर्छ । तसथर् �वपद् पवूर्तयार� तथा आपत्काल�न प्र�तकायर्लाई 
मजबुत बनाउन जरुर� छ । प्रभावकार� �वपद् पूवर्तयार�ले �वपद्को सामना गन� �मतालाई वदृ्�ध गछर् र 
समुदायहरूलाई �वपद् उत्थानशील बनाउन मद्धत पयुार्उँछ । यसका ला�ग �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापनमा संलग्न सम्पूणर् सरोकारवाला �नकायहरूको िजम्मेवार� प्रष्ट �कटान गर� उनीहरूको 
पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् �मताका साथै स्रोत साधनको उपलब्धता सु�निश्चत गनुर् पदर्छ । 

१.२. �वपद् पूवर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना तजुर्माको पषृ्ठभूमी 

�वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको ला�ग कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्थापनका �ेत्रमा 
नेपाल सरकारले समयानुकूल प�रमाजर्न गद� �वपद् पूवर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना रािष्ट्रय, प्रदेश र 
स्थानीय तहमा तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गनुर्पन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् बनाएको छ । यस्ता कानूनी 
व्यवस्थाहरुमा �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५), स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन �नयमावल�, २०७६, �वपद् जो�खम 
न्यूनीकरण रािष्ट्रय नी�त, २०७५ र �वपद् जो�खम न्यूनीकरण रािष्ट्रय रणनी�तक कायर्योजना, २०७५ 
लगायतका कानूनी तथा नी�तगत व्यवस्थाहरू छन ् । यसैगर�, अन्तरार्िष्ट्रय स्तरमा �वपद् जो�खम 
न्यूनीकरणका ला�ग सेण्डाइ कायर्ढाँचा (सन ् २०१५–२०३०), �दगो �वकासका ल�यहरू, जलवायु प�रवतर्न 
सम्बन्धी पे�रस सम्झौता, आव�धक योजना, नी�त तथा कायर्क्रम लगायतका सिन्ध सम्झौतालाई समेत 
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आत्मासात ्गद� संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा �वपद् पूवर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना बनाई �वपदबाट 
हुने मानवीय र भौ�तक ��त न्यूनीकरण गनुर् आवश्यक हुन्छ । 

१.३. संघीय शासन प्रणाल�मा �वपद् व्यवस्थापन 

नेपालको सं�वधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृ�तक तथा गैर प्राकृ�तक �वपद् पूवर्तयार�, उद्धार 
तथा राहत र पुनलार्भ कायर्लाई संघ र प्रदेशको साझा अ�धकारको सूचीमा सूचीकृत ग�रएको छ भने 
अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गर� तीनै तहको साझा अ�धकारको सूचीमा �वपद् 
व्यवस्थापनलाई रा�खएको छ । अनुसूची ८ ले �वपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अ�धकारको 
सूचीमा समेटेकोले यसमा स्थानीय तहको महत्वपूणर् भू�मका हुनपन� स्पष्ट छ । 

�वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) ले �वपद् जो�खम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रािष्ट्रय प�रष्द, कायर्कार� स�म�त, रािष्ट्रय �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन प्रा�धकरण (यसप�छ प्रा�धकरण भ�नने), प्रदेश �वपद् व्यवस्थापन प�रषद् र कायर्कार� स�म�त, 

िजल्ला तथा स्थानीय तहमा �वपद् व्यवस्थापन स�म�तहरूको ससं्थागत व्यवस्था गर� �तनीहरूको काम, 

कतर्व्य र अ�धकार समेत तोकेको छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) ले गाउँपा�लका तथा 
नगरपा�लकाको काम, कतर्व्य र अ�धकार �भत्र �वपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै चरणका कायर्हरू समावेश 
गरेको छ । यस ऐनले रािष्ट्रय भवन सं�हता तथा मापदण्ड बमोिजम भवन �नमार्ण अनुम�त, अनुगमन र 
�नयमन सम्बन्धी कायर्हरूका साथै सुर��त बस्ती �वकास सम्बन्धी नी�त, योजना, कायर्क्रम तजुर्मा, 
कायार्न्वयन, अनुगमन, �नयमन र मूल्याङ्कन कायर्लाई समेत गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको काम, 

कतर्व्य र अ�धकार �भत्र समेटेको छ । 
 

१.४ भक्तपुर िजल्लाको सं��प्त प�रचयः 

१.४.१. प�रचयः 
ऐ�तहा�सक तथा सांस्कृ�तक वैभवले प्र�सद्ध भक्तपरु िजल्ला नेपालको सबैभन्दा सानो िजल्लाको 

रुपमा रहेको छ । यसको �ेत्रफल ११९ वगर् �क.मी. रहेको छ । भक्तपुर िजल्ला प्राचीन वास्तुकला र 
गौरबमय संस्कृ�तको अभूतपूवर् समायोजनले सुसिज्जत कला नगर� हो । भौगो�लक रुपमा हेदार् यस 
िजल्लाको उ�र� �समाना मनोहरा नद�, पूवर्मा महादेव पोखर� डाँडाको श्रङृ्खला, द��णमा सूयर्�वनायकको 
पहाडी खण्ड, पिश्चममा मनोहरा नद� रहेको छ । यस िजल्लाको पूवर् र द��ण पूवर्मा काभे्रपलान्चोक 
िजल्ला पदर्छ भने उ�र र पिश्चममा काठमाड� र द��ण पिश्चममा ल�लतपुर िजल्ला रहेको छ । ४ 
नगरपा�लका रहेको यस िजल्लामा ३१३  �क.मी. सडक सञ्जाल रहेको छ ।  

 

यस िजल्लाको भौगो�लक स्वरुप, अविस्थ�त, जलवायु प�रवतर्न तथा मानवीय कृयाकलापहरुको 
कारणले �वपद्को दृिष्टबाट उच्च जो�खममा रहेको िजल्ला हो । बाढ�, ढुवान भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, 
हावाहुर� तथा महामार� जस्ता प्रकोप तथा �वपद्का घटनाहरुबाट उच्च जो�खमपूणर् अवस्थामा रहेको छ । 
प्रत्येक बषर् नेपालमा �भ�त्रने मनसुनका कारण हुन सक्ने सम्भा�वत प्रकोपका घटनाहरुलाई न्यू�नकरण 
गनर् तथा घटना प�छको उद्दार कायर्मा स्थानीय तह सुर�ा �नकायहरु नेपाल� सेना, नेपाल प्रहर�, सशस्त्र 
प्रहर� बल, नेपाल रेडक्रस सोसाईट�, स्काउट, िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, िजल्ला प्रशासन 
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कायार्लय, स्थानीयतहहरु अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु) सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायहरु, 
राजनै�तक दल, �नजी �ेत्र नाग�रक समाज लगायत सरोकारवालाहरुको भू�मका रहने गर� �नम्न 
अनुसारको �वपद पूवर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना, २०७९ तयार ग�रएको छ ।  

१.४.२.भौगो�लक अविस्थ�त 

अ�ांश  : २७०३६' दे�ख २७०४४' 

देशान्तर  : ८४º२१' दे�ख ८५º३२' 

उचाई  : सरदर समुन्द्र सतहबाट १,३३१ �म. उच्चाईमा रहेको छ। 

सबैभन्दा उच्च भाग  : चाँगुनारायण नगरपा�लकामा अविस्थत नगरकोट 

सबैभन्दा होचो भाग  : वागमती गाउ◌ँपा�लकामा अविस्थत हा�◌ीढुङ्गा 
सदरमुकाम  : भक्तपुर (हाल भक्तपुर नगरपा�लकामा रहेको)  

�ेत्रफल  : ११९ वगर् �क.�म., 
जनसंख्या  : 4,30,408 (२०78 को प्रारिम्भक रािष्ट्रय जनगणना अनुसार) 
हावापानी : �शतोष्ण र सम�शतोष्ण । 

औषत न्यूनतम तापक्रम : २ �डग्री सेन्ट�गे्रड द◌े�ख अ�धकतम तापक्रम ३५० �डग्री सेन्ट�गे्रडसम्म 
सरदर रहेको पाईन्छ । 

१.४.३.  सीमाना 
पूवर्  : काभे्र  

पिश्चम  : काठमाड�, 
उ�र  : काठमाड�/�सन्धुपाल्चोक  

द��ण  : ल�लतपुर 
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१.४.४ �वपद्जन्य जो�खमका स्थानहरु 
 

�स.नं. 
�वपद्को 
प्रकार 

स्थानीय 
तह/वडाहरु 

जो�खम स्थानहरु 

घटनाप�छ 
आश्रय �लने 

सुर��त स्थान 

कै. 

१ डुवान/बाढ�  

भक्तपुर न.पा. 
वडा नं. १,२,५ 
र ६ 

सल्लाघार� डा.ईवामुरा अस्पताल 
ए�रया, श्रजृनानगर ए�रया, BMC कलेज 
पछाडीको डुकेरे ए�रया, काल�घाट 
खसाङखुसुङ खोलाको दाँया बाँयाका 
�ेत्रहरु, मंगल �तथर् मिन्दर ए�रया,  

राम मिन्दर ए�रया,  चुपीङघाट, 

�सद्�धस्म�ृत अस्पताल ए�रया,  

�लवाल� ए�रया  

सल्लाघार� 
ग्राउण्ड, 

सानो�थमी 
क्याम्पस, जनक 
�श�ा सामाग्री 
केन्द्र, गठ्ठाघर 
फुटबल ग्राउण्ड  

 

२ डुवान/बाढ�  

चाँगुनारायण 
न.पा. वडा नं. 
२,४,५,७ र ८ 

दवुाकोटमोड, कुईकेलगाँउ, छा�लङ 
Qmed Factory ए�रया, ठु�लगाँउ घट्टे 
खोला, गोसापलु नेपाल 

इिन्ज�नय�रङ 
कलेज, �वद्युत 
ता�लम केन्द्र 
ख�रपाट� 

 

३ प�हरो 
चाँगुनारायण 
न.पा. वडा नं. 
३,६ र ८  

दाहालगाँउ, गेलालगाँउ, तेलकोट 
पञ्चकन्या आ.�व. आसपास ए�रया, 
नगरकोट, फे�द बास्तोलानगर, अ�धकार� 
टोल, पुर�गाँउ, नेपालगाँउ, 

�तमिल्सनाटोल झाप्प्रो, दलुालगाँउ 

४ डुवान/बाढ� 

सूयर्�वनायक 
न.पा. वडा नं. 
३, ४ र ५ 
(द��ण तफर् ) 

कौशलटारबाट हनुमन्ते खोला �कनार 
ए�रया, द��णबाराह� चक्कुफाँट, तजटोल  

गा.�व.स. भवन 
गुण्डु, भक्तपुर 
टायल कारखाना 

जगाती 

 

५ 
डुवान / 
बाढ� 

मध्यपुर�थमी 
न.पा. वडा नं. 
३ (उ�र तफर् ) 

कौशलटारबाट हनुमन्ते खोला �कनार 
ए�रया, द��णबाराह� चक्कुफाँट, तजटोल  
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६ प�हरो  

सूयर्�वनायक 
न.पा. वडा नं. 
४,९ र १० 

अनन्त�लङ्गेश्वर महादेव मिन्दर 
ए�रया, आशापुर� ए�रया, न�लनचोक 

7 भुकम्प   
प्राकृ�तक रुपले नेपाल ११औ स्थानमा 
रहेको र यस िजल्लामा भुकम्प 
प्र�तरोधात्मक भवन नभएको 

जुन सुकै समयमा   

 

१.४.५  भक्तपुर िजल्लामा बाढ�,  डुबान, प�हरो लगायत �वपद्का जो�खमयुक्त  स्थानहरुको 

नक्सांकन:- 

भक्तपुर िजल्ला पहाडी भ-ूबनोट तथा अव्यविस्थत शहर�करणका कारणले  जो�खमयूक्त 

अवस्थामा रहेको छ । यहाँको भौगो�लक बनावटमा पहाडी ईलाका समेत हुनुको साथै वन �वनाश, 

अव्यविस्थत उत्खनन,् अव्यविस्थत बसोबास तथा नद� नालाको उ�चत व्यवस्थापन हुन नसक्दा 

प्रत्येक वषर् बषार्तको समयमा प�हरो जाने नद� तथा खोलामा बाढ� आई बस्ती न ै डुबान भई 

व्यापक धनजनको ��त हुने गदर्छ । नद� �ेत्र वर�पर� रहेका बस्तीहरु समेत बषार्तको समयमा 

डुवानमा पर� बष�नी ठुलो धनजनको ��त हुने गरेको छ । बाढ� प�हरो तथा डुबानको दृिष्टकोणले 

�नम्न स्थानहरु जो�खमयुक्त अवस्थामा रहेका छन ्। 
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१.४.६ िजल्लाको �मता �वश्लेषण 

िजल्लामा ठूलो �वपद् परेमा प�रचालन गनर् स�कने मानव ससंाधन स�हत अन्य साधन 
स्रोत �नम्नअनुसार छः 
�स.नं. �ववरण  उपलब्धता  िस्थ�त  उपलब्ध हुने स्रोत 
१ बारुण यन्त्र  भएको  अपयार्प्त   

2 डोजर  भएको  पयार्प्त   

3 एक्स्याभेटर  भएको    

4 शव वाहन  भएको  अपयार्प्त  

5 डाक्टर, नसर् र स्वास्थ्य साहायक  छन ् पयार्प्त  

6 इिन्ज�नयर र ओभर�सयर  छन ् पयार्प्त  

7 स्वयसेवक छन ् पयार्प्त  

8 आपत्का�लन द� चालक छन ् पयार्प्त  

9 �वपद्को समयमा सामानको सुर�ा 
भण्डारण  

िजल्लामा उपलब्ध 
छ 

नगरपा�लकाहरुमा 
पयार्प्त नभएको  

 

10 यातायातको साधन ट्रक, बस, िजप  छन ् पयार्प्त   

11 खाद्य, कपडा र भाँडावतर्न  भण्डारण छैन  छैन्न   

12 उद्धारकम� र राहत व्यवस्थापन 
सहयोगी जनशिक्त  

छन ् द� र पयार्प्त 
नभएकोले ता�लम 
आवश्यक  

 

13 डुङ्गा  छैन्न    

14 स्वच्छ र शलुभ �पउने पानीको 
व्यवस्था  

छ पयार्प्त   

15 अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र  पयार्प्त छन  पयार्प्त  

16 श�ै�क संस्थाहरु  �नजी र 
सावर्ज�नक समेत 
.... 

बालक्लबहरु 
जनचेतना 
अ�भवदृ्�धमा लाग्न 
सक्ने 

 

१.४.७. नगरपा�लकाको जो�खम तथा सकंटासन्नता �वश्लेषणः- 

�वपद् जो�खम व्यवस्थापन�भत्र ग�रने �व�भन्न चरणका कायर्मध्ये �वपद् प�हले जो�खम 
न्यूनीकरणका आधारभुत कायर्, �वपद् परेलगतै िस्थ�त सामान्य नभएसम्म प्र�तकायर्, प्र�तकायर्का ला�ग 
पूवर्तयार� र तत्का�लन पुनलार्भका ला�ग कायर् ग�रने भएकोले यस योजनाबाट �वपद् प्रभा�वत मा�नसको 
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अ�धकारको र�ा, आपत्का�लन जी�वकोपाजर्नमा सहयोगका साथै �वपद् जो�खम व्यवस्थापनका �ेत्रमा 
समेत सहयोग पुग्ने अपे�ा ग�रएको छ । यस योजनाका के�ह अपे��त न�तजा �नम्नअनुसार हुने प�ेपण 
ग�रएको छः-  

• �वपद् प�हने गनुर् पन� आधारभुत जो�खम न्युनीकरणका कायर् सु�निश्चत हुनेछन ।  

• �वपद्को समयमा मानवीय सहयोगलाई व्यविस्थत गनर् स�कनेछ ।  

• �वपद्को जो�खम कम गनर् सरोकारवाला र समुदायबीच सहकायर्को अ�भवदृ्�ध हुनेछ ।  

• पी�डतलाई आफ्नो अ�धकार र दा�यत्व बारेमा सचेत हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।  

• उद्धार र राहत जस्ता कायर्मा पी�डतलाई समुदायको समान पहुचको प्रत्याभू�त हुनेछ ।  

• सामािजक, साँस्कृ�तक मयार्दा तथा सद्भाव अ�भवदृ्�ध भएर �वपद्को सामनामा एकजुट हुने 
वातावरण तयार हुनेछ ।  

• �ेत्रगत रुपमा कामको बाडफाड हुने हँुदा मानवीय सहयोग पारदश�, प्रभावकार� र व्यविस्थत 
हुनुको साथै सेवा प्रदायकमा जवाफदे�हता र उ�रदा�यत्वको भावनाको �वकास हुनेछ ।  

यस िजल्लामा �वपद् व्यवस्थापनको ला�ग 3 वटै चरणहरुमा पूवर्तयार�, प्र�तकायर् र पुनस्थार्पना तथा 
पुन�नर्माण सरकार� र गैरसरकार� �नकायहरुले कामहरु गद� आइरहेका छन ्  । िजल्लास्तर�य �वपद् 
व्यवस्थापन तथा प्र�तकायर् योजना बमोिजम पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् भैरहेको छ ।  

१.४.८  �वपद् जो�खम व्यवस्थापनका ला�ग बतर्मान नी�त, कानून तथा ससं्थागत व्यवस्था : 

 �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, �नयमावल� २०७६  

 रािष्ट्रय �वपद् प्र�तकायर्को कायर्ढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन २०७५ ) 

 �वपद् पश्चात्को शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मागर्दशर्न, २०६८  

 �वपद् जो�खम व्यवस्थापन रािष्ट्रय रणनी�त, २०६६  

 �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना तजुर्मा मागर्दशर्न, २०६७  

 प्रकोप पी�डत उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, छैठ� संशोधन २०७४  

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नी�त, २०7२  
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प�रच्छेद - २ 

�वपद् प्र�तकायर् तथा प्र�तकायर् योजनाको प�रचय र तजुर्मा �व�ध 
 

२.१. योजनाको पषृ्ठभू�म  
 

नेपाल बाढ�, प�हरो, आगलागी, खडरे�, अ�तवषृ्ट�, �शतलहर तथा भूकम्प जस्ता प्रकोपबाट उच्च 
जो�खममा रहेको छ । यस्ता �वपद्वाबाट जोगाउन र प्रकोप �सिजर्त �वपद्को समयमा प्रभावकार� रुपमा 
मानवीय सहायता प�रचालन गनर् सम्बिन्धत �नकायहरुको िजम्मेवार�लाई प्रष्ट �कटान गनर्का ला�ग �वपद् 
पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाले महत्वपूणर् भू�मका �नवार्ह गदर्छ । आपत्कालमा ग�रने प्रभावकार� 
मानवीय प्र�तकायर्मा संलग्न �नकायहरूको पूवर्तयार�को स्तर र उनीहरुको �मता तथा सबै तहमा उपलब्ध 
स्रोत साधनको ठूलो प्रभाव पदर्छ । तसथर्, प्राकृ�तक तथा मानव �सिजर्त जुनसुकै खालका �वपद्का 
घटनाबाट हुन सक्ने जीउधनको ��तलाई न्यून गनर्का ला�ग र �वपद्को समयमा मानवको जीवन 
र�ाकाला�ग �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना एउटा महत्वपूणर् प� हो । यसले �वपद्को सामना गन� 
�मतालाई वदृ्�ध गन� र समुदायहरुलाई �वपद् उत्थानशील गराउने कायर्मा मद्धत पुयार्उँदछ ।  

�वपद् जो�खम तथा न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापनको ला�ग कानुनी तथा नी�तगत व्यवस्थापनका 
�ेत्रमा नेपाल सरकारले समयानुकूल प�रमाजर्न गद� �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना रािष्ट्रय, प्रदेश, 

िजल्ला तथा स्थानीय तहमा तजुर्मा गर� कायर्न्वयन गनुर्पन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् बनाएको छ । यस्ता 
कानुनी व्यवस्थाहरुमा �वपद् जो�खम न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम सशंोधन, २०७५), �वपद् 
जो�खम न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापन �नयमावल�, २०७६, �वपद् जो�खम न्यू�नकरण रािष्ट्रय रणनी�त, २०७५ 
र �वपद् जो�खम न्यू�नकरण रािष्ट्रय रणनी�तक कायार्योजना, २०७५ लगायतका कानुनी तथा नी�तगत 
व्यवस्थाहरु रहेका छन ्।  

 यसै सन्दभर्मा नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालयले तयार गरेको “�वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना 
तजुर्मा मागर्दशर्न २०६७” को आधारमा �वपद्को न्यूनीकरण र सामना गन� �मताको �वकास गनर् तत्का�लन 
िजल्ला दैवी प्रकोप उद्धार स�म�त, भक्तपुरले �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना, २०६८ तजुर्मा गर� सो 
योजनालाई �म�तः २०७३, २०७४ र २०७५ मा समेत समयसापे� प�रमाजर्न र अध्याव�धक गरेर कायर्न्वयन 
गरेको �थयो । सोह� योजनालाई समयसापे� पुनरावलोकन तथा अद्याव�धकरण गन� क्रममा “�वपद् 
पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना तजुर्मा मागर्दशर्न २०६७ (प�हलो संशोधन, २०७६)” ले �नधार्रण गरेका �व�ध 
तथा प्र�क्रया पूरा गर� “�वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना, २०७८” तजुर्मा गर� लागु ग�रएको छ ।  

 �वपद् व्यवस्थापनका �व�भन्न चरणमा ग�रने कायर्हरूमध्ये �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना 
�वपद् जो�खम व्यवस्थापनको एक महत्वपूणर् अंश हो । यसले �वपद् प�हले पूवर्तयार� र �वपद्को समयमा 
प्रभावकार� प्र�तकायर् गन� कायर्लाई प्राथ�मकता �दन्छ । �वपद् पूवर्तयार� कायर्ले �वपद् अ�घ ग�रने 
पूवर्तयार� कायर्लाई प्राथ�मकतामा राखेको हुन्छ र पूवर्तयार� यस योजनाको मुख्य कायर् अथवा मुटु हो । 
�वना पूवर्तयार� प्रभावकार� प्र�तकायर् गनर् नस�कने हुनाले पूवर्तयार�लाई यस योजनाले �वशषे महत्व �दने 
गदर्छ । �वपद्बाबाट उत्पन्न असहज अवस्थामा प्रभा�वतको खोज तथा उद्धार गर� मानव जीवनको र�ा 
गनुर् यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेकोछ । 
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        भक्तपुर िजल्लामा हुन सक्ने भूकम्प, आगलागी, महामार�, अ�वरल वषार्को कारणबाट हुने डुबान 
तथा बाढ� प�हरो जस्ता प्राकृ�तक प्रकृ�तका प्रकोपका घटनाहरुबाट हुन सक्ने ��तलाई न्यूनीकरण गनर्, 
घाईतेहरुलाई तत्काल उद्दार गनर् तथा भएको ��त �वस्था�पतहरुलाई राहत �वतरणको ला�ग सम्बिन्धत 
सम्पूणर् प� (नेपाल� सेना, नेपाल प्रहर�, सशस्त्र प्रहर� बल, नेपाल रेडक्रस सोसाईट�, स्काउट, िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�त, िजल्ला प्रशासन कायार्लय, स्थानीय �नकाय, अस्पतालहरु) सँग समन्वय गर� समग्र 
िजल्लाको शािन्त सुर�ाको िस्थ�तलाई सामान्य तुल्याई रा� �नम्न अनुसारको �वपद पूवर् तयार� तथा 
प्र�तकायर् योजना तयार पा�रएको छ । 
 

२.२. �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाका उद्देश्यहरुः 
�वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाको समग्र उद्देश्य �वपद् पूवर्तयार� सम्बन्धी 

�क्रयाकलापहरुलाई संग�ठत, व्यविस्थत बनाई प्रभावकार� प्र�तकायर् माफर् त ् सम्भा�वत ��त, नोक्सानी 
न्यूनीकरण गनुर् हो । साथै �वपद्को समयमा प्रभा�वतको खोज तथा उद्धार गर� स्थानीय स्रोत साधनको 
अ�धकतम उपयोगद्वारा प्रभा�वत समदुायलाई व्यविस्थत, प्रभावकार� र जवाफदेह�युक्त मानवीय सहयोग 
उपलब्ध गराउनु यस योजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ ।यसका अन्य उदेश्यहरु देहाय बमोिजम छन ्। 
 प्रकोपका कुनैप�न घट्नाबाट हुन सक्ने �वपद् र त्यसवाट �सिजर्त मानवीय असरहरुलाई 

न्यूनीकरण गनर् पूवर् योजना तजुर्मा गन� र सोह� अनुसारको भौ�तक, आ�थर्क र मान�वय श्रोतको 
तयार� गर� पवूर्तयार� भै वस्ने । 

 �वपद्को समयमा र �वपद् पश्चात ् गन� ग�त�व�धहरुको िजम्मेवार� क्रमवद्ध रुपमा राखी 
सरोकारवालाहरुलाई जानकार� गराउने । 

 �वपद्को �ेत्रमा कायर्रत सरकार�, गै.स.स. तथा अन्तरािष्ट्रय गैससहरुसंग �वपद्पूवर् नै आकिस्मक 
योजना तयार गर� �वपद् प्र�तकायर् गनर् सक्ने �मता अ�भवदृ्�ध गन�  । 

 �वपद्को समयमा संय�मत र संग�ठत भई �वपद् व्यवस्थापन कायर्लाई योजनावद्ध त�रकावाट पूवर् 
िजम्मेवार�को �कटान गर� व्यवस्थापन गनर् सहयोग गन� । 

 

२.३.  �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाको अपे��त न�तजाः 
 

 �वपद् पूवर्तयार� सम्बन्धी �क्रयाकलापहरुलाई संग�ठत, व्यविस्थत बनाई प्रभावकार� प्र�तकायर् माफर् त ्
सम्भा�वत ��त, नोक्सानी न्यूनीकरण गनुर् यस योजनाको समग्र उदेश्य रहेको सन्दभर्मा अपे��त 
न�तजाहरु �नम्नानुसार रहेका छनः् 
 सामान्य र आपत्काल�न अवस्थाका ला�ग �वषयगत कायर्योजना तयार भई र भौ�तक, आ�थर्क, 

मानवीय श्रोतको पूवर्तयार� भएको हुनेछ ।  

 सम्भा�वत �वपद्को �वश्लेषण गर� जनधन र पयार्वरणको सुर�ामा वदृ्�ध भएको हुनेछ । 

 �वपद्मा परेका व्यिक्त, प�रवार र समुदायलाई उद्धार गर� मानवीय सहयोग उपलब्ध भएको हुनेछ 
। 

 �वपद्बाट प्रभा�वत समुदायलाई सुर��त र सम्मानजनक जीवनयापनका ला�ग आधारभूत सहयोग 
उपलब्ध भएको हुनेछ  

 �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना तजुर्मा गन� रािष्ट्रय अ�भयानलाई टेवा पुगेको हुनेछ । 
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२.४. �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाका �समाः 
 यस योजनाका �नम्नअनुसार सीमा रहेका छनः् 
 यस योजनाले �वगतको अनुभवको आधारमा प्रकोप तथा �वपद्का मुख्य स्रोतहरु–भूकम्प, बाढ�, 

प�हरो र आगला�गबाट प्रभा�वत हुनसक्ने प�रवार संख्या सहभा�गतामूलक �व�धबाट अनुमान 
ग�रएको छ । यस आधारमा बाढ�, प�हरो, आगला�ग र भूकम्पबाट चालु 079/80 सालमा प्रभा�वत 
हुनसक्ने घरधुर� ६६० र जनसंख्या ३३०० (�वगतको योजनामा उल्लेख भएको �ववरण) लाई 
आधार मानी �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना तजुर्मा ग�रएको छ । पवूर्तयार� र प्रकोपको 
स्तर अनुसार वास्त�वक ��त नोक्सानीको आकार घटबढ हुन सक्नेछ ।  

 िजल्ला िस्थत मानवीय सहायतामा संलग्न �नकाय तथा संस्थाहरुले आफ्नो नेततृ्वलाई प्रभावकार� 
नबनाएको खण्डमा �ेत्रगत अवधारणाको कायार्न्वयन कमजोर हुन सक्नेछ । 

 �वपद् जो�खम व्यवस्थापनलाई प्रभावकार� बनाउन �वपद् स्थल, बन्दोवस्ती व्यवस्थापन र 
आपत्काल�न स्वास्थ्य सेवा योजना महत्वपूणर् हुन्छ । अतः यस योजनामा उल्लेख भए अनुरुप 
�व�भन्न �वषयगत स�म�तका बैठकहरु बसी यस सम्बन्धमा थप गहृकायर् गर� स्पष्टता कायम 
गनर् स�कएमा मात्र यो योजना प्रभावकार� हुन सक्नेछ । 

 स्रोतको अभावका कायर्क्रम प्रभा�वत हुनेछन ् । त्यसैले �वपद् पदार्को अवस्थामा योजना अनुरुप 
मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तसँग स्रोतको अभाव हुन सक्ने 
भएकोले योजना अनुरुप �वपद् प्र�तकायर्का कायर्क्रम सञ्चालन गनर् सरकार, केन्द्र�य �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�त र मानवीय सहायतामा संलग्न संघसंस्थाहरुको सहयोग �लनुपन� अवस्था छ । 

 प्र�तकायर् योजनाको प्रभावकार� कायार्न्वयन गनर् िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई �ेत्रगत 
रूपमा द� बनाउनु पन�छ । 

 िजल्ला िस्थत सब ै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय �वपद्  व्यवस्थापन स�म�त गठन भई स्थानीय 
�वपद् पूवर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना अनुसार संरचना, स्रोत साधन, जनशिक्त स�हत 
समन्वयात्मक रुपमा प�रचा�लत हुन अनुभवको कमी छ ।  

 यस योजना कायर्न्वयन गन� सन्दभर्मा सम्बिन्धत सरकार� कायार्लय, स्थानीय तह, सुर�ा �नकाय, 

नीिज �ेत्र, गैर सरकार� तथा अन्तरािष्ट्रय गैर सरकार� �ेत्र, संयुक्त राष्ट्र संघका �नकायहरुले 
वा�षर्क योजना बनाउँदा यसमा रहेका प�हरुलाई समेत समेट� योजनामा रा� ेर बजेट छुट्याउने 
कायर् प्रारम्भ भएको छ ।  

२.५. �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाको आवश्यकता तथा महत्वः 
  

�वपद् व्यवस्थापन �भत्र ग�रने �व�भन्न चरणका कायर्हरु मध्ये प्र�तकायर् योजना �वपद्का घटना 
घटे लग�देै�ख िस्थ�त सामान्य नभएसम्म कायार्न्वयन हुन्छ । �वपद्को यो समय ज्यादै संवेदनशील 
भएको र यस समयमा ग�रने मानवीय सहयोगका कायर्ले ��तको नोक्सानी उल्लेख्य मात्रामा घटाउन 
स�कने भएकाले यस योजनाको �नकै ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजनाको 
आवश्यकता र महत्वलाई �नम्नानुसार उल्लेख ग�रएको छः 
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 मानवीय सहायता एवम ् �वपद् जो�खम व्यवस्थापनमा संलग्न �नकाय एवं उपलब्ध स्रोत साधन 
प�हचान गराउँछ । �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर्का ला�ग अपुग स्रोत (खाडल) प�हचान गर� 
त्यसको पू�त र्को व्यवस्था गनर् आवश्यक वातावरण �मलाउँछ । 

 �वपद् जो�खम व्यवस्थापनमा �व�भन्न �वषय�ेत्र अन्तगर्तका �नकायहरुको भू�मका �नधार्रण गर� 
�वपद्का असरहरुको सामना गनर् एक�कृत प्रयासलाई सु�निश्चत गछर् ।  

 �वपद्को समयमा मानवीय सहयोगलाई व्यविस्थत गन� सु�निश्चतता �दन्छ । 

 �वपद्को जो�खम कम गनर् सरोकारवाला र समुदायलाई हातेमालो गन� पे्ररणा �दन्छ । 

 प्रभा�वतलाई आफ्नो अ�धकार र दा�यत्वको बारेमा सचेत गराउँछ । 

 उद्धार र राहत जस्ता कायर्मा प्रभा�वत समुदायको समान पहँुचको प्रत्याभू�त गछर् । 

 आपत्काल�न समयमा सूचना र जानकार� प्र�ेपणलाई व्यविस्थत गन� । 

 पूवर् सूचना तयार� माफर् त मानवीय तथा भौ�तक ��त कम गछर्। 

 सामािजक, सांस्कृ�तक मयार्दा तथा सद्भाव अ�भवदृ्�धको ला�ग मागर् प्रशस्त गछर् । 

 खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रवद्र्धनका �वषयलाई व्यविस्थत गछर्। 

 स्रोतको सह� सदपुयोग गर� प्रभा�वत समुदायलाई प्रकोपको पीडाबाट मुिक्त �दने बाटो तयार गछर् 
। 

 सरोकारवाला �नकायवीच िजम्मेवार� प्रष्ट भई पूवर् तयार�, उद्दार तथा प्र�तकायर्लाई प्रभावकार� 
बनाउन मानवीय सहयोग पारदश�, प्रभावकार� र व्यविस्थत हुनुको साथै सेवाप्रदायकमा जवाफदेह� 
र उ�रदा�यत्वको भावनाको �वकास गराउँछ । 
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प�रच्छेद-३ 

प�रिस्थ�त तथा योजना तजूर्मा सम्बन्धी पूवार्नुमान 

 

३.1.  �वपद्को अवस्था र मान्यता योजनाः 
िजल्ला िस्थत �व�भन्न सरकार� एव ं गैरसरकार� �नकायहरुबीच �व�भन्न समयमा भएका 

औपचा�रक तथा अनौपाचा�रक छलफल पश्चात िजल्लामा हालसम्म दै�खद� आएका प्रकोपहरु मध्ये बाढ�, 
आगलागी, महामार� र झाडापखाला आ�द प�रिस्थ�तलाई मध्यनजर गर� िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 
भक्तपुरको आयोजनामा िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना परुनरावलोकन ग�रएको छ । 
योजना �नमार्ण प्र�क्रयमा िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त, िजल्ला िस्थत �व�भन्न सरकार� र 
गैरसरकार� संघ संस्था, सुर�ा �नकाय, राजनै�तक दल, नेपाल रेडक्रस सोसाइट�, समुदायका प्र�त�न�धहरु र 
पत्रकारहरको प्रत्य� सहभा�गतामा स्फेयर मापदण्डलाई समेत मध्यनजर गर� �व�भन्न चरणहरु पूरा गर� 
एकृक�त तथा सामुदा�यक रुपमा सम्पन्न ग�रएको छ ।  
 

�वपद्को अवस्था र मान्यता योजना �नम्न अनुरुप रहेको छः- 
• बाढ�ले बगाउने, मा�नसको मतृ्यु हुन सक्ने, चोटपटक लाग्न सक्ने, घाइते हुन सक्ने ।  

• उच्च जो�खमका रहेका (नद� आसपासका) न.पा.का नद� �कनारका वस्तीमा बाढ�बाट कटान भई 
घर खेत बगेर �वस्था�पत हुने । 

• न�द कटानका साथ ै डुवान हँुदा मानवीय ��त हुन सक्ने र बाढ� पश्चात महामार�जन्य रोगहरु 
जस्तै झाडापखाला, टाईफाइड, हैजा, भाईरल �फबर आ�द फै�लन सक्ने अवस्था । पानीजन्य रोग 
लाग्ने अवस्था । 

• खेतवार�को खेती वाल�, अन्न तथा भण्डारण ग�रएको वीउ नस्ट भई अक� वाल� उत्पादनमा 
वीउको अभाव, लगानीका ला�ग पुँिजको अभाव भई खाद्य संकट हुन सक्ने । भु�म�हन, साना 
कृषक र �वपन्न समुदाय बढ� प्रभा�वत हुन सक्ने । 

• उवर्रा ज�मन पटानीबाट अनुत्पादक हुन सक्ने । पश,ु चौपाय र ग्रामीण िज�वकोपाजर्नमा नोक्सानी 
हुन सक्ने । 

• बाढ�बाट शहर� तथा ग्रामीण पुवार्धार सरंचना भत्क�न गई �का�लन सेवाबाट समुदाय बिञ्चत हुन 
सक्ने । आवातजावत अवरुद्ध हुने, सँचार, पुल,  �सचांई र खानेपानी सरसफाई आ�दका 
पूवार्धारको अवस्था �वग्रन सक्ने । 

• मूख्य सडक, वाटा,  पुल ��त भई आवातजवत गनर् नसक्नु र संरचनामा समेत �वच्छेदन 
हुनसक्ने । 

• न.पा. स्तरवाट पुवर्तयार�का कायर् हुन नसक्नु र सुर��त आश्रयस्थलको अभाव हुन सक्ने। 

• बा�ढका समयमा िजल्लाको टोल� प्रभा�वत स्थानमा पगु्न �ढलाई हुन सक्ने । 

• म�हला, बदृ्ध, फरक �मता भएका, �वपन्न उपे�ीत, गर�व, भ�ूम�हन प�रवार असरवाट बढ� प्रभा�वत 
हुनसक्ने । 

• जलवायु प�रवतर्नको कारणले श्रिृजत �वपदहरु वारे स्थानीय �नकाय, समुदायलाई जानकार� र 
चेतनाको कमी हुन सक्ने । 
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• �वपदको समयमा िजल्ला �वपद व्यवस्थापन स�मत र सरकार�, स्थानीय तहहरुसँग पूवर्तयार�, 
प्र�तकायर् र मानवीय सहायताको ला�ग पयार्प्त श्रोत र साधन अभाव हुन सक्ने । 

• न.पा. र समदुाय स्तरमा पयार्प्त पूवर्तयार�, प्र�तकायर् र मानवीय सहायतको ला�ग पयार्प्त श्रोत र 
साधन नहुनु । �मता र �ानको कमी हुनु । 

३.२ �नकायगत भू�मका र िजम्मेवार�  

३.२.१- िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको कायर्-िजम्मेवार�  

क्र.स �नकायको नाम िजम्मेवार व्यिक्त  िजम्मेवार� 
१ िजल्ला प्रशासन कायार्लय  प्रमुख िजल्ला 

अ�धकार�  

(अध्य� िज.�व.व्य.स) 

िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�तको समन्वय बैठक 
आयोजना गन�  

 जानकार�को संङकलन र 
प�र�थर्�तको अद्याव�धक गन�  

 DEOC स्थापनाका ला�ग पहल 
गन�  

 सवै �ेत्रगत कायर् समूह 
(cluster) लाई स�क्रय पान�  

 कायर्�वभाजन गर� सव ै�ते्रगत 
कायर्समूह (cluster) लाई 
िजम्मेवार� सम्पने  

 खोज तथा उद्धार कायर्मा 
सुर�ा �नकायको समन्वयमा 
प�रचालन गन�  

 आवश्यक्ता अनुसार प्रदेश तथा 
संघ स्तरमा सहयोग (मानवीय) 
आ�थर्क, भौ�तकको ला�ग 
समन्वय) गन� 

२  िजल्ला समन्वय स�म�त  प्रमुख तथा प्र�त�न�ध  • समन्वयात्मक कायर्मा 
सहयोग गन� 

• आवास तथा पुन. स्थापना 
कायर् गन�  

• स्रोत (आ�थर्क,भौ�तक, 
मानवीय श्रोत ) प�रचालन 
तथा समन्वय गन�  

३ सुर�ा �नकाय (नेपाल� 
सेना, नेपाल प्रहर� सशस्त्र 
प्रहर� वल) 

प्रमुख तथा प्र�त�न�ध • मुख्यतः खोज तथा उद्धार 
कायर्को नेततृ्व तथा 
उद्धारकायर् गन�  

• सुर�ा व्यवस्था गन�  
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• �वषयगत स�म�तमा र�ह 
सहयोग गन�  
 

४ राजनै�तक दलहरु दलका प्रमुखहरु • समन्वय 

• स्रोत संकलनमा सहयोग  

• जनप�रचालन गन�  

५ सबै स्थानीय तहहरु प्रमुख तथा सम्पकर्  
व्यिक्त 

• स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन 
योजना तयार ग�र 
कायार्न्वय गन�  

• आवश्यक्ता अनुसार प्रदेश 
तथा संघ स्तरमा सहयोग 
(मानवीय, आ�थर्क,भौ�तकको 
ला�ग समन्वय) 

• सूचना संचारका ला�ग 
स्थानीय आपतकाल�न कायर् 
संचालन केन्द्र स्थापना 
ग�र संचालनमा ल्याउने  

६ नेपाल रेडक्रस सोसाइट� सभाप�त • प्रवन्धकार� भू�मका �नवार्ह 
गन� 

• खाद्य गैर खाद्य सामग्री 
तथा अस्थायी आवासको 
व्यवस्थापन 

• सूचना संकलन तथा 
सभ��ण कायर्मा स्वयंसेवक 
प�रचालन गन�  

• प्रकोपको समयमा 
आपत्काल�न आवास तथा 
बन्दोवस्ती (Logistic) 
स्थापनामा सहयोग गन� । 

७ �वषयगत सरकार� 
कायार्लयहरु 

कायार्लय प्रमुखहरु • �वषयगत स�म�तमा र�ह 
�ेत्रगत अगुवाको भू�मका 
�नवार्ह गन�  

• सम्बिन्धत कायार्लयको 
आपत्का�लन योजना 
�नमार्ण गन�  

 
८ उद्योग वा�णज्य संघ अध्य� • सुख्खा तथा तयार� खाना 

RTE जस्तै �चउरा, 
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भुजा,�वस्कुट आ�द 
खाद्यसामग्री संकलन 
�वतरण र व्यवस्थापनमा 
सघाउने  

9 यातायात व्यवसायी संघ अध्य� • राहत तथा उद्धार कायर्का 
ला�ग यातायातका 
साधनहरु र जनशिक्त 
उपलब्ध गराउने ।   

10 सञ्चार माध्यम  नेपाल पत्रकार 
महासंघ र 
सञ्चारकम�हरु 

• स�ह सूचना संकलन तथा 
सम्पे्रषण 

11 नाग�रक समाज  सयोजक  • राहत तथा उद्धार कायर्मा 
सहयोग तथा समन्वय 

• मावन अ�धकारको संर�ण 
तथा सम्वद्र्धनमा 
सहयोग ।  

12 पेशागत व्यवसायी(�नमार्ण 
व्यवसायी, काष्ठ 
व्यवसायी तथा जल 
उपभोक्ता महासंघ, 

स�म�तहरु, सामुदा�यक 
वन उपभोक्ता महासंघ र 
स�म�तहरु ) 

अध्य�  • राहत, उद्धार तथा संर�ण 
कायर्मा सहयोग 

13 गै.स.स महासघं, रािष्ट्रय 
तथा अन्तर्रािष्ट्रय 
गै.स.स. 

प्रमुख तथा प्र�त�न�ध • मानव स्रोत प�रचालन गन� 
• स्रोत संकलनमा सहयोग गन�  

• गै.स.स. बीच समन्वय  

• �मता �वकास तथा सहजीकरण 
कायर् गन� । 

14 िजल्ला अगुवाई सहयोगी 
संस्था  

 • सबै �नकायहरुको सहकायर्मा 
िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� योजना 
तजुर्मा गनर् सहयोग गन� । 

• प्रभावकार� प्र�तकायर् 
पूवर्तयार�का ला�ग मूख्य 
�सद्धान्त वा न्यूनतम 
मापदण्डका बारेमा समन्वय 
गन� । 

• �वपद् पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् 
योजना तजुर्मा प्र�क्रयामा सब ै
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�वषयगत �ते्रका अगुवा तथा 
सदस्य संस्था लगायत अन्य 
सरोकारवालाहरुको सहभा�गता 
सु�निश्चत गन� । 

DDMC सँग समन्वय गर� 
�वपद्का सबै चरणका बेला 
सूचना प्राप्त गन� �नकायको 
रुपमा कायर् गन� र प्राप्त 
सूचनाहरु DDMC मा समयमै 
जानकार� गराउने । 

• िजल्लामा कायर्रत मानवीय 
सहायतामा कायर्रत 
�नकायहरुमा सूचना प्रवाह गन� 
।  

• िजल्लास्तरमा 
DDMP,DPRP,DRR Policy & 
Strategy बनाउने कायर्मा 
DDMC लाई सहयोग पुयार्उने । 

 

3.3. आपत्का�लन प�रिस्थ�तमा पूवर्तयार� ग�त�व�धः 

�स.नं. पूवर्तयार� सम्बन्धी ग�त�व�ध िजम्मेवार �नकाय  समयाव�ध  

1 समन्वय बैठकको आयोजना गन�(सबै 
�ेत्रको सहभा�गतामा पूवर्तयार� 
सम्बन्धी छलफल गन� ) 

िज.�व.व्य.स. बाढ�ः- बैशाखको प�हलो 
हप्ता 
�शतलहरः- मं�सर  

आगलागीः- फागुणको 
प�हलो हप्ता 
भुकम्पः- जुनसुकै समयमा  

2  समग्र सूचना स�हत DPRP 
अध्यावद्�यक 

िज.�व.व्य.स. माघ दे�ख फागुण �भत्र 
बा�षर्क  

3 अध्यावद्�यक भएको DPRP  स्वीकृत 
गर� कायार्न्वयन गन� 

िज.�व.व्य.स. फाल्गुण दे�ख आषाढ 
मसान्त �भत्र 

4 िजल्ला आपत्का�लन सूचना केन्द्र 
स्थापना र प�रचालन  

िज.�व.व्य.स.(िजल्ला 
प्रशासन) 

�नय�मत  

स्थापनाका ला�ग पहल 
भएको  

5 समी�ा बैठकको आयोजना गर� �सकाई 
आदान प्रदान र नयाँ योजनामा सुधार 

िज.�व.व्य.स. बाढ�ः असोजको प�हलो 
हप्ता 
�शतलहरः- फागुणको प�हलो 
हप्ता 
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आगलागीः- असार प�हलो 
हप्ता 

6 बहु�वषयगत प्रारिम्भक द्रतु लेखाजोखा 
(MIRA) बारे कायर् समुह सिम्म�लत 
DDRT समुह गठन र ता�लम �दई 
�मता �वकास 

िज.�व.व्य.स. DLSA जेष्ठ 

7 सबै कायार्लयमा �वपद् व्यवस्थापन 
सम्पकर्  व्यिक्त (फोकल पसर्न) तोक्न 
र अध्यावद्�यक गनर् लगाउने  

िज.�व.व्य.स. DPRP अध्यावद्�यक हुनु 
अगावै 

8 बाढ� जान सक्ने नगरपा�लका सँग 
सम्बिन्धत �ेत्रगत जानकार�/तथ्याङ्क 
संकलन गन� र सङ्कटासन्न �ेत्रको 
नक्सा तयार गन�  

िज.�व.व्य.स.(कलस्टर 
माफर् त) 

DPRP अध्यावद्�यकका 
समयमा 

9 सबै कायार्लयमा आपत्का�लन कोष 
स्थापना गनर् लगाउन 

िज.�व.व्य.स. योजना तजुर्मा अव�ध  

10 �वपद् सम्बन्धी जनचेतना अ�भवदृ्�ध 
गनर् पोष्टर पम्प्लेट आ�द तयार गर� 
�वतरण गन� र स्थानीय एफ.एम. र 
पत्रप�त्रकाबाट प्रकोप सम्बन्धी 
जनचेतना अ�भवदृ्�धका सूचना तथा 
जानकार� प्रसारण गराउने 

िज.�व.व्य.स. DEOC  
सूचना कायर् समुह 
माफर् त 

आवश्यकता अनुसार 
�नरन्तर 

 

3.4. सूचना व्यवस्थापनः- 

आपत्का�लन पूवर्तयार�का ला�ग यस िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त अन्तगर्त ७ वटा कायर्हरु 
समुह कलस्टर रहेका छन ्। जस अन्तगर्त प�हलो प्राथ�मकतामा खोज तथा उद्धार समन्वय तथा सूचना 
कायर् समुह कलस्टर रहेको छ । यस कलस्टरले सूचना समन्वयको कायर् गन� छ । यसको नेततृ्व िजल्ला 
प्रशासन कायार्लयका �वपद् व्यवस्थापन सम्पकर्  व्यिक्तले गन�छ । यस स�म�तले �नकायगत स्रोत 
साधनको आकंलन, उक्त �नकायको प�हचान र आवश्यक सामाग्रीहरुको भण्डारण भए नभएको सु�निश्चत 
गन� छ । साथै तत्का�लन �वपद्का घटनाको सूचना संकलनमा िजल्ला प्रहर� प�रसर, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइट�का उपशाखाहरु, िजल्ला अगुवा सहयोगी संस्था र यथाथर्/आ�धका�रक सूचना अध्यावद्�यकका 
ला�ग िजल्ला प्रशासन कायार्लयबाट उपलब्ध सूचनाहरु रहने छन ्भने �दगो रुपमा थपकायर्का ला�ग यी नै 
सूचनालाई अ�भलेखीकरण गर� थप स्रोत, �मता, संकटासन्नताका सूचना �वपद् व्यवस्थापन स्रोत केन्द्रमा 
रा�खने छन ्। आवश्यक सूचना संकलन फारामका नमूना रहेको छ ।   
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3.5. आवश्यकताको लेखा जोखा र खाडल प�हचानः- 

िजल्ला पूवर्तयार� तथा प्र�तकायर् योजना पुनरालावलोकन कायर्शालाका सहभागीहरु बीच समुह 
�नमार्ण गर� 2079/080 को ला�ग तयार भएको DPRP मा�थ अ�घल्लो बषर्को प्रयोगबाट प्राप्त अनुभवका 
आधारमा  आवश्यकताको लेखा जोखा क�मकमजोर� अथार्त खाडल प�हचान �नम्न अनुसार ग�रएको छ । 

क. आवश्यकता लेखा जोखा  

 सूचना संकलन र प्रवाह �वषयमा आवश्यक अ�भमू�खकरण/ता�लम  

 DPRP  प्रयोग बारे बा�षर्क रुपमा कृ�तम अभ्यास(Simulatio) 
 बा�षर्क रुपमा बाढ�का कारण बाटो लगायत भौ�तक संरचना �ेती हुने गरेको �वपद्का समयमा 

तत्काल कायर् संचालन गराउन आवश्यक बजेटको पूवार्नुमान गन� । 

 �वपद्का समयमा तत्का�लन यातायात सुचारु गनर् जेसीपी/स्काभेटर लगायतका साधनको व्यवस्था 
हुनु पन� । 

 पुन �नमार्ण र पुनस्थापनाका ला�ग �ेत्रगत िजम्मेवार� वाडफाड  

 िजल्लाको भौगो�लक ईलाका वा �ेत्रगत रुपमा सामाग्री भण्डारण  

 िजल्लाको �वपद् व्यवस्थापन योजनाDDMP को �नमार्ण सो अनुरुप सबै कायार्लयले DRR लाई मुल 
प्रवाह�करण । 

 सबै �नकाय र समुदाय स्तरमा आपत्का�लन कोष स्थापना र प�रचालन । 
 
ख. खाडल प�हचान  

  �वपद्को प्र�तकायर् प�छ समी�ा गन� कायर् ।  

 संस्थागत िजम्मेवार� तथा कायर् अझै Specific  गद� लैजानु पन� । 

 �वपद्का समयमा प्र�तकायर्का ला�ग आवश्यक सामाग्री भण्डारणको व्यवस्था  

 स्थानीय तहले आपतका�लन कोष प�रचालन गाईडलाईनको व्यवस्था  

 सबै कलस्टरको �नय�मत बैठक बस्ने र प्रग�त पेश गन� व्यवस्था 
 सबै कायार्लयमा �वपद् जो�खम न्युनीकरण सम्पकर्  व्यिक्त (DRR Focal Person) को व्यवस्था  

 नगर स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई प्र�तकायर् बारे अ�भमू�खकरणको व्यवस्था 
 समुदाय स्तर�य र वडास्तर�य सामुदा�यक �वपद् व्यवस्थापन स�म�तहरुको नक्शाकंन  
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प�रच्छेद- ४   

�वषयगत �ेत्रको प�रचय र �ेत्रगत अवधारणा 
 

४.१. �वषय �ेत्रको प�रचय (�ेत्रगत अवधारणा) 
िजल्लामा आपत्का�लन कायर्योजनाको प्रभावका�रताका ला�ग रािष्ट्रय र िजल्ला स्तरमा �वकास 

भएका �ेत्रगत समुहहरुलाई आधार मानेर कायर् �वभाजन गनुर् उपयुक्त हुने दे�खएको छ । �वद्यमान 9 

वटा �वषयगत �ेत्रहरुलाई िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको बैठकको �नणर्य बमोिजम 7 वटा �ेत्रहरुमा 

समा�हत गर� �ेत्रहरु �नधार्रण ग�रएको छ ।  यस अवधारणाको कायार्न्वयन गनर् नगरपा�लकाका ला�ग 

वतर्मान समयमा चुनौती दे�खए प�न कायर्�वभाजनको स्वरुपलाई स्वीकार गदार् प्रभावका�रता र 

िजम्मेवार�बोध हुने भएकोले �ेत्रगत अवधारणा अनुरुप योजना तजुर्मा ग�रएको छ । अतः �वपद्को 

समयमा प्रभा�वत तथा पी�डतहरुलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने �वशषे�ता अनुरुप 

कायर्�वभाजनको स्वरुपलाई �ेत्रगत समुह भन्नु उपयुकत हुनेछ । अन्तरािष्ट्रर्य/रािष्ट्रय स्तरबाट समेत 

मान्यता प्राप्त �ेत्रगत अवधारणाका �वशषेता �नम्न अनुसार रहेका छन-् 

• �वशषे गर� ठुलो �वपद्को अवस्थामा स�क्रय रहने भएप�न �ेत्रगत अवधारणाले समुदायसम्म 
आफ्नो उपिस्थ�त कायम राख्छ ।  

• �वपद् प्र�तकायर् (खोज, उद्धार र राहत) प्र�क्रयामा �वशषे�ताको उपभोग गन� भ�ूमका �नवार्ह गछर् 
।  

• मानवीय सहयोगलाई प्रभावकार�, िजम्मेवार र उ�रदायी बनाउने कायर्लाई सु�निश्चत गछर् । 

• मानवीय सहयोगका �ेत्रको प�हचान गर� त्यस अनुरुप सहयोऊको खाका तयार गछर् ।  

• प्र�तकायर्मा दे�खएका क�मकमजोर�को �नराकरण गर� कायर्योजनको समी�ा गद� आवश्यकता 
अनुसार िजम्मेवार� �नधार्रण तथा प�रमाजर्न गछर् । 
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िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �म�त 2079।05।30 गतेको �नणर्य अनुसार प�रव�त र्त सन्दभर्मा 
िजल्ला िस्थत सरकार� �नकायहरुको पुनसंरचना पश्चात �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा �वषयगत �ेत्रको 
�ेत्रगत समुह �नधार्रण बारे छलफल हँुदा समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार, �श�ा 
तथा संर�ण �वषयगत �ेत्रलाई समायोजन गर� िजल्लामा �वद्यमान ९ वटा �वषयगत �ेत्रहरु लाई �नम्न 
७ वटा �वषयगत �ेत्रहरु, �ेत्रगत अगुवा र �ेत्रगत सदस्य �नकाय तोक� सम्पकर्  व्यिक्तहरुको �ववरण 
समेत आगामी योजनामा समा�वष्ट गन� �नणर्य ग�रयो ।  

�स.नं �वषयगत �ेत्र  �ेत्रगत अगुवा �ेत्रगत सदस्य 

१ समन्वय, सूचना, 
व्यवस्थापन, खोज तथा 
उद्धार  

िजल्ला प्रशासन कायार्लय सुर�ा �नकाय,  नेपाल रेडक्रस, नेपाल 
पत्रकार महासंघ, एफ.एम. रे�डयो, 
स्थानीय तहहरु/ता�लम प्राप्त कायर्दल,  
वडास्तर�य �वपद् व्यवस्थापन 
स�म�त/कायर्दल, नेपाल स्काउट, नाग�रक 
समाज, गै..स.स.महासंघ, जुद्ध बारुण 
यन्त्र कायार्लय  

2 खाद्य कृ�ष �ान केन्द्र  स्थानीय तहहरु, उद्योग वा�णज्य संघ, 

नेपाल रेडक्रस, साल्ट टे्र�डङ, NCDMC, गैर 
सरकार� सस्था महासंघ,NEEDS, 
NNSWA/DLSA 

३ आवास तथा गैर खाद्य नेपाल रेडक्रस सोसाइट�  िजल्ला प्रशासन कायार्लय, िजल्ला 
समन्वय स�म�त, सुर�ा �नकाय, स्थानीय 
तहहरु, गैर सरकार� सस्था महासंघ, 
NEEDS, NNSWA/DLSA 

४ खानेपानी तथा सरसफाई  खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन आयोजना  

िजल्ला समन्वय स�म�त, स्थानीय तहहरु, 

काठमाड� उपत्यका खानेपानी �ल�मटेड, 
नेपाल रेडक्रस,गैर सरकार� सस्था 
महासंघ, NEEDS, NNSWA/DLSA 

५ स्वास्थ्य तथा पोषण स्वास्थ्य कायार्लय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 
आयोजना, खानेपानी ससं्थान, नेपाल 
रेडक्रस, भक्तपुर अस्पताल आयुव��दक 
स्वास्थ्य केन्द्र, नेपाल प�रवार �नयोजन 
संघ, साल्ट टे्रडङ,  गैर सरकार� सस्था 
महासंघ, NEEDS, NNSWA/DLSA 

६ �श�ा तथा संर�ण  �श�ा �वकास तथा 
समन्वय इकाई 

िजल्ला प्रशासन कायार्लय, िजल्ला 
समन्वय स�म�त, पत्रकार महासघं, NEEDS, 
NNSWA/DLSA 

७ पुनस्थार्पन तथा पुन�नर्मार्ण  िजल्ला समन्वय स�म�त  स्थानीय तहहरु, �ड�भजन सडक 
कायार्लय, �सचाई सम्बद्ध कायार्लय, 
�वद्युत प्रा�धकरण, खानेपानी, नेपाल 
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टे�लकम, यातायात व्यवसायी. गैर 
सरकार� सस्था महासंघ,  NNSWA/DLSA 

४.२ िजल्ला िस्थत सरोकारवालाको स्रोत एवम �मता �वश्लेषणः 
�वषद्का घटनाबाट हुन सक्ने ��तलाई कम गनर् वा सामना गनर् �मता अ�भवदृ्�ध  गर� 

िजल्ला�भत्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनको उ�चत �वश्लेषणको साथ ै बन्दोवस्त गनुर् आवश्यक हुन्छ । 
त्यसकारण स्थानीय स्रोतको अ�धकतम उपयोग गर� �वपद् व्यवस्थापनलाई �वकास प्र�क्रयमा समायोजन 
गरेर जो�खम कम गनुर् र आपका�लन समयमा स्रोतसाधनको उ�चत उपयोग गर� प्रभा�वत समुदायलाई 
सुर�ा तथा राहतको न्यायो�चत �वतरण गनर्मा राज्यको प्रमुख दा�यत्व हुन्छ । 

िजल्लामा उपलब्ध स्रोत र �मताबाट स-साना �वपद्को सामना गनर् र जो�खमलाई न्यूनीकरण गनर् 
स�कएमा ठुलाखालका घटनाको सामना गनर् मात्र रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय सहयोगको आवश्यक्ता पदर्छ । 
तसथर् जो�खम न्यूनीकरण र घटना पूवर् र पश्चात ्उपलब्ध गराईने सहयोगका ला�ग िजल्लाको आन्त�रक 
�मता नै महत्वपूणर् रहने हँुदा यसको अवस्थाको �वश्लेषण गनुर् जरुर� छ । िजल्ला �वपद् पूवर्तयार� तथा 
प्र�तकायर् योजनाको पूनरावलोकन गन� क्रममा भएका छलफल,सूचनाको आधारमा िजल्लाको अवस्था 
�नम्नअनुसार रहेको छ । 

 िजल्ला िस्थत �व�भन्न सरकार� �नकायहरुमा आपतका�लन अवस्थाको ला�ग पवूर् तयार� रुपमा खाद्य 
सामाग्रीको संिञ्चचती तथा भण्डारण गनर् स�कएको छैन । 

 गैर खाद्य तथा अन्य खोज उद्धारको सामाग्रीहरु सरकार� तथा केह� गैर सरकार� संघ ससं्थासँग 
भएको अवस्था दे�खन्छ । 

 कलस्टर �लड कायार्लयहरुले आपका�लन योजना (Emergency plan) छुटटै बनाउन सकेको दे�खदैन र केह� 
गैस सस्थाहरुले तयार गरेको दे�खन्छ । 

 आकिस्मक तथा �वपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था िज.स.स., िजल्ला प्रशासन कायार्लय, 
नगरपा�लकाहरुमा तजुर्मा  ग�रएको छ र धेरै जसो नगरपा�लकाले उक्त कोष प�रचालन गाईडलाइन 
समेत तयार गरेको दे�खन्छ । 

 आपतका�लन अवस्थामा कायार्लयमा रहेका सवार� साधन उपलब्ध गराउन स�कने अवस्था छ ।  

 खोज उद्धार (Search and Rescue) को ला�ग जनशिक्त प्रयार्प्त मात्रामा भएको (नेपाल प्रहर�, नेपाल� सेना र 
सशशस्त्र प्रहर�) 

 प्रा�व�धक तथा सहयोगी जनशिक्त सम्पूणर् कायार्लयबाट र गैससहरुबाट उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ 
। 

 आवश्यकता प�हचान, परामशर् र ता�लम, �नमार्ण कायर्, अनुगमन र राहत �वतरण कायर्मा समेतर् धेरै 
जसो कायार्लयमा अनुभव भएको छ ।  

 िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त अन्तगर्त सूचना व्यवस्थापनको ला�ग द� र प्र�तबद्ध जनशिक्त र 
भौ�तक सामाग्रीको आवश्यकता दे�खन्छ । 

 योजना तजुर्मा गदार् उच्च जो�खममा रहेको जनसंख्याको पूवार्नुमान ग�रएको छ ।  

 �वपद् पूवर्को तथा �वपद् पश्चातका घटना सम्बन्धी सूचनालाई ए�ककृत रुपमा सपे्रषण गनर् तथा खोज 
र उद्धार कायर्मा सहजीकरण गनर् िजल्ला प्रशासन कायार्लय अन्तगर्त िजल्ला आपतका�लन कायर् 
संचालन केन्द्र (DEOC) स्थापना गनर् थप पहल  ग�रनेछ ।साथै सबै स्थानीय तहहरुमा (LEOC) को 
प्रभावकार� प�रचालन ग�रनेछ । 
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प�रच्छेद - ५ 

संलग्न साझदेार �नकाय 
 

मानवीय सहायतामा संलग्न साझदेार �नकायहरु �ववरण �नम्नानुसार रहेका छन ्। 

५.१ िजल्ला िस्थत सरकार� कायार्लय तथा कायार्लय प्रमुखको सम्पकर्  नम्बरः- 
�स.
नं. 

कायार्लय पद प्रमुखको नाम मोबाईल नम्बर 

1 िजल्ला प्रशासन कायार्लय 
प्रमुख िजल्ला 
अ�धकार� 

रुद्रादेवी शमार्  9851217777 

2 इन्द्र बक्स गण सूयर्�वनायक व्यारेक गणप�त 
श्याम राजा �बक्रम 
थापा 

9863028769 

3 महानगर�य प्रहर� प�रसर, भक्तपुर प्रहर� उपर��क प्रिजत के स◌ी  9851215555 

4 सशस्त्र प्रहर� बल नं.२२ 
सशस्त्र प्रहर� 
उपर��क 

नर बहादरु राउत 9851272034 

5 भक्तपुर िजल्ला अदालत शे्रस्तेदार �वमल पराजुल�  9851147208 

6 िजल्ला समन्वय स�म�तको का. 
िजल्ला समन्वय 

अ�धकार� 
जगन्नाथ ला�मछाने 9851276222 

7 िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लय 
िजल्ला 

न्याय�धवक्ता 
रुद्र प्रसाद पन्थी   9851126055 

8 भक्तपुर अस्पताल 
मे�डकल 

सुप�रटेन्डने्ट 
डा. श्रीधर अयार्ल   9851182936 

9 कोष तथा ले. �नयन्त्रक कायार्लय 
प्रमुख कोष 
�नयन्त्रक 

भवराज जोशी  9861992722 
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10 �श�ा �वकास तथा समन्वय एकाई इकाई प्रमुख रमेश प्रसाद मैनाल�  9840780316 

11 
जलस्रोत तथा �सचंाई �वकास 
�ड�भजन कायार्लय 

�ड�भजन प्रमुख �वनय पदडले  9851110982 

12 खानेपानी तथा सरसफाई �ड. ५. �ड�भजन प्रमुख अ�नलप्रसाद केशर� 9851127236 

13 आन्त�रक राजश् व कायार्लय प्रमुख कर अ�धकृत तारा प्रसाद भसुाल 9851100588 

14 सडक �ड�भजन भक्तपुर �ड�भजन प्रमुख मेघराज मरासनी  9851194906 

15 िजल्ला आयुक्तको कायार्लय िजल्ला आयुक्त कृष्ण कुमार महजर्न  9851331804 

16 स्वास्थ्य कायार्लय कायार्लय प्रमुख कृष्णबहादरु �मजार 9841884419 

17 नापी कायार्लय 
प्रमुख नापी 
अ�धकृत 

मग्नु द� 9851224148 

18 भू�मसुधारतथा मालपोत कायार्लय 
प्रमुख मालपोत 

अ�धकृत 
लोक बहादरु भण्डार�  9851325254 

19 �ड�भजन वन कायार्लय 
�ड�भजन वन 
अ�धकृत 

पे्रम प्रसाद सापकोटा 9851202845 

20 रािष् ट्रय कला संग्रहालय संग्रहालय प्रमुख मोहन �सहं लामा  9841562493 

21 रा. अनुसन्धान िजल्ला कायार्लय 
उप-अनुसन्धान 

�नद�शक 
टेकराज �त�मल्सेना  9851138993 

22 स्मारक सं.तथा दरवार का. स्मारक अ�धकृत अरुणा नकम�  9841353595 

23 
घरेलु तथा साना उद्योग 
कायार्लयसंघ 

उद्योग अ�धकृत पे्रम कृष्ण खरबुजा  9841271853 

24 भक्तपुर नगरपा�लकाको कायार्लय 
प्रमुख प्रशासक�य 

अ�धकृत 
कृष्ण �गर� 9851275111 

25 मध्पुर�थमी नगरपा�लका कायार्लय 
प्रमुख प्रशासक�य 

अ�धकृत 
�वजय राज सुवेद�  9851274111 

26 चाँगुनारायणनगरपा�लका कायार्लय 
प्रमुख प्रशासक�य 

अ�धकृत 
ह�र प्रसाद चापागाई 9851191068 

27 सूयर्�वनायकनगरपा�लका कायार्लय 
प्रमुख प्रशासक�य 

अ�धकृत 
राजेन्द्र प्रसाद कडले 9851277111 

28 भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कायार्लय प्रमुख 
प्रा.डा. �वष्णु द� 
पौडले 

9841429570 

29 
शह�द धमर्भक्त रािष्ट्रय प्रत्यारोपण 
केन्द्र 

कायार्लय प्रमुख 
प्रा.डा. पुकार चन्द्र 
शे्रष्ठ  

9851214656 

30 
िजल्ला आयोजना कावार्न्वयन 
इ.(भवन) 

आयोजना प्रमुख �नकास रेग्मी   9862991330 

31 िजल्ला हुलाक कायार्लय हुलाक अ�धकृत �सता साम्बा  9842771299 

32 भक्तपुर उद्योग बा�णज्य संघ कायर्कार� अ�धकृत संिजव गोगेल 9841299178 

33 गुठ� संस्थान कायार्लय कायार्लय प्रमुख �खमा वल�  9841453649 
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34 का.उ.खानेपानी �ल�मटेड दधुपाट� शाखा प्रमुख सुरेन्द्र �हमालय 9849188291 

35 िजल्ला आयुव�द स्वास्थ्य केन्द्र आयुव�द �च�कत्सक 
डा. नरेन्द्र प्रसाद 
�गर� 

9851185728 

36 िजल्ला �नवार्चन कायार्लय �नवार्चन अ�धकृत नरेन्द्र प्रसाद न्यौपाने  9851214625 

37 नेपाल टे�लकम भक्तपुर कायार्लय प्रमुख �ाननाथ सापकोटा 9852024888 

38 नेपाल टे�लकम �ठमी कायार्लय प्रमुख उज्जवल पोखरेल 9851104989 

39 नेपाल �वद्युत प्रा�धकरण भक्तपुर कायार्लय प्रमुख राम दलुार यादव  9851273714 

40 नेपाल �वद्युत प्रा�धकरण �ठमी शाखा प्रबन्धक रोह�नी पौडले 9851273715 

41 भक्तपुर औधो�गक �ेत्र व्यव.का. कायार्लय प्रमुख बलराम बोगट� 9851278335 

42 व्यवसा�यक गे्रनेज केन्द्र 
ब. बा�ल संर�ण 

अ�धकृत 
सुलोचना शे्रष्ठ  9851335854 

43 यातायात सेवा केन्द्र ,सल्लाघार� कायार्लय प्रमुख डण्ड बहादरु बस्नेत 9855068515 

44 जुद्ध वरुण यन्त्र कायार्लय �न.कायार्लय प्रमुख �वजय प्रसाद धौभडले 9851212797 

45 
प्रधानमिन्त्र कृ�ष आधु�न�ककरण 
प�रयोजना 

ब.कृ.अ. चुडामणी भट्टराई 9851266188 

46 यातायात व्यवस्था कायार्लय जगा�त कायार्लय प्रमुख नेत्र प्रसाद भट्टराई  9851115516 

47 घरेलु तथा साना उद्योग कायार्लय  कायार्लय प्रमुख उमेश दाहाल  9851185892  

48 रािष्ट्रय प्रा�ण उद्यान कायार्लय प्रमुख अण नाथ वराल  9856050932 

49  पूवार्धार �वकास कायार्लय, धु�लखेल कायार्लय प्रमुख लोक नाथ रेग्मी   9851242953 

50 चेम्बर अफ कमर्स  अध्य� न्हुछे रत्न मानन्धर  9851067730 

51 
खानेपानी तथा सरसफाई कायार्लय 
संघ 

कायार्लय प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद शे्रष्ठ 9851209894 

५.2 भक्तपुर िजल्लाबाट प्र�त�न�धत्व गन� संघ◌ीय सासंदहरु 

�स.नं. पद  नाम थर  सम्पकर्  नम्बर  

१ सांसद  महेश बस्नेत  9851147987 

२ सांसद  पे्रम सुवाल  9851081379 

५.3 भक्तपुर िजल्लाबाट प्र�त�न�धत्व गन� प्रदेश सासंदहरु 

�स.नं. पद  नाम थर  सम्पकर्  नम्बर 

१ प्रदेश सांसद  डा.राजेन्द्रमान शे्रष्ठ 9851082080 

2 प्रदेश सांसद  शशीजङ्ग थापा  9851069158 
3 प्रदेश सांसद  कृष्ण  लाल भडले 9851036403 
4 प्रदेश सांसद  सुरेन्द्र राज गोसाई 9851131591 
5 प्रदेश सांसद  सरस्वती वाट�   9841604845 
6 प्रदेश सांसद  प्र�तमा शे्रष्ठ  9841587062 
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7 प्रदेश सांसद  सजृना सैजु  9849728060 
8 प्रदेश सांसद  रजनी जोन्छे 9841334256 

५.4 िजल्ला समन्वय स�म�त, भक्तपुरका पदा�धकार�हरुको �ववरण 
 

�स.न.ं नामथर दजार् कायार्लय सम्पकर्  नम्बर 

1. श्री ईश्वर बहादरु थापा प्रमुख िजल्ला समन्वय स�म�त 9841470321 

2. श्री सुजाता बाड े उप-प्रमुख " 9851179429 

3. श्री �वश्वराम त्वानाबासु सदस्य " 9849423909 

4. श्री नानु काक� सदस्य " 9851051040 

५. श्री मन्जु काक� सदस्य " 98491731036 

६. श्री �वनु केसी सदस्य " 9841130596 
७. श्री राममाया �मजार सदस्य " 9841096469 
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५.5 स्थानीय तहका पदा�धकार�हरुको �ववरण 

क. भक्तपुर नगरपा�लका 
 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 
१ प्रमुख श्री सु�नल प्रजाप�त भनपा–८, भक्तपुर ९८५१०७८८८५  

२ उपप्रमुख श्री रजनी जोशी भनपा–५, भक्तपुर ९८५११७७७४४  

वडा नं. १ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री श्यामकृष्ण खत्री भनपा–१, भक्तपुर ९८४१२९२१९५  

वडा नं. २ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री ह�रप्रसाद 
बासुकला 

भनपा–२, भक्तपुर ९८४१४८८१९०  

वडा नं. ३ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री राजकृष्ण गोरा भनपा–३, भक्तपुर ९८४१०४२४२०  

वडा नं. ४ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री उपेन्द्र सुवाल भनपा–४, भक्तपुर ९८५११४९७८१  

वडा नं. ५ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री योगेन्द्रमान 
�बजुक्छे 

भनपा–५, भक्तपुर ९८४१२५७२९४  

वडा नं. ६ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री ह�रराम सवुाल भनपा–६, भक्तपुर ९८४९८५७७७०  

वडा नं. ७ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री उकेश कवां भनपा–७, भक्तपुर ९८४१४३११४१  

वडा नं. ८ 

क्र.सं. पद नाम, थर ठेगाना मोबाइल नं. कै�फयत 

१ वडाध्य� श्री कृष्ण प्रसाद कोजु भनपा–८, भक्तपुर ९८४१२९०६८२  

वडा नं. ९ 

१ वडाध्य� श्री रवीन्द्र ज्याख्व भनपा–९, भक्तपुर ९८४१३५८३३३  

वडा नं. १० 

१ वडाध्य� श्री ल�मीप्रसाद 
ह्यौ�मखा 

भनपा–१०, भक्तपुर ९८५११६८८४९  
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ख. सयूर्�वनायक नगरपा�लका 

क्र.स नाम थर पद फोन न.ं कै�फयत 

1  बासुदेव थापा प्रमुख ९८५१०९५६४६  

2  स�रता भट्टराई 
(�त�मिल्सना) 

उपप्रमुख ९८५११२२१६६  

3  सानु काजी कायष्ठ वडा अध्य� ९८५११०१६५३ 

वडा नं. १ 

4  सुवास न्यौपाने सदस्य ९८५१०१३६९० 

5  कुमार प्रसाद चौलागाई सदस्य ९८४१०९६४२६ 

6  मन्जु काक� म�हला सदस्य ९८४१०९६४६९ 

7  कल्पना नेपाल� द�लत म�हला सदस्य ९८१९३४२५३७ 

8  प्र�दप काक� वडा अध्य� ९८४१३५८१६९ 

वडा नं. २ 

9  जनादर्न खड्का सदस्य ९८५१०९३१५४ 

10  भगत राना सदस्य ९८५१०५९०२० 

11  कल्पना ख�तवडा (दाहाल) म�हला सदस्य ९८४१८७४६६० 

12  रन्जीता �तखत्री द�लत म�हला सदस्य ९८४३६५५५६३ 

13  �दपेन्द्र केसी वडा अध्य� ९८५१०९०१३९ 

वडा नं. ३ 
14  घनश्याम भट्टराई सदस्य ९८१३५३५४५५ 

15  जनक भण्डार� सदस्य ९८४१८०९४९४ 

16  हेमा दाहाल (ख�तवडा) म�हला सदस्य ९८४९०१७२७४ 

17  लछु राम न्यौपाने वडा अध्य� ९८५१०३८१४० 

वडा नं. ४ 

18  उज्ज्वल राजथला सदस्य ९८४०३४९९६८ 

19  �वदरु खड्का सदस्य ९८४१२९४०२७ 

20  तारा ख�तवडा (सापकोटा) म�हला सदस्य ९८४१८७९२३० 

21  पम्फा प�रयार द�लत म�हला सदस्य ९८४९४६८२०३ 

22  राज कुमार जोशी वडा अध्य� ९८५१०८७३९२ 

वडा नं. ५ 

23  वासुदेव पोखरेल सदस्य ९८५११२६८५३ 

24  मनोज थापा सदस्य ९८६०६६२०८१ 

25  कमला पोखरेल म�हला सदस्य ९८६०१३७९३९ 

26  �गता �वसुंके (पुकुर् ट�) द�लत म�हला सदस्य ९८२३१४८६६९ 

27  ईश्वर खड्का वडा अध्य� ९८५११७०७३९ 

वडा नं. ६ 

28  द�प �गर� सदस्य ९८०१२१८३९५ 

29  ल�मण त्वाट� सदस्य ९८४१२९९३७३ 

30  �हरा ल�मी कोजु म�हला सदस्य ९८४१११०२५३ 

31  सरला �वश्वकमार् द�लत म�हला सदस्य ९८४३८६३१९२ 

32  र�वन्द्र सापकोटा वडा अध्य� ९८५११६१७४७ 
वडा नं. ७ 

33  उमेश काक� सदस्य ९८६८१९३१३२ 
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34  ईश्वर बहादरु थापा सदस्य ९८४१४७०३२१ 

35  �गता पिण्डत (बस्नेत) म�हला सदस्य ९८४३४८९२७९ 

36  सन्तोषी नेपाल� (प�रयार) द�लत म�हला सदस्य ९८४३१५९८६१ 

37  पुष्प राज बस्नेत वडा अध्य� ९८५१२०१५५८ 

वडा नं. ८ 

38  �बश्वराम त्वानाबास ु सदस्य ९८५१०५१०४० 

39  �वक्रम तामाङ्ग सदस्य ९८४३५०९३२२ 

40  सावीत्री �मश्र म�हला सदस्य ९८४१७१५२१० 

41  अन्जना नेपाल� द�लत म�हला सदस्य ९८४३०५५१९१ 

42  भगवान खत्री वडा अध्य� ९८४१२५३९४२ 

वडा नं. ९ 

43  �वनय महत सदस्य ९८४१३८२५६० 

44  शरे काजी सुवाल सदस्य ९८५११६५२०७ 

45  गंगा खड्का म�हला सदस्य ९८६००५१९५८ 

46  पुजा वराह द�लत म�हला सदस्य ९८४४०७३९८९ 

47  �शब राम राउत वडा अध्य� ९८४१३३९७४६ 

वडा नं. १० 

48  तारा बहादरु �वष्ट सदस्य ९८६०८३४११७ 

49  �वदरु देउजा सदस्य ९८४१७४३७०८ 

50  श�मर्ला बस्नेत म�हला सदस्य ९८४९९२३७२१ 

51  रा�धका �मजार द�लत म�हला सदस्य ९८०३६८५८६२ 

52  सु�नल भुजेल कायर्पा�लका सदस्य ९८४०८३२०९० वडा नं. ९ 

53  सुमन प�रयार कायर्पा�लका सदस्य ९८४३२६९०१३ वडा नं. ७ 

54  प्रजुन �तखत्री कायर्पा�लका सदस्य ९८४१७२५३३१ वडा नं. २ 
 

ग. चाँगनुारायण नगरपा�लका 
 
�स.न. नाम,थर पद वडा नं. सम्पकर्  न.ं कै�फयत 

१ जीवन खत्री प्रमुख  ९८५१०-१८७५४   

२ रमेश बुढाथोक� उप-प्रमुख  ९८५१०-५२०९०   

३ �सजन काक� वडा अध्य� १ ९८०१०-३७८६६ कायर्पा�लका सदस्य 

४ मुना गुरुङ म�हला सदस्य १ ९८२३-४१०३४६   

५ पूजा वद�वा द�लत म�हला सदस्य १ ९८६९-३६३१३६ कायर्पा�लका सदस्य 

६ गो�वन्द शे्रष्ठ सदस्य १ ९८५१०-९३७४१   

७ श्रीकृष्ण शे्रष्ठ सदस्य १ ९८४३-०५४६९७   

८ सोम प्रसाद प्रधान वडा अध्य� २ ९८५१०-९४४३० कायर्पा�लका सदस्य 

९ राधादेवी गैडा म�हला सदस्य २ ९८४१-४२९९८५   
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१० �सता �मजार द�लत म�हला सदस्य २ ९८१३-०८०६३८   

११ उमेश प्रधान सदस्य २ ९८५१०-२९३९५   

१२ पे्रम खत्री सदस्य २ ९८४१-७५३७७५   

१३ श्याम सुन्दर �धमाल वडा अध्य� ३ ९८५११-२०९०८ कायर्पा�लका सदस्य 

१४ रमा थापा म�हला सदस्य ३ ९८४१-९८७२३९   

१५ सुष्मा सुनुवार द�लत म�हला सदस्य ३ ९८२३-१५६४१३   

१६ �शवराम सुलु सदस्य ३ ९८४१-६९२७२९   

१७ �वष्णुप्रसाद न्यौपाने सदस्य ३ ९८४१-३५८४८२   

१८ रोज बहादरु तामाङ वडा अध्य� ४ ९८१८-४६४४५८ कायर्पा�लका सदस्य 

१९ सन्जीता ढुङगाना�घ�मरे म�हला सदस्य ४ ९८४१-४३०१६४   

२० राममाया �मजार द�लत म�हला सदस्य ४ ९८४९-१७३१०६   

२१ प्र�दप खनाल सदस्य ४ ९८६०-४३७६३२   

२२ �वजय कुमार तामाङ सदस्य ४ ९८०८-९४२१०६   

२३ जयन्द्र खडका वडा अध्य� ५ ९८६०-०२५४७१ कायर्पा�लका सदस्य 

२४ �नमर्ला के.सी म�हला सदस्य ५ ९८४३-३९८८८८ कायर्पा�लका सदस्य 

२५ राम कुमार� �व.क द�लत म�हला सदस्य ५ ९८६०-५३६६३१   

२६ सुरेश काक� सदस्य ५ ९८४९-१७३९१४   

२७ प्रभुराम थापा सदस्य ५ ९८६५-०९३००९   

२८ धन बहादरु लामा वडा अध्य� ६ ९८४१-४११७८९ कायर्पा�लका सदस्य 

२९ आरती लामा म�हला सदस्य ६ ९८६०-७२३०९०   

३० सोनु �ब.क द�लत म�हला सदस्य ६ ९८१३-९६९५१५ कायर्पा�लका सदस्य 

३१ �वरमान तामाङ सदस्य ६ ९८४३-९०६२१५   

३२ ह�रप्रसाद ला�मछाने सदस्य ६ ९८५१०-४५४२४   

३३ श्यामकृष्ण नयाजुशे्रष्ठ वडा अध्य� ७ ९८४३-३०३७२८ कायर्पा�लका सदस्य 

३४ �सतादेवी दाहालला�मछाने म�हला सदस्य ७ ९८४१-११४०४४ कायर्पा�लका सदस्य 

३५ म�नता नेपाल� द�लत म�हला सदस्य ७ ९८०३४-६४३३७   

३६ श्यामकाजी नायाजु सदस्य ७ ९८४१-१३२२३२   

३७ पुष्कर खडका सदस्य ७ ९८५११-६०३९३   

३८ जनक खत्री वडा अध्य� ८ ९८५१००२५३८ कायर्पा�लका सदस्य 
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३९ नानु काक� म�हला सदस्य ८ ९८४१-१३०५९६   

४० अ�नता प�रयार द�लत म�हला सदस्य ८ ९८४५-३८०२३४   

४१ ह�रगोपाल हेम्बाशे्रष्ठ सदस्य ८ ९८४३-३१७४४७   

४२ प्रल्हाद दलुाल सदस्य ८ ९८४१-९७७३३०   

४३ गणेश त्यात वडा अध्य� ९ ९८५१०-७८००२ कायर्पा�लका सदस्य 

४४ कमला भारती म�हला सदस्य ९ ९८४१-८४८५८५ कायर्पा�लका सदस्य 

४५ सु�मत्रा दिजर् द�लत म�हला सदस्य ९ ९८१३-८४९९४७   

४६ र�वन बासुकला सदस्य ९ ९८४१-३०४४७९   

४७ �वद्याप�त प्वार थापा सदस्य ९ ९८४१-५४३८३८   

४८ िजवन नेपाल� सदस्य  ९८६१-९०८५५० कायर्पा�लका सदस्य 

४९ द�धराम �धमाल सदस्य  ९८४१-४६६५३५ कायर्पा�लका सदस्य 

५० युवराज साक� सदस्य  ९८८५-१८९५१३ कायर्पा�लका सदस्य 

 
घ. मध्यपुर �थ�म नगरपा�लका 
 
क्र सं वडा 

न ं

पद उम्मेदवार राजनी�तक दल सम्पकर्  न ं

१   प्रमुख सुरेन्द्र शे्रष् ठ नेपाल� काँगे्रस ९८५१००६२०९ 

२   उपप्रमुख �वजय कृष्ण शे्रष् ठ नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(माओवाद� केन्द्र) 

९८४१३३४४०२ 

३ १ वडा अध्य� बाबु काजी डगंोल नेपाल� काँगे्रस ९८४१५९३७८८ 

४ १ म�हला सदस्य सरस्वती खड्का नेपाल� काँगे्रस ९८४१६४६२९४ 

५ १ द�लत म�हला 
सदस्य 

�रमा प�रयार नेपाल� काँगे्रस ९८०८९७३२३८ 

६ १ सदस्य कान्छा राम द्धारे नेपाल� काँगे्रस ९८१८३१९०४१ 

७ १ सदस्य श्याम कृष्ण 
प्रजापती 

नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४९६००१९० 

८ २ वडा अध्य� श्रीकृष् ण शे्रष् ठ नेपाल� काँगे्रस ९८५१०४८०१६ 

९ २ म�हला सदस्य स�रता अयार्ल नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१२६१७८१ 

१० २ द�लत म�हला 
सदस्य 

अिम्बका रजक नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४९२८०१५० 
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११ २ सदस्य र�बन �सजाप�त नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८५१०९५२२५ 

१२ २ सदस्य शखेर थापा मगर नेपाल� काँगे्रस ९८४१२९९६५३ 

१३ ३ वडा अध्य� कृष्ण ह�र आचायर् नेपाल� काँगे्रस ९८५१०४२६५६ 

१४ ३ म�हला सदस्य �वनु के.सी. नेपाल� काँगे्रस ९८४९४२३९०९ 

१५ ३ द�लत म�हला 
सदस्य 

�नमर्ला प�रयार नेपाल� काँगे्रस ९८६१७४३६०१ 

१६ ३ सदस्य गणेश मान कुटु नेपाल� काँगे्रस ९८४१४१२६९० 

१७ ३ सदस्य र�वन्द्रनाथ 
न्यौपाने 

नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८५११७५२२७ 

१८ ४ वडा अध्य� बाल कृष्ण शे्रष् ठ नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१३०७८४४ 

१९ ४ म�हला सदस्य राम केशर� शे्रष् ठ नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१७६४५३२ 

२० ४ सदस्य मदन कृष् ण शे्रष् ठ नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८५१०४७२९१ 

२१ ४ सदस्य उमेश बोड ेशे्रष् ठ नेपाल� काँगे्रस ९८४१४०१९८६ 

२२ ५ वडा अध्य� बाल कृष्ण शे्रष्ठ नेपाल� काँगे्रस ९८४१६७८०३४ 

२३ ५ म�हला सदस्य कमला प्रजापती नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८६१५९१७५९ 

२४ ५ द�लत म�हला 
सदस्य 

ल�मी देउला 
(पोड)े 

नेपाल� काँगे्रस ९८४९१७२४५१ 

२५ ५ सदस्य राज भाई प्रजापती नेपाल� काँगे्रस ९८४१११३२३९ 

२६ ५ सदस्य सुरेन्द्र भा�समा नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४३५६५६१९ 

२७ ६ वडा अध्य� �ान दास 
प्रजापती 

नेपाल� काँगे्रस ९८४१२७५६१६ 

२८ ६ म�हला सदस्य अरुणा कारंिजत नेपाल� काँगे्रस ९८४१२८५२४७ 

२९ ६ द�लत म�हला 
सदस्य 

�सता �वश् वकमार् नेपाल� काँगे्रस ९८४०१२७७३६ 

३० ६ सदस्य राम चन्द्र थापा 
मगर 

नेपाल� काँगे्रस ९८४१४१७२३१ 

३१ ६ सदस्य तुल्सी राम 
प्रजापती 

नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(माओवाद� केन्द्र) 

९८४१४८२९२२ 
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३२ ७ वडा अध्य� कृष् ण 
कुमारप्रजाप�त 

नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१४८८३२९ 

३३ ७ म�हला सदस्य सुजाता बाड े नेपाल� काँगे्रस ९८५११७९४२९ 

३४ ७ द�लत म�हला 
सदस्य 

श�मर्ला�वश्वकमार् नेपाल� काँगे्रस ९८६८३४८१६० 

३५ ७ सदस्य योगेन्द्र कुमार 
दवुाल 

नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१०९९८४० 

३६ ७ सदस्य भक्त राज खत्री नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८४१३५८७६९ 

३७ ८ वडा अध्य� रमेश थापा शे्रष्ठ नेपाल मजदरु �कसान पाट� ९८५११९२४९४ 

३८ ८ म�हला सदस्य उजला थापा शे्रष्ठ नेपाल� काँगे्रस ९८४१७९९९०१ 

३९ ८ द�लत म�हला 
सदस्य 

म�नसा प�रयार नेपाल मजदरु �कसानपाट� ९८२३०७५५४५ 

४० ८ सदस्य �वजय प्रकाश 
साहुखल 

नेपाल मजदरु �कसान पाट� ९८४१८९७०२७ 

४१ ८ सदस्य सुरेन्द्र था शे्रष्ठ नेपाल मजदरु �कसान पाट� ९८६०८५९०३० 

४२ ९ वडा अध्य� सानु काजी 
राजवाहक 

नेपाल� काँगे्रस ९८४१५२०७२८ 

४३ ९ म�हला सदस्य तुईल माया 
चक्रधर 

नेपाल� काँगे्रस ९८०३५९९२५४ 

४४ ९ द�लत म�हला 
सदस्य 

सुन्तल� �बश् वकमार् नेपाल कम्यु�नष्ट पाट� 
(एमाले) 

९८६०४६५६६१ 

४५ ९ सदस्य रन्जय काक� नेपाल� काँगे्रस ९८५११४५३०२ 

४६ ९ सदस्य उमेश ख्याजु नेपाल� काँगे्रस ९८४३७८०८५५ 
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प�रच्छेद - ६ 

�वपद् व्यवस्थापनमा जनशिक्त प�रचालन योजना 
 

६.१ नेपाल� सेना, इन्द्रबक्स गण, भक्तपुर  

प्रमुख सेनानीको कमाण्डमा रहेको इन्द्रबक्स गण भक्तपुर िजल्लाको सूयर्�वनायकमा अविस्थत छ 
। ईन्द्र बक्स गणले भक्तपुर िजल्लाको शािन्त सुर�ा कायम रा� तथा �वपद्को अवस्थामा �वपद् 
व्यवस्थापनमा अहम भू�मका �नवार्ह गदर्छ । िजल्लामा नेपाल� सेनाको भ◌ू�मका र कायर्हरु �नम्नानुसार 
रहेका छन ्:  

�वपद◌् व्यवस्थापन कायर्मा नेपाल� सेनाको भू�मका ज्यादै नै महत्वपूणर् हुने गदर्छ । �वपद◌्को समयमा 
सै�नक सहयोगको अपे�ा आमजनमानसमा रह◌ी रहेको हुन्छ । त्यस्तो �वषम प�रिस्थ�तमा 
आमनाग�रकको उद्वारको ला�ग खट्�टई कायर् गनर् पाउनुले नेपाल� सेनाको ला�ग गौरवािन्वत हुने गदर्छ । 
�वपद◌्को समयमा नेपाल� सेना अग्र�ण भू�मकामा रह◌ी कायर्हरु गनुर्पन� हुन्छ । त्यस्तो जो�खमयुक्त 
कायर्हरुमा खट्�टदाँ सावधानी तथा सरु�ात्मक उपायहरु अवलम्बन गर◌ी सहज र सरल त�रकाबाट 
जो�खम न्यून◌ीकरण गनुर्पदर्छ । िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको प्रत्य� सम्पकर्  र समन्वयमा रह� 
यस कायर्को ला�ग नेपाल� सेनाको भू�मका तथा गनुर्पन� कायर्हरु �नम्नअनुसार उल्लेख ग�रएको छ । 

क. तत्काल उद्धार कायर्मा सर�क भई खोजतलास तथा उद्धार गन� । 

ख. ��त ग्रस्त ईलाकाको अवलोकन तथा ��तको अनुमान गनर् उपयुक्त साधनको प्रयोग गन� । 

ग. ��त ग्रस्त ईलाकासम्म र उक्त ईलाकाबाट बा�हर जानेसडक, बाटो/घाटो ईत्या�द को रेक्क� 
गन� । 

घ. उद्धार कायर्को �न�म� संग�ठत र ग�तशील जनशिक्त उपलब्ध गराउने । 

ङ. आकिस्मक �मलाप व्यवस्थाको �न�म� ता�लम प्राप्त जनशिक्त उपलब्ध गराउने । 

च. आकिस्मक उद्धार कायर्कोला�ग यातायात साधन उपलब्ध गराउने । 

छ. आपतकाल�न ्औषधोपचार तथा प्राथ�मक उपचार, सुर�ा, स्थानान्तरण, घाईत े�बरामीको उद्धार  
गन� । 

ज. आकिस्मक सहयोग क्याम्पहरु  खोल� खाना, पानी र अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था  गनर् 
मद्दत गन� । 

झ. श्रोत र साधनले भ्याएसम्म अवरुद्ध सडकहरु खुल्ला रा� तथा अस्थायी पुलहरु �नमार्ण 
कायर्मा सहयोग गन� । 

ञ. �वस्था�पत शहर तथा गाउँहरुको सुर�ामा सहयोग गन� । 

ट. उद्धार कायर्मा खट्ट� आउने वदेै�शक सहयोगी संस्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर� कायर् 
गन� । 

ठ. राजमागर्हरु खुल्ला रा� े तथा अत्यावश्यक खाद्यसामग्रीहरुको आपू�त र्मा सहजीकरण र 
समन्वय  
गन� । 
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ड. को�भड-१९ प्रकोपलाई मध्यनजर गर� बनाइएका क्वारेन्टाईन स्थलहरुको सुर�ा, �नगरानी 
तथा बन्दोबस्तीको कायर् गन� । 

ढ. अस्पताल तथा मुख्य नाकाहरुमा Health Desk स्थापना गर� सहयोग गन� । 

ण. को�भड-१९ रोकथाम, प्र�तकायर् र �नयन्त्रणको ला�ग कायर्हरु गन� । 

त. प्रशासन, प्रहर� र सम्बद्ध �नकायहरुसँग समन्वय गर� कायर् संचालन गन� । 

६.१.१. उद्धार तथा राहतको ला�ग फौजको योजना एवं सेलहरुको भ�ूमका    

फौज प�रचालन (�वपद◌्को प्रकृ�त र अवस्था हेर� सोह�अनुसार फौज खटाउने) 
 (क) गण हेड क्वाटर 

(1) घटना बारे मा�थल्लो �नकायमा जानकार� गराउने ठूलोस्तरको �वपद् भएमा र थप 
सहयोग आवश्यक परेमा सोको समेत जानकार� गराउने । 

(2) िजल्ला िस्थत प्र.िज.अ.लगायत �वपद् व्यवस्थापन स�म�त तथा स्थानीय तहसँग 
समन्वय गन� । 

(3) ग्राउण्डमा खट्�टएको फौजको �नरन्तर मोनीटर गन� र घट्नाक्रमको जानकार� 
मा�थल्लो �नकायमा गराउने । 

(4) खट्�टएको फौजको बन्दोबस्तीको ला�ग िजम्मेवार रहने । 

(ख) कमाण्डरः सेनानी 
 (ग) नफ्र�ः १xगुल्म 

 (घ) सुर�ा टोल�   (Cordon and Security Group) 

(1) कमाण्डरः अ�धकृत/प�दक 

(2) नफ्र�ः १/१५ 

(3) कामः 
(क)  आफ्नो व्यिक्तगत सूर�ाको हमेशा ख्याल गन� । 

(ख)  आफूसँग भएका हातह�तयारलगायत अन्य सरसामानहरु सुर��त भएको ए�कन 
गन� । 

(ग) प्रभा�वत ईलाकाको सूर�ा प्रदान गनुर्पन� आवश्यक स्थानमा तैनाथ रह� प्रभा�वत 
ईलाका तथा उद्धारमा ख�टएका टोल�को सुर�ा प्रदान गन� । 

(घ) �वपद् व्यवस्थापनलाई खट्�टदा कुनै प�न व्यिक्त आफूलाई �ान भएको 
सुर�ात्मक कायर्मा मात्र स�रक हूने । 

(ङ) प्रकोपको समयमा हुनसक्ने अपरा�धक �क्रयाकलाप रोकथामको ला�ग नेपाल 
प्रहर�सँग समन्वय गर� आवश्यक सुर�ाको व्यवस्था �मलाइने । 

(ङ) उद्धारको कारबाह�मा स�रक हूने �टम (Salvage Group) 
(1) कमाण्डरःअ�धकृत 

(2) नफ्र�ः१/१९ 

(3) गनुर्पन� कामहरु 

• आदेश प्राप्त भए प�छ आवश्यकता अनुसारको फौज तथा सामान उक्त ईलाकामा 
प�रचालन ग�रने । 
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• उक्त ईलाकामा पुगे प�छ िजल्लाका अन्य सरकार�/ गैरसरकार� �नकायहरुसँग 
समन्वय गर� �वपद्मा  परेका व्यिक्तहरुलाई उद्धार गर� सहज त�रकाले सुर��त 
स्थानसम्म  
पुयार्उने । 

• जो�खम र�हत ईलाकामा वेश बनाई �वपदको चपेटामा परेका व्यिक्तहरुलाई 
सूर��त तवरबाट उक्त स्थानमा पुयार्उने । 

• �बना भेदभाव �वपद् प्रभा�वतहरुलाई उद्धार गर� सुर��त रा� े। 

• ठूलो संख्यामा हुनसक्ने सम्भा�वत मानवीय ��त कम गन� । 

• प्रारिम्भक ��त, घटनाको �ववरण संकलन गर� मा�थल्लो �नकायमा खबर गन� । 

 (च) खोज तथा उद्दार समूह (Search And Rescue Group) 
(1) कमाण्डरःअ�धकृत/प�दक 

(2) नफ्र�ः१/१९ 

(3) गनर् पन� कायर्हरु  

• �स�कस्त भएका घाईत े तथा �बरामीहरुलाई Evacuate गनर् िजल्लाका प्रशास�नक 
�नकाय तथा मा�थल्लो �नकायसंग आवश्यक समन्वय ग�रने । 

• िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तसँग आवश्यक समन्वय गर� �वस्था�पतहरुलाई 
सूर��त वास स्थान तथा आपतकाल�न ्आवाससम्म लैजान सहयोग ग�रने । 

• �वपद्मा परेका व्यिक्तहरुलाई सामान्य िस्थ�तमा ल्याउने र राहत सामग्री संकलन 
गर� �वतरण गन� । राहत सामग्री संकलनको ला�ग िजल्लाका �व�भन्न �नकाय, 

NGO/INGO लगायत अन्य प्रशास�नक कायार्लयहरुसँग समन्वय ग�रने । 

• हवाई साधन तथा सवार�साधनव्दारा राहत सामग्री आउनसक्ने बाटोको समेत 
सहज प्रयोगका ला�ग समन्वय गन� । 

 (छ) औषधी उपचार समूह (Medical Group) 
(1) कमाण्डरः प�दक 

(2) नफ्र�ः१/२ 

(3) गनुर्पन� कायर्हरु 

• प्रभा�वत ईलाकाको उपयुक्त स्थान छनौट गर� मे�डकल क्याम्प खडा गन� । 

• आफूसंग भएको श्रोत र साधनप्रयोग गर� घाइत ेतथा �बरामीको उपचार गन� । 

• प्रभा�वत �ेत्रमा प�रचा�लत अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धत �नकायहरुसँग समन्वय 
गर�  

कायर् गन� । 

• आफूले गरेको कामको �ववरण दरुुस्त रा� े। 

• घाइत ेतथा �बरामीहरुलाई शान्त्वना �दने । 

• घाइत ेतथा �बरामीको ला�ग थप  उपचारको व्यवस्था गन� । 

 (ज) Casevac Group 

(1) कमाण्डरःप�दक 

(2) नफ्र�ः१/९ 

(3) गनुर्पन� कामहरु  
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• घाईतेहरुलाई घटनास्थलबाट सुर��त साथ मे�डकल क्याम्पमा लैजाने । 

• Casevac को दौरान गम्भीर घाईतेहरुको अवस्था अझ �बग्रन न�दन आवश्यक 
सामग्रीहरु जस्तै : स्टे्रचर, Splint, नेक गाडर् आद�को प्रयोग गन� । 

• घाईतेको गम्भीरता एक�न गर� त्यसैअनुसार मे�डकल क्याम्पमा लैजाने । 

• मे�डकल क्याम्पबाट घाईतेहरुलाई थप उपचारको ला�ग अस्पताल पयुार्उने व्यवस्था 
�मलाउने । 

 (झ) Reserve Group   

(1) कमाण्डरःप�दक 

(2) नफ्र�ः१/२९ 

(3) गनुर्पन� कामहरु  
• कुनै प�न आकिस्मक कामको ला�ग तयार रहने । 

• Salvage टोल� र गण हे.क्वा.संग �मलाप कायम गन� । 

• Salvage टोल�को �न�म� आवश्यक ईिन्ज�नयर र अन्य उद्धार सामग्री भण्डार गन� 
स्थान छनौट गन� वा अस्थायी भण्डार �नमार्णमा सहयोग गन� । 

• कुनै प�न ग्रुपमा फौजको नफ्र� कम भएमा सो ग्रुपमा स�रक भई काम गन� । 

 (ञ) Sniffer Dog Team 

(1) कमाण्डरः प�दक/हू. 
(2) नफ्र�ः१/५ 

(3) कामः ग्रस्त ईलाकामा घाईत ेफेला नपरेको अवस्थामा Sniffer Dog को प्रयोग गन� । 

 (ट) Fire Fighting Group 

(1) कमाण्डरः प�दक 

(2) नफ्र�ः१/१९ 

(3) गनुर्पन� कायर्हरु 

• �वपद् व्यवस्थापनको दौरान आफ्नो सेक्टरको कुनै प�न स्थानमा आगलागी 
भएमा सोको �नयन्त्रण गन� । 

• आगलागीबाट हुनसक्ने जो�खमलाई मध्येनजर गद� घटनास्थलमा आगलागी 
�नयन्त्रणको लागी चा�हने स्थानीय  स्रोतहरुको ए�कन गन� । 

• आगलागी �नयन्त्रण गनर् आवश्यक पन� Fire Fighting को सामग्रीहरु साथमा  

लैजाने । 

•  आगलागी भएको स्थानमा परेको सवर्साधारणहरुलाई उद्धार गन� 
 

६.१.२  जनशिक्त तथा सामग्रीहरुको �ववरण 

क. �वपद् सम्बन्ध◌ी ता�लम प्राप्त जनशिक्तको �ववरण 
 

�स.न ं
SWSAR 
ता�लम 

TLSAR 
ता�लम 

Fire 
Fighting 

सामुदा�यक �वपद् 
प्र�तकायर् ता�लम 

Waterman 
ship DART �प्र.न.अ. 

CSR/ 
CSSR 
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१ ९ २८ ६ ३८ १६ १ ७१ १ 

जम्मा 9 २८ ६ ३८ १६ १ ७१ १ 

 

ख.  फायर फाई�टङ्गका सामाग्रीहरु 

�स.न.ं �ववरण ईकाइ भएको  साबुत बेसाबुत कै 

१ �पक गोटा २५ २५   
२ सावेल गोटा २८ १६ १२  
३ फायर सुट गोटा २९ २९   
४ फायर हेल्मेट गोटा २ २   
५ हेड टचर् गोटा १८ १८   
६ मोजा जोर २० २०   
७ फायर स्वाटर गोटा ११ ११   
८ जेष्ट सुटर पम्प गोटा ६ ६   
९ एक्स होय गोटा ११ ११   
१० क्रोबार गोटा २० २०   
११ फ्लासर गोटा २ २   
१२ फष्ट एड बक्स गोटा ४ ४   
१३ फायर बुट जोर २६ २६   
१४ ग्लोभ्स जोर १० १०   
१५ फेस माक्स गोटा १० १०   
१६ वाटर बोटल गोटा ५ ५   
१७ फायर एक्स�टङ्ग गुईसर गोटा ११ ११   
१८ स्टे्रचर गोटा २ २   
१९ आल्मो�नयम लेडर गोटा १ १   

 

क. बाढ�/डुबान उद्दारका सामाग्रीहरु 

�स.न.ं �ववरण ईकाइ भएको  साबुत बेसाबुत कै 

१ फ्लोर बोट गोटा ३ २ १  
२ लाईफ �रङ्ग गोटा ६ ६   
३ २४" रवट ट्युव गोटा ३ ३   
४ १२" रवट ट्युव गोटा ३ ३   
५ सेिफ्ट हेल्मेट गोटा १०० १००   
६ लाईफ ज्याकेट गोटा ५३ ५३   
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७ ईम्प्रोभाईज सुई�मङ्ग 
म्याटे्रस 

गोटा १ १   

८ ईम्प्रोभाईज सुई�मङ्ग 
बोतल 

गोटा ४ ४   

९ रोप गोटा २ २   
१० क्यारा�वना गोटा १५ १५   
११ �फगर एट क्यारा�वना गोटा ४ ४   
१२ फष्ट एड बक्स गोटा २ २   
१३ पुल्ल� गोटा १ १   
१४ सेिफ्ट भेष्ट गोटा २२ २२   
१५ एम्बुलेन्स गोटा १ १   
१६ थ्रो ब्याग गोटा १ १   
१७ �सन टेप गोटा १ १   
१८ स्टे्रचर गोटा १ १   

ख.  प�हरो उद्दार सामानहरु 

�स.न.ं �ववरण ईकाइ भएको  साबुत बेसाबुत कै 

१ बन्चरो गोटा २५ २५   
२ हेम्बर गोटा २५ २५   
३ क्यारा�वना गोटा १० १०   
४ �फगर एट क्यारा�वना गोटा ५ ५   
५ माउन्टेन रोप गोटा १ १   
६ नाईलन डोर� गोटा २ २   
७ रेस्क्यु रोप गोटा २ २   
८ �सट बेल्ट गोटा २ २   
९ �सट हान�स गोटा ३ ३   
१० स्टार बेल्ट गोटा ६ ६   
११ ल्याडर गोटा २ २   
१२ स्टे्रचर गोटा ३ ३   
१३ मे�डकल �कट गोटा २ २   
१४ रोटेटर� हेम्बर �ड्रल गोटा १ १   
१५ डमेोलेशन हेम्बर गोटा १ १   
१६ चेन सप गोटा १ १   
१७ पञ्जा जोर ३५ ३५   
१८ टचर् लाईट गोटा ३ ३   
१९ पुल्ल� गोटा १ १   
२० सेिफ्ट भेष्ट गोटा  १५ १५   
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६.२ िजल्ला प्रहर� प�रसर, भक्तपुर 

िजल्ला प्रहर� प�रसर भक्तपुर व्यासीिस्थत दरवार स्क्वायरमा रहेको छ । प्रहर� उपर��कको 
कमाण्डमा रहेको प�रसरले िजल्लाको समग्र शािन्त सुर�ा कायम रा�◌े, अपराध �नयन्त्रण तथा �वपद्को 
अवस्थामा �वपद् व्यवस्थापनमा अहम भू�मका �नवार्ह गदर्छ । िजल्लामा नेपाल प्रहर�को अविस्थ�त 
यसप्रकार रहेको छ । 

 

६.२.१ िजल्ला प्रहर� प�रसर र मातहत यु�नट इन्चाजर्हरुको �ववरण :  
प्रहर� प�रसर मातहत यु�नट इन्चाजर्हरुको �ववरण 
 
�स.न.ं कायार्लय दजार् नाम, थर Office CUG Mobile 

1.  िजल्ला प्रहर� प�रसर भक्तपुर 
 

प्र.उ. प्रिजत कुमार 
  

9851215555 
 

9851281188 

2.   प्रहर� व�ृ �ठमी प्र.ना.उ. ह�र नन्दन चौधर� 9851292599 
9851282599 

9851286008 
9851281252 

3.  प्रहर�  व�ृ जगाती 
 

प्र.ना.उ. राम ब. के.सी. 9851283028 9851288633   
9851281541 

4.  ट्रा.प्र.प�रसर सल्लाघार� प्र.�न. राजु काक�  851285601 9851064059 

5.  प्रहर�.प्रभाग द�धकोट  प्र.ना.�न ज्योती प्र.काक�  851286305 9841589258 

6.  प्रहर� प्रभाग बालकोट प्र.ब.ना.�न भुवन खड्का 9851286303 9841404478 

7.  प्रहर� प्रभाग सुडाल प्र.ब.ना.�न नरेन्द्र प्रसाद वडु 9851286312 9851138056 

8.  प्रहर� प्रभाग व्यासी प्र.ना.�न �नल ब.�गर�  9851286307 9862855759 

9.  प्रहर� प्रभाग दरवारस्क्वायर प्र.ब.ना.�न नारायण ब.चवुान 9851283404 9841393607 

10.  प्रहर� प्रभाग ख�रपाट� प्र.ब.ना.�न �वर ब.भण्डार� 9851286308 9851237041 

11.  प्रहर� प्रभाग नगरकोट प्र.ना.�न सु�नल के.सी. 9851286311 9851283724 

12.  प्रहर� प्रभाग कटुन्जे प्र.ना.�न �खल ब.दलुाल 9851286313 9851002406 

13.  अ.प्र.पोष्ट गुण्डु प्र.स.�न. राम बहादरु मगर 9841994735 9860653899 

14.  प्रहर� चौक� चाँगुनारायण प्र.ना.�न रामानन्द चौधर� 9851286309 9851282646 

15.  प्रहर� प्रभाग दवुाकोट प्र.ना.�न राजु प्रसाई 9851286306 9841461599 

16.  अ.पोष्ट आशापुर� प्र.स.�न. राजन बनमाला   9851286314 9841950584 

17.  प्रहर� प्रभाग �सरुटार प्र.स.�न. शमशरे शे्रष्ठ  9851286304 9849264635 

18.  प्रहर� प्रभाग सानो�ठमी प्र.ना.�न केशव काक�  9851286302 9851282107 

19.  प्रहर� प्रभाग दधुपाट� प्र.ना.�न नवराज थापा 9851286310 9851283941 

20.  प्रहर� प्रभाग बालसुधारगहृ प्र.स.�न. हस्त ब.सुनुवार 9851286301 9844139801 

21.  अ.प्र.पोष्ट महामन्जुश्री 
सरस्वतीस्थान 

प्र.स.�न.  पुष्कल थापा  9841427914 

22.  अ.प्र.पोष्ट न.ेई.कलेज प्र.स.�न. राजन खड्का 9851280041 9841753124 
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23.  अ.प्र.पो. �दब्येश्वर� प्ला�नङ प्र.स.�न थल ब बा�नया 9851290599 9841897981 

24.  ट्रा.प्र.प्रभाग गठ्ठाघर प्र.ना.�न सुरज काक�  9851284568 

25.  ट्रा.कमल�वनायक प्र.स.�न. चन्द्रदेव �गर� 9843348733 9841364445 

26.  सामुदा�यक प्रहर� गठ्ठाघर प्र.ना.�न सजृना पोखे्रल 9851286900 9841430783 

27.  सामुदा�यक प्रहर� कटुन्जे प्र.स.�न. यशोदा बस्नेत 9863250530 9851284982 

28.  पयर्टक प्रहर� पोष्ट व्यासी प्र.ब.ना.�न कृष्णराम थापा 9847390454 9841590063 

29.  पयर्टक प्रहर� पोष्ट नगरकोट प्र.ना.�न सन्तोष नेपाल 9847390456 9851284208 

30.  ट्रा�फक पोष् ट नगरकोट प्र.ह. यमराज चौलागाई 985१285501 9841368030 

31.  प्र.िज.अ.�न.गाडर् भक्तपुर प्र.ह. �दपक �गर�  9841924913 9851294477 

32.  अ.प्र.पोष्ट ब्रम्हनगर  प्र.ह श्यामकुमार शे्रष्ठ  9851280037 9843187510 
 

६.२.२ जनशि� प�रचालन योजना  

सेक्टर िवभाजन 

िस.नं. सेक्टर ए�रया 
१. प�रसर भक्तपुर झौखेल, चाँग,ु छा�लङ्ग, व्यासी, नगरकोट, वागेश्वर� तथा भ.न.पा.ए�रया   

२. व�ृ �ठमी हनुमन्ते पुलदे�ख जडीबटु� पुलसम्मको अर�नको राजमागर्,  पेप्सीकोला 
पुलदे�ख �नकोशरेा पुलसम्मको वाटो,  म.�ठ.न.पा.ए�रया,  दवुाकोट, द�धकोट, 

�सरुटार र बालकोट ए�रया 
३. व�ृ जगाती सुडाल, ताथल�, �च�ापोल, नंखेल, �सपाडोल, गुण्डु, कटुन्जे, गा.�व.स., साँगा 

भंञ्याङ्ग देखी श्रजृनानगरसम्मको अर�नको राजमागर् तथा व�ृ जगातीको 
सम्पूणर् ए�रया । 

 

६.२.३ �डउट�  खटन पटन 

सेक्टर नं. १ 

�स.न.  कायर्�ववरण  टोल� प्र.उ. प्र.ना.उ. प्र.�न. जु.प्र.अ. प्र.ह./ 
प्र.ज. 

जम्मा 

१  कमाण्ड पोष्ट  १ १ - - - ५ ६ 

२  सचर् टोल�  २  - १ २ १३ १६ 

३  रेस्क्यु टोल�  २   १ २ १३ १६ 

४  राहत �वतरण  १    २ १० १२ 

५  ��तको �ववरण 
संकलन  

१    १ ५ ६ 

६  पैदल /मोबाईल 
गस्ती  

१    १ ८ ७ 
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७  जम्मा प�रचा�लत 
जनशिक्त  ८ १  २ ८ ५४ ६३ 

क. हे�भ इिक्वपमेन्टहरु (डोजर, के्रन लगायत) 

�स.न. िजल्ला प्रहर� कायार्लय  

 

उपकरणको 

 

जम्मा अवस्था 

१ भक्तपुर िजल्ला प्रहर� प�रसर भक्तपुर वन टन ३ चालु 
६.२.४ राहत तथा उद्दार सामाग्रीको अद्याव�धक �ववरण :  
�स.न.ं उद्दार सामाग्रीहरुको नाम संख्या क� . 
१.  लाईफ ज्याकेट १५  

२.  बेल्चा साबेल ७४  

३.  �पग गैती ५८  

४.  गल १०  

५.  हेल्मेट ६१  
६.  फरुवा १९  
७.  स्टेचर २०  
८.  First Aid Kit Box १  
९.  नाईलन डोर� (रोल) ११  
१०.  ट्युब ४  
११.  बारुणयन्त्र बाल्ट� ३०  
१२.  भयार्ङ ५  
१३.  पानी बुट ३२  
१४.  ह् वील गाडा २  
१५.  सानो �ड्रल मे�सन १  

६.३ श्री सशस्त्र प्रहर� बल नेपाल,  नं. २२ गण हे.क्वा गुहेश्वर�, भक्तपुर 

सशस्त्र प्रहर� उपर��कको कमाण्डमा रहेको सशस् त्र प्रहर� बल नेपाल,  नं. २२ गण हे.क्वा 
गुहेश्वर�, भक्तपुर भक्तपुर िजल्लाको चाँगुनरायण नगरपा�लका-१, दवुाकोटमा अविस्थत छ । स.प्र.बल, 
नेपाल नं. २२ गण हे.क्वा. गुहेश्वर�, भक्तपुरले भक्तपुर िजल्लाको शान्ति◌ सुर�ा कायम रा� तथा 
�वपद्को अवस्थामा �वपद् व्यवस्थापनमा अहम भू�मका �नवार्ह गदर्छ ।  

६.३.१ गणमा रहेका सवार� साधन तथा अन्य �ववरणहरु 

क. गणमा रहेका सवार� साधन तथा हेभी ईक्युपमेन्टहरुको �ववरण 

�स.नं. सवार� साधन तथा हेभी ईक्युपमेन्ट प�रमाण कै. 

1  वान टन ट्रक १ वटा  
2  टु टन ट्रक १ वटा  
3  ठूलो ट्रक (१२x१२)  ३ वटा  
4  �सङ्गल क्याब  �ड.आई  १ वटा  
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5  टाटा टेल्को डबल क्याप  १ वटा  

6  एम्बुलेन्स  
गणको १ वटा र नगरपा�लका तथा अस्पतालहरुमा 
समन्वय गर� स्ट्याण्डवाई रा�खने। 

 

7  JCB  ४ वटा नगरपा�लकाहरुमा रहेको  4 वटा  
8  JCB  �ड�भजन सडक कायार्लयमा रहेको  2 थान  

 

ख. गणमा रहेका �वपद् ब्यवस्थापनका सामाग्रीहरुको �ववरण  

�स.नं. उपलब्ध सामाग्री प�रमाण कै�फयत 
1  लाईफ ज्याकेट  १० थान  
2  ट्युव 3 थान  
3  रोप )डोर�(  3 रोल  
4  स्टे्रचर 3 थान  
5  हेल्मेट 40 थान  
6  पन्जा ९३ जोर  
7  लाईफ ब्वाई 2 थान  
8  �पक 5 थान  
9  Shovel 26 थान  

10  5 KVA Generator १ थान  
11  500 MM Blower with Ventilation Duct १ थान  
12  Lighting equipment (Halogen spot light ) १ थान  
13  400 MM Electric Chain Saw with extra Chain १ थान  
14  700 Petrol Chain Saw with extra Chain १ थान  
15  Hydraulic Bottle Jack १ थान  
16  Come Alone (Ratcheted puller) १ थान  
17  40 mm rotary hammer drill with bit १ थान  
18  235 MM Circular Saw १ थान  
19  Reciprocating Saw with blades १ थान  
20  30 mm chipping Hammer With Flat and bull point bit(Demolition Hammer) १ थान  
21  400 mm power cutter with metal and concrete cutting Blade (petrol rotary 

rescue saw) 
१ थान  

22  Wheel barrow २ थान  
23  पहेलो हेल्मेट 40 थान  
24  Mask 250 थान  
25  Metal Cutting blade for Power cutter 50 थान  
26  Water Bottle 7 थान  
27  Reflective  Jacket 20 थान  
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६.4 रािष् ट्रय अनसुन्धान िजल्ला कायार्लय, भक्तपुर 

िजल्ला प्रशासन कायार्लय प�रसरमै रहेको रािष्ट्रय अनुसन्धान िजल्ला कायार्लय उप-अनुसन्धान 
�नद�शकको नेततृ्वमा रह� िजल्लाको शािन्त सुर�ा कायम रा�  तथा �वपद् व्यवस्थापन गनर्को ला�ग 
आवश्यक पन� सूचना संकलन, सम्पे्रषण  गर� िजम्मेवार� वहन ग�ररहनेछ ।  

६.5 नेपाल रेडक्रस सोसाइट�, शाखा कायार्लय, भक्तपुर  

 िजल्लामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइट�ले �वपद् व्यवस्थापनको ला�ग आवश्यक जनशिक्तको 
�मता �वकास, गैर खाद्य सामाग्री भण्डारण, आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा, आकिस्मक आवास, आकिस्मक 

उद्धार, साधारण खोज तथा उद्धार जस्ता कायर्मा तयार� अवस्थामा रहेको छ  । 

६.6 नेपाल स्काउट 

 िजल्लामा रहेको नेपाल स्काउटले �वपद्को अवस्थामा प�रचालन गनर् जनशिक्त तयार� अवस्थामा 
राखेको छ । 

6.7 RNA-16 

भुकम्प, आगलागी, बाढ�, प�हरो, डुवान लगायतका �वपद्को समयमा उद्धार कायर्मा उद्धार सामाग्री 
स�हत 400 भन्दा बढ� स्वयंसेवक समेत प�रचालन हुने गरेको ।  
6.8 जदु्ध बारुण यन्त्र कायार्लय 
 

यस कायार्लयमा अिग्न �नयन्त्रण सम्बन्धी सामाग्री तथा चार थान दमकल संचालनमा रहेको । 
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प�रच्छेद – ७  

िजल्लािस्थत स्थानीय तहमा �बपद् ब्यबस्थापन सम्बन्धी िववरण 

७.१ भक्तपुर नगरपा�लका  
qm=;+=  ljj/0f ;+Vof s}lkmot 

! cf=j= @)&(÷*) df ljkb\ 
hf]lvd Go"gLs/0f tyf 
Joj:yfkg ah]6  

 
?= %) nfv 

@ eQmk'/ gu/kflnsfdf  
ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f 
tyf Joj:yfkg ug{ ag]sf] 
P]g, @)&% 

  

# ef}lts k"jf{wf/ tyf ejg 
lgdf{0f ljlgod, @)&$ 

  

$ gu/ ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 
 

;+of]hs ,gu/ k|d'v ;b:ox? –pk 
k|d'v,k|d' k|zf;lso clws[t, ljifout 
;ldltsf ;+of]hsx?,k|ltlglw lhNnf 
k|zf;g sfof{o,;fdflhs zfvf 
k|d'v,e=g=kf=sf] ef}uf]lns If]qleq 
/x]sf k|b]z k|x/L sfof{no k|d'v jf 
k|ltlglw, e=g=kf=sf] ef}uf]lns 
If]qleq /x]sf ;+3Lo ;'/Iff lgsfosf 
k|d'v jf k|ltlglw, gu/ k|x/L k|d'v, 
g]kfn /]8qm; ;f];fO{6Lsf :yfgLo 
k|ltlglw, lghL If]qsf] p=af=;DaGwL 
dfGotf k|fKt ;+:yfsf] gu/ txsf] cWoIf 
jf k|ltlglw, ljkb\ Joj:yfkg x]g]{ u/L 
tf]lsPsf] zfvf k|d'v ;b:o ;lra 

% j8f:t/Lo ljkb\ Joj:yfkg 
;ldlt 

 
;+of]hs j8f cWoIf, ;b:ox?– j8f 
;b:ox?, j8f leq /x]sf ljifout zfvf 
O{sfO sfof{no k|d'vx?, j8f leq /x]sf 
;'/Iff lgsfosf k|d'vx?, j8f leq /x]sf 
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ljBfnox? dWo]af6 ! hgf k|ltlglw, 
:yfgLo /]8qm; k|ltlglw, ;d'bfodf 
cfwfl/t ;+3;+:yf jf v]ns'b ;ldltaf6 
k|ltlglw, :jf:YosdL{ j8f g;{ tyf dlxnf 
:jf:Yo :jod;]ljsf, ;fdflhs sfo{stf{ jf 
;fdflhs sfo{ ljifodf cWoog u/Lx]sf 
JolQmx?, ;+of]hsn] tf]s] adf]lhd 
;b:ox? / j8f ;lrj ;b:o ;lrj 

^ ;fd'bflos ljkb\ k|ltsfo{ 
tflnd ;+rfng  

 
tflnddf j8f j8faf6 o'jf, ljWofyL{, 
v]nf8Lx? / sd{rf/Lx?nfO{ ;xeflu 
u/fO{ ljkb\ k|ltsfo{df k|lzlIft u/fPsf]  

&= ;fdfu|Lx? ;+Vof s}lkmot 

८ PDa'n]G; @ j6f Vjk c:ktfn 

9 8f]h/ ! j6f Zoflg6]zg pkzfvfdf 

10 PS;fe]6/ @ j6f Zoflg6]zg pkzfvfdf 

11 8f]h/ ! j6f b]sf], ldaf O{tfkfsf] hUuf Plss/0f 
cfof]hgf 

12 jf6/ 6\of°/ ! j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

13 8f]/L %) ld6/sf] 
@ /f]n 

Zoflg6]zg pkzfvf 

14 ;]km\6L a]N6  @ j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

15 nfO{km Hofs]6 % j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

16 eof{Ë  @ ;]6 Zoflg6]zg pkzfvf 

17 un @ j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

18 lks % j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

19 ;fa]n !) j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

20 sfdbf/ x]nd]6 @) j6f Zoflg6]zg pkzfvf 
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21 jf6/ 6\o'p % j6f Zoflg6]zg pkzfvf 

22 8'Ëf * j6f l;4 kf]v/L / /fgL kf]v/L 

23 nfO{km hfs]6  @* j6f l;4kf]v/L  

७.२ मध्यपुर �थमी नगरपा�लका  

क.  कानूनी व्यवस्थाः- मध्यपुर �थ�म नगरपा�लकाको �वपद् जो�खम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, 

२०७९  

ख.   नगर प्रमुखको अध्य�तामा प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत सदस्य स�चव रहने गर� सरोकारवाला 

सिम्म�लत  

      नगरस्तर�य  �वपद् व्यवस्थापन स�म�त गठन भएको । 

 ग. कोषः स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमः रु.50,००,०००।–(पचास लाख मात्र) । 

  घ. �वपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार सामाग्रीहरुः वडा नं. ०२ मा रहेको भरैव वाहन गलु्ममा 

कन्टेनरमा देहाय बमोिजमका सामग्रीहरु रहेको छः    

�स.नं. �ववरण एकाई प�रमाण कै�फयत 

१ कन्टेनर गोटा १  

२ ठेला गाडा गोटा ८  

३ गम बुट जोर १०  

४ हेलमेट गोटा ६  

५ गल गोटा ९  

६ ह्याम्बर ठूलो गोटा ९  

७ ह्याम्बर सानो गोटा ९  

८ मइनटोल गोटा ४  

९ फष्ट एड बक्स गोटा २  

१० पाइप(सानो) १.५ इन्चको २० �फटे रोल ३  

११ पाइप(ठुलो) ३ इन्चको २० �फटे रोल ३  

१२ भ¥याङ्ग गोटा ४  

१३ स्टे्रचर गोटा १०  

१४ पानी तान्ने पाइप रोल (सानो) रोल २  

१५ पानी तान्ने पाइप रोल (ठुलो) रोल २  

१६ साबेल गोटा ९  

१७ �पक गोटा   

१८ ज्याकेट( पहेलो) �पस १० (सामुदायीक 
आपतकाल�न उद्धार 
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टोल�) अं�कत 

१९ फोरुवा गोटा १०  

२० ह्◌्रयाक्सो ब्लेड फे्रम गोटा ४  

२१ ह्याक्सो ब्लेड प्याकेट १  

२२ बािल्टन (�टनको) गोटा १०  

२३ �लभर÷जग गोटा १  

२४ जुटको डोर�(अब्स्ट्रयाकल) रोल १  

२५ फायर इिष्टङ्गुइसर गोटा ३ गोटा १ खाल� 

२६ मम �ग्रज के.िज. २  

२७ हाते आरा फे्रम गोटा २  

२८ आरा ब्लेड गोटा ९  

२९ टेबल गोटा १  

३० िस्पे्र(रातो कलर) गोटा ५  

३१ �घन� गोटा २  

३२ मास्क�ङ्ग टेप रोल १०  

३३ प्लािष्टक ज�कर् न(१० �लटरको) गोटा ४  

३४ गाडा पाङ्ग्रा गोटा २  

३५ लङ सुट गोटा १०  

३६ ब्याग(�पठ्युमा बोक्ने) गोटा १०  

३७ �छनो गोटा ६  

३८ �न प्याड जोर ५  

३९ �कला उप्काउने हुक गोटा ३  

४० पाइप रेन्च ु गोटा ४  

४१ सलाई रेन्च ु गोटा २  

४२ सव� टेप गोटा २  

४३ काडर् होल्डर गोटा १०  

४४ टचर् लाइट गोटा २  

४५ हेड लाइट गोटा २  

४६ आइ कभर गोटा ४  

४७ पेिन्सल दजर्न २  

४८ कटर गोटा २  

४९ ढलान �कला के.जी. २  

५० बल�पन ह्याम्बर गोटा ३  

५१ फायर फाई�टङ्ग सुट सेट ५  

५२ फायर स्केप माक्स सेट ५  
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घ. दमकलः  यस नगरपा�लकाको १ वटा,  जुद्ध वारुण यन्त्र कायार्लय भक्तपुर माफर् त संचालनमा 

रहेको  

ङ. एम्बुलेन्सः  2 वटा, यस नगरपा�लकावाट संचा�लत नेपाल को�रया मैत्री नगरपा�लका अस्पताल 

माफर् त संचालनमा रहेको । 

च.    रोलर – १ थान, डोजर  ठुलो -1 थान र डोजर सानो – १ थान 

७.३ चाँगुनारायण नगरपा�लका  

क. कानूनी व्यवस्थाः  

• चाँगुनारायण नगरपा�लकामा �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ 
• स्थानीय �वपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७५ 
• स्थानीय �वपद् जो�खम व्यवस्थापन तथा जलवायु प�रवतर्न अनुकुलन �सकाई केन्द्र 

संचालन �नद��शका २०७६ 
• जो�खम संवेदन�शल पयर्टन �वकास योजना 
• चागुनारायण नगरपा�लका �वपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कायर्�व�ध २०७५ 

ख. स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तका पदा�धकार�  
      संयोजक श्री रमेश वुढाथोक�- नगरउपप्रमुख-  
       सदस्य श्री ह�रप्रसाद चापागाई-प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृत 
       सदस्य श्री �सजन काक�- वडा अध्य� 
       सदस्य श्री सोम प्रसाद प्रधान- वडा अध्य� 
       सदस्य श्री श्याम सुन्दर �धमाल- वडा अध्य� 
       सदस्य श्री धन बहादरु लामा-वडा अध्य� 
       सदस्य श्री जनक खत्री – वडा अध्य�  
       सदस्य श्री प्र�त�न�ध िजल्ला प्रशासन कायर्लाय 
       सदस्य श्री पुरुषो�म शमार्- पूवार्धार �वकास शाखा प्रमुख 
       सदस्य श्री रेडक्रस सोसाईट�का स्थानीय प्र�त�न�ध 
       सदस्य श्री श्रीकृष्ण काक�- नगरप्रहर� प्रमखु 
       सदस्य स�चव श्री स�बना चौलागाई- अ�धकृत सात� 

ग. स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम ।  
  एघारौ नगरसभाबाट �व�नयोजन भएको रकम : १ करोड           एघारौ नगरसभाबाट �व�नयोजन भएको रकम : १ करोड  

  घ. दमकल, एम्बुलेन्स �ववरणः  
• िजल्ला समन्वय स�म�तको सहकायर्मा सूयर्�वनायक नगरपा�लका र चाँगुनारायण 

नगरपा�लकाको संयुक्त रुपमा ख�रद भई जुद्ध बारुण यन्त्र कायार्लय, भक्तपुरलाई 
हस्तान्तरण भएको ।  

• चाँगुनारायण अस्पतालमा १ थान  एवं वडा नं ३ िस्थत शहर� स्वास्थ्य चौक�मा १ थान 
ऐम्बुलेन्स र नगरपा�लकामा १ थान ऐम्वुलेन्स संचालनमा रहेको छ ।  
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  ङ. उद्धार सामाग्रीहरुको �ववरणः   
अनुसचूी -१  

�स.न ं सामानको �ववरण सखं्या एकाई स्रोत 
1 Chain Saw 1 Nos FSCN/PRAGATI 
2 Hydraulic Jack Set 2 Nos " 
3 Shovels 20 Nos " 
4 Pick 20 Nos " 
5 Crow bar 5 Nos " 
6 Dry bar 5 Nos " 
7 Strecther 4 Nos " 
8 metal bucket 10 Pcs " 
9 head Light 5 Pcs " 

10 Emergency Light 5 Pcs " 
11 Bolt Cutter 5 Pcs " 
12 rescue Hammer 5 Pcs " 
13 Static Rope 180 Meters " 
14 Screwgate carabiner 10 Pcs " 
15 Figure 8 10 Pcs " 
16 Aluminuim Ladder 1 Pcs " 
17 Multi Utility Knife 4 Pcs " 
18 whistle 50 Pcs " 
19 Hack Saw 10 Pcs " 
20 Water Pump 1 Pcs " 
21 Pliers 5 Pcs " 
22 Hoe 10 Pcs " 
23 Tin Snip 5 Pcs " 
24 Wheel Barrow 3 Pcs " 
25 Safety Helmet 20 Pcs " 
26 Googgles 20 Pcs " 
27 Masks 20 Pcs " 
28 Gloves 20 Pairs " 
29 Elbow Pad 20 Pairs " 
30 Knee Pad 20 Pairs " 
31 Rubber Boot 20 Pairs " 
32 Portable Fire Extinguisher 2 Pcs " 
33 Fire Blankets 5 Pcs " 
34 Iron Bucket 5 Pcs " 
35 Fire Axe 5 Nos " 
36 Fire Safety Helmets 5 Nos " 
37 Manual Siren with Stand 1 Pcs " 
38 Fire Gloves 5 Pairs " 
39 Fire Ropes 2 Rolls " 
40 Stocked F.A Kit 10 Sets " 
41 Mega Phone 2 Pcs " 
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42 Rescue Vest with Print 10 Pcs " 
43 Waist bag 20 Pcs " 
44 Tarpaulim 10 Pcs " 
45 Water Purifier 20 Pcs " 
46 Rubber Mattress 10 Pcs " 
47 Metal Trunk 2 Pcs " 
48 Metal Hanger to be installed 1 Nos " 
49 Wheel Chair 2 Nos " 
50 Blind Stick 3 Nos " 

 

७.४ सूयर्�बनायक नगरपा�लका  

क. कानूनी व्यवस्थाः 

क.  नगर �वपद् जो�खम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

ख.  राहत सामाग्री �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७६ 

ग.  �वपद् प्र�तकायर् कायर्�व�ध, २०७६ 

घ.  सूयर्�वनायक नगरपा�लकाको भवन �नमार्ण तथा नक्सापास �नद��शका, २०७८ 

ª= ;"o{ljgfos gu/kflnsfsf] cfktsflng /]:So' ;+rfng sfo{ljlw, @)&* 
v.  �वपद् ब्यवस्थापन हेन� ग�र तो�कएको सम्पकर्  व्यिक्तः 

सूयर्�वनायक नगरपा�लकामा �वपद् व्यवस्थापन सम्पकर्  व्यक्तीः श्री अ�नरुद्र नेपाल 

(९८४१३४९७३५)  

घ. कोषः चालू आ.व.का ला�ग �वपद् व्यवस्थापन कोषमा नगरसभाबाट �व�नयोजन ग�रएकोः रु. @ 

करोड  

 हाल उक्त कोषमा रहेको मौज्दातः रु. ! करोड २५ लाख 

ङ. नेपाल� सेनाको ईन्द्रबक्स गणको प्रागंणमा नगरपा�लकाको सहयोगमा �नमार्ण ग�रएको उद्धार 

समाग्री भण्डार स्थलमा आवश्यक समाग्री रा�खएको । 

l;=g= ;fdfu|L ljj/0f  ;+Vof  s}lkmot 

1 lks 25  

2 ;fj]n 13  

3 x]Dd/ 25  

4 aGr/f] 25  

5 Nof8/ -@$ lkm6_ 2  

6 :6]r/ 5  
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l;=g= ;fdfu|L ljj/0f  ;+Vof  s}lkmot 

7 nfO{km jfO{ l/+u 4  

8 8]df]n]zg x]Da/ l8«n 1  

9 /f]6]6/L x]Da/ l8«n 1  

10 r]g ; 1  

11 PS;6]G;g s6 SjfO{n 2  

12 /]:So" /f]k 2  

13 unf]A; 35  

14 kmfo/ a'6 13  

15 sfnf] a'6 10  

16 ;]km\6L e]:6 20  

17 kmfo/ PS;l6+u'O{;/ 2  

18 /a/ af]6  3  

19 sf]le8 vf6 100  

20 PDa'n]G; 1  

21 P=sf] :6]r/ 2  

22 /a/ 6\o"j 1  

23 8f]/L !)) ld6/  1  

24 kmfo/ ;'6  12  

25 ;]km\6L x]Nd]6  19  

26 x]8 6r{ 8  

27 df]hf  10  

28 kmfo/ :jfo6/ 6  

29 h]6 z'6/ kDk 3  

30 PS; xf]o 6  

31 qmf]af/  15  
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l;=g= ;fdfu|L ljj/0f  ;+Vof  s}lkmot 

32 Knf;/ 2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

प�रच्छेद- ८  

�व�वध 

8.1. भक्तपुर िजल्लामा एम्बुलेन्स संचालन गन� संस्थाहरु र सम्पकर्  नम्बर 
 

�स.नं. एम्बुलेन्स सचंालन गन� संस्था ठेगाना सम्पकर्  नं. कै�फयत 
१ भक्तपुर अस्पताल  दधुपाट� भक्तपुर ९८४०२५६३५० एम्बुलेन्स 

२ भक्तपुर नगरपा�लका  ख्वप अस्पताल, 

च्यामा�सहं, 

९८५१०८२७९९  

३ न.ेरे.सो. भक्तपुर शाखा  दधुपाट�, भक्तपुर ९८६३०३९५७७ 

०१६६१२२६६ 

 

४ चा.न.पा.  ख�रपाट� ९८५१२१४८०९  

५ रा.अंग प्रत्यारोपण केन्द्र दधुपाट� ९८१४१३२९१९  

६ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल  दधुपाट� ९८६०१७१५५२  

७ ताथल� रेडक्रस उपशाखा ताथल� ९८४१२३३८१५  

८ न�लन्चोक रेडक्रस  ,, न�लन्चोक ९८४३५५९०९०  

९ नगरकोट  ,,        ,, नगरकोट ९७४१२३३८१५  
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१० �थमी      ,,       ,, �थमी ९८४९१७०२५६  

११ काठमाण्ड� क्यानसर केन्द्र ताथल� ९७४१४६६५५०  

१२ मध्यपुर �थमी अस्पताल �थमी ९८५११३६६१३  

१३ नाग�रक अस्पताल  गठाघर ९८५११३३७९७  

9849057574  

१४ डा.इवामुरा अस्पताल  सल्ल◌ाघार� ९८६००२५३३३  

१५ �सद्�ध स्मतृी अस्पताल �भमसेन स्थान ९८४१२०४९९१  

१६ नेपाल को�रया मै न.पा अस्पताल चारदोबाटो �थमी ९८४१२५७०४८  

9851153378 

9849762660 

 

१७ अखण्ड सेवा स�म�त सु.न.पा.-4 �चत्रपुर  ९८४१३२३२९६  

१८ ह�र राम संकृतन स�म�त  ९८६०३३५९४४  

१९ ग्रा�मण �बकास पुवार्धार केन्द्र तखार्गाल सु.न.पा.-4 ९८४१४७७७९४  

२० सुडाल ब्रह्मायणी �बकास स�म�त  ९८४३६३३७४४  

२१ चागुनारायण अस्पताल  चाग ु ९८४९४२४८१३  

२२ नेपाल एम्बुलेन्स (NAS)  १०२  

२3 समता सचेतना  दवुाकोट  ९८५१०२९३९५ शब बहान 

24 सूयर्�वनायक नगर अस्पताल  जगाती   शव वाहन 

८.2. दमकल सम्बन्धी �ववरण 
जुद्ध बारुण यन्त्र कायार्लयमा हाल ४ वटा दमकलहरु संचालनमा रहेको ।(मध्यपुर �थ�म नगरपा�लका 

माफर् त -१, चाँगुनारायण नगरपा�लका र सूयर्�वनायक नगरपा�लकाले संयुक्त रुपमा ख�रद गर� हस्तान्तरण 

भएको – १ थान र कायार्लयमा रहेका – २ थान)   

8.3. �व�भन्न संघ संस्थाहरु 
 
�स.न.ं कायार्लय अध्य�/सभाप�त सम्पकर्  नम्बर 

1.  नेपाल रेडक्रस सोसाइट� मनोज कुमार थापा 9851017515 

2.  गैर सरकार� महासंघ नारायण प्रसाद न्यौपाने 9851009669 

3.  भक्तपुर उद्योग बा�णज्य संघ �शव प्रसाद मानन्धर 9851023514 

4.  सूयर्�वनायक उद्योग बा�णज्य संघ �करण थापा 9851081876 

5.  मध्यपुर �थमी उद्योग बा�णज्य 
संघ 

�वजय शे्रष्ठ 9841271921 

6.  चागुनारायण उद्योग बा�णज्य संघ श्री थ�ा कसी छवा 9851016384 

7.  नाग�रक समाज र�वन्द्र प्रधान 9851095416 

8.  भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स न्हुछेरत्न मानन्धर 9851067730 
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9.  घरेलु तथा साना उद्योग संघ पे्रम कृष्ण खरबुजा - अध्य� 9841271853 

10.  �टपर/ट्रक व्यवसायी प्रा.�ल. केदार तुइतुई - स�चव 98510-87856 

11.  �नमार्ण व्यवसायी संघ भक्तपुर    
 

8.3. नेपाल पत्रकार महासंघ,  भक्तपुर कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको नाम र सम्पकर्  

नम्बर 
 
�स.न.ं पद सम्पकर्  व्यिक्तको नाम सम्पकर्  नम्बर 

१. कायर्वाहक अध्य� सुन्दर �शल्पकार 9841795584 

२ म�हला उपाध्य� �लला शे्रष्ठ 9849088310 
३. स�चव संजीप �घ�मरे शभु�चन्तक 9851095656 
४. सह-स�चव (खुल्ला) हेमराज ढकाल 9841271728 
५. सह-स�चव (समावेशी) सुमन शे्रष्ठ 9841257679 
६. कोषाध्य� �वनोद कोजु 9841368554 
७. सदस्य रामगोपाल तमख ु 9841670735 
८. सदस्य ह�रशरण वास्तोला 9841236014 
9. सदस्य �वकास थापा प्रहर 9841299355 
10. सदस्य राजल छुका ह�रसुन्दर 9841566556 
11. सदस्य संजीवप्रसाद दलुाल 9849929226 
12. सदस्य स�वना के.सी. 9860362341 
13. सदस्य रुपक ढुङ्गना 98606528798 
14. सदस्य �करण सुवाल 9851150741 
15. सदस्य �दनेश काक� 9851095776 
16. सदस्य कञ्चन �क�स 9843906408 
17. सदस्य राजकुमार ला�मछाने चमत्कार 9843317262 

8.4. �वपदमा Hot Line नम्बर 
 

क्र सं कायार्लय सम्पकर्  न ं

१ प्रहर� कायार्लय १०० 

२ आगलागी १०२ 

३ जुद्ध बारुण यन्त्र १०१/६६१००४९ 

 



 
भक्तपरु िजल्ला �वपद् पवूर् तयार� तथा प्र�तकायर् योजना, २०७९/080    56 
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