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परिच्छेद- १ : पाल्पा जिल्लाको जिनािी 

१.१ पाल्पा जिल्लाको वस्तुजस्िती 

लमु्बिनी प्रदशे अन्तर्गत पन ेपाल्पा म्िल्ला एक ऐम्तहाम्िक महत्व िोकेको म्िल्ला हो । यि म्िल्लाको िीमाना पवूगमा 

तनह ुं र नवलपरु, पम्िममा अर्ागखाुंची र र्लु्मी, उत्तरमा    ङ्ग  , दम्िणमा रुपन्दहेी र परािी म्िल्लाहरु पदगछन । म्वश्व 
मानम्चत्रमा यो म्िल्ला २७ म्िग्री ४० म्मनटे उत्तरदमे्ख २७ म्िग्री ५७ म्मनटे उत्तरी अिाुंश र ८३ म्िग्री १४ म्मनटे पवूगदखेी ८४ 

म्िग्री ०२ म्मनटे पवूी दशेान्तरिीच फैम्लएको छ । यि म्िल्लाको िेत्रफल १३७३ वर्ग म्क.मी. रहकेो छ । यो म्िल्ला िमनु्री 

ितहिाट कररव २०० म्म. दमे्ख २००० म्म. उचाई िबम फैम्लएको छ । उष्ण िलवाय ुदमे्ख िमम्शतोष्ण हावापानी पाईन ेयि 

भमू्ममा प्राकृम्तक वनस्पती एवुं िैम्वक म्वम्वधता पाईन्छ । यि म्िल्लाको िरदर औषत तापक्रम २३ म्िग्री िमे्ल्ियि भएपम्न 

र्मीयाममा ३५ म्िग्री िमे्ल्ियि भन्दा िढी र िािोयाममा ३.७ म्िग्री भन्दा कम ह ुंदनै ।  

िदरमकुाम तानिनेको म्िक उत्तरमा रहकेो श्रीनर्रिाुंिा यहाुंको आकषगण तथा र्हना हो । ििै भन्दा िम्ढ (५२.३०‰) 

मर्र िाम्तले ििोिाि र्न ेयि म्िल्लाका अम्धकाुंश माम्नि कृम्ष पशेामा िुंलग्न रहकेा छन ्भन ेिैदमे्शक रोिर्ारको लाम्र् 

म्छमकेी राष्र भारत तथा खािी राष्रमा र्एका माम्निहरुको िुंख्या पम्न उल्लेख्य रहकेो पाईन्छ । यि म्िल्लालाई शमै्िक 

िेत्रको रुपमा पम्न एक महत्वपणूग स्थानको रुपमा म्लईन ेर्ररन्छ । िदरमकुाम आिपािमा अवस्थीत ममे्िकल कलेि तथा 

नम्िगङ्र् कलेिहरुले र्दाग दशेका म्वम्भन्न स्थानहरुिाट यहाुं अध्ययनको लाम्र् म्वद्याथीहरु आउन ेर्रेकोले पम्िम पहािमा यो 

म्िल्ला शमै्िक केन्रको रुपमा पम्न म्वकम्ित ह ुंद ैर्ईरहकेो छ । प्राकृम्तक िनु्दरताको दृम्िले अिाध्यै िनु्दर यि म्िल्लाको 

िदरमकुाम तानिनेलाई नपेालको दाम्िगम्लि. पम्न भन्न ेर्ररन्छ । ििले र्दाग यो िेत्र पयगटकीय र्न्तव्यको रुपमा पम्न अर्ािी 

िढ्द ैछ । यि म्िल्लामा िटुवल स्याङ्र्िा ह ुंद ैपोखरा िान ेम्िद्धाथग रािमार्ग र तानिने ह ुंद ैर्लु्मी िान ेदईु मखु्य रािमार्गहरु 

रहकेा छन ्। म्िद्धाथग रािमार्गको िनुौली - ितुगङ्र् खण्ि यि म्िल्लाको मखु्य MSR हो ।  

भौगोजलक अवजस्िती 

(क) अिाुंि: २७०. ४० म्मनटेदखेी २७०. ५७ म्मनटे उत्तरी अिाुंश 

(ख) दशेान्तर: ८३०. १४ म्मनटेदखेी ८४०. २ म्मनटे पवूी दशेान्तर  

(र्) िीमाना: पवूग- तनह ुं र नवपरािी  

पम्िम - अर्ागखाुंची र र्लु्मी  

उत्तर -    ङ्ग   

दम्िणमा - रुपन्दहेी र नवलपरािी  

(र्) िेत्रफल: १३७३ वर्ग म्क.मी. 
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स्िानीय तहहरुको सजंिप्त जवविण 

जस .नं.  स्िानीय तह 
िेत्रफल  

(वगग जकलोजिटि) 
िनसखं्या केन्द्र 

१ तानिने नर्रपाम्लका १०९ .८  ५१४७० तानिने 

२ रामपरु नर्रपाम्लका १२३ .३४  ३९१९० रामपरु 

३ रैनादवेी छहरा र्ाउँपाम्लका १७५ .८८  २३१२४ छहरा 

४ ररब्दीकोट र्ाउँपाम्लका १२४ .५५  १५६३६ खस्यौली 

५ म्तनाउ र्ाउँपाम्लका २०२ १८२९१ दोभान 

६ म्नस्दी र्ाउँपाम्लका १९४ .५  १७६२९ म्मत्याल 

७ पवूगखोला र्ाउँपाम्लका १३८ .५  १६१४५ ररङ्र्नरेह 

८ िर्नािकाली र्ाउँपाम्लका ८४ .१७  १६९३४ म्चतुगङधारा 

९ माथार्ढी र्ाउँपाम्लका २१५ .५९  २४०२४ झिेवा 

१० रबभा र्ाउँपाम्लका ९४ .१२  १७०७७ म्पपलिाँिा 

 

यि म्िल्लामा िषनेी ििै भन्दा िढी ििक दरु्गटनािाट िनधनको िती भईरहकेो पाईन्छ । यि म्िल्लाको प्रमखु 

ििक मार्गहरु तथा िहायक ििक मार्ग म्नबन अनिुार रहकेा छन ्।  

जस.नं. जवविण दुिी (जक.जि.) कैजफयत 

१. म्िद्धाथग रािमार्ग (वटुवल, वतुगङ्र्, आयगभञ्ज्याङ्र् ह ुंद ैराबदी) ६८ म्क.मी Cl  40 

२. आयगभञ्जयाङ्र्-रामपरु ििक खण्ि ५० म्क.मी. Cl  18 

३. ितुगङ्र्-हाथोक-ररिी ििक खण्ि ३५.६६ म्क.मी. Cl  40 

४ हाथोक-छहरा-म्तनम्र्रे २५ म्क.मी. Cl  18 

५ िाुंिटारी-झिेवा-खैरेनी ४८ म्क.मी. Cl  18 

६ िताि ेिाुंिा-अिल-राम्नर्ाट १३ म्क.मी. Cl  18 

७ म्चलाङ्दी-चापपानी-र्रनिाुंिा-राबदी १६ म्क.मी. Cl  18 

८ ह म्मन-ररङ्नरेह-्याम्मरे ११ म्क.मी. Cl  18 

९ िताििेाुंिा-िौर्ार्बुहा-छेलुगङ १५ म्क.मी. Cl  18 

१० दोभान-कचल-िल्ढेङढी १२ म्क.मी. Cl  18 

११ अमलािाि-पलेावाि-तालपोखरा-अर्ागखाुंची १६ म्क.मी. Cl  18 

१२ ताह ुं-ओमचञ्ज्याङ-म्ततेनी-रानीिाि-िहदीखोला १० म्क.मी. Cl  18 

१३ िेलिाुंिा-ढुङ्र्ानािेिी-म्मत्याल-आरुङखोला २७ म्क.मी. Cl  18 

१४ खस्यौली-दउेराली-मनवार् २३ म्क.मी. Cl  18 

१५ िलु्थाके-खानीर्ाउुं-दलैातङु ८ म्क.मी. Cl  18 

१६ िुमे्र-मस्याम-ढुस्टुङ-िताि े १४ म्क.मी. Cl  18 
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१७ राईका-आनन्दीभञ्ज्याङ-रुक्िभेञ्ज्याङ २७ म्क.मी. Cl  18 

१८ िालझण्िी-ििापौवा-िङ्ुर्रेुढुङ्र्ा २०.३ म्क.मी. Cl  18 

१९ ह म्मन-दवेीनर्र-िल्पा-िहादरुपरु १६.८ म्क.मी. Cl  18 

२० झबुिा-्याम्मरे-दमार-िर्ात २६ म्क.मी. Cl  18 

२१ म्िलवुा-अचगल-ेम्िन्दरेु )्यामीरे(  १६.५ म्क.मी. Cl  18 

 

हेजलप्याड. म्द.फेमश दल र्ण हिे क्वाटर तानिने र रामपरु पोिमा स्थायी हमे्लप्याि रहकेो छ । िाथै म्िल्लाको 

स्थानीय तहिुंर् िमन्वय र्री हरेक तहमा कबतीमा एउटा Night Landing Capability िम्हतको हमे्लप्याि म्नमागण र्न े

कायगको लाम्र् िमन्वय भईरहकेो छ । म्वपद उद्धारको िमयमा म्यन ैहमे्लप्यािहरुलाई प्रयोर् र्री म्वपद उद्धार तथा राहत 

म्वतरणको कायग र्ररनछे । यि म्िल्लामा रहकेा हमे्लप्यािहरुको म्ववरण म्नबन अनिुार रहकेो छ । 

जस.नं. स्िान (GR, Latitude, Longitude) कैजफयत 

१ तानिनेः( (म्ि.आर ५५९८२९) 83°33'00', 27°51°00' Night landing Capability 

२ रामपरु (म्ि.आर. ८९६८३७) 83°53'30',  27°52°10' हमे्लप्याि रहकेो 

३ मझुङ्ुर् (म्ि.आर.४०५८४३) 83°30°20',  27°52°19' खलु्ला िम्मन 

४ प्रभाि (म्ि.आर.५४८८०४) 83°31°7' ,  27°51°9' हमे्लप्याि रहकेो 

५ दोभान )म्ि.आर.४९१७९९ (38 °72°51', 72°94°58' हमे्लप्याि रहकेो 

६ खस्यौली (म्ि.आर.५१५७६४) 83°30°29', 27°48°4' खलु्ला िम्मन 

७ ितुगङ्र् (म्ि.आर.५६२८१९) 83°33°10', 27°50°51' खलु्ला िम्मन 

८ नायरनबतलेि (म्ि.आर.६१२८१७) 83°35°11', 27°52°12' खलु्ला िम्मन 

९ दलागिाुंिा (म्ि.आर.६०५८७६) 83°36°30', 27°54°15' खलु्ला िम्मन 

१० ताह ुं (म्ि.आर.७२९५०१) 83°43°14', 27°50°20' खलु्ला िम्मन 

११ म्मत्याल (म्ि.आर.९११७१३) 83°55°15', 27°46°6' खलु्ला िम्मन 

१२ िोमादी (म्ि.आर.३९८८८७) 83°21°5', 27°55°3' खलु्ला िम्मन 

१३ ििुापौवा (म्ि.आर.३२२७४१) 83°19°2', 27°49°10' खलु्ला िम्मन 

१४ ह ुंर्ी (म्ि.आर.७२३८७८) 83°43°14', 27°55°13' खलु्ला िम्मन 

१५ र्ोिादी (म्ि.आर.६०८६४३) 83°39°6', 27°42°9' खलु्ला िम्मन 

१६ दछाग (म्ि.आर.६०८६४३) 83°56°5', 27°50°16' खलु्ला िम्मन 

१७ अर्गली (म्ि.आर.४४५९११) 83°27°11', 27°55°5' खलु्ला िम्मन 

१८ खालीवन (म्ि.आर.८४१८१७) 83°49°7', 27°52°9' खलु्ला िम्मन 

 

सिंाि 

म्िल्लाको प्राय ििै ििो स्थानमा मोिाईलको पह ुंच रहकेो । िाथै शहरी िेत्रमा Landline फोनको पम्न व्यवस्था रहकेो छ । 

यि म्िल्लामा िचुना िहि रुपमा िाधारण िनतािबम प्रिारण र्नगको लाम्र् स्थानीय टेम्लम्भिन स्टेशन, म्वम्भन्न एफ.एम. 

स्टेशनहरु र स्थानीय पत्रपम्त्रकाहरुले म्नकै महत्वपणुग भमु्मका म्नभाउुंद ै आएका छन ् । म्वपदको िमयमा यी िुंचारका 

िाधनहरुको महत्वपणूग भमू्मका रहन्छन ्। 
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(क) म्िल्लाको म्वम्भन्न Electronic म्मम्ियाहरुको म्ववरण म्नबनानिुार रहकेो छन ्। 

म्ि .नुं.  म्मम्िया िबपकग  नबिरहरु Email/Website स्टेशन मनेिेर कै. 

१ श्रीनर्र 

टेम्लम्भिन 

९८५७०६०७६१ 

 

shreenagartv123@gmail.c

om 

म्वष्ण ुम्र्म्मरे  

२ िनराइि 

टेम्लम्भिन 

०७५-५२०७१३ 

९८५७०२८१७७ 

suryodaytv@gmail.com 

santoshpfm.1@gmail.com 

िन्तोष िस्याल  

३ पथृ्वी टेम्लम्भिन   ९८६६५७२२०२  दरु्ाग के.िी/कृष्ण 

पौिेल 

 

४ िामदुाम्यक 

रेम्ियो 

मदनपोखरा 

०७५-४११०५५ 

०७५-४११०५६ 

madanpokharafm@ntc.ne

t.np 

crmhalchal@gmail.com 

म्वरेन्र म्र्म्मरे 

(म्नम्मत्त प्रवन्धक) 

 

५ िामदुाम्यक 

रेम्ियो ममु्िनाथ 

९८५७०६२६७० bhuwanrayamajhi670@g

mail.com 

भवुन रायमाझी  

६ श्रीनर्र एफ.एम., 

तानिेन 

०७५-५२१७३२ 

९८५७०६०५०७ 

devpalpali@gmail.com 

 

दवे िहादरु पचभैया  

७ रेम्ियो 

पम््माञ्जचल 

०७५-५२१७२५  हाल िन्द  

८ पाल्पा एफ.एम.  ०७५-४००३५६ radiopalpafm@gmail.com   

९ िामदुाम्यक 

रेम्ियो, रामपरु 

०७५-४००१६५ 

९८४७५७९९९९ 

 

 
radiorampur@yahoo.com 

छम्व खनाल 

 

 

१० रेम्ियो पाल्पा ९८५७०६८५९३ radiopalpafm@gmail.com दरु्ेश मल्ल  

११ यमु्नक एफ.एम. ९८५७०६०३०१ news.uniquefm@gmail.com िर्म्दश भट्टराई  

१२ रेम्ियो कुटुबि ९८५७०६०६८१ naran.sfm@gmail.com नारायण न्यौपान े  

  

(ख) म्िल्लामा प्रकाम्शत ह न ेपत्र पम्त्रका िबिन्धी म्िवरण 

म्ि.नुं. पत्रपम्त्रकाको 

नाम 

िबपादक िबपकग  नबवर प्रकार ईमले प्रकाशन 

ह न े

स्थान 

कै. 

१ नव 

िनचतेना 

िर्म्दश 

भट्टराई 

९८५७०६०३०१ दमै्नक janachetana@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 

 

२ करुवा  कृष्ण 

काकी 

९८५७०६०८५८ अधग 

िाप्ताम्हक 

karuwaall@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 
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३ र्ाउँले 

दउेराली 

राम प्रिाद 

अयागल 

९८४७०४३४२० िाप्ताम्हक rdp.palpa@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 

 

४ नविबवाद रेखीराम 

राना 

९८५७०६०६९८ िाप्ताम्हक nawasambad1@gmail. 

com 

तानिने, 

पाल्पा 

 

५ पाल्पा 

टाईबि 

झपने्र 

र्म्हरे 

९८५७०६००३३ िाप्ताम्हक palpatimes@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 

 

६ पाल्पा 

िमाचार पत्र 

यज्ञमतूी 

म्तम्मल्िीना 

९८५७०६५८३९ िाप्ताम्हक repoter.palpa@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 

 

७ परेवा भोिराि 

भट्टराई 

९८४७०५२४३३ पाम्िक palpali.bhoju@gmail.com तानिने, 

पाल्पा 

 

  

(र्) अनलाइन म्मम्िया 

जस.नं. अनलाइन जिजडया को 

नाि 

सम्पादक सम्पकग  नम्वि ईिेल प्रकाशन 

हुने स्िान 

कै. 

१ eranimahal.com अमतृ 

अम्धकारी 

९८५७०६००४७ अनलाइन तानिने,  

पाल्पा 

 

२ seroferonews.com ममु्ि न्यौपान े ९८५७०६००९० अनलाइन तानिने   

३ palpasamachar.com यज्ञमतूी 

म्तम्मल्िीना 

९८५७०६५८३९ अनलाइन तानिने  

४ bolikhabar.com िन्दना पोखरेल ९८४७११०४६२ अनलाइन तानिने  

५ katuwalkhabar.com दरु्ेश मल्ल ९८५७०६८५९३ अनलाइन रामपरु  

६ shitalpati.com िर्म्दश भट्टराई ९८५७०६०३०१ अनलाइन  पवूगखोला  

७ nayadhar.com कृष्ण दनागल ९८५७०६२९१७ अनलाइन मदनपोखरा  

 

(घ) हुलाक सम्बन्द्धी जबविण 

म्ि.नुं. ह लाक कायागलयहरुको म्ववरण िुंख्या कैम्फयतक 

१ म्िल्ला ह लाक कायागलय १  

२ ईलाका ह लाक कायागलय १३  

३ अम्तररि ह लाक कायागलय ५२  

४ ह लाक िचुना केन्र ७ हाल िुंचालनमा नरहकेो 

५ कुल िनशम्ि अस्थायी र करार िमते र्री 

(स्थायी ३४ करार १६ अम्तररि १४७) 

१९७  
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(ङ) जिल्लाको सिग्र सिंािको जबविण 

म्ि.नुं. िुंचार िुंख्या कैम्फयत 

१ 
NTC  Tower (2G, 3G, 4G) ५२ 

िल्ढेङर्ढी ह म्मन र्ाँिाकोट िेलिाँिा 

दछागमा नयाँ टावर िम्न रहकेो 

२ NCELL टावर   

३ ह लाक ६६  

४ दमै्नक पम्त्रका १  

५ िाप्ताम्हक पम्त्रका ४  

६ पाम्िक पम्त्रका १  

७ अर्गिाप्ताम्हक पम्त्रका १  

८ िामदुाम्यक एफ.एम. रेम्ियो ७  

९ म्ट.म्भ. च्यानल ३  

१० Wimax, ADSL, Fibre, 

Worldlink Internet, 

Broadlink  

१८०/८१६/९२० 

रामपरु नर्र पाम्लकामा फाइिर नटेवकग को 

म्िस्तार भई रहकेो 

 

 जबदु्यत                                          

म्िद्यतु प्राम्धकरण पाल्पाका अनिुार पाल्पाका ििै नर्रपाम्लकाहरु र र्ाउुंपाम्लकाहरु तथा विामा म्िद्यतु 

परु्ेको छ । नपेाल म्िद्यतु प्राम्धकरणले म्िद्यमु्तकरण र्नग निकेका पाम्लकाहरु लर्ायत अन्य स्थानहरुमा िटुवल पावर 

कबपनी र िामदुाम्यक म्िद्यमु्तकरणिाट म्िद्यतु िवेा उपलब्ध र्राईएको छ । हालिबम यि म्िल्लामा ७ वटा लर् ु

िलम्िद्यतु आयोिना, १८ वटा पमे्ल्रक िटेका आयोिनाहरु िबपन्न भई िुंचालनमा आएका छन ् । यी 

आयोिनाहरुिाट कररि १३० म्कलोवाट म्िद्यतु उत्पादन भई कररि १,८०० र्रधरुी लाभाम्न्वत भएको दमे्खन्छ । 

उत्पाम्दत म्िद्यतुले म्वम्भन्न प्रकारका ग्राम्मण उद्योर्हरु िुंचालन भई स्थानीय स्तरमा रोिर्ारीको श्रिृना ह नकुा िाथ ै

स्थानीय िाम्िन्दाहरुले िवेा िमु्वधा पाईरहकेा छन ्। पाल्पा म्िल्लामा रहकेा लर् ुिलम्वद्यतु आयोिनाहरु िमते िाढी 

पम्हरोको उच्च िोम्खममा रहकेो ह ुंदा म्वपद उद्धारको िमयमा यि र्हृहरुको ममगत िुंभार पम्न प्रमखु कायगको रुपमा 

रहन्छ । पाल्पा म्िल्लामा िुंचालनमा रहकेा प्रमखु लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना तथा पमे्ल्रक िटेका आयोिनाहरुको 

म्ववरण म्नबन अनिुार रहकेो छ । 

जस .नं.  आयोिनाको नाि ििता (जकलोवाट) कै. 

१ िोक्िखेोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना १० .५   

२ छम्तवन खोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना ६ .०   

३ कुरमान खोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना १० .०   

४ म्नस्दी खोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना १४ .०   
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५ म्शवी खोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना ६ .५   

६ ितुीखोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना १६.  

७ िािेखोला लर् ुिलम्िद्यतु आयोिना ८ .०   

८ म्कह न खोला पमे्ल्रक िटे २ .५   

९ िाखदी खोला पमे्ल्रक िटे ३ .०   

१० िकेुताल पमे्ल्रक िटे ३ .०   

११ ििनेी क खोला पमे्ल्रक िटे ३ .५   

१२ खहरेखोला क पमे्ल्रक िटे २ .५   

१३ ओखलढुङ्र्ा क पमे्ल्रक िटे ३ .०   

१४ पाकरीखोला पमे्ल्रक िटे ३ .०   

१५ म्चउरेपानी पमे्ल्रक िटे २ .०   

१६ ि्याङ खोला पमे्ल्रक िटे ३ .०   

१७ ररतङुखोला पमे्ल्रक िटे १ .०   

१८ ििहरे खोला पमे्ल्रक िटे ३ .०   

१९ भमराखोला पमे्ल्रक िटे ४ .०   

२० ििनेी ख खोला पमे्ल्रक िटे १ .५   

२१ ढाके दमार खोला पमे्ल्रक िटे २ .५   

२२ खहरेखोला ख पमे्ल्रक िटे ३ .०   

२३ नाटखोला पमे्ल्रक िटे ३ .२   

२४ पुंधरेा खोला पमे्ल्रक िटे ३ .०   

२५ फेदीखोला पमे्ल्रक िटे ४ .२   
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परिच्छेद २ 

पाल्पा जिल्लािा हुने िनसनु आपतकालीन जवपद् प्रजतकायग योिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

२.१ पृष्ठभूिी 

नपेाल मनिनुी िाढी, पम्हरो ििक दरु्गटनािाट वषनेी प्रभाम्वत ह न ेर्रेको छ । यिका अम्तररि भकूबप, आधँीिेहरी, अम्िना, 

चट्याङ्र् लर्ायत मानव म्िम्िगत म्वपदहरुिाट िदवै िङ्कटाम्भमखु (vulnerable) िमते रहकेो छ । िारबिार र्म्टरहन े

प्रकोपले र्दाग दशेको म्वकाि प्रयािलाई नकारात्मक अिर परररहकेो छ । यस्ता प्रकोपिाट िच्न तथा यिको अिरलाई कम 

र्नग पवूगतयारीका कायगहरु िरकारी तथा र्ैरिरकारी िेत्रिाट कम ैमात्रामा भएका छन ्। प्रकोपको पवूग तयारी र्री िमदुाय तथा 

म्वम्भन्न िरोकारवालाहरुलाई िशम्िकरण र्ररएमा प्रकोपिाट ह न े िनधनको िम्तलाई कम र्नग िम्कन्छ । त्यिकारण 

िनधनको िरुिाथग तथा म्वकािको प्रम्तफललाई म्दर्ो राख्न म्वपद ्पवूगतयारी योिना िनाई कायागन्वयन र्रेर मानवीय तथा 

भौम्तक िम्त कम र्नुग टि्कारो आव्यकता दमे्खन्छ । 

यि योिनामा मनिनुको कारण आपतकालीन म्वपद ् पनग र्एमा कायागन्वयन र्नुगपन े म्वपद ् पवूगतयारी कायगमा िुंलग्न 

िरोकारवाला म्नकायहरु िस्तै, म्िल्ला म्िपद ्व्यवस्थापन िम्मम्त, िरकारी तथा र्ैरिरकारी म्नकायहरु तथा िबिम्न्धत िि ै

राम्ष्रय तथा अन्तरागम्ष्रय िुंर् िुंस्थाहरुले िमन्वयात्मक रुपमा िुंभाम्वत म्वपदक्ो िोम्खमिाट िच्न के कस्ता उपायहरु 

अवलबिन र्नग उपयिु र अत्याव्यक ह न्छ िो िबिन्धमा एक आपिमा छलफल र्री िमन्वयात्मक तवरले म्वस्ततृमा 

पवूगतयारी कायगयोिना तयार र्नग र त्यिको कायागन्वयन व्यवस्थालाई उद्दे् यमलूक, प्रभावकारी, भरपदो र व्यवम्स्थत िनाउन े

उद्दे् यले म्िल्ला तहमा कायागन्वयनलाई िहि िनाउन ििै िरकारी तथा र्ैरिरकारी िाझेदारहरुको िहकायगमा यो कायगयोिना 

अद्यावम्धक र्नुग पन ेआव्यकता रहकेो छ । िाथै म्िल्ला म्स्थत िरकारी तथा र्ैरिरकारी तथा स्थानीय म्नकायहरु र रेिक्रि, 

नार्ररक िमाि र िमु्द्धम्िवी प्रम्तम्नम्धहरुलाई म्वपदक्ो अवस्थामा र्नुगपन ेपवूगतयारी कायगमा िहयोर् पुर्याउन, तथ्यमलूक 

िचूना आदान प्रदान र्नग तथा िमन्वयात्मक रुपले म्क्रयाकलापहरु म्नधागरण र्नग िहि होि भन्न े उद्दे् यले यो मनिनु 

आपतकालीन पवुगतयारी तथा प्रम्तकायग योिना तयार र्ररएको छ । यिमा उल्लेम्खत चरण, प्रम्क्रया वा म्वम्धहरु म्िल्ला तहको 

कायागन्वयन प्रम्क्रयामा िकेिबम कुन ैम्क्रयाकलाप नछुटुन र कुन ैनदोहोररउन भन्न ेकुरालाई िोि म्दन ुपनछे । 

२.२ उदे्दश्यहरु 

यि योिनाको मखु्य उदे्ध्य पाल्पा म्िल्लामा मनिनुिाट ह न िक्न ेिुंभाम्वत िोम्खम पम्हचान र्रीपवूग तयारी र्न,े प्रभावकारी 

म्वपद व्यवस्थापन र म्वपद पिात ्िम्त कम र्नग पवूगतयारी र्री िनधनको िम्त कम र्न ेरहकेो छ । यि म्वपद पवूगतयारी तथा 

प्रम्तकायग योिनाका उदे्ध्यहरु म्नबन अनिुार रहकेा छनः 

 प्रकोपको िबभाम्वत, िुंकटाम्भमखु स्थलको पम्हचान र्रर स्तरीकरण र्न े। 

 प्रकोपको अवस्थामा िनशम्िको पम्हचान र्रर म्िबमवेारीको वाँिफाँि र्न े। 

 प्रकोप पिात उद्धारको लाम्र् यथाम्िर् र्टना स्थलमा पमु्र् उद्धार र्नग ििम िनाउन े। 

 म्वपद ्पिात प्रभाम्वत व्यम्ि िमदुायलाई राहत श्रोतको खोिी र्न े। 

 प्रकोप पिात ्म्पिीत मम्हला, अपाङ्र्, र्भगवती तथा ितु्केरी मम्हला, िालवाम्लका, वदृ्धवदृ्धाहरुलाई मध्यनिर र्रर 

राहतका कायगक्रमहरुको योिना िनाउन े। 
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२.३ लक्ष्य 

पाल्पा म्िल्लामा िरोकारवाला म्नकायहरुिुंर् िमन्वय र िहकायग र्री व्यवम्स्थत र योिनावद्ध रुपले मनिनुिाट ह न िक्ने 

म्वपद ्व्यवस्थापन र्न े। 

 

२.४ िेत्र 

पाल्पा म्िल्लामा ह न े म्वम्भन्न म्वपदका र्टनाहरुलाई न्यमु्नकरण र्नग र र्टनाहरु र्टेपिात म्वपद प्रम्तकायगमा प्रभावकारी 

तररकाले कायग िबपादन र्नग दहेायका म्वषय िस्तहुरुलाई िमटेी म्वपद प्रम्तकायग योिना तयार र्ररएको छ । 

(क) म्िल्लाको िस्तमु्स्थती र म्वपदको िमयमा एकीकृत पररचालन  

(ख) म्िल्लामा ह न ेम्वपदका प्रकार, िबभाम्वत ईलाकाहरु, कारण, अिर र म्वशे्लष्ण 

(र्) पाल्पा म्िल्लामा मनिनुको कारण ह न ेम्वपदका िमय रेखा 

(र्) पाल्पा म्िल्लाको िमग्र पवूग तयारी तथा प्रम्तकायग योिना  

(ङ) म्िल्लामा भएका म्वपद उद्धार िामाग्रीहरु र म्वपद प्रम्तकायगको लाम्र् िरुिा म्नकायहरुको पररचालन 

(च) म्वपद व्यवस्थापन कायगमा रहकेा िमस्या  

मनिनुको कारण म्वर्तमा र्टेको र्टनाहरुको आधारमा पाल्पा म्िल्लामा िबभाम्वत म्वपदक्ो रुपमा िाढी, पम्हरो,  

हावाह री, चट्याङ्र् आम्द कारणिाट िीउ, धनिनको नोक्िानी ह न ुप्रमखु िमस्या रहकेो छ । 
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    परिच्छद ३ : जवपद् िोजििको अवस्िा 

३.१ पाल्पा जिल्लािा जवपद् हुन सक्ने सम्भाजवत जवपदका घटनाहरु 

 (ख) बाढी पजहिो िषागतको िमयमा अम्तिमृ्िका कारण नदी नालाहरुमा िाम्िक भन्दा िढी मात्रामा पानी परर 

िहाव म्तब्र रुपमा आउनाले िाढी पम्हरो आउन ेर म्िशषे र्री उत्तरी िेत्रमा म्भरालो िग्र्ामा भिुय भई पम्हरो िान े

र्रेको छ । म्िशषे र्री म्िद्धाथग रािमार्गमा पन ेम्िद्धिािा आिपाि ईलाकामा िषागयामको िमयमा पम्हरो र्ई यातायात 

अवरुद्ध भई आवार्मनमा िमते अिर पारेको दमे्खन्छ । यस्तै दम्िण पवूगमा मािी फाुंट नम्िकमा रहकेो म्िस्ने खोला 

र धोवािी खोलामा अम्िरल िषागको कारणिाट आउन ेिाढीले र्दाग मािी फाुंट म्कनारमा भएको िस्ती िढी प्रभाम्वत 

भएको दमे्खएको छ । 

 । 

 

(र्) िहािािी   धरैे ब्यम्िहरुलाई एकै िमय एकै म्कम्िमका रोर् लार्ेमा ह न ेमहामारी अन्तर्गत झािापखला, हिैा, 

रुर्ा र म्नमोम्नया, िन्िीि िस्ता रोर्हरु खाि र्री िषागयाममा फोहर खानपेानी र िनचतेना कम्मको कारणले ह न ेर्रेको 

दमे्खन्छ । २०६६ िाल पम्छको तथ्याङ्क हदेाग यि म्िल्लामा झािापखालिाट त्यम्त धरैे महामारी भएको पाईदनै । 

कोम्भि-१९ िुंक्रमणिाट यो म्िल्ला पम्न अम्त प्रभाम्वत रहकेो म्थयो भन ेहाल िामान्य अवस्था रहकेो छ ।  

(ङ) हावाहुिी/आंजधबेिी.  फाल्र्णुदखेी िैशाखको िमयमा आुंम्धिेरी चली धनिनको िती ह न ेर्रेको पाईन्छ । 
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(च) िट्याङ्ग. नपेालमा र्एको केही दशकदमे्ख चरेु तथा महाभारत िेत्रमा चट्याङ्र्का र्टनाहरु िढी ह ने 

र्रेको पाईन्छ । तराई र पहािलाई छुट्याउन ेचरेु िेत्रको नम्िकमा पन ेपाल्पा म्िल्ला चट्याङ्र्को पम्न उच्च िोम्खममा 

रहकेो म्िल्लामा पदगछ । िषागयामको िमयमा चट्याङ्र्िाट पम्न धनिनको िती ह न ेर्रेको पाईन्छ । 

(छ) अन्द्य. ितगमान अिस्थामा िलिाय ुपररवतगनको कारण म्िम्भन्न िमस्याहरु उत्पन्न भएका छन । िुंर्लको म्िनाि 

तथा लामो खिेरीका कारण पानीका महुान िकु्न े र खानपेानीको अभाव ह न े िमस्या िढ्द ै र्ईरहकेो छ । यिका िाथै 

वातावरणीय प्रदषुण ह नाले म्िम्भन्न म्कम्िमका र्टना तथा रोर्हरुिाट माम्निहरु म्पम्ित भई अिरको िामना र्री राख्न ुपरेको 

छ ।  

३.२ पाल्पा जिल्लािा जवपद् उत्पन्द्न हून सक्ने सम्भाजवत ईलाकाहरुको बगीकिण 

यि म्िल्लाम्स्थत स्थानीय तहहरुलाई दहेाय अनिुार िबभाम्वत म्वपद ्िेत्रको रुपमा र्ररएको वम्र्गकरण दहेाय अनिुार रहकेो 

छ । 

पाल्पा जिल्लािा हुन सक्ने वाजढ, पजहिो िोजिियकु्त स्िानहरु 

क्र.

स.ं 

स्िानीय 

तहको नाि 

िोजििको जकजसि ि िेत्र आश्रय                            

स्िल 
वाजढ पजहिो आगलागी 

१.  तानिने 

नर्रपाम्लका 

तानिने न.पा. विा नुं 

१४ अर्गली, १३ छेलुुंर् 

र रानीर्ाट िेत्र, ररिी, 

मािीफाँट 

 

विा नुं. ६ काम्िपौवा, विा नुं. 

१ र्ैरार्ाउँ, विा नुं ७ प्रभाि, 

१३ छेलुुंर् तानिने-ररिी ििक 

खण्िको िबमोिारी, िोत े

लर्ायतका िेत्रहरु 

तानिने 

नर्रपाम्लका 

श्रीनर्र, िनदवेी, 

म्तलाहार िाँखर 

िल्लेरी वन िेत्र 

तथा आिपािका 

िम्स्त र नम्िकका 

िुंर्लहरु ।   

 

 

२.  रामपरु 

नर्रपाम्लका 

रामपरु रामपरु न.पा. -३, दछाग िेत्र 

 

रामपरु नर्रपाम्लकाका  

आिपािका िम्स्त   

तथा िुंर्लहरु । 

 

३.  म्तनाउँ 

र्ाउँपाम्लका 

 म्तनाउ र्ा.पा.को म्िद्धिािा 

दमे्ख झबुिाको रािमार्ग िते्र, 

कोलिाुंिा 

दोभान, कोलिाँिा िेत्र 

म्तनाउ र्ा.पा. तथा 

आिपािका िम्स्त र 

िुंर्लहरु 
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४.  माथार्ढी 

र्ाउँपाम्लका 

विा नुं १ दोहोरो फेदी, 

विा नुं. २ रुप्िे, खहरे, 

विा नुं. ३ मािी फाँट,  

िराई, विा नुं. ४ झिेवा 

फाँट, विा नुं.६ र्ोिादी 

फाँट 

विा नुं ३ म्िकारकोट, 

कौिेलेक, विा नुं ४ म्नम्प्रकोट,  

दवेर्ीर, केरौली, विा नुं ६ 

चारर्रे, विा नुं ७ रहिाि 

विा नुं १ धरेैनी, विा नुं 

३ ओलेि, विा नुं ४ 

िर्ाल,े विा नुं ८ 

िहादरुपरु 

 

५.  म्नस्दी 

र्ाउँपाम्लका 

 फोम्क्िङकोट, रुप्ि,े 

िहलकोट, ्याम्मरे 

 म्नस्दी र्ाउँ 

पाम्लकाको 

म्झरुवाि िेत्र 

६.  पवूगखोला 

र्ाउँपाम्लका 

विा नुं. १ म्छि ्र्ाउँ , 

विा नुं. २  लािे,  राक्िे, 

विा नुं. ३ म्वताग ििार, 

कलौली, विा नुं. ४ 

मुंर्ला 

विा नुं. १ म्छि ्र्ाउँ, विा नुं. 

२ िमुग, विा नुं. ४ मिार, 

केरौली, उि्िाँिा, काफल 

िाँिा, विा नुं. ५ स्याफल, 

भोचािारी. म्वरखरक, भाल े

खकग , भि,े विा नुं. ६ झेम्राङ, 

म्पपङदी, लाकुरी, चिेोङ 

  

७.  रबभा 

र्ाउँपाम्लका 

काम्लर्ण्िकी नदीको 

प्रभाव पन ेह रँ्ी र अिदी 

िेत्र 

रबभा र्ाउँ पाम्लका-२ को 

फोम्क्िङकोट, म्पपलिाँिा, 

लिनु,े ताह ,ँ ह म्मन लर्ायतका 

िेत्र 

रबभा र्ाउँ पाम्लकाको 

ह म्मन िेत्र, िामदूाम्यक 

तथा म्नम्ि वन िेत्रहरु । 

 

८.  वर्नािकाल

ीी 

र्ाउँपाम्लका 

विा नुं ४ र ५ को राबदी 

ििारिेत्र, विा नुं ६ 

दपुगकको मझेदा, 

म्चचाहा र मईचौर 

मम्झिस्ती आिपाि 

िेत्र 

विान ७  खानीर्ाउुं, विा नुं ६ 

र्ुुंर्ा, विा नुं ४ भालेवाि, विा 

नुं ३ को नायर आिपाि िेत्र 

िर्नाि र्ाउँ 

पाम्लकाको तथा 

आिपािका िम्स्तहरु । 

 

९.  ररम्व्दकोट 

र्ाउँपाम्लका 

 ररम्ब्दकोट विा नुं ४ 

िबमोिारी , भैरिस्थान 

आिपाि 

  

१०.  रैनादवेी 

छहरा 

र्ाउँपाम्लका 

 पालङु मनैादी रैनादवेी छहरा र्ाउँ 

पाम्लकाको  

िल्िेङर्ढी िेत्र 
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नजद कटान भएका सम्भाजवत िेत्रहरु 

 तानिने नर्रपाम्लका - १४ म्स्थत रुरु िेत्र र तानिने नर्र पाम्लका १३ रानीमहल िेत्र 

 िर्नािकाली र्ाउँ पाम्लकाको राबदी आिपाि िेत्र 

 रबभा र्ाउँ पाम्लकाको ह रँ्ी आिपाि िेत्र 

 रामपरु नर्र पाम्लकाको काम्लर्ण्िकी नदी आिपाि िते्र  

 माथार्ढी र्ाउँ पाम्लकाको मािी िेत्रमा पन ेम्तनाउ नदी आिपाि िेत्र 

 रैनादवेी छहरा र्ाउँ पाम्लकाको िदवेा खोला आिपाि िेत्र 

 

३.३  पाल्पा जिल्लािा िनसनुको कािण आ.व. ०७८/८९ को बैशाि िसान्द्तसम्ििा भएका घटनाहरु 

जवपद्को प्रकाि जवपद्को सखं्या िृतक सखं्या घाईते 

पम्हरो ७ ३ - 

चट्याङ्र् १ - १ 

िाढी/ खोलाले िर्ाएको/ िुवान ८ ८ - 

ििक दरु्गटना १ - ४ 

िबमा १७ ११ ५ 
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जवपदको सिय िेिा ि प्रकोप पात्रो: 

पाल्पा म्िल्लामा म्वपदले् म्वर्त ५ वषग दमे्खको र्टनाहरुलाई आधार मान्दा म्िल्लामा म्वपदक्ो िमय रेखा दहेाय अनिुार 

रहन ेपाईएको छ । 

र्टना तथा 

प्रकोप  

िैशाख िेष्ठ अिार श्रावण भदौ अिोि कम्तगक मुंम्िर पषु मार् फार्नु चतै्र 

िाढी   * * *        

झािापखाला * * * *        * 

रुर्ाखोकी         * *  * 

पम्हरो  * * * *        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

हावाह री  

* *         * * 

कृम्षवालीमा 

रोर् 

  * * *        

पशपुुंिीमा 

रोर् 

       * *    

अम्िना * * *          
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जिल्ला जवपद् व्यवस्िापन सजिजत                                                                                                                      

म्िल्लामा ह न ेम्वपद व्यवस्थापनको लाम्र् म्िल्ला स्तरमा म्वपद िोम्खम िेत्रहरुको पम्हचान, म्वपद प्रम्तकायग, उद्धार र    

राहतको म्ववतरण र्नगको लाम्र् म्वपदको म्िल्ला स्तररय योिना, श्रोत िाधनहरुको पररचालन र्नग माम्थल्लो म्नकायहरुिुंर् 

िमन्वय र्नगको लाम्र् पाल्पा म्िल्लामा म्नबन िमोम्िमको एक म्वपद ्व्यवस्थापन िम्मम्त रहनछे । 

१. प्रमखु म्िल्ला अम्धकारी अध्यि 

२. म्िल्ला िमन्वय िम्मम्तको िभापम्त वा म्निले म्िल्ला िमन्वय िम्मम्तको 

िदस्यहरू मध्येिाट मनोनयन र्रेको व्यम्ि 

िदस्य 

३. नपेाल िरकारका म्िल्ला स्तरीय कायागलयका प्रमखुहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            िदस्य 

४. म्िल्ला म्स्थत िरुिा म्नकायका प्रमखुहरू िदस्य 

५. म्िल्ला म्स्थत नपेाल रेिक्रि िोिाईटी कायागलयका प्रमखु िदस्य 

६. राम्ष्रय स्तरका रािम्नम्तक दलका म्िल्लास्तरीय प्रम्तम्नम्धहरू िदस्य 

७. िभापम्त, म्िल्ला उद्योर् वाम्ण्य िुंर् िदस्य 

८. नर्र पाम्लका तथा र्ाउँ पाम्लकाका प्रमखु/प्रम्तम्नम्धहरु िदस्य 

९. प्रमखु म्िल्ला अम्धकारीिाट मनोम्नत म्वपद ्िेत्रका अनभुवी मम्हला प्रम्तम्नम्ध 

२ 

िदस्य 

१०. म्िल्ला स्तरीय राम्ष्रय तथा अन्तरराम्ष्रय र्ैरिरकारी िुंर् िुंस्था, िामाम्िक 

िुंर् िुंस्था तथा म्िल्लाका प्रम्तम्ष्ठत िमाििवेी मध्येिाट प्रमखु म्िल्ला 

अम्धकारीले मनोनयन र्रेका तीन िना 

िदस्य 

११. म्िल्ला म्स्थत म्वपद ्व्यवस्थापन िबिन्धी प्राम्वम्धज्ञ मध्येिाट प्रमखु म्िल्ला 

अम्धकारीले मनोनयन र्रेका दईु िना 

िदस्य 
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परिच्छेद ४ : प्रजतकायग योिना                                                                                                                                                                                                                                                        

४.१ पाल्पा जिल्लाको सिग्र जवपद िोजिि पूवगतयािी तिा प्रजतकायगयोिना 

नपेाल िाढी, पम्हरो, हावाह री , चट्याङ्र्, अम्तविृी िस्ताप्रकोपिाट उच्च िोम्खममा रहकेो छ । यस्ता म्वपदिाट िोर्ाउन र 

प्रकोप म्िम्िगत म्वपदको िमयमा प्रभावकारी रुपमा मानवीय िहायता पररचालन र्नग र िुंम्िधानत म्नकायहरुको म्िबमवेारलाई 

प्रि म्कटान र्नगको लाम्र् म्वपद पवूगतयारी  तथा प्रम्तकायग योिनाले महत्वपणूग  भमू्मका म्नवागह र्दछग ।  

४.२ योिनाको िहत्व:  

पाल्पा म्िल्लामा िह  प्रकोप म्वशषे र्री िाढी, पम्हरो, ििक दरु्गटनािाट िषनेी िुलो धनिनको िम्त र्रेको म्वम्भन्न तथ्य तथा 

तथ्याुंकले पिुी र्दगछ । म्िल्ला म्िपद ्व्यवस्थापन िम्मम्तको नतेतृ्वमा म्वपद पवूगतयारी तथा प्रम्तकायग योिना तयार र्री कायग 

िबपादन र्दाग म्वपद ्िोम्खम न्यमू्नकरणका कायगमा उल्लेखम्नय प्रर्ती ह न ेदमे्खन्छ । 

जवपद पूवग तयािी तिा प्रजतकायग योिनाको उदे्दश्यहरु 

(क) म्वपद ्प्रभाम्वत िेत्रका पररवार िमदुायलाई तत्काल उद्दार र्री मानम्वय िहयोर् उपलब्ध र्राउन े। 

(ख) म्वपद ्प्रभाम्वत माम्निलाई िरुम्ित, िबमानिनक, म्िवन यापनको लाम्र् िहयोर्  उपलब्ध र्राउन े। 

(र्) म्वपद ्पवूग तयारी तथा प्रम्तकायगको लाम्र् स्थानीय तहिुंर् न्यनुतम श्रोत िाधनको पररचालन र्द ैिमन्वय र 

िहकायगलाई थप मििदु िनाउन ु। 

(र्) म्वपद ्उद्धारमा िहभार्ी ह न ेम्नकायहरु िीच िुंयिु ताम्लम िुंचालन र्नुग । 

(ङ) म्वपदिन्य िोम्खम कम र्नग र म्वपद पम्छको पनुलागभ प्रकृयालाई व्यवस्थापन र्न े। 

(च) स्थानीय म्नकायहरु म्वपद व्यवस्थापन ताम्लम प्राप्त म्टमले न ैतत्काल First Responder को रुपमा कायग  

 र्नग िक्न े।                                                                                                                                                                                         
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४.४. पाल्पा जिल्लाको जवपद् िोजिि न्द्यूजनकिण, पूवग तयािी तिा प्रजतकायग योिना  

क) पुवगतयािी योिनााः म्िल्ला म्वपद व्यवस्थापन िम्मम्तले स्थानीय तहहरु, अन्य िरोकारवाला 

म्नकायहरुको िुंलग्नता िम्हत स्थानीय तहहरुको छुट्टा छुटै्ट  र म्िल्लाको िमग्र म्वपद व्यवस्थापन योिना 

तयार र्नगको लाम्र् दहेाय अनिुार कायग िबपादन र्नेछ । 

क्र.

स. 

गजतजवजध लक्ष्य जनकायहरु सहयोगी/ स्िानीय सिकाि सबै 

१ म्िल्ला म्वपद व्यवस्थापन 

िम्मम्तको िैिक िस्न े

वषगको 

कबतीमा 

चार 

पटक  

म्िल्ला प्रशािन कायागलय रािनीम्तक दल, िमन्वय िम्मम्त, 

म्वषयर्त कायागलय,स्थानीय 

तहका प्रमखुहरु, रेिक्रि, र्ैर 

िरकारी िुंस्था, नपेाल पत्रकार 

महािुंर् 

२ िचुना प्रम्वम्धको प्रयोर् र्री 

तथ्यमलुक िचुना िुंकलन, 

म्वशे्लषण र िबप्रेषण 

म्नरन्तर म्िल्ला म्वपद ्व्यवस्थापन 

िम्मम्त, म्िल्ला िरुिा िम्मम्त, 

स्थानीय तह 

म्निी िेत्र, िमदूाय, िुंचार िेत्र, 

NTC, NCELL 

३ ििेट व्यवस्था र्न े म्नरन्तर नपेाल िरकार, प्रदशे िरकार, 

स्थानीय तह 

उद्योर् वाम्ण्य िुंर्, रेिक्रि 

४ प्रत्येक स्थानीय तहले खलूा 

िाँउको पम्हचान र्न े। 

३ मम्हना 

म्भत्र 

स्थानीय तह म्िल्ला प्रशािन कायागलय, 

मालपोत र नापी कायागलय 

५ ििै स्थानीय तहलाई िमटेन ेर्री 

Equipment िम्हतको 

QRT/IRT र उद्धारकमीको  

Team  खिा र्री दरुुस्त राख्न े । 

म्नरन्तर म्िल्ला  

िरुिा िम्मम्त, म्वषयर्त 

कायागलयहरु 

म्िल्ला िमन्वय  िम्मम्त, उद्योर् 

वाम्ण्य िुंर्, रेिक्रि, स्काउट, 

ताम्लम प्राप्त म्वज्ञ िमहु 

६ खाद्यान्न, इन्धन र राहत 

िामाग्रीको भण्िारको व्यवस्था 

र्न े

म्नरन्तर म्िल्ला म्वपद ्व्यवस्थापन 

िम्मम्त, स्थानीय तह, उद्योर् 

वाम्ण्य िुंर्, व्यापार िुंर्, 

कृम्ष ज्ञानकेन्र, खाद्य प्रम्वम्ध तथा 

र्णु  म्नयन्त्रण कायागलय, 

म्िम्भिन कायागलय, कृम्ष 

िामाग्री िुंस्थान, ग्याँि म्वके्रता 

िुंर्, परेोम्लयम म्िलिग 

एिोम्शएिन, व्यविाम्यक 

प्रम्तषि्ान 

७ तटिन्ध, िाढी र पम्हरोको 

म्नयन्त्रण तारिाम्लको 

व्यवस्थापन 

म्नरन्तर स्थानीय तह, भ ु.तथा िलाधार 

व्यवस्थापन कायागलय, िलश्रोत 

तथा म्िचाई म्वकाि म्िम्भिन, 

ििक म्िम्भिन कायागलय 

नपेाल िरकार, प्रदशे िरकार, 

म्िम्भिन वन कायागलय, भरु्भग 

म्वदह्रु 

८ म्वपद ्िोम्खम िेत्रको नक्शाुंकन 

तथा वस्तीहरुको पम्हचान 

म्नरन्तर म्िल्ला िरुिा िम्मम्त, स्थानीय 

तह, नापी कायागलय, भ ुतथा 

िलाधार व्यवस्थापन कायागलय 

शहरी म्वकाि तथा भवन म्नमागण 

कायागलय, भरु्भग म्वदह्रु 
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९ िुंभाम्वत िोम्खम भएका 

स्थानको िानकारी 

िवगिाधारणहरुलाई र्राउन े

म्नरन्तर स्थानीय तह, DEOC,िरुिा 

म्नकायहरु र नपेाल पत्रकार 

महािुंर् 

र्ैर िरकारी िुंस्था रेिक्रि 

१० अस्पतालहरु, स्वास्थ्य 

चौकीहरुमा औषधीहरु िम्हतको 

उपचार र्नग तयारी अवस्थामा 

राख्न,े कोम्भि - १९ रोकथाम 

तथा व्यवस्थापनका लाम्र् 

स्थाम्नय तहिुंर्को िमन्वयमा 

तयारी अवस्थामा रहन े

म्नरन्तर स्थानीय तह, िनस्वास्थ्य 

कायागलय, अस्पताल, स्वास्थ्य 

चौकीहरु  

म्िल्ला िरुिा िम्मम्त, औषधी 

व्यविायीहरु, उद्योर् वाम्ण्य 

िुंर्, रेिक्रि 

 

११ मनिनुको िमयमा ह न िक्न े

िुंभाम्वत ििक अवरोधलाई 

हटाउन तत्काल िमाधान र्नग हभेी 

Equipment िम्हतको 

आव्यक िनशम्ि रणनीम्तक 

स्थानमा राख्न े 

 

आषाढ 

दमे्ख 

आम्श्वन 

िबम 

ििक म्िम्भिन कायागलय, 

स्थानीय तह, म्िल्ला प्रशािन 

कायागलय, म्िल्ला प्रहरी 

कायागलय, शिस्त्र प्रहरी िल

  

यातायात व्यविायीहरु 

१२ िाढी, पम्हरो, आर्लार्ी, भकुबप, 

िस्ता म्वपदक्ा र्टनाहरु र िो 

िाट ह न ेिम्तका िबिन्धमा 

िनचतेना फैलाउनकुा िाथै 

िुंभाम्वत िोम्खम न्यनुीकरणका 

लाम्र् िबिद्ध ििैले िमन्वय र्न े

Fire fighting equipment 

व्यवस्थापन र्न े।  

कम्बतमा 

वषगको १ 

पटक 

म्िल्ला िमन्वय िम्मम्त, प्रदशे, 

म्िल्ला र स्थानीय म्वपद ्

व्यवस्थापन िम्मम्तहरु, 

रािनीम्तक दलहरु  

िावगिम्नक िुंस्था, रेिक्रि, 

स्वास्थ्य कायागलय, िबवम्न्धत 

कायागलयहरु  

स्थाम्नय िरकारहरु 

१३ झािा पखाला, म्नमोम्नया, ्वरो 

लर्ायतका रोर्हरुको महामारी 

म्नयनत््रण र्न े इक्यपुमने्ट आपमू्तग 

व्यवस्थापन, म्िशषेत  कोम्भि १९ 

को महामारी िचतेना, 

क्वारेन्टाइन, आईिोलेिन वािगहरु 

िन्क्रमण िोम्खम स्थान पम्हचान 

आम्द । 

िचुना 

प्राप्त 

पिात 

िषग भरी 

स्थानीय तह, िनस्वास्थ्य 

कायागलय, म्िल्ला अस्पताल, 

आयुगवेद कायागलय, म्निी 

िेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य 

िुंस्था क्वारेन्टाइन अइिोलिेन 

कि स्थापना 

आव्यक उपकरण िामाग्री 

व्यवस्थापन 

नपेाल िरकार, प्रदशे िरकार, 

म्िम्भिन वन कायागलय, नपेाल 

पत्रकार महािुंर्, रेिक्रि 

स्थानीय िरकार 

१४ म्िल्ला आपतकालीन                                                                                                                                                                                                                                 

कायग िुंचालन केन्र (DEOC) 

लाइ High Alert Phase मा 

राख्न े

म्नरन्तर म्िल्ला िरुिा िम्मम्त 

 

रेिक्रि 
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१५ स्थानीय स्वम िवेकहरुको र्िन 

र्न े

म्नरन्तर म्िल्ला िमन्वय िम्मम्त, 

स्थानीय तह, रेिक्रि 

रािम्नम्तक दल 

१६ भौम्तक िुंरचनाहरु म्नमागण र्दाग 

भवन िुंम्हता लर्ायत अन्य 

स्वीकृत म्नदमे्शका वा 

मापदण्िको पालना र्राउन े। 

म्नरन्तर स्थानीय तह िहरी म्वकाि तथा भवन म्नमागण 

कायागलय 

१७ म्वपद ्प्रम्तकायगका लाम्र् 

आपत्काम्लन नमनुा अभ्याि र्न े

/ र्राउन े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

वषगको २ 

पटक 

रेिक्रि स्थानीय तह 

म्वपद ्व्यवस्थापन िम्मम्त, र्ैर 

िरकारी िुंस्था, नार्ररक िमाि, 

म्निी िेत्र, िावगिम्नक िुंस्था, 

व्यविाम्यक प्रम्तषि्ान 

१८ म्वपदक्ो िमयमा मतृ्य ु ह न िक्न े

माम्निको तथा िनावरको शव 

व्यवस्थापनको लाम्र् खाली 

स्थानको पम्हचान र्न े

यथािक्य 

म्छटै्ट 

स्थानीय तह म्िल्ला म्वपद ्व्यवस्थापन 

िम्मम्त, म्िल्ला िमन्वय िम्मम्त 

 

िाः प्रजतकायग योिनााःयि म्िल्लामा म्वपदका र्टनाहरुलाई प्रम्तकायग र्नगको लाम्र् िमग्र म्िल्लालाई म्वम्भन्न म्वपदका 

र्टनाहरुलाई श्रेणीकरण र्री चार िके्टरमा म्वभािन र्री कायग िुंचालन र्दाग प्रभावकारी ह न ेदमे्खन्छ । 

(क) िके्टर म्वभािन प्राकृम्तक तथा मानव म्िम्िगत प्रकोपका र्ट्नामा िनधनको िती भई ह न िक्न ेखतरालाई िहिताका 

िाथ ब्यिम्स्थत तथा प्रभावकारी रुपमा उद्धार र राहत प्रदान र्नग यि म्िल्लाको भौर्ोम्लक वनावट अनिुार म्नबन िके्टरमा 

म्िभािन र्ररएको छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(१) नुं.१ िके्टर. तानिने न.पा. र आिपािका र्ा.पा.हरु ("क" र्लु्म र्ण ह.ेक्वा.) 

(२) नुं.२ िेक्टर. रामपरु न.पा. र आिपािका र्ा.पा.हरु ("ख" र्लु्म रामपरु) 

(३) नुं.३ िेक्टर. मािी, िराई र आिपािका र्ा.पा.हरु ("र्" र्लु्म र्ण ह.ेक्वा.) 

(४) नुं.४ िेक्टर. चरचरे, झबुिा, म्िद्धिािा र आिपािका र्ा.पा.हरु (मद्दती र िन्दोिस्ती र्लु्म िुंयिु रुपमा) । 

 

४.५ जिल्ला जवपद् व्यवस्िापन सजिजतले गनुग पने कायग तिा तयािीहरु  

म्िल्ला म्वपद व्यवस्थापन िम्मम्तले र्नुग पन ेकायगहरु म्नबन अनिुार रहकेा छन ्

(क) म्िल्लास्तरीय िरकारी िुंस्था, िामदुाम्यक िुंस्था, म्वपदिाट प्रभाम्वत वा िबभाव्य प्रभाम्वत िमदुाय, म्िल्ला म्स्थत 

म्वज्ञहरु, िामाम्िक कायगकताग एवुं व्यम्िहरु िमतेलाई िुंलग्न र्री म्िल्लास्तरीय म्वपद ्व्यवस्थापन योिना िनाउन ेर 

यस्ता योिनाहरु कायागन्वयन िवै पिहरुलाई िुंलग्न र्राउन िबिम्न्धत ििैलाई तयारी हालतमा राख्न े।  

(ख) म्िल्लाको म्वपद ्िबिन्धी पवुग चतेावनी व्यवस्था िस्ता म्वपद ्िोम्खम न्यमु्नकरणका म्वम्भन्न पिको अवस्थािारे 

िम्मम्तलाई िानकारी म्दन े।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(र्) आव्यकता अनिुार प्रादमे्शक म्वपद ्व्यवस्थापन िम्मम्तिुंर् परामशग म्लई म्िल्लाको भौम्तक अवस्था, िुंस्थार्त 

िमता तथा उपलव्ध श्रोत, िाधन िमतेलाई मध्यनिर र्द ैउपयिु पवुग तयारी, न्यमु्नकरण, उद्धार तथा राहत िाथ ै

पनुस् थापना तथा पनुम्नगमागण रणनीम्त तयार र्न े।  

(र्) म्िल्ला स्तरीय आपतकाम्लन योिना म्नदमे्शका िमय िमयमा िम्मिा र्न े।  
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(ङ) िमय िमयमा ििै पिहरुलाई िहभार्ी र्राई मनिनुिाट ह न िक्ने  म्वपद ्व्यवस्थापन ताम्लम िुंचालन र्न े।  

(च) म्वपद ्व्यवस्थापन िबिन्धी िवै अवस्थामा िुंचार माध्यमलाई अम्धकतम िहभार्ी र्राई म्क्रयाशील राख् न े।  

(छ) स्थानीय स्तरको म्वपद ्व्यवस्थापन योिना म्नमागण र्नग आम्थगक तथा प्राम्वम्धक िहयोर् र्न े। 

(ि) म्वपद ्व्यवस्थापनका लाम्र् आव्यक िनशम्ि र िाधनहरुलाई तयारी हालतमा राख्न े। 
 

म्िल्ला म्वपद ् व्यवस्थापन िम्मम्तको योिना अनिुारको योिना अनिुार म्िल्लामा ह न ेिनुिकैु म्वपदह्रुको प्रम्तकायगको 

लाम्र् िरोकारवाला म्नकायहरुले म्वपद ्व्यवस्थापन पवूग तयारी योिना अनिुार िमन्वय र िहकायग र्द ैम्वपद ्व्यपस्थापन 

ताम्लम प्राप्त टोलीलाई पररचालन र्री दहेाय अनिुार कायग िबपादन र्नछे ।  

क्र.

स.ं 

गजतजवजध लक्ष्य जनकायहरु सहयोगी 

१ र्टना थाहा पाउनिाथ ििै  

म्नकायहरुिुंर् िमन्वय र्री 

िचुना म्लन े

म्नरन्तर िावगिम्नक िुंस्था, 

स्थानीय तह र व्यम्िहरु 

िरोकारवाला म्नकायहरु 

२ ताम्लम प्राप्त खोि तथा उद्धार 

टोलीलाई तरुुन्त र्टनास्थलमा 

पररचानल र्न े

र्टनाको िचुना प्राप्त 

ह ना िाथ 

म्िल्ला म्वपद ्

व्यवस्थापन िम्मम्त, 

िरुिा म्नकाय उद्धार 

कायगको िमहु 

रेिक्रि, स्काउट, र्ैर 

िरकारी िुंस्था, स्वयुं 

िवेक, म्वशषेज्ञ 

३ म्वपद ्प्रभाम्वतको खोि तथा 

उद्धार िुंचालन र्न े

तरुुन्त र्ोरखदल र्ण, नपेाल 

प्रहरी, िशस्त्र प्रहरी तथा 

स्थानीय 

िमदूाय/स्थानीय तह 

रेिक्रि, स्काउट, र्ैर 

िरकारी िुंस्था, स्वयुं 

िवेक, म्वशषेज्ञ, 

िावगिम्नक िुंस्था, 

व्यविाम्यक प्रम्तषि्ान, 

नार्ररक िमाि 

४ स्वास्थ्य म्शम्वरहरु खिा र्री 

प्राथम्मक उपचार र्न ेर 

अवस्था हरेी नम्िकको 

स्वास्थ्य िुंस्थामा पयुागयाउन े

प्रवन्ध र्न े

यथािक्य म्छटो स्थानीय तह, स्वास्थ्य म्शम्वरहरु खिा 

र्री प्राथम्मक उपचार र्न ेर 

अवस्था हरेी नम्िकको 

स्वास्थ्य िुंस्थामा 

पयुागयाउन ेप्रवन्ध र्न े

५ अस्थायी आश्रय स्थलको 

व्यवस्था र्री खाद्यान्न र र्ैर 

खाद्यान्न िामाग्रीको वन्दोवस्त 

र्न े

यथािक्य म्छटो स्थानीय तह, िावगिम्नक 

िुंस्था, व्यविाम्यक 

प्रम्तष्ठान 

म्िल्ला म्वपद ्व्यवस्थापन 

िम्मम्त, िहरी म्वकाि 

म्िम्भिन कायागलय, 

रेिक्रि, र्ैर िरकारी िुंस्था 

६ िनधन, पश,ु िुंरचना र 

उत्पादनको ितीको अम्भलखे 

राख्न े

यथािक्य म्छटो स्थानीय तह, िरुिा 

म्नकाय, िनस्वास्थ्य 

कायागलय, भेटेरीनरी 

अस्पताल तथा पश ु

म्वकाि केन्र, कृम्ष ज्ञान 

केन्र 

म्िल्ला िमन्वय िम्मम्त, 

म्िल्ला प्रशािन कायागलय, 

रेिक्रि, र्ैरिरकारी र 

स्थानीय िुंस्था, नार्ररक 

िमाि, व्यविाम्यक 
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प्रम्तषि्ान, स्वयुं िवेक, 

म्निी िेत्र 

७ म्वपद्बिाट प्रभाम्वतहरुको लाम्र् 

म्नधागररत मापदण्ि िमोम्िम 

म्वम्भन्न म्नकायहरुिाट प्राप्त 

नर्द, म्त्रपाल िम्हत राहतका 

िामाग्री म्वतरणमा िहयोर् 

पयुागउन े

पम्हचान भए पम्छ म्िल्ला म्वपद ्

व्यवस्थापन िम्मम्त, 

स्थानीय तह, रेिक्रि 

नपेाल िरकार, प्रदशे 

िरकार, म्िल्ला िमन्वय 

िम्मम्त, र्ैर िरकारी 

िुंस्था, व्यविाम्यक 

प्रम्तष्ठान 

८ म्वपदक्ो िोम्खममा रहकेा 

अिरुम्ित स्थानहरुिाट 

प्रभाम्वत व्यम्िहरुलाई िरुम्ित 

स्थानमा स्थानान्तरणा र्न े। 

िचुना प्राप्त ह निाथ स्थानीय तह र िरुिा 

म्नकायहरु, स्वास्थ्य 

कायागलय, म्िल्ला 

िमन्वय िम्मम्त 

िहरी म्वकाि तथा भवन 

कायागलय, म्िम्भिन वन 

कायागलय, िावगिम्नक 

िुंस्था, व्यविाम्यक 

प्रम्तष्ठान  

९ म्पउन ेपानी र पानी शदु्धीकरण 

र्राउन े 

यथािक्य म्छटो खानपेानी तथा िरिफाई 

म्िम्भिन कायागलय, 

स्थानीय तह 

स्वास्थ्य कायागलय, 

रेिक्रि, र्ैर िरकारी 

िुंस्था, व्यविाम्यक 

प्रम्तष्ठान  

१० िुंभाम्वत खतराको स्थानमा 

िुंचार माध्यम माफग त र 

स्थलर्त रुपमा माईम्कङ र्री 

िचूना िारी र्न े

यथािक्य म्छटो  स्थानीय तह,  म्िल्ला 

िरुिा िम्मम्त 

नपेाल पत्रकार महािुंर् 

NTC, NCELL 

११ आर्लार्ी र िढेलो म्नयन्त्रण 

र्नग दमकल लर्ायतका 

उपलब्ध Equipment हरुलाई 

र्टनास्थलमा पररचालन र्न े। 

िचूना प्राप्त हूना िाथ स्थानीय तह, म्िम्भिन 

वन कायागलय, िरुिा 

म्नकाय, वन उपभोिा 

िम्मम्त 

प्रदशे िरकार, स्थानीय 

िमदुायहरु, र्ैर िरकारी 

िुंस्थाहरु 

१२ भम्त्कएका िुंरचनाहरुको 

पनुम्नगमाणमा  िहयोर् र्न े

प्राम्वम्धक प्रम्तवेदन 

प्राप्त भएपम्छ 

स्थानीय तह, पनु म्नमागण 

प्राम्धकरण आयोिना, 

ििक म्िम्भिन 

कायागलय, िहरी म्वकाि 

तथा भवन म्नमागण 

कायागलय 

नपेाल िरकार, प्रदशे 

िरकार, म्िल्ला िमन्वय 

िम्मम्त, व्यविाम्यक 

प्रम्तष्ठान  

१३ कोम्भि १९ को महामारी 

िषभेरी ह न िक्न ेिबभावना 

भएकोले व्यवस्थापन र्ररएको 

वा योिना र्रे अनिुार 

क्वारेनट्ाइन, आइिोलेिन 

वारि्, आव्यक औिार तथा 

वस्तहुरु तत्कालै पयुागउन े

म्वश्वव्यापी म्ििबेवर 

२०१९ दमे्ख 

कोम्भिको प्रकोपको 

कारणले मौिदुा 

व्यवस्थापनलाई 

म्नरन्तरता म्दन े

िबवम्न्धत स्थानीय 

िरकारहरु, अस्पताल र 

स्वास्थ्य चौकी 

उपचौकीहरु  स्वास्थ्य 

कायागलय, स्वास्थ्य 

िबवन्धी र्ैर िरकारी िर् 

िस्थाहरु 

िुंम्र्य प्रदशे, स्थाम्नय तह 

र िरूिा म्नकायका 

कायागलय 
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िनचतेना लर्ायतका िवै 

प्रकृयामा िुंलग्न ह न े

परिच्छेद ५ : कोजभड-१९ पूवगतयािी ि प्रजतकायग योिना 

५.१ कोजभड-१९ पूवगतयािी ि प्रजतकायग योिना 

जस.नं. िुख्य जक्रयाकलाप जिम्िेवाि जनकाय सहयोगी 

जनकाय 

उपलब्धी 

१ शाम्न्त िरुिा कायम र्न े म्िल्ला प्रशािन कायागलय, 

म्िल्ला िरुिा िम्मम्त, 

िरुिा म्नकाय 

स्थानीय तह  

२ क्वारेम्न्टन व्यिस्थापन र्न े म्िल्ला स्वास्थ्य कायागलय स्थानीय तह  

३ Isolation व्यवस्थापन र्न े DCCMC स्थानीय तह  

४ स्वास्थ्य पररिण म्िल्ला स्वास्थ्य कायागलय स्थानीय तह  

५ आर्मन व्यवस्थापन म्िल्ला प्रहरी कायागलय 

िशत्र प्रहरी वल  

राम्फक कायागलय 

यातायात व्यििायी 

यातायात 

व्यविायी 

िुंस्थाहरु 

 

६ िवेा प्रवाह िबिन्धमा ििै िरकारी कायागलयहरु   

७ खाद्य तथा अत्याव्यक वस्तकुो 

आपमू्तग िबिन्धमा 

उद्योर् वाम्ण्य िुंर् 

व्यापार िुंर् 

स्थानीय तह 

व्यापारीहरु 

 

८ चािपवग व्यवस्थापन िबिन्धमा मम्न्दर / र्िुी व्यवस्थापन   

९ खानपेानी खानपेानी तथा िरिफाई 

म्िभीिन  

तानिने खानपेानी 

उपभोिा िम्मम्त 

र स्थानीय तहहरु 
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परिच्छेद ६ : जवपद् व्यवस्िापनको प्रजक्रया 

६.१ जवपद् व्यवस्िापन िक्र (Disaster Management Cycle) 

म्वपद ्िोम्खम न्यूनीकरण/व्यवस्थापनको दौरान यि िबिन्धी चक्र (Disaster Management Cycle) 

को ज्ञान ह न आव्यक ह न्छ । यि चक्र (Cycle) मा रोकथाम तथा प्रभावको न्यूनीकरण (Prevention 

& Mitigation), पवूग तयारी(Preparedness) म्वपदक्ो प्रभाव (Disaster Impact), 

प्रम्तम्क्रया(Response), पनुरुद्वार (Recovery) र म्वकाि (Development)  िस्ता तहहरुमा िमाम्वि 

छन ्।  

क) िोकिाि तिा प्रभावको न्द्यूनीकिणाः   यि अन्तरर्त कुनै पम्न म्वपद ्आउन नम्दन 

रोकथामका उपायहरु अवलबिन र्ररन्छ । यम्द म्वपदल्ाई पणूगरुपमा रोकथाम र्नग निक्ने िुंभावना 

भएमा ह न िक्ने प्रभाव र िम्तलाई िकभर न्यून र्ने कायगहरु र्ररन्छ । िस्तै भकुबपको िोम्खम न्यून 

र्नग ििक, भवन म्नमागणका स्तरयुि मापदण्िहरु म्नधागरण  ईत्याम्द पदगछन । 

ि) पूवग तयािीाः यि अन्तरर्त िरकारी, रै्र िरकारी, िामदुायीक वा व्यम्िर्त रुपमा म्वपदक्ो 

अवस्थामा तत्काल तथा अिरदार रुपमा कारवाही र्नग र्ररने ििै म्कम्िमका कायगहरु पदगछन । 

िस्तै उद्धार िामग्रीहरुको भण्िारण, म्वपदक्ो पवूग िनाउँ म्दने िाईरनहरुको व्यवस्था ताम्लम 

ईत्यादी । 

ग) जवपद्को प्रभावाः म्वपद ् शरुु भई अन्त्य नह न्िेल िबमको अवस्थालाई िनाउुंदछ । 

म्वपदक्ो म्कम्िम, म्वपद ्आएको िमय, स्थान तथा मात्रा (Intensity) अनिुार प्रभाव पम्न फरक 

ह न्छ । म्वपदक्ो प्रभावलाई मलू्याुंकन र्री कस्तो म्कम्िमको उद्धार तथा राहत कायग िुंचालन र्ने 

म्नधागरण र्ररन्छ । 

घ) प्रजतजक्रयााः यि अन्तरर्त प्रभाम्वत िेत्रहरुमा प्रकोप उद्धार कायग योिना अनरुुप तत्काल 

िम्तको िभे तथा मलू्याुंकन, खोितलाि र उद्धार, िुंकटकाम्लन खाद्यान्न, िाि, औषधोपचार 

तथा िुरिीत स्थानमा स्थानान्तरण िस्ता कायगहरु पदगछन ्। 

ङ) पुनरुद्धािाः यि अन्तरर्त प्रभाम्वत म्िल्ला/िमदुायहरुलाई प्रभाव पनुग अर्ाम्िको 

अवस्थामा ल्याउन र्ररने तत्काम्लन र दीर्गकाम्लन पनुम्नगमागण, पनुगस्थापना िस्ता कायगहरु पदगछन 

। 

ि) जबकासाः  यि अन्तरर्त म्िर्तमा र्टेका प्रकोपहरुिाट म्शिा म्लई दशेको म्िकाि म्नमागण 

कायगमा उम्चत नीम्त म्नदशेनको व्यवस्था र्री भम्व्यमा र्ट्न िक्ने  प्रकोपहरुलाई कम र्ने तथा 

श्रोत िाधनको अम्धकतम िदपुयोर् र्ने िस्ता कायगहरु पदगछन । 

 

 



 
 

27 
 

जवपद् िोजिि न्द्यूनीकिण /व्यवस्िापन िक्र : 

(Diagramatic View of Disaster Risk Reduction / Management Cycle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) जवपद्पूवगको तयािी तिा प्रजतकायगको तहिा गरिने काि कािवाहीाः 

(१) िबभाम्वत म्वपद ्िाढी, कटान र पम्हरोका कारण  र्ट्न िक्न ेिोम्खमयिु स्थानहरुको पम्हचान र्री म्छटो भन्दा 

म्छटो उद्धार तथा राहत प्रदान र्नग योिना तिुगमा र्री आव्यक फौि, ताम्लम प्राप्त िनशम्ि तथा िामग्रीहरु 

तयारी हालतमा राख्न े। 

२.  िुंभाव्य उच्च िोम्खममा रहकेा िस्तीहरुको पम्हचान र्री प्रभाम्वत ह न िक्न े पररवारलाई िरुम्ित स्थानमा 

स्थानान्तरण र्नग िहम्िकरण र्न े। 

३.  वाढीको िमयमा नदी नालामा माछा मान,े पौिी खेल्न ेर काि दाउरा िुंकलन र्न ेिस्ता कायगहरुलाई म्नषधे र्न े 

४.  मम्हला, िालिाम्लका, िेष्ठ नार्ररक तथा अपाि.र्ता भई उच्च िोम्खममा रहकेा व्यम्िहरुको िरुिामा म्वशषे 

ध्यान म्दन े। 

५. िुंभाम्वत खतराको पम्हचान र यिको अिरिारे पाल्पा म्िल्लामा रहकेा स्थानीय म्नकायहरुलाई िमय िमयमा 

िुंयिु रुपमा म्वपद ्व्यवस्थापन प्रम्तकायग ताम्लम िुंचालन र्न े।  

िोकिाि तिा प्रभाव न्द्यूजनकिण              

-PREVENTION/MITIGATION) 

 Risk Identification 

 Disaster Resistant 

BbuildingCode 

 

प्रजतजक्रया -RESPONSE) 
 

 Rescue 

 Life Saving Relief 
 

पुनरुद्धाि 

-RECOVERY/RECONSTRUCTION) 
 

 Rehabilitation 

 Restoration of Public 
Services 

 

पूवग तयािी -PREPAREDNESS) 
 

 Plan & Rehearshal 
 Stocks 

 

जवकास -DEVELOPMENT) 

 Rebuilding 

 Livelihoods Support 

THE 
 DISASTER RISK 

REDUCTION CYCLE 

ljkb\sf] k|efj   

-DISASTER 

IMPACT) 
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६. म्िल्ला म्िपद ्ब्यवस्थापन िम्मम्तिुंर् म्वपद ्व्यवस्थापन कायगको लाम्र् आव्यकता अनिुार िैिक, छलफल, 

िबपकग  र िमन्वय र्न े। 

७. स्थानीय म्नकायहरुको म्वपद ्व्यवस्थापन िबिन्धी कायगम्िम्ध तयार र्नग लर्ाउन े।  

८. िरुिा फौिहरुले िमते म्वपद ्ब्यवस्थापन कायगम्वम्ध िारे आफ्नो िनशम्िलाई िानकारी र्राउन े।  

९. उद्धार तथा राहत कायगमा आव्यक पन े िामग्रीहरु िरोकारवाला म्नकाय माफग त िमयम ै मार् र्री तयारी 

हालतमा राख्न े।  

१०. प्रदशे र स्थानीय तहहरुिुंर् आव्यक िमन्वय र्री मनिनुिन्य म्वपद ्न्यनूीकरण पवूगतयारी र प्रम्तकायगका कायगहरु 

र्न े। 

११. स्थानीय िमदुायहरुलाई िमय िमयमा म्वपद ्िबिन्धी चतेना प्रदान र्न ेर्री अभ्यािहरु िुंचालन र्री ििर् र 

ितकग  राख् न े।  

१२. स्थानीय प्रशािन/िबिम्न्धत म्नकायहरुिुंर् िमन्वय र्री म्िम्भन्न िनचतेनामलुक कायगक्रमहरु िुंचालन र्नग 

मद्धत र्न े।  

१३. माम्थल्लो म्नकायिाट प्राप्त म्नदशेन अनिुार कायग र्नग तयारी हालतमा रहन े। 

१४. म्वपद ् व्यवस्थापनको लाम्र् म्िल्लामा रहकेा िरकारी म्नकाय र र्ैरिरकारी िुंर् िुंस्थाहरुिुंर् भएको वा 

उनीहरुिाट उपलब्ध ह न िक्न ेश्रोत तथा िाधनहरुको पम्हचान र्न ेिाथै, उपलब्ध र्राउन आपिी िमन्वय र्न े

।  

१५. म्वपद ्व्यवस्थापनमा पररचालन र्नगको लाम्र् ििै म्नकायहरु िदवै तयारी हालतमा आव्यक िामाग्रीहरु िम्हत  

स्ट्याण्ि वाई राख् न े। र्ािी तथा अन्य व्यवस्थापनका लाम्र् DEOC ले आव्यक व्यवस्था म्मलाउन े।  

१६. DEOC मा म्वपद ्व्यवस्थापन स्टोर खिा र्री र्णको आन्तररक श्रोत तथा म्िल्ला म्स्थत अन्य िुंस्थािाट 

उपलब्ध भएको म्वपद ्व्यवस्थापनको िामानहरुलाई तत्काल प्रयोर् र्नग म्मल्न ेर्री िदवै तयारी अवस्थामा 

राख्न े। िो को अम्भलखे िमते राम्खन/ेमने्टेन र्नछे । 

(ख) जवपद्को अवस्िािा 

(१) कुन ैम्वपदक्ो र्टना र्ट्नािाथ वा म्िल्ला म्वपद ्व्यवस्थतापन िम्मम्तको म्नणगय अनिुार उद्धार/राहत कायगको 

लाम्र् उद्धार िामग्री िम्हत आव्यकता अनिुारको फौि चाुंिो भन्दा चाुंिो पररचालन र्न े।  

(२) िरुिा म्नकायहरु पररचालन तथा स्थान म्वशषेमा र्टेका म्वपदक्ो र्टना िबिन्धमा माम्थल्लो म्नकायलाई म्छटो 

िाधनद्धारा िानकारी र्राउन े।  

(३) म्वपद ्र्टेको स्थानको तािा अपिेटिारे तालकु अि्िामा िम्तिक्दो म्छटो पिाउन े। 

(४) र्टनास्थलमा िम्तिक्दो म्छटो परु्ी उद्धार कायग िुंचालन र्न े । िबभव भएमा प्राथम्मकता तोकेर के के र्न े

उल्लेख र्नुगपन े। 
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(५) स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र्ने ।  स्वास्थ्य कायागलयिुंर् आव्यक िमन्वय र्री आव्यक औषधी िम्हत 

स्वास्थ्यकमी खटाउन े।  

(६) आव्यकता अनिुार र्ाईत े म्वरामीहरुलाई यथािक्य म्छटो उद्धार र्ने, म्भिभािलाई हटाउन े वा स्थानीय 

म्पम्ितहरुलाई िोम्खम स्थलिाट िाम्हर िरुम्ित स्थानमा लैिान े। 

(७) आव्यकता अनिुार वािस्थानको प्रवन्ध म्मलाउन े। 

(८) प्राप्त राहत िामाग्रीहरुको िममु्चत म्वतरणको व्यवस्था म्मलाउन े। 

(९) म्वम्भन्न िुंर्िुंस्थाहरुिाट प्राप्त ह न ेिामानहरु तथा िवेाहरु िहि ढुंर्िाट ििैलाई म्वतरण र्नग िहयोर् र्न े। 

(१०) स्थानीय तहमा स्थापना र्ररन े EOC स्थापना कायगमा िहयोर् र्नगका िाथै उि म्नकायिुंर् लर्ातार 

िबपकग /िमन्वय र्न ेर आव्यकता अनिुार Liaison Officer खटाउन े। 

(११) म्िल्ला तहमा उद्धार कायगमा िटेुका िबिम्न्धत म्नकायहरुिुंर् लर्ातार िमन्वय र्नगका िाथै आव्यक िहयोर् 

र्न े। 

(१२) म्वपद ्प्रभाम्वत ईलाकामा शाम्न्त िवु्यवस्था कायम र्नग स्थानीय प्रशािनलाई मद्दत र्न े। 

(१३) उद्धार तथा राहत कायगमा उच्च स्तरको व्यवहार प्रदगशन र्न े।  

(१४) DEOC लाई िुंयिु अपरेशन िने्टरको रुपमा म्वकाि र्री मोम्नटर र्न े। 

(र्) जवपद् पश्चात  

(१) म्वपदिाट भएको ितीको म्िस्ततृ मलु्याुंकन र्न े।  

(२) योिना िनाई िती भएको कृम्ष, िमीन, भवन तथा भौम्तक पवुागधारहरुको ममगत िबभार तथा नयाुं म्नमागण र्नग 

िहयोर् र्न े।  

(३) पनुगस्थापना तथा पनुम्नमागण कायगको लाम्र् िक्दो िहयोर् प्रदान र्न े।  

(४) आव्यक िाधन श्रोतको व्यवस्था र्न ेतथा श्रोत िाधनको व्यवस्था र्नग अन्य म्नकायहरुलाई आव्यक परेमा 

िहयोर् र िमन्वय र्न े।  

(५) केन्रीय म्नकाय/िाम्हनीको म्नदशेनमा पनुग स्थापना कायग र्नग तयार रहन े। 

(६) उद्धारमा खम्टन ेफौिलाई िरुम्ित िाथ र्ण हिेक्वाटगरमा म्फताग र्न े। 
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ताजलि 

म्वपदक्ो अवस्थामा दखेा पन ेभयावह म्स्थतीलाई व्यवस्थापन र्नग खट्न ेिनशम्िहरुलाई (नपेाली िनेा, नपेाल प्रहरी, िशस्त्र 

प्रहरी र िामदुाम्यक उद्धारकमी) म्वपदक्ो िारेमा पणुग िानकारी ह न आव्यक पदगछ । म्वम्भन्न म्वपदमा छुट्टा छुटै्ट काम कारवाही 

र्री व्यवस्थापन र्नुग पने भएको ह ुंदा फौिहरु तालीम प्राप्त ह न िरुरी रहकेो छ । तिथग उद्धारमा खट्ने िनशम्िलाई अम्नवायग 

आर्लार्ी म्नयन्त्रण, TLSAR िस्ता ताम्लमहरु िुंचालन र्राउन ेपन ेह न्छ । तिथग हरेक स्थानीय रािनीम्तज्ञ, स्वयुंिवेक, यवुा 

र कमगचारीहरुलाई िमावेश र्री िामदुाम्यक म्वपद प्रम्तकायग ताम्लम र्राई स्थानीय म्नकायहरुले आफ्नो छुटै्ट उद्धार िले र्िन 

र्नुग पदगछ । िाथै ताम्लमको दौरानमा दहेाय अनिुार कायगहरु र्री पवूग तयारीको िाथ म्वपद प्रम्तकायगको लाम्र् तयारी हालतमा 

रहनछे । 

(क) कुन ैपम्न म्वपदक्ो िमयमा िवगप्रथम आफु िरुम्ित रहन अपनाउन ुपन ेिबपणुग म्वम्धहरु तथा आफु िरुम्ित भए मात्र 

अरुलाई उद्धार र्नग िम्कन्छ भन्न ेभावना िबिन्धमा ताम्लम म्दन ्याद ैिरुरी छ । 

(ख) म्वम्भन्न म्वपदक्ो िमयमा उद्धारको क्रममा अपनाईन ुपन ेम्िलहरुको िारेमा ताम्लम म्दन आि्यक रहकेो । 

(र्) म्वपद ्व्यवस्थापन र हरेकको भमु्मकाको म्वषयमा िकलदिागहरुलाई आधारभतु ज्ञान िबिन्धमा िानकारीको िारेमा 

। 

(र्) िरकारी तथा र्ैरिरकारी म्नकायहरुिुंर् िमन्वय र्री िेला-िेलामा Simulation Exercise र CPX हरु िुंचालन 

िबिन्धमा । 

(ङ) िरुिाकमीहरुको अन्तरर्तका पोिहरुको आ-आफ्नो म्िबमवेारी िेत्रमा म्वर्तमा भएका म्वम्भन्न म्कम्िमका म्वपदह्रु 

र त्यििाट म्िकेका पािहरुलाई एक आपिमा छलफल िबिन्धमा िानकारी । 

(च) िेला-िेलामा म्वपद ्मा खम्टन ेफौिहरुलाई Stand-to अभ्याि र्राउन ेिबिन्धमा । 

(छ) म्वपद ्उद्धार िबिन्धी दि िनशम्िहरु उत्पादन र्ने तालीमहरु िस्तै: Medical, First Responder, Collapsed 

Structure Search and Rescue र Canine, Fire Fighting, Rubber Boat, Repelling िस्ता ताम्लमहरु । 
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६.२ पाल्पा जिल्लाको जवपद प्रजतकायगिा सिुिा जनकायहरुको परििालन 

म्िल्लामा उत्पन्न ह न िक्ने म्वपदल्ाइग व्यवस्थापन, व्यवम्स्थत र योिनािद्ध रुपमा प्रम्तकायग र्नगको लाम्र् ििै स्थानीय 

तहहरुलाइग िमट्ेन ेर्री उपलब्ध िामाग्रीिम्हतको DEOC को १/२४ नफ्रीको Quick Response Team िम्हत िरुिा 

म्नकायहरुको ताम्लम प्राप्त िनशम्ि पररचालन ह नछे । उि Team हरुले कुन ैपम्न स्थानमा म्वपदक्ा र्टनाहरु भएको िानकारी 

प्राप्त ह नािाथ तत्काल पररचाम्लत भइग आपतकाम्लन खोि, उद्धार, राहत म्वतरण तथा िरुिा व्यवस्था म्मलाउन े छ । पाल्पा 

म्िल्लाको िरुिा म्नकायको QRT/IRT पररचालन योिना दहेाय अनिुार रहकेा छ । 

नेपाली सेना नेपाल प्रहिी सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल 

 रामपरु नर्रपाम्लकामा रहकेो 

नपेाली िनेाको १ िके्िन । 

 

 प्रहरी म्नररिकको कमाण्िमा  
पम्हलो मोवाइल ११  

(रामपरु  नर्रपाम्लका) 

 

 मोिाइल ि्यटुी - आव्यकता 

अनिुार 

 

 तानिने नर्रपाम्लका लर्ायत 
अन्य स्थानीय म्नकायमा िनेाको 

१ ि.ेम.ु 

 स्थानीय तहमा रहकेा मातहतहरुिाट 
प्रहरी नायि म्नररिक/प्रहरी िहायक 

म्नररिक को कमाण्िमा १ मोिाईल 

म्टम 

 IRT म्िउटी - नफ्री १५ िना 

तानिने नर्रपाम्लका 

 

 अन्य स्थानीय म्नकायहरुमा 

१xिके्िन(+) फौिहरु 

आव्यकता अनिुार खम्टन ेछ । 

 आव्यकता अनिुार अन्य यमु्नटिाट  

स्ट्याण्िवाई रहकेा म्िउटी (QRT) 

लाइग पररचालन र्नग िम्कन े। 

 रामपरु नर्रपाम्लका - १५ िना  

(QRT) 

 तानिने नर्रपाम्लका र्ण ह.ेक्वा.मा 

१/६९ स्ट्याण्िवाई रुपमा रहनछे । 

 IRT  -१टोली (तानिने 

नर्रपाम्लका / रामपरु नपा) 

 ८ वटा स्थानीय तहमा ४ वटा 
िके्िन खम्टनछे । (QRT) 

 १ िके्िनले २ वटा स्थानीय तह 
हनेछे । 

 

टोलीले साििा जलई िानु पने सािाग्रीहरु 

म्वपदको र्टना र्टे पिात उद्धारमा खरट्टन ेिनशम्िले म्वपदको प्रकृम्त अनिुार DEOC,  िरुिा म्नकाय,  स्थानीय 

म्नकाय र िरोकार म्नकायहरुिुंर् भएका उद्धारका िामाग्रीहरु, िुंचार िामाग्रीहरु, िवारी िाधनहरु र औषधी िम्हत 

तत्काल र्टना र्टेको स्थानमा पररचालन र्नुग पन ेछ । मखु्यत उद्धार टोलीले िाथमा दहेाय अनिुार उद्धार िामाग्रीहरु 

िबिम्न्धत म्नकायिुंर् िमन्वय र्री म्लई िानपुन ेछ । 
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(क)  आव्यकता अनिुार पाल, कबवल, नाईलन िोरी, कबपोम्िट राशन, म्पक तथा िावेल, र्ल, फायर 

एक्िम्टङ्र्र्ईुिर,पानी िम्कग न, लालम्टन, टचगलाईट, मरे्ाफोन,टुम्चन,नक्शा तथा माम्कग ङ्र्का लाम्र् आव्यक 

िामान ।  

(ख) ममे्िकल टोलीले आव्यक मात्रामा िनशम्ि तथा औषधीहरु आव्यकता अनिुार । 

(र्) म्वपद अनिुारका आव्यक िामानहरु । 

(र्) यातायातः रक/िि, िीप, पानीको रेलर, दमकल । 

सिंािका साधन 

(क) िुंचार िटे  

(ख) पशगनल मोिाईल फोन (अल्टरनमे्टभ िुंचारको िाधन) 

६.३ जिल्लाको िौिुदा उद्दाि सािग्रीहरु 

म्िल्लामा आई पने म्वपद उद्धार कायगको लाम्र् आव्यक िामाग्रीहरु खररद र्री तयारी अवस्थामा राख्नको लाम्र् स्थानीय 

म्नकायहरुलाई िारबिार आग्रह र्ररएको । िाथै म्द फेमि मम्हन्र दल र्णले िमते आव्यक न्यनुतम िामाग्री र्ण ह.ेक्वा.मा 

तयारी अवस्थामा राखेको छ भन ेम्िल्ला म्स्थत िरुिा म्नकायहरु र म्िल्ला आपतकाम्लन कायग िञ्जचालन केन्र (DEOC)  

मा रहकेो मौिदुा िामाग्रीहरु दहेाय अनिुार उद्धार िामाग्रीहरु रहकेो छ । 

क्र.स.ं सािानको जवविण जद फेिस 

िजहन्द्र 

दल गण 

नेपाल 

प्रहिी  

नेपाल 

प्रहिी  

सशस्त्र 

प्रहिी बल 

DEOC 

पाल्पा 

कुल 

िम्िा 

कैजफयत 

१ इलेम्क्रक कटर - १ - - १ २  

२. िेमोम्लिन हयामर - - - - १ १  

३ र्मिटु १० १० - - १५ ३५  

४ म्फर्र ८ क्याराम्वना १० - - - - १०  

५ पन्िा २४ १० ५ २ २ ४३  

६ स्रेचर १ १० १० २ ३ २६  

७ फस्ट एि म्कि िक्ि २ ३ ३ २ १ 
 

१०  

८. वायर कटर (िोल्ि 

कटर) 
- 

- - १ - १  

९ म्ि.पी.एि. 
- 

१ - - - १  

१० रेम्ियो िटे ५ वाट - - - - - -  

११ ग्लोब्ि ३ - - ३ - ६  

१२ िचग लाईट २ - - ३ ३ ८  
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१३. म्पक १० ५ १० ७ - ३२  

१४ िन्चरो ५ २ २ ३ - १२  

१५ स्टील िाम्ल्टन १० 

म्लटर  

७ २ ४ ६ १ २०  

१६ िमे्प्ट हले्मटे 

३१ 

 

२५ 

 

१३ 

८ 

हले्मटे-७ 

हले्मटे-३ 

हले्मटे म्वथ 

लाईट १० 

 

९७ 

 

१७ िबप िटू १४ - - ५ - १९  

१८ भर् याङ स्टील फोम्ल्िङ - - - १ १ २  

१९ फायर म्स्टङ्र्युिर १ ३ - २ ३ ९  

२० िोन क्यामरेा - - - - १ १  

२१ नक्िा िबिम्न्धत 

स्थानको 

२ - - - - २  

२२ र्न २ १ १ १ - ५  

२३ म्िट वेल्ट - - - - - -  

२४ टेन्ट - ९ - - - ९  

२५ लाईफ ्याकेट ५ १५ ५ ४ २ ३१  

२६. ट्यिू ३ ४ ४ २ ५ १८  

२७ र्ैंची - ५ १२ - - १७  

२८ िािेल २० १५ ७ ७ - ४९  

२९ कोदालो फरुवा २ - - २ - ४  

३० आरा /हके्िा  २ - - २ - ४  

३१ म्ििी ४ - - ४ - ८  

३२ फुट पबप १ - - १ - २  

३३ दरुम्िन  - २ - - - २  

३४ र्ल २ १ ३ ३ ३ १२  

३५ मरे्ा फोन - १ - १ ३ ५  

३६ रिर र्बिटु ३ - - ७ ३ १३  

३७ क्रोवार २५ mm १३ - - ४ - १७  

३८ फायर र् याक - - - ६ - ६  

३९ फायर िटुर १ १० - - - ११  

४० एक्ि होल ४ - - - - ४  

४१ र्र्ल्ि २९ - - - - २९  

४२ िटु ११ ५ - - ३ १९  

४३ करौती ४ २ - ४ - १०  

४४ र् याक होल ७ - - ४ - ११  

४५ िेट िटुर २ - - - - २  
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४६ २२ म्म.म्म. कोिार - - -   - - -  

४७ थ्रो ब्यर् ५ - - - - ५  

४८ इगमिेन्िी लाइगट - - - - ३ ३  

४९ फायर रोप ल्यािर १ - - - - १  

५० ब्ल ूम्िभाइि - - - - - -  

५१ प्लाम्स्टक पाल २ - - ११ २५  ३८  

५२ मम्न ब्यार् - - - - १३ १३  

५३ ररफ्लाक्िीङ ्याकेट - १० - - १५ २५  

५४ मण्िी कबिल - - - - २५ २५  

५६ म्प. क्याप - - - - १२ १२  

५७ बयारेि - - - २ २५ २७  

५८ फलामको म्पकेट - - - - ३ ३  

५९ रेस्क्य ूहबेमर १ - - १ - २  

६० िक्ि १ - - - - १  

६१ फायर यागक ८ - ५ १५ - २८  

६२ फायर स्वाटर ७ १० १० १६ - ४३  

६३ चने ि १ १ १ - १ ४  

६४ Elid Fire - १ १ - - २  

६५ Iron Cuttre - १ १ - - २  

६६ हिे लाईट ९ - - ३ २                      १४  

६७ पानी पबप - - - ८ - ८  

६८ राम्फक िकेट - १० - - १२ २२  

६९ फायर ब्लान्केट १ - - - ८ ९  

६.४ जवपद् व्यवस्िापनका लाजग िप आवश्यक पने सािाग्रीहरु 

यि म्िल्ला म्वपद प्रकोपको म्हिािले ििक दरु्गटना, िाढी पम्हरो र आर्लार्ी धरैे ह न ेह ुंदा उपलब्ध भएका म्वपद ्

व्यवस्थापनका िामाग्रीहरु िाहके नपरु् थप म्नबन िामाग्रीहरु आव्यक पनछे ।  

म्ि .नुं.  म्ववरण ईकाई पररमाण कैम्फयत 

१. रिर िोटरपाईिल र्ोटा २  

२. म्िट हानिेरफुल ििी हानिे र्ोटा २०  

३. पलुी  )िानो /मध्यम/िुलो र्ोटा ४/४/४ आव्यकता अनिुार 

४. र्ािी तान्न ेटुम्चन र्ोटा १  

५. फरुवा र्ोटा ५  

६. एिने्िर/म्ििने्िर र्ोटा ४/४ आव्यकता अनिुार 

७. भर् याङ्र् र्ोटा २  

१०. म्िल ममे्िन र्ोटा २  
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११. फायररङ्र् एम्क्स्टङ्र्र्ईुिर र्ोटा १०(ABC)  

१२. फायर फाईम्टङ्र् िटे िटे १५  

१३. फायर प्रोम्क्िम्भटी िट र्ोटा १ आव्यकता अनिुार 

१४. रेस्क्य ुव्याक िोिग र्ोटा २ आव्यकता अनिुार 

१५. लाईफ ब्वाई ररङ्र् र्ोटा २ आव्यकता अनिुार 

१६. िोम्लन रोप म्म. २०० आव्यकता अनिुार 

 

परिच्छेद ७ : जवपद् व्यवस्िापनका लाजग सम्पकग  जवविण 

७.१ जिल्ला जस्ित जवपद व्यवस्िापनको लाजग -Focal Person को नािावली ि सम्पकग  नम्वि 

७.१.१ जिल्ला जवपद् व्यवस्िापन सजिजतका पदाजधकािी 

जस.

न. 
पद 

कायागलय 

प्रिुिको नाि 

कायागलय   / पाजलका   /

संस्िा 
पद 

जवपद् Focal 

Person 
सम्पकग नम्वि 

१ प्र.म्ि.अ. िर्न्नाथ पन्त  

म्िल्ला प्रशािन कायागलय ि.प्र.म्ि.अ. भम्ि िरा राना  ९८५७०६०३३३ 

म्िल्ला आपतकाम्लन 

कायग िुंचालनकेन्र,पाल्पा 
ि.ह. 

लोकराि 

महतारा 
९८४३८८२५४१ 

२ प्रमखु िेनानी रमशे खि्का म्ि फेमि मम्हन्रा दल र्ण क्याप्टेन 
रािाराम 

िाम्नयाँ 
९८४११५६०३८ 

३ 
प्रहरी 

उपररिक 

िनक िहादरु 

शाही 
म्िल्ला प्रहरी कायागलय प्रहरी म्नररिक म्िरेन्र थापा ९८५७०६८६९० 

४ ि.प्र.ना.उ अरुणकुमार म्िुंह िशस्त्रप्रहरीिल ि.प्र.म्न. िवगम्ित थापा ९८६७११२६५५ 

५ 

उप 

अनिुन्धान 

म्नदशेक 

र्ोपाल पन्थी 
राम्ष्रय अनिुन्धान म्िल्ला 

कायागलय 
अ.ि.अ. िमु्दप रेग्मी ९८५७०६५१५९ 

 

७.१.२ स्िानीय स्तििा िहेका सम्बजन्द्धत पदाजधकािीहरु 

   दी ग उँ    क  
 द     मोवाईल नं. 

अध् क्ष  कु्त ह दरु   रु ९८५७०६८०१२ 
उ  ध् क्ष   र  कु  री शे्रष्ठ ९८४०१९३५०४ 
 ड  १   क    ङ    बह दरु र    ९८४०४९२३१९ 
 ड  २  ह कोट फते्त   िं द  ा ी ९८६९४२८०३९ 
 ड  ३  िर       न्द्र       ो ी ९८५७०६०२३५ 
 ड  ४   त्     न्द्    र   ु री ९८४७००१३७४ 
 ड  ५ ग ध  दगु ा बह दरु  ो ै ९८४७१३८८१५ 
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 ड  ६ अर्ा े  ेख ह दरु   ु री ९८४७०६७१२८ 
 ड  ७ ज्    रे  कु्त बह दरु   ट  ९८४०९१६८६० 
विपद् Focal Person प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५११४६४८९ 
रामपुर न .पा.  
प्र खु र ण ह दरु      ९८५१०३३९२१ 
उ प्र खु ब   कु  री      ९८४७१८०५८८ 
 ड  १ ग ँड कोट क    बह दरु ख ँड ९८५७०६२०९६ 
 ड  २ ग ँड कोट कृष्ण बह दरु द ी ९८४७३४८९७० 
 ड  ३  द  ोदर   ठक ९८४७१८८९३६ 
 ड  ४  र   बह दरु र    ९८५७०६२१२५ 
 ड  ५ दगु ा प्र  द  ोखरे  ९८५७०६२५१६ 
 ड  ६ दद  कर दे कोट  ९८४९८०१३९२ 
 ड  ७ दो र       री ९८५७०६०६९२ 
 ड  ८ दद ेश आर्  ा ९८५७०६२१९८ 
 ड  ९  ड  बह दरु र    ९८५७०६५४७० 
 ड  १०  ो        रु      ९८५७०६०९८७ 
     Focal Person ई न्द्    र कृष्ण बह दरु      ९८६७३७५३७५ 
 ू ाखो   ग उँ    क  
अध् क्ष   ु ह दरु      ९८५७०६५५४४ 
उ  ध् क्ष भ  गर ी भट्टर ई ९८४७२२४३१४ 
 ड  १     ु  भोग ह दरु      ९८४७०४३८२९ 
 ड  २        र ह दरु   रु ९८४७०४३८२९ 
 ड  ३ ररिंङ्ग् ेरह    कण्ड भट्टर ई ९८४७२२२७२५ 
 ड  ४ दे ी गर र  प्र  द शे्रष्ठ ९८४७१००५३३ 
 ड  ५  ीरकोट ध  ह दरु   िंङ्ग   ी ९८४७२४९४८८ 
 ड  ६ हेक्  ङ     ह दरु   रु ९८५७०५७६५४ 
विपद् Focal Person अधिकृत विनोद नेपाल ९८५७०६५३७९ 
रम्भ  ग उँ    क  
अध् क्ष    ष्णपु्र  द भण्ड री ९८४७२२५७७९ 
उ  ध् क्ष र ध कु  री शे्रष्ठ ९८४७४९७०४३ 
 ड  १ हुँगी ईश्वरी क फ् े ९८४०८२५२३८ 
 ड  २ फो क् ङ्कोट रे्  बह दरु   ु री ९८४७०२८२८८ 
 ड  ३     ड ँड      ह दरु ग ह  ९७४७०२३५५४ 
 ड  ४ ह ु   कृष्ण बह दरु र    िी ९८५७०४४२१० 
 ड  ५   हुँ ख ुक न्द्        ९८४१४९३२३९ 
विपद् Focal Person अधिकृत भक्त्तजंुग राना ९८४७३८३९२४ 
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माथागढी गाउँपाललका 
अध् क्ष    बह दरु  र्दी     ९८५७०६०२३१ऽ 
उ  ध् क्ष  बष्ण ु      ङुरे्  ९८६७०४०१६४ 
 ड  १  र्दद   ी र   कु  र  न्द् ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ९८५७०६२३८५ 
 ड   िं २ रुप् े बो  बह दरु ठ ड  ९८५७०६४२७१ 
 ड   िं ३ क े ी  े  बह दरु घ ी ९८५७०६०५४७ 
 ड   िं ४ िडे   शिंकर द  ा ी ९८५७०६८०३५ 
 ड   िं ५ ह  त्त ङु गणेश    ग ह  ९८६६६२०७७६ 
 ड   िं ६ गोठ दी   ु बह दरु ठ ड  ९८६७०४८५१० 
 ड   ः ७ रह     िंग  ह दरु द  ा ी ९८५७०६५६०५ 
 ड   िं ८  ह दरु रु  ड   ह दरु ढेंग   गर ९८५७०६८७०९ 
     Focal Person प्र खु प्रश   क  अ धकृ  दद ेश ज्ञ   ी ९८५७०६८५६८ 
    उँ ग उँ    क  
अध् क्ष प्र े शे्रष्ठ ९८५७०६०६५८ 
उ  ध् क्ष     बह दरु      ९८४७१५१०२५ 
 ड   िं १ कर्  भ ु     िं  र्दी ९८४७१०३०६२ 
 ड   िं २ दोभ     द  प्र  द अ  ा   ९८४४७७९४१० 
 ड   िं ३ िमु्    र्त्र बह दरु      ९८४४७४५५५० 
 ड   िं ४  त्   ी   ु बह दरु आ े ९८६७३५६६९४ 
 ड   िं ५ को ड ँड  ईन्द्र कु  री ग ह   र्दी ९८४७४७८३५१ 
 ड   िं ६        ो  ह दरु   ु ९८५७०६५४०१ 
     Focal Person  श  आते्र  ९८५७०६२५१४ 
 ग   क  ी ग उँ    क  
अध् क्ष  र   ी द  ा ी  र्दी ९८४७०४२२६६ 
उ  ध् क्ष हरर   ठक ९८५७०६८४७७ 
 ड   िं १  र् ुाङध र  शेर बह दरु  र्दी ९८४७०४३१०६ 
 ड   िं २  ोखर  ोक    ा प्र  द भट्टर ई ९८५७०६०२४१ 
 ड   िं ३    र    ेश  टक  ह दरु      ९८४७०४५१७३ 
 ड   िं ४ ख   छ       बह दरु क ौ े ९८४७५२५२१५ 
 ड   िं ५ द ा ड ँड  ओ  प्रक श गैरे ९८५७०६२११८ 
 ड   िं ६  म्घ   क्ष् ीप्र  द अ धक री ९८६७२१४६५८ 
 ड   िं ७ ख   ग उँ गण  ह दरु  ढु  ोकी ९८६७९५२२२१ 
 ड   िं ८  र ङ्गदी  ो      बश्    ९८४७११४०२४ 
 ड   िं ९ र् द   ी    ेश्वर           ९८५७०६०११८ 
विपद् Focal Person कृष्ण बहादरु थापा ९८६७५४४००८ 
तानसेन नगरपाललका 
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अध् क्ष  न्द् ोष     शे्रष्ठ ९८५७०६०३५३ 
उ  ध् क्ष प्र  क्ष    िं   ी ९८४७१०२८४९ 
 ड   िं १    ु   कु  र बश्    ९८५७०६०१२६ 
 ड   िं २  हेश्वर शे्रष्ठ ९८४७०२९९५१ 
 ड   िं ३ ब बरुत्न श क्  ९८४७३०८७३१ 
 ड   िं ४ हे न्द्  र   श क्  ९८५७०६८८२८ 
 ड   िं ५  र   ह दरु र    ९८४७०६९२८८ 
 ड   िं ६    गर     ह ा  ९८५७०७८०२१ 
 ड   िं ७  प्रदद  ख    ९८४७०२९४६६ 
 ड   िं ८ द कड   ो     अ  ा  ९८४७०४३२०२ 
 ड   िं ९  द  ोखर  र  ेश कु  र अ  ा  ९८५७०६०२०२ 
 ड   िं १०  े घ   ह      िंगे ी ९८५७०६०१०१ 
 ड   िं ११  न्द्दी ोखर    द    िंह क की ९८५७०६०२२७ 
 ड   िं १२  ौघ  ोखर  ोक  े र   िंह के. ी. ९८५१०९०६४७ 
 ड   िं १३ बौघ गमु्भ  टुकप्र  द भट्टर ई ९८५७०६५५१५ 
 ड   िं १४ अगा ी शोभ कर भट्टर ई ९८४७४२८५१६ 
विपद् Focal Person काययक्रम अधिकृत विष्णु प्रसाद पौडले ९८५७०६२५६२ 
रर  दकोट ग उँ    क  
अध् क्ष   र  ण बह दरु क की ९८५७०६०३८३ 
उ  ध् क्ष क न्द्   अ धक री ९८५७०६२३५८ 
 ड   िं १ ख्  ह   र्रन्द् ी ी  ोखरे  ९८५७०६५४०२ 
 ड   िं २ देउर  ी  ओ  प्र  द  ोखरे  ९८५१०३५१३१ 
 ड   िं ३ ख  ौ ी   र  ण बह दरु के. ी. ९८४७४३८०२९ 
 ड   िं ४ भैर       ो  बह दरु क की ९८४७०४३५२९ 
 ड   िं ५ कु  ुखो      बह दरु अ    ी ९८६४४२५०१९ 
 ड   िं ६ दठ रेु प्रक श र    िी ९८४७३३३८९६ 
 ड   िं ७    ङु ै  दी द   बह दरु कु रँ ९८५७०६०५४२ 
 ड   िं ८ फेक र्रु  बह दरु छहरी ९८६६४३८४८१ 
विपद् Focal Person अधिकृत रुकलाल भट्टराई                                                                                                                 ९८५७०६२६४३                                                                                                               
रै  दे ी छहर  ग उँ    क  
अध् क्ष रुक्  िंग  भट्टर ई                                                                                                                                                   ९८४९०७७०२९ 
उ  ध् क्ष   ुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ९८५७०६२०६३ 
 ड   िं १   दे्दश्वर  ो  बह दरु द  ा ी ९८५७०६९८४१ 
 ड   िं २  ो  दी द   बह दरु  ौडे  ९८५७०६२५४८ 
 ड   िं ३ भ ू  ोखरी  प्रदद   ौडे  ९८४७१००२८८ 
 ड   िं ४ छहर   गो  न्द्द बह दरु र    िी ९८५७०६२२४२ 
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 ड   िं ५  िुङु ह ु    िंह क की ९८५७०३४७०७ 
 ड   िं ६  ठु  ौ   दो  बह दरु घ ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ९८६०६९७७६३ 
 ड   िं ७   ढेङगडी दे ेन्द्र   ु ९८५७०३०५४३ 
 ड   िं ८  त्   ी रे  बह दरु र    ९८४०४५७९७८ 
विपद् Focal Person  ी   र          ्    रीक्षक ९८५७०६०६९० 
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७.१.३ जवषयगत कायागलयका प्रिुि ि जवपद फोकल पसगनहरु 

जस.

न. 
पद 

कायागलय 

प्रिुिको नाि 
कायागलय/ससं्िा पद 

सम्पकग  

व्यजक्त 
सम्पकग नम्वि 

१ म्ि.ई. रामशे्वर लबिाल ििक म्िम्भिन पाल्पा ईम्न्िम्नयर रम्ि शाह ९८६७१८६१९४ 

२ म्ि.ई. टुंक िहादरु के.िी. 
िलिोत तथा म्िचाइ   

म्वकाि म्िम्भिन कायागलय 
ईम्न्िम्नयर उमेश महतो ९८५७०६०३९० 

३ प्रमखु म्शवराम अम्धकारी भ ूतथा िलाधार कायागलय ईम्न्िम्नयर 
राकेश िहादरु 

कुवुंर 
९८५७०८११३९ 

४ प्रमखु म्दपक भट्टराई  
प्रधानमन्त्री कृम्ष 

आधमु्नकीकरण पररयोिना 
प्रमखु म्दपक भट्टराई ९८५७०६८१८१ 

५ प्रमखु कामना अम्धकारी कृम्ष ज्ञान केन्र प्रमखु 
कामना 

अम्धकारी 
९८५७०६५२९४ 

६ प्रमखु म्दपक ज्ञवाली म्िम्भिन वन कायागलय  
म्िम्भिनल वन 

अम्धकृत 
म्दपक ज्ञवाली ९८५७०२३३७७ 

७ प्रमखु महने्र िवुदेी 
म्शिा म्वकाि तथा िमन्वय 

इकाई 
इकाई प्रमखु महने्र िवुदेी ९८५७०६५९८० 

६ िभापम्त िमु्द्ध प्रिाद शमाग रेिक्रि िोिाईटी,पाल्पा अम्धकृत 
िािरुाम 

काकी 
९८४७०२८०२६ 

 

७.१.३ जवपद् पूवग तयािीका लाजग आवश्यक िनशजक्त व्यवस्िापन  

क्र स ं कायागलय िनशजक्त कैजफयत 

१ नपेाली िनेा १५० िना  

२ नपेाल प्रहरी ५० िना  

३ शिस्त्र प्रहरी िल ५० िना  

४ रेिक्रि िोिाइटी १० िना  

५ वन  ३० िना  

६ िनस्वास्थ्य ४० िना (स्थानीय तहिाट)  

७ म्शिा १० िना (स्थानीय तहिाट)  
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 ७.२ पाल्पा जिल्लािा िालु अवस्िािा िहेका एम्बुलेन्द्सहरुको जवविण 

क्र.स

. 
स्िानीय तह एम्बुलेन्द्स नं. 

िालकको 
  

एम्बुलेन्द्सको धनी (जनकाय) 
िालकको नाि 

िि 
फोन नं 

१ तानिने ल ु१ झ३३३ िरुि के.िी. ९८४७०२९५०४ पाल्पा अस्पताल 

२ िर्नािकाली ल१ुच २३८१ यम िहादरु िारु ९८४६१९०९६७ भ.ुप ुिमै्नक म्चलाङ्र्दी 

३ ररव्दीकोट ल ु१ झ २८५ रमशे राना ९८४४०५७१९२ खस्यौली प्रा.स्वा.के. 

४ तानिने ल१ुच ३७३८ म्वष्ण ुम्व.क. ९८६७८२८६१० नपेाल रेिक्रि िोिाइटी 

५ तानिने ल१ुच ५३७६ हरर ढकाल ९८४७१०१८५१ लमु्बिम्न ममे्िकल कलेि प्रभाि 

६ तानिने ल१ुच २५४६ नारायण म्ि.िी. ९८४७१०२७६५ पररवार म्नयोिन िुंध 

७ माथार्ढी ल१ुच ३७४२ र्ोपाल म्िहँ ९८४१६०८०५० झिेवा भ.ुप ुिमै्नक 

८ तानिने ल१ुच २६६१  र्ोपाल आल े ९८४७०४३२१० लमु्बिम्न ममे्िकल कलेि प्रभाि 

९ तानिने ल१ुच ३२३६ िरेुश काकी ९८४७४३८९५६ लमु्बिम्न ममे्िकल कलेि प्रभाि 

१० रामपरु ल२ुझ १७४३ भानभुि िोती ९८४७२३१३३८ रामपरु अस्पताल 

११ तानिने ल२ुच६५५२ अिुगन वैदवार ९८४७०००४३३ न्य ुएकता क्लि भषुालिाँिा 

१२ तानिने ल१ुच३७३८ म्िष्ण ुम्ि.क. ९८६७८२८६१० नपेाल रेिक्रि िोिाइटी 

१३ रामपरु ल१ुच ५९०० अमतृ िोती ९८५७०६२२४७ रामपरु टेम्क्नकल इम्न्टच्यटु 

१४ रैनादवेी छहरा ल१ुच२८८ मोहन म्र्म्मरे  ९८४७०२०९५१ छहरा स्वास्थ्थ चौकी 

१५ रबभा ल१ुझ४१६ उत्तम िढेाइ ९८६४५६१६२० ह रँ्ी स्वास्थ्य चौकी 

१६ रैनादवेी छहरा ल१ुझ ४०६ लाल िहादरु राना ९८६९७५१९४५ ििुा स्वास्थ्य चौकी 

१७ िर्नािकाली ल१ुझ ४९६ खिक िहादरु थापा ९८४६२११७३१ चापपानी स्वास्थ्यचौकी 

१८ तानिने ल२ुच ६९१३  मोहनीलाल कँुवर ९८०१९४०१०२ यनुाइटेि म्मिन अस्पताल 

१९ म्नस्दी ल ु१झ ५२५ नेत्र िहादरु लङ्ुर्लेी ९८४४७६०६८२ िहलकोट स्वास्थ्य चौकी 

२० रामपरु प्र.न.३ ०१०२३च ५५५ महने्र म्तवारी ९८५७०६५००२ काम्लर्ण्िकी फाउण्िेशन नेपाल 

२१ रामपरु ल१ुझ२७४     दछाग स्वास्थ्य चौकी 

२२ ररव्दीकोट  लःु३ च १८५ म्िमल नपेाल ९८६९६६८८९९ म्ििी कुं पम्न 

२३ रबभा ल१ुझ५५४ कमल दम्िग ९८४७३७३७१५ ताह  प्राथम्मक स्वास्थ्य केन्र 

      

२४ पवूगखोला ल ु१झ६०८ कुमार म्दशवुा ९८६७१७९४६४ पवूगखोला र्ा.पा. 

२५ माथार्ढी ल ु१ झ६२१ मनोि पन्थी ९८५७०७९११४ माथार्ढी र्ा.पा. 

२६ माथार्ढी  ल ु१ झ ६२२ मनोि म्िुंिाली ९८५७०७९११३ माथार्ढी र्ा.पा. 
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२७ 
न.ेरे.िो.म्तनाउ 

उप शाखा ल ु२ च ९३४८ िम्न्दप तलुाचन ९८४९९१७३२८  

२८ 
ररब्दीकोट ल१ु झ ४९० 

शान्त िहादरु 

म्ि.िी ९८४५३२१८७९ म्िमरेु िा.स्वास्थ्य ईकाई 

२९ 
ख्याहा स्वास्थ्य 

चौकी लिु १ झ ६४७ 

छम्िलाल आले 

मर्र ९८४७३३४३६४  

 

७.३ पाल्पा जिल्लाजस्ित सिकािी कायागलयको सम्पकग  जवविण 

जस.नं. कायागलयको नाि सम्पकग  नम्बि 

१.  म्िल्ला प्रशािन कायागलय पाल्पा 75-520124 

२.  म्िल्ला िमन्वय िम्मम्तको कायागलय 75-520424 

३.  पाल्पा म्िल्ला अदालत 75-520110 

४.  म्द फेमि मम्हन्र दल र्ण 75-520546 

५.  म्िल्ला िरकारी वम्कल कायागलय 75-520158, 520161 

६.  म्िल्ला प्रहरी कायागलय 75-520536, 520199 

७.  िशस्त्र प्रहरी िल नपेाल र्लु्म 75-75-521174 

८.  राम्ष्रय अनिुन्धान म्िल्ला कायागलय 75-520059 

९.  कोष तथा लेखा म्नयन् त्रण कायागलय 75-520003 

१०.  म्शिा म्वकाि तथा िमन्वय इकाइ 75-520119 

११.  िहरी म्वकाि तथा भवन कायागलय, पाल्पा 75-520152 

१२.  खानपेानी तथा िरिफाइग म्िम्भिन कायागलय 75-520007 

१३.  ििक म्िम्भिन कायागलय 75-520921 

१४.  कृम्ष ज्ञान केन्र 75-520294 

१५.  भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिवेा म्वज्ञ केन्र 75-520145 

१६.  म्िल्ला स्वास्थ्य कायागलय 75-521739 

१७.  म्िम्भिन वन कायागलय 75-520002 

१८.  भ ूतथा िलाधार व्यवस्थापन कायागलय 75-520139 

१९.  िलिोत तथा म्िुंचाइग म्वकाि म्िम्भिन 75-520081 

२०.  कारार्ार कायागलय 75-520153 
२१.  मालपोत कायागलय, रामपरु 075-400427 
२२.  र्रेल ुतथा िाना उद्योर् कायागलय 520232 
२३.  तानिने नर्रपाम्लका कायागलय 75-520109 
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२४.  िनु्तलािात फलफूल म्वकाि केन्र 75-520147 
२५.  म्िल्ला ह लाक कायागलय 75-520146 

२६.  शाखा तथ्याुंक कायागलय 75-520512 
२७.  म्िल्ला म्नवागचन कायागलय                    75- 520935 

२८.  शमै्िक ताम्लम केन्र 75-520301 
२९.  प्रधानमम्न्त्र कृम्ष आधमु्नक पररयोिना 75-521180 
३०.  पाल्पा आयवेुद स्वास्थ्य केन्र 75- 520823 

३१.  करदाता िवेा कायागलय 75-520117 

३२.  नापी कायागलय 75-520008 

३३.  काम्लर्ण्िकी कोररिोर ििक योिना 75-521552 

३४.  रामपरु नर्रपाम्लकाको कायागलय 75-5400145 

३५.  म्वशषे नापी कायागलय 75-520197 

३६.  नपेाल म्वद्यतु प्राम्धकरण 75-520511 

३७.  कृम्ष िामाग्री कबपनी म्लम्मटेि 75-520138 

३८.  यातायात व्यवस्था कायागलय 75-520499 
३९.  पलू योिना पम्िम िके्टर िेत्र नुं. ४ 75-521299 
४०.  िामाम्िक स्वास्थ्य म्िमा म्वकाि िम्मम्त 75-521196 

४१.  नपेाद टेम्लकम दरूिुंचार कायागलय 75-520101 

४२.  नपेाल िैकँ म्लम्मटेि 75-522654, 520130 

४३.  राम्ष्रय वाम्ण्य िैकँ 75-520134 

४४.  कृम्ष म्वकाि िैकँ 75-522550, 520142 
४५.  म्िल्ला यवुा िम्मम्तको कायागलय  
४६.  खाद्य प्रम्वम्ध तथा र्णु म्नयन्त्रण म्िम्भिन कायागलय 75-521495 
४७.  मालपोत कायागलय, पाल्पा 75-520106 

४८.  

म्िल्ला आयोिना कायागन्वय इकाइग अनदुान व्यवस्थापन 

तथा स्थानीय पवुागधार कायागलय 75-521407 
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५२.  ििक पवूागधार म्वकाि कायागलय पाल्पा 0 
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पाल्पा जिल्लािा िहेका प्रहिी िौकीहरुाः 

जिल्ला प्रहिी कायागलय पाल्पा तिा िातहत ईकाई ईन्द्िािगहरुको नािावलीाः- 

जस.नं. 

प्रहिी ईकाईको नाि दिाग नाििि कायागलयको 

CUG  नम्वि 

ईन्द्िािगको िोवाईल 

 नम्वि 

कै. 
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परिच्छेद ८ 

८.१ सभंावना ि िुनौती 

(क) पाल्पा म्िल्लामा अम्धकाुंश स्थानहरुमा ििकको पह ुंच परु्ेता पम्न िहि तररकािाट िवारी िाधन आवत िावत 

र्नग निक्ने तथा िषाग याममा ििक िचुारु ह न निक्ने भएकोले ििक अिमु्िधा भएको स्थानमा उद्धार टोली 

िमयम ैपगु्न निक्न े। 

(ख) यि म्िल्लाका ग्राम्मण भेर्मा अम्धकाुंश र्रहरु टीन, खर  र कािको रहकेो  तथा शहर केम्न्रत र्रहरु िोम्िएर 

रहकेो ह ुंदा आर्लार्ी भएको खण्िमा म्नयन्त्रण र्नग कम्िन ह न े । यि म्िल्लामा आर्लार्ी म्नयन्त्रणको लाम्र् 

तानिने तथा रामपरु नर्रपाम्लकामा १/१ मात्र िारुण यन्त्र रहकेो । 

(र्) Main Line of Communication को रुपमा रहकेो म्िद्धाथग रािमार्ग पम्हरो र्ई िन्द भएको अवस्थामा िचुारु 

र्नगको लाम्र् म्िल्लामा प्रयाप्त िोिर तथा स्काभेटरहरु भएतापम्न भौर्ोम्लक िनावटको कारणले िाढी पम्हरो 

र्एको अवस्थामा प्रभाम्वत ईलाकामा िमयम ैपगु्न निकी आवत िावतमा अिर पगु्न िान े। 

(र्) र्मी मौिमको शरुुवातिुंर्ै आउन ेह ररितािको कारणले ह ने म्वम्भन्न ितीहरु िारे िनमानिमा िनचतेनाको कमी 

भएको । 

८.२ सिस्या  

(क) यि पाल्पा म्िल्लामा पहािी भ-ुभार् तथा धरैेििो स्थानहरु म्िकट भएकोले प्राकृम्तक तथा मानम्वय म्वपदक्ा 

र्टनाहरु प्राय ह न ेर्रेको पाईन्छ । पहािी भभुार् ह नाले म्वपद ्भएको स्थानिबम परु्ी तत्काल उद्धार कायग र्नग 

िाटो तथा म्वकटताको दृिीले कम्िन रहकेो छ ।  

(ख) र्णमा मम्हन्रा िोलेरो म्िप १ र ३x२.५ टाटा रक मात्र नपरु् ह न ेह ुंदा म्वपद ्ब्यवस्थापनको लाम्र् थप १ (एक) 

िानो र्ािी आव्यक भएको । 

(र्) वषागदको मौिममा िादल तथा ह स्ि ुलाग्न ेभएकोले हवाई िाधनको प्रयोर्मा िमते प्रम्तकुल अिर पन े। 

(र्) उद्धार तथा राहत िामाग्रीहरुको उपलब्धतामा कमी रहकेो ।  

८.३ उद्धाि कायगिा परििाजलत फौिले जनम्न कुिाहरुको जवशेष ख्याल िाख्ने छ । 

(क)  प्रभाम्वत ईलाकामा िम्तिक्दो चाुंिो परु्ी म्स्थतीको अध्ययन र्री प्रम्तवेदन र्न े। 

(ख)  प्रकोप पीम्ितलाई िीम्वतै उद्धार र्री थप िती ह न नम्दन ुटोलीको मखू्य उदे्ध्य ह नछे ।  
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(र्)  िीम्वत रहकेाहरुलाई तोम्कएको स्थानहरुमा स्थानान्तरण र्नग िर्ाउन े।  

(र्)  म्िरामी र्ाईतेहरुको प्राथम्मकता छुट्टयाई प्राथम्मक उपचार प्रदान र्री िम्तिक्दो चािो अस्पताल परु् याउन े। 

(ङ)  उद्धार कायगमा खरट्टन ेममे्िकल टोलीले प्राथम्मकताको आधारमा उपचार र्री र्बभीर र्ाईतेहरुलाई अस्पताल 

परु् याउन ेमद्दत र्न े। 

(च)  िीम्वतहरुिुंर् िोधपछु र्री उनीहरुको पररवार तथा चौपायाको खोितलाि र्न े। 

(छ)  भेम्टएका व्यम्िहरु मध्य िीम्वत र मतृकको रेकिग राख्न े। 

(ि)  उद्धारको िमयमा भेम्टएको धनमालको रेकिग र्री िरुम्ित स्थानमा िुंकलन र्न े। 

(झ)  भेम्टएको मालिामानको तथ्याङ्क राखी प्रशािनलाई हस्तान्तरण र्न े।  

(ञ)  आफुिुंर् भएको यातायातको िाधनको नपरु् भएमा स्थानीय प्रशािनिुंर् िमन्वय र्री उपलव्ध र्राउन े। 

(ट)  िम्टल म्वरामीहरुलाई पछाम्ि हटाउन एबवलेून्ि तथा आि्यक परेमा २२ िाम्हनीिुंर् िमन्वय र्री हमे्लकप्टर 

उपलव्ध र्राउन े।  

(ि)  ईिाित नभएका मान्छेहरुलाई त्यि ईलाकाको हकग तमा िन्दिे लर्ाउन े। 

(ि)  म्िग्नल टोलीले उद्धार कायग िबवम्न्ध खवर र्ण ह.ेक्वा.लाई म्नरन्तर प्रम्तिेदन र्रररहन े।  

(ढ) िुलािुला भवनहरु भम्त्कएको एररयामा हभेी िाधन िस्तै िारुण यन्त्र, िोिर, के्रनको आव्यक परेमा 

िमन्वयात्मक भमू्मका खेली उपलव्ध र्राउन प्रयाि र्न े। 

(ण) िरुिा म्नकाय तथा अन्य स्थानीय िमु्द्धम्िवी, पत्रकार, रािनमै्तक दल र िबिम्न्धत ििैिुंर् िुंयिु र िौहादग पणुग 

व्यवहार र्न ेर आव्यक िमोम्िम िचुना आदन प्रदान र्न े। िाथै, र्टनालाई न्यमु्नकरण र्न ेतफग  यथािुंभव 

प्रयाि र्न े।  

८.७ सिेंप 

म्वपद ्व्यवस्थापन कायग िरकारको एकल प्रयािले मात्र िुंभव ह न निक्न ेयथाथगलाई मनन ्र्री ििै िरुिा म्नकाय,िरकारी 

तथा र्ैर िरकारी िुंस्थाहरु, स्थानीय म्नकाय,नार्ररक िमाि तथा िमदुायको िहभाम्र्ता र िुंलग्नतामा म्वपदक्ो अिरलाई 

कम र्नग पवूग तयारी, िचतेना अम्भिमृ्द्ध िस्ता उपायहरुको िाथै ििै म्नकायको राय, परामशग, िल्लाह, िझुाव र िमन्वयमा 

र्ररन ेम्वपद ्व्यवस्थापन िढी प्रभावकारी ह न ेदमे्खन्छ । यिको अलवा दि िनशम्ि िम्हत आधमु्नक िाधन श्रोत िबपन्न ह न ु

पन ेदमे्खन्छ । 

 


