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ऩङ्चयच्छेद १ 
१. ऩङ्चयचम 

फर्ायतको सभमभा ङ्ञजल्राभा फाढी ऩङ्जियो रगामतका ङ्झफऩदजन्म घटनािरु ियेक फर्य आउने गयेको छ । 
मस्ता ङ्झफऩद्जन्म घटना आउन नङ्छदन दीघयकाङ्झरन मोजनािरु आिश्मक ऩनन िङ्टन्छ बने िाभीरे गनन काभ 
कायफािीिरुराई ऩङ्झन िाताियण भैत्री फनाउॉनङ्ट जरुयी छ ।ङ्ञजल्राको बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत तथा त्र ङ्टङ्जटऩूणय 
ङ्झफकास गङ्झतङ्झफङ्झध सभेतका कायण फर्ायतका सभमभा आउने ङ्झफऩद्िरुराई योक्न तत्कार सम्बि छैन । 
तत्कारका राङ्झग ङ्झफऩद जोङ्ञिभको ऩङ्जिचान गयी त्मसको प्रबाफ न्मूनीकयण गनय ऩूिय तमायीको राङ्झग मो 
भनसङ्टनको आऩतकारीन कामय मोजना -२०७८ तमाय गङ्चयएको छ। 

मो मोजनाको सपर कामायन्िमनका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सभन्िमभा नेऩारी सेना, 
नेऩार प्रियी, सशस्त्र प्रियी फर,ङ्ञजल्राका फाह्रिटै स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्जिऩद् क्षेत्रभा कामय 
गनन सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामिरुको भङ्टख्म बङू्झभका िङ्टनेछ।सभन्िम य स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारनभाङ्ञजल्रा 
सभन्िम सङ्झभङ्झत,याजनैङ्झतक दर य नागङ्चयक सभाजको अग्रणी बङू्झभका यिने छ। 

१.१ ङ्ञजल्राको सभङ्जिगत िस्तङ्ट ङ्ञस्थङ्झत 

क. बौगोङ्झरक अिस्था, सीभा तथा क्षते्रपर 

नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा नेऩारको फागभती प्रदेश अन्तगयत एक ऩिाडी ङ्ञजल्रा िो । उत्तयभा यसङ्टिा ङ्ञजल्रासॉग 
ङ्झसभाना जोङ्झडएको झण्डै अधयचन्राकायको रुऩभा ऩङ्टफय ऩङ्ञिभ पैङ्झरएय यिेको बौगोरीक फनािटभा ऩिाडी 
ब ङ्टबागको अॊश ७१ प्रङ्झतशतरेकारी बबूागको अॊश १८ प्रङ्झतशत तथा टाय, फेसी य सभथय बबूागको अॊश 
११ प्रङ्झतशत यिेको छ बने नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राको अिङ्ञस्थती २७०४५’देङ्ञि २८०२०’उत्तयी अक्षाॊश सम्भ य 
८५००’देङ्ञि ८५०४५’ऩङ्टफी देशान्तय सम्भ पैङ्झरएको छ । सभङ्टन्र सतिफाट न्मङ्टनतभ ४५७ ङ्झभटय देङ्ञि 
अङ्झधकतभ ५१४४ ङ्झभटय उचाई सम्भ ब ङ्ट धयातर यिेको मस ङ्ञजल्राको क्षते्रपर ११२१ िगय ङ्जक.ङ्झभ.छ 
। मो ङ्ञजल्रा याजधानीसॉग सभेत जोङ्झडएको ऐङ्झतिाङ्झसक, याजनैङ्झतक, बौगोङ्झरक, दृङ्जिकोणरे नेऩारकै 
भित्िऩूणय स्थान ओगटेको छ । ऐङ्झतिाङ्झसक धयोिय तथा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सॊयचनाको रुऩभा ७ तरे दयिाय 
तथा धाभीक सॊयचनाको रुऩभा बैयफी भङ्ञन्दय, दूप्चेश्वय भिादेफ भङ्ञन्दय सभेत मस ङ्ञजल्राभा अिङ्ञस्थत छ । 

ि. जनसॊख्मा फनािट 

नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राभा नेऩारको कङ्ट र जनसॊख्माको १.२५ प्रङ्झतशत भाङ्झनसिरु फसोफास गदयछन ् । मो 
ङ्ञजल्राभा कूर जनसॊख्मा २,८८,४७८ यिेको छ । ऩूरुर् ४८ प्रङ्झतशत भङ्जिरा ५२ प्रङ्झतशत यिेकोछ। 
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ङ्जिन्दङ्ट%&=(% प्रङ्झतशत ,फौद्ध $)=#^ प्रङ्झतशत य अन्म !=^( प्रङ्झतशत धभायिरम्फीिरु यिेको छन । जात 
जातीको िकभा ताभाङ्ग ४२.९प्रङ्झतशत,ब्राम्िण १८.९ प्रङ्झतशत,क्षेत्री १२.६प्रङ्झतशत,नेिाय ७.४प्रङ्झतशत,याई 
३.६प्रङ्झतशत तथा अन्म जातीिरु १४.६प्रङ्झतशत, जनघनत्ि २५७ िगय ङ्जक.ङ्झभ.यिेको छ। 

ग.जर प्रिाि प्रणारी 

ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानिरुिाट िग्ने नदी तथा िोरािरु य उच्च ऩिाडीक्षेत्रभा यिेका तार तरैमािरुनै ङ्ञजल्राका 
प्रभङ्टि जरसम्ऩदािरु िङ्टन ्। ङ्झत्रशङ्टरी , सूमायभती य तादी जस्ता भङ्टख्म नदीिरु य तरािङ्ट,ङ्झरिङ्ट, कङ्ट भयी, परािङ्ट, 
ङ्झसन्दङ्टये, छते्र, कोल्ऩङ्ट रगामतका अन्म साना नदीिरु रगामत सूमय कङ्ट ण्ड,सागय कङ्ट ण्ड, फोल्देिी तार जस्ता 
तार तरैमािरुरे ङ्ञजल्राको जराधाय क्षेत्रभा भित्िऩूणय स्थानओगटेका छन ्ितयभान सभमभा नदी िोराफाट 
फारङ्टिा, ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी उत्िनन ्गनन कामयफाट ऩङ्जियो, बकू्षम तथा ऩानीका स्रोत िङ्ञस्कने च ङ्टनौती फढ्दै गएको 
देङ्ञिन्छ । 

घ) ङ्ञजल्राभा बएका ङ्जिऩद घटनािरु  
क.ब ङ्टकम्ऩ M– ङ्जिश्वका ब ङ्टकम्ऩीम ितया मङ्टक्त देश भध्मे ११ औॊ जोङ्ञिभमङ्टक्त बएको य गत िर्यको ब ङ्टकम्ऩरे 
ऩायेको असय िाट सभेत ङ्ञजल्राका केिी स्थानका घयिरु, ङ्झफद्यारमिरुभा असय देङ्ञिएको छ । ग्राङ्झभण 
बेगभा प्राम कच्ची घयिरु िङ्टने बएकारे बत्कन गई धनजनको क्षङ्झत िङ्टनेसक्न ेङ्जिगतको अनङ्टबिरे देिाउछ 
। २०७२ िैशाि १२ य २९ गते गएको भिाब ङ्टकम्ऩफाट मस ङ्ञजल्राभा ऩङ्झन अङ्झधकाॊश घयिरुभा आङ्ञशॊक 
रुऩभा क्षती ऩङ्ट¥माएको अफस्था छ । नङ्टफाकोटभा ब ङ्टकम्ऩरे १११२ ज्मान गएको य १०५० घाइते बएका 
छन । 

ि. फाढी÷ऩङ्जियो M– िर्ायमाभभा िङ्टने अङ्जियर िर्ायका कायण मस ङ्ञजल्रासॉग जोङ्झडएका ऩिाडी ङ्ञजल्राको 
भाङ्झथल्रो तङ्जटम क्षेत्रको ऩिाडी ब ङ्ट–बागभा फर्ननी ऩङ्जियो गई यिने गदयछ । मसै अनङ्टरुऩ मस ङ्ञजल्राको 
प्राम् सिै तल्रो तङ्जटम क्षेत्रभा फाढी गई भानङ्जिम तथा धनजनको क्षङ्झत िङ्टने गयेको ऩाइन्छ ।ङ्ञजल्राभा 
फाढी ऩङ्जियोफाट उच्च, भध्मभ य न्मून जोङ्ञिभभा यिेका स्थानीम तििरु ङ्झनम्न यिेका छन ्। 
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सॊकटासङ्ङताको ताङ्झरका 

;|f]tM dg;'g k|ltsf/ of]hgf @)&% 

 

ग. आगरागी M– सङ्टख्िा भौसभभा भङ्टरङ्टकको सभस्मा जस्तै मस मस ङ्ञजल्राको ऩङ्झन भङ्टख्म सभस्मा िनेको   
छ । जनचेतनाको कभी, फायी तथा ि¥मानको झ्यास (घङ्ट¥मान) डढाउने क्रभभा जॊगरभा आगो रगाउनन य 
सराई, च ङ्टयोट, ङ्जिडी जस्ता आगो जन्म िस्तङ्टिरु राऩयिािी रुऩभा प्रमोग गनायरे िास गयी चैत्र देङ्ञि जेष्ठ 
सम्भ आगरागीका घटनािरु बई यिने गदयछ । तय कङ्झतऩम स्थानिरुभा याम्रो घाॉस य भरको आशभा 
जानफङ्टझी आगो रगाई ङ्छदने प्रचरन यिेको छ ।  
 

  

;+s6f;Ggtfsf] 

tx 

:yfgLo tx 

pRr ls:kfª uf=kf=– @,$,%, Doufª uf=kf=-;a} j8f_, ljb'/ g=kf=–!),!!,!# ;"o{u9L uf=kf=–!,@,#, 

b'Kr]Zj/ uf=kf=!,@ , k~rsGof uf=kf=–#, a]nfsf]6u9L g=kf=–%,^,*,(, ssgL uf=kf=–!,@,lzjk'/L 

uf=kf=–%, tfbL uf=kf=–@,#,$ 

dWod ls:kfª uf=kf=– !, ljb'/ g=kf=–!,@,#,$,%,^,*,!@, ;"o{u9L uf=kf=–$,% b'Kr]Zj/ uf=kf=#,$,%,^,&, 

k~rsGof uf=kf=–!,@,$,%, a]nfsf]6u9L g=kf=–!,@,#,$,!),!!,!@,!#, ssgL uf=kf=–#,&, lzjk'/L 

uf=kf=–@,#,$,^ ,tf/s]Zj/ uf=kf=-;a} j8f_, tfbL uf=kf=–!,%,^, lnv' uf=kf=–!,@,#,$,% 

Go'g ls:kfª uf=kf–#, ljb'/ g=kf=–*,(, k~rsGof uf=kf=–!, lnv' uf=kf=–^, a]nfsf]6u9L g=kf=–&, 

ssgL uf=kf=–$,%,^,*, lzjk'/L uf=kf=–!,&,* 
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ऩङ्चयच्छेद २ 

२. मोजनाको तमायीको अिस्था, उद्दशे्म य आिश्मकता   

२.१ मोजना तमायीको ङ्जिद्यभान अिस्था 

ङ्ञजल्रा स्तयभा ङ्जिऩद् ऩूियतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना तमाय ऩायी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अद्यािङ्झधक गनन गङ्चयएको 
छ । प्रङ्झतकामय मोजनाको भागयदशयनको आधायभा भनसङ्टनको ऩूिय तमायीकाराङ्झग भनसङ्टन ऩूिय तमायी मोजना 
२०७६ सारभा तमाय गयी कामायन्िमनभा ल्माईएको ङ्झथमो।तत्ऩिात ियेक फर्य भनसङ्टन शङ्टरु िङ्टन ऩूिय 
मसराई अद्यािङ्झधक गनन गङ्चयएको छ ।फर्ायदका सभमभा आउनसक्ने ङ्जिऩदको ऩूिायन ङ्टभान य प्रङ्झतकामयका 
राङ्झग मङ्जि भनसङ्टन प्रङ्झतकामय मोजनाराई आधाय भाङ्ङे गङ्चयएको छ। 

सफैिारे ङ्झफऩदको आॉकरन, ऩूिय तमायी तथा प्रङ्झतकामयको नेततृ्ि तथा सभन्िमका राङ्झग ङ्ञजल्रा स्तयभा 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यिेको छ।स्थानीम स्तयभा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतिरुगठन 
बएकाछन । ङ्जिऩद् ऩूिय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना ङ्झनभायणय कामायन्िमनका ङ्झफङ्झबङ्ङ चयणभा ङ्ञजल्राभा 
कामययत ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी, गैयसकायी ङ्झनकामरे ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतसॉग सिकामय गदै आएका छन ्।  

२.२ कामयमोजनाको उद्दशे्म  

फर्ायतका सभमभा सजृना िङ्टन सक्ने जोङ्ञिभिरुको ङ्झफश्लरे्ण गदै त्मस प्रङ्झत सजग यिन, िोज याित तथा 
उद्धाय कामयकाराङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत सम्ऩूणय सङ्टयक्षा ङ्झनकाम, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकािरुको साथै स्थानीम सभङ्टदामको प्रबािकायी ऩङ्चयचारन गयी िोज याित तथा 
उद्धाय कामय मोजनाफद्ध रुऩभा ङ्झछटो छङ्चयतो य ङ्जिश्वसनीम फनाउनङ्ट मस मोजनाको भङ्टख्म उदे्दश्म यिेको छ। 

२.३ आिश्मकता 

नेऩारको ङ्जिद्यभान सॊङ्जिधानको बाग-४, याज्मका ङ्झनदनशक ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत तथा दाङ्जमत्ि अन्तगयत प्राकृङ्झतक 
साधन स्रोतको सॊयक्षण, सम्फधयन य उऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत (९) भा प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट िङ्टने जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण गनय ऩूिय सूचना, तमायी, उद्धाय, याित एिॊ ऩ ङ्टनस्थाऩना गनन बङे्ङ उल्रेि बएको छ। 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४रे सभेत ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सिारभा स्थानीम तिका काभ, कतयव्म 
तथा अङ्झधकायिरु स्ऩि रुऩभा व्मिस्था गयेको छ। 

ङ्जिऩद जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ कामायन्िमनभा आएसॉगै दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन 
२०३९ िायेज बएको छ।नमाॉ ऐनको ऩङ्चयच्छेद ७को दपा १६(२)भा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय “ङ्ञजल्राको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामय मोजना तमाय गयी रागङ्ट गनन, गयाउने“ 

बङ्झनएको छ। 
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ङ्जिद्यभान ऐनको बािना तथा भभयराई आत्भसात गदै नेऩार सयकाय गिृ भन्त्रारमको ऩङ्चयऩत्र तथा ङ्झनदनशन  
सभेतराई हृ्रदमगॊभ गयी ङ्ञजल्रा स्तयभा भनसङ्टन ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय गङ्चयएको िो। स्थानीम 
तिभा सफै नगयऩाङ्झरकारेगाॉउ/नगय य सभङ्टदाम स्तयभा भनसङ्टन ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय गयी तमायी 
अिस्थाभा यिन ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतभापय त अनङ्टयोध गङ्चयएको छ।  

मस मोजनाको तमायीफाट चारङ्ट फर्यका अङ्झतङ्चयक्त आगाभी फर्यिरुकाराङ्झग सभेत मोजना तमायी य 
कामायन्िमनकाराङ्झग भागयदशयन िङ्टने ङ्जिश्वास ङ्झरइएको छ।ङ्ञजल्राको जनसॊख्माको ठूरो ङ्जिस्सा भनसङ्टनको 
जोङ्ञिभभा यिन सक्ने अिस्थाभा ङ्जिऩद्सॊग सम्फद्ध सफै ङ्झनकाम एिॊ तिराई फढी ङ्ञजम्भेिाय फनाउन मसको 
भित्िऩूणय बङू्झभका िङ्टने ङ्जिश्वास ङ्झरइएको छ। 

२.४ अऩेङ्ञक्षत उऩरङ्ञधध 

मो मोजनाको तमायी ऩिात ङ्झनम्न उऩरङ्ञव्ध िाॉङ्झसर बएको िङ्टनेछ् 

1) भनसङ्टनका कायण उत्ऩङ्ङ िङ्टने जोङ्ञिभकोऩूिायन ङ्टभान गयी न्मूनीकयणभा सिमोग ऩङ्टगेको िङ्टने छ। 

2) भनसङ्टनका कायण उत्ऩङ्ङ िङ्टनसक्ने ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामयकाराङ्झग सम्फद्ध ङ्झनकाम तमायी अिस्थाभा 
यिेका िङ्टने छन।् 

3) अङ्जियर फर्ायफाट ङ्झनङ्ञम्तन े जोङ्ञिभफाट फच्नस्थानीम सॊचाय भाध्मभफाट सन्देशभङ्टरक सूचना 
प्रिाि बएको िङ्टने छ।  

4) ङ्जिऩद्को घटना घटेको अिस्थाभा सम्फद्ध ङ्झनकामरे िेल्न सक्ने बङू्झभका स्ऩि बएको िङ्टनेछ। 

5) याित सॊकरन एिॊ उद्धायको राङ्झग सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामिरुको अङ्झधकतभ 
ऩङ्चयचारन     बएको िङ्टने छ। 

6) तमायी मोजना ङ्जकताि भनसङ्टनफाट सङृ्ञजत जोङ्ञिभको प्रङ्झतकामयको ङ्झनङ्ञम्त भागयदशयन िङ्टनेछ। 

 

२.५ मोजनाको सीभा 

प्रस्तङ्टत भनसङ्टनको आऩतकारीन कामय मोजना-२०७८ सभग्र ङ्ञजल्राराई एउटै इकाईं भानेय एकीकृत 
रुऩभातमाय ऩाङ्चयएको छ। मद्यङ्जऩ भनसङ्टनको सभमभा देङ्ञिन सक्ने ङ्जिऩदफाट ऩनन साभाङ्ञजक आङ्झथयक िा 
बौङ्झतक असय ङ्जिङ्झबङ्ङ सभङ्टदाम िा स्थानीम ति ङ्जऩच्छे पयक िङ्टन सक्छ।  

अत् मस मोजनाराई स्थानीम तिफाट सङ्टक्ष्भ ढॊगफाट ङ्जिश्लरे्ण गयी तिाॉफाट तमाय ऩाङ्चयने ङ्जिऩद् ऩूिय तमायी 
मोजनािरुभा सभेट्नङ्ट ऩनन िङ्टन्छ।मोजना भङ्टताङ्जिक तम बएका कामयक्रभिरु कामायन्िमन गनय एिॊ ङ्जिऩद्को 
सभमभा तत्कारयाित एिॊ उद्धाय कामयका राङ्झग स्थानीम तिफाट आिश्मक फजेटको व्मिस्थासभेत िङ्टनङ्ट ऩनन 
देङ्ञिन्छ।स्थानीम तिरे स्थानीम स्तयभा भनसङ्टन ऩूिय तमायी कामय मोजना फनाउदा प्रस्तङ्टत कामय मोजनाराई 
एक िाका य भागयदशयनको रुऩभा ङ्झरन सक्ने छ।स्थानीम तिरे तमाय ऩायेको मोजना कामायन्िमनभा 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सभन्िमकायी बङू्झभका यिन्छ।  
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ऩङ्चयच्छेद ३ 

३. क्षभता ङ्जिश्लरे्ण तथा बौङ्झतक स्रोत 

३.१ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको सॊमोजकत्िभा सङ्टयक्षा ङ्झनकाम, ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिर्मगत अगङ्टिा कामायरमिरु, नेऩार 
येडक्रस सोसाईटी तथा अन्म ङ्झफङ्झबङ्ङ गैससिरु सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि िङ्टने गङ्चय ङ्ञजल्रा स्तयभा ङ्ञजल्रा ङ्झफऩद् 
धमिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन बएको छ। मो सङ्झभङ्झतरे ङ्जिऩद् धमिस्थाऩनको नेततृ्ि य सभन्िम गदयछ । 

 प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी       अध्मक्ष 

 ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतङ्झनङ्झध      सदस्म 

 ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका स्थानीम तिका अध्मक्ष तथा प्रभङ्टि    सदस्म 

 स्िास््म सम्फन्धी ङ्जिर्म िेनन ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामायरमको प्रभङ्टि   सदस्म 

 ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङ्टयक्षा ङ्झनकामका प्रभङ्टििरु     सदस्म 

 ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ऩूिायधाय तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकाससॉग  

सम्फङ्ञन्धत कामायरमका प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध     सदस्म 

 याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध   सदस्म 

 नेऩार येडक्रस सोसाइटीको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि    सदस्म 

 गैयसयकायी भिासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि     सदस्म 

 नेऩार ऩत्रकाय भिासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि     सदस्म 

 उद्योग िाङ्ञणज्म भिासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि    सदस्म 

 प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तोकेको अङ्झधकृत सदस्म    सङ्ञचि 

 
३.२ स्थाङ्झनम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मस्थाऩन ऐन २०७४ को दपा १७भा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
व्मिस्था गङ्चयएको छ। उक्त व्मिस्था अनङ्टसाय नगय प्रभङ्टि िा अध्मक्षको सॊमोजकत्िभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सङ्झभङ्झत यिन ेछ  बङ्ङ ेउल्रेि छ । 
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३.२. बौङ्झतक स्रोत 

३.२.१. िोज तथा उद्धाय साभग्रीिरु 

s|=;+= p2f/ ;fdfu|L ljj/0f  kl/df0f ;fdfg /x]sf] lgsfosf] gfd÷ 

s}lkmot 

१. १. ठेरागाडा २ lhNnf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

२. चेन saw २ 
3= ;fj]n १० 
४.ङ्जऩक 5 
५.Fire Extinguisher (5 k.g. 5 

६.राईट 5 
७.पराभे स्रेचय ९ 
8.कोदारो 5 

२. १.सेफ्टी िेरभेट 10 श्री जफयजगॊ गण नङ्टिाकोट 
२.जेनेयेटय २.५ के.बी. 1 
३.ङ्जऩक 10 
४.सािेर 10 
५.िामय ङ्जकटङ 2 
६.पराभे स्रेचय 1 
7.येनकोट 6 
8.राङ्जपक ज्माकेट 5 
9.सेफ्टी ग्रोऩ 5 
10. उइन्टय ग्रोऩ 5 

३. 1.राइप ज्माकेट 10 श्री ङ्ञजल्रा प्रियी कामायरम नङ्टिाकोट 

2.ङ्जऩक 5 
3.सािेर 10 
4.पराभे स्रेचय 5 
6.िेरभेट 10 
7.सेफ्टी ग्रोऩ 10 
८.Fire Extinguisher (5 k.g. 2 
9. गर 10 
10. भाइक 5 
11.ऩानी फङ्टट 15 

४. 1.राइप ज्माकेट 5 सशस्त्र प्रियी फर नेऩार नॊ. १९ गङ्टल्भ 
िे. 2.ङ्जऩक 2 
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3.सािेर 2 
४. डोयी ५० ङ्झभ. 
५. यफय टूि 2 

५. != 6f/kf]nLg %) :yflgo cfktsflng sfof{;+rfng 

s]Gb| ljb'/ gu/kfnLsf @=/a/ Dof6]«; %) 

#=nfO{km Hofs]6 !% 

$=/f]k @)) ld= 

%=x]nd]6 !% 

^= /a/ a'6 !% hf]/ 

&= :6«]r/ !) 

*=x]G8 dfOs @ 

(= bdsn @  -! dd{t ul/ /xg' 

kg{]_ 

!)=aflN6g !) 

!!=un % 

!@=a]Nrf !) 

!#=u}+6L !) 

!$=kmfo/ PS;6]gu'O{;/ @ 

!%= 6r{ nfO{6 % 

!^= ;fO{/g # 

!&= /a/ k~hf @) hf]/ 

!*=k|fylds afs; @ ;]6 

६. !=un % g]kfn /]8qm; ;f];fO6L g'jfsf]6 

lhNnf zfvf @=8f]/L !)) ld= 

#=;fa]n %  

$=nfO{kmHofs]6 @ 

%= aGbf]al:t emf]nf ^ 

^= xft] dfO{s $ 

&=k|fylds pkrf/ emf]nf !) 

*=:6]r/ ^ 
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v= x]jL OlSjkd]G6 ljj/0f 

s|=;+= 
pks/0fsf] 

gfd 
OsfO{ pks/0fsf] lgsfo ;Dks{ JolQmsf] gfd df]jfO{ g+=  

1. :sfe]6/ 1 olGqs sfof{no g'jfsf]6 >j0f s' s'O{s]n 9841702476 

2. nf]8/ 2 olGqs sfof{no g'jfsf]6 k"0f{dfg >]i7 9841384684 

3. Eofs'j j]]N8/ 1 
olGqs sfof{no g'jfsf]6 

lbk]Gb| km'ofn 9841702476 

 

३.२.२.िङ्टल्रा तथा सङ्टयङ्ञक्षत स्थानको व्मिस्था 

ङ्जिऩद्को सभमभा सङ्टयङ्ञक्षत तियरे िस्न सक्ने गयी ङ्ञजल्राभा िङ्टल्रा तथा सङ्टयङ्ञक्षत स्थानको ऩङ्जिचान गनन 
काभ बएको छ ।ङ्झतभध्मे भूख्मस्थानिरु देिाम फभोङ्ञजभ यिेका छन ्। 

स्थानीम तिको नाभ v'NNff If]qx? 

ljb'/ gu/kfnLsf  cfb{z ax'd'lv sn]hsf] rf}/, lqe'jg lqz'nL df=lj=sf] rf}/,  x]nLKof8 rf}/ sf]ngL, 

OGb|fo0fL rf}/, nufPtsf If]q 

a]nsf]6u9L 

gu/kfnLsf 

 

Dofuª ufpFkfnLsf b]p/fnL 6'F8L, lsDtfª nD8fkfª, 5f]uª, ;df/L e}ªu]/L rf}/, a;{'Gr]t gs'/ 8f8fF,  

a'ªtfª 6fj/ 8f8fF .  

ls:kfª ufpFkfnLsf b'Dkfª rf}/, l;d|fª rf}/,ls:kfª rf}/, ;fNd] df= lj,n'Da' 8f8fF,  

tf/s{]Zj/ ufpFkfnLsf ha/]rf}/, bfªl;ª df=lj= -j8f g+= !_  

 ;ftbf]af6], s[i0f df=lj= ljBfno k|fªu0f -j8f g+= @_ 

 lkkn8f8f df=lj=, sf}l;gLrf}/ -j8f g+= #_ 

 r08L df=lj=,lj:nf6]rf}/, ;fd'bflos ejg -j8f g+= $_ 

 z+sfb]jL df=lj=, :jf:Yo rf}sL dfg]8f8f -j8f g+= %_ 

 afu]Zj/L cf=lj= k|fªu0f, ed/f cf=lj=-j8f g+= ^_ 

 

;"o{u9L ufpFkfnLsf ljBfnox?, ;f]nf]dfg] If]q, Rofg8f8f 

ljBfnox?, 7fF6L rf}/, ljtnarf}/ 

ljBfnox?, Onfsfk|x/L sfof{no If]a, u}/Lvs{ rf}/ 

ljBfnox?, :jf:Yorf}sL If]q, ebf}/] rp/, xs]{ 8fF8f sj8{ xn ljBfnox?, 

:jf:Yorf}ls If]q 

lnv' ufpFkfnLsf r08]Zj/L v]n d}bfg,enfb\dL 8fF8f,af]xf]/fkf6f, kfF8]ufpFu8\vf/ 7"nf] rf}/, sN5] rf}/ 

af6''n] rf}/,/fS;] rf}/], g]kfn 6«i6sf] vfnL hUuf 

tfbL ufpFkfnLsf Jf8f g+ !sf] nfluxfnj8f sfof{no kfªu0fsf] vflnhUuf 

Jf8f g+ @ sf] nfluxfn /fn'sfdf=lj= k|fªu0fsf] vflnhUuf 

Jf8f g+ # sf] nflu>L cd/ Hof]ltdf=lj= k|fª\u0f, z+sgfbcf=lj= k|fª\u0fsf] vflnhUuf 
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Jf8f g+ $ sf] nflu>L ;'Gb/f df=lj= ;ftla;]sf] k|fª\u0f, 8'u|g] rp/ k|fª\u0fsf] 

vflnhUuf 

Jf8f g+ % sf] nflu>L la1fg df=lj= sf] k|fª\u0fsf] vflnhUuf 

Jf8f g+ ^ sf] nflu>L hfu[t cf=lj= k|fª\u0f, 8fF8fsf] kf6f]sf] k|fª\u0fsf] vflnhUuf 

lzjk'/L ufpFkfnLsf j8fdf /x]sf ljBfnosf rf}/, lzjk'/L  /+uzfnf, ;'O/]rf}/, lr;fkflg If]q 

k~rsGof ufpFkfnLsf £ofª\:jf/f M k~rsGof $, nK6g8fF8f M k~rsGof # ,k'/fgf]8fF8f M k~rsGof @,l;d/f M 

k~rsGof !, ;'Gtn]6f/ M k~rsGof %  

 

ssgL ufpFkfnLsf sslg xfO{6 

b'Kr]Zj/ ufpFkfnLsf  

 

३.२.४.साभङ्टङ्जिक आिास बिनिरु  

बकूम्ऩ ऩिात तत्कार य बङ्जिश्मभा िङ्टन सक्ने जोङ्ञिभफाट जोगाउन ऩीङ्झडतराई स्थामी व्मिस्था 
नबएसम्भकाराङ्झग कङ्ञम्तभा फसोफासको सङ्टङ्जिधा उऩरधध गयाउने उदेश्मरे साङ्जिकका गा.ङ्जि.सिरुभा गङ्चय ७ 
िटासाभङ्टङ्जिक आिास ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ बई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तिभा 
िस्तान्तयण गङ्चयएको छ। 

g]kfn ;/sf/af6 o; lhNnfdf & j6f :yfgdf ;'/lIft :yfgdf cfkftsflng cfjf; sf] lgdf0f{ ;DkGg 

eO||{ :yfgLo tx nfO{ x:tfgt/0f ul/Psf] 5.  

भनसङ्टनकोआऩतकारीन कामय मोजना२०७४ 

 

 

३.२.५.ङ्जिऩद् ऩिातको शि व्मिस्थाऩन भागयदशयन 2068 सॊशोधन 2076 को फङ्टॉदा नॊ 10.4 भा 
उल्रेि बए फभोङ्ञजभका ऩङ्जिचान बएका अङ्ञन्तभ दाि सॊस्काय स्थरिरूको ङ्जिियण  

स्थानीम तिको नाभ clGtd bfx ;+:sf/ :yfgx? 

ljb'/ gu/kfnLsf  lqz'nL, tfbL vf]nfsf] ;+ud:yn nufotsf :yfg 

a]nsf]6u9L gu/kfnLsf lqz'nL, tfbL, sf]Nk'vf]nf vf]nfsf] ;+ud:yn nufotsf :yfg 

Dofuª ufpFkfnLsf b]p/fnL 8f8fF, lsDtfª 8f8fF, ;df/L 8f8fF, a;{'Gr]t 8f8fF, a'ªtfª 8f8fF 

s|=; ;fljs :yfg xfn sf] :Yffg Ifdtf s}lkmot 

! a'wl;Ë tf/s]Zj/ uf=kf–$ !^ kl/jf/  

@ a;'{Gr]t d]3fË uf=kf–!  !^ kl/jf/  

# pn]{gL tfbL uf=kf–! !^ kl/jf/  

$ yfgl;Ë lnv' uf=kf–%,^ !^ kl/jf/  

% t'Kr] lab'/ gf= kf–&,*,( !^ kl/jf/  

^ lhlnË a]nsf]6 gf= kf–*,( !^ kl/jf/ xfn a]nsf]6u9L g=kf=sf] 

sfof{no /x]sf] 

& cf}v/kf}jf ssgL uf=kf–!,@ !^ kl/jf/  
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ls:kfª ufpFkfnLsf  

tf/s{]Zj/ ufpFkfnLsf  tf?sf 3f6, bz{g6f/, v}/]gL,  dfg]8f8f, Rofg 8f8f, u'Daf8f8f 

 

;"o{u9L ufpFkfnLsf 5fk ;'wfl/Psf] d/g3f6, ;f]nf]dfg], a/fbL, sfpn] 

tNnf] s'jfkfgL ;'wf/LPsf] d/g3f6, j]qfjtLpQ/uofwfd 

u}/Lvs{ ;'wfl/Psf] d/g3f6, l;Dn] ;'wfl/Psf] d/g3f6 

cr{n] 5fk ;'wfl/Psf] d/g3f6, 3\ofª8fF8f ;'wfl/Psf] d/g3f6, :jfF/f 

;'wfl/Psf] d/g3f6 

df5fkf]v/L bf]efg ;'wfl/Psf] d/g3f6 

lnv' ufpFkfnLsf a|Dxfo0fL 3f6, a/f{km]bL vx/], kx/]3f6, l9s'/], ;fpg]8fF8f d/0f3f6, kx/]3f6, 

l9s'/] dfnfsf]6 3f6, u0f]zyfg 3f6, rf}v'8f e'G6] 9'+uf , ljld/] vf]NrL 3f6, 

k§faf/L 3f6, ;fnla;f}gf 3f6, 

d/0fkf6L lnv' bf]efg, rGbg]3f6, z]/fd'xfg d/0f3f6, 5x/] d/0f3f6, /fSz]Zj/ 

d/0f3f6, 

tfbL ufpFkfnLsf bf]v'{vf]nf d/0f 3f6, lrnfpg] d/0f kfl6, 

s§]n bf]efg d/0f kfl6,nK;] d/0f kfl6, 

tfbLvf]nf d/0f 3f6,3§]vf]nf d/0f 3f6, 

Ef+u]/L d/0fkfl6,tfbLvf]nf d/0f 3f6, 

Effn]kf]ly d/0f 3f6,hghftL d/0f3f6 Rofg 8fF8f,tfbLvf]nf d/0f 3f6, 

lzjk'/L ufpFkfnLsf lnv' vf]nfsf] If]q, ljleGg jgsf] If]q 

k~rsGof ufpFkfnLsf bf]v'{bf]efg M k~rsGof #, uf]dtL bf]efg M k~rsGof @, kf8] u}/L bf]efg M 

k~rsgof @, aDxIf]q d/0f 3f6 M k~rsGof @, lqj]0fL d/0f kf6L{ k~rsGof % 

, PSn]dfg] ;f]x| dfg] d/0f kf6L{ M k~rsGof #, ;Nnf3f/L d/0f kf6L{ M 

k~rsgof # ,r'jfg8fF8f d/0f kf6L{ M k~rsGof %  

 

ssgL ufpFkfnLsf sf]Nk'vf]nfsf] j8f g+= !,@,# sf] ;+ud :yn, lrxfg  8fF8f j8f g+= @ 

b'Kr]Zj/ ufpFkfnLsf  
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ऩङ्चयच्छेद ४ 

४. ङ्ञजम्भेिायी तथा मोजना 

४.१ सम्िद्ध ङ्झनकाम तथा ङ्ञजम्भेिायी  

ङ्ञजल्राको ङ्जिऩद् ऩूियतमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना 2075 भा आधाङ्चयत बई  भनसङ्टनको सभमभा गनङ्टयऩनन 
ऩूियतमायी तथा प्रतकामयको सन्दबयभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकामिरुको बङू्झभका य ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनम्न ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। 

 

क्र.सॊ.
  

ङ्झनकामको नाभ ङ्ञजम्भेिाय  

व्मङ्ञक्त 

ङ्ञजम्भेिायी 

१. ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामायरम 

प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायी 

 सभन्िमात्भक य नेततृ्िदामी बङू्झभका ङ्झनिायि 
गनन, 

 आिश्मकता अनङ्टसाय प्रदेश तथा केन्रीम 
स्तयभा सिमोग(भानिीम, आङ्झथयक य 
बौङ्झतक)को राङ्झग सभन्िम गनन। 

२. सङ्टयक्षा 
ङ्झनकाम(नेऩारी 
सेना, नेऩार प्रियी 
तथा सशस्त्र 
प्रियी) 

सङ्टयक्षा ङ्झनकाम प्रभङ्टि  िोज तथा उद्धाय कामयका राङ्झग सङ्जक्रम यिन े
 जोङ्ञिभको सभमभा सङ्टयक्षा व्मिस्था गनन । 

 ङ्झफर्मगत सङ्झभङ्झतभा यिी सिमोग गनन । 

३. ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत 

ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत प्रभङ्टि 

 स्थानीम तििरूसॉग सभन्िम गनन। 
 ङ्जिऩद् सम्फङ्ञन्ध सूचना सॊकरनभा सिङ्ञजकयण 

गनन। 

 अनङ्टगभन गनन। 
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४. गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरका  

प्रभङ्टििरु  जोङ्ञिभफाट प्रबाङ्जित िङ्टन सक्ने जनसॊख्माको 
ऩङ्जिचान गनन। 

 जोङ्ञिभमङ्टक्त ठाॉउ, फस्ती तथा सभङ्टदामको 
ऩङ्जिचान गयी ऩूिय तमायीका मोजना तजङ्टयभा 
गनन।  

 गाॉउऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकास्तयको भनसङ्टन 
ऩूिय तमायी कामय मोजना तमाय ऩानन। 

 तत्कार उद्धायकोराङ्झग आिश्मक साभग्रीको 
व्मिस्थाऩन गनन। 

 आिश्मकताअनङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतसॉग सभन्िम गनन।  

५. याजनैङ्झतक 
दरिरू 
(ङ्ञजल्रा तथा 
स्थानीम स्तय 

दरका प्रभङ्टििरू  ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराई आिश्मकतानङ्टसाय सल्राि, 

सिमोग य भागयदशयन प्रदान गनन। 
 स्रोत सॊकरनका राङ्झग सभन्िमकायी बभूीका 

ङ्झनिायि गनन। 

 स्थानीम तथा ङ्ञजल्रास्तयभा जनऩङ्चयचारनभा 
सिमोग ऩङ्ट-माउने। 

६. नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी 

सबाऩङ्झत  प्रफन्धकायी बङू्झभका ङ्झनिायि गनन। 
 िाद्य/गैयिाद्य साभग्री तथा अस्थामी 

आिासको व्मिस्थाऩनगनन। 

 सूचना सङ्करन तथा सम्प्ररे्णका राङ्झग 
स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारन गनन। 

 प्रकोऩको सभमभा आऩत्काङ्झरन आिास तथा 
फन्दोफस्ती व्मिस्थाऩनभा सिमोग गनन। 

७. सघॊ तथा प्रदेश 
अन्तगयतका 
ङ्जिर्मगत 
सयकायी 
कामायरम 
 

कामायरम प्रभङ्टििरू  ङ्जिर्मगत सङ्झभङ्झतभा यङ्जि क्षेत्रगत अगङ्टिा 
बङू्झभका ङ्झनिायि गनन। 

 सम्फङ्ञन्धत कामायरमको आऩत्काङ्झरन मोजना 
ङ्झनभायण गनन। 

८. उद्योग िाङ्ञणज्म 
सॊघ 

अध्मक्ष  उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघभा आिद्ध 
व्मिसामीिरुराई याित साभग्री सॊकरन तथा 
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ङ्जितयणकाराङ्झग आिश्मक सभन्िम गनन। 
 सङ्टख्िा तथा तमायी िाना जस्तै् ङ्ञचउया, ब ङ्टजा, 

ङ्झफस्कङ्ट ट आङ्छद, िाद्य साभग्री सॊकरन, ङ्जितयण 
य व्मिस्थाऩनभा सघाउने। 

 जाडो भौसभभा आिश्मक िङ्टने न्मानो कऩडा 
तथा सभाग्री सॊकरन, ङ्जितयण य 
व्मिस्थाऩनभा सघाउने। 

९. मातामात 
व्मिसामी सॊघ 

अध्मक्ष  याित तथा उद्धाय कामयका राङ्झग मातामातका 
साधनिरू य जनशङ्ञक्त उऩरधध गयाउने। 

१०. नेऩार ऩत्रकाय 
भिासॊघ 

सॊचाय भाध्मभ, 

एप.एभ. य सञ्चाय 
कभीिरू 

 त्मऩयक सूचना सॊकरन तथा सम्प्ररे्ण गनय 
सॊचाय कभी य सॊचाय भाध्माभसॉग सभन्िम 
गनन। 

 भनसङ्टनको सभमभा जनचेतनाभूरक सूचना 
प्रिाि गनय सॊचाय कभी य सॊचाय भाध्मभसॉग 
सभन्िम गनन। 

११. ङ्झनभायण 
व्मिसामी, कृर्क 
तथा जर 
उऩबोक्ता, 
साभङ्टदाङ्जमक िन 
उऩबोक्ता 
भिासॊघ 
रगामतका 
ऩेशागत छाता 
सॊस्थािरु 

अध्मक्ष  याित, उद्धाय तथा सॊयक्षण कामयभा सिमोग। 
 

१२. गै.स.सॊ. भिासॊघ अध्मक्ष  ङ्ञजल्राका सफै सदस्म गैससिरुसॉग सभन्िम 
गनन। 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य स्थानीम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्जिऩद् 
प्रङ्झतकामयकाराङ्झग आिश्मक स्रोत सॊकरनभा 
सिमोग गनन। 

१३.
  

अन्तयायङ्जिम 
गै.स.सिरु 

प्रभङ्टि  ङ्जिऩद्को सभमभा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत य स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
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सङ्झभङ्झतरे भाग गयेको प्राङ्जिङ्झधक सिमोग 
उऩरधध गयाउने,  

 आिश्मक स्रोत सॊकरनभा सिमोग गनन, 
 याित तथा उद्धाय साभग्री उऩरधध गयाउने, 
 क्षभता ङ्जिकास तथा सिजीकयण गनन। 
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४.२ भनसङ्टनको आऩतकारीन कामय मोजना २०७७ 

क्र.सॊ ङ्जक्रमाकराऩिरु ङ्ञजम्भेिाय 
ङ्झनकाम/व्मङ्ञक्त 

सिमोगी ङ्झनकाम सभमािङ्झध अनङ्टगभन गनन 
ङ्झनकाम/ 
अङ्झधकायी 

अनङ्टगभन सूचकाॊक 

 

१. स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
गठन / ऩङ्टनयगठन 

सफै स्थानीम ति स्थाङ्झनम गै.स.स जेष्ठ १० गते ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचिारम य 
ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत  

सङ्झभङ्झतको ङ्जिियण उऩरव्ध बएको 
िङ्टने छ ।  

२. ङ्झफर्मगत क्षेत्र अगङ्टिा सयकायी 
कामायरम, सङ्टयक्षा ङ्झनकाम रगामत 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणको क्षेत्रभा 
कामय गनन ङ्झनकामिरुसॉगको सभन्िम 
फैठक फस्ने ।  

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩत ्
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

प्र.ङ्ञज.अ. आिश्मकता 
अनङ्टसाय 

ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत प्रभङ्टि 

फैठकको भाइन्मङ्टट 

३. भनसङ्टनको आऩतकारीनकामय 
मोजनाको  आधायभा प्रत्मेक 
स्थाङ्झनम तिरे स्थानीम भनसङ्टन 
आऩतकाङ्झरन कामय मोजना तमाय 
गनन । 

नगयऩाङ्झरका य 
गाउॉऩारीका 

ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामायरम ,ङ्जिर्मगत 
कामायरम य गैसस 

जेष्ठ भसान्त ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचिारम य 
ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत 

स्थानीम भनसङ्टन आऩतकाङ्झरन कामय 
मोजना उऩरधध िङ्टनेछ । 

४. ङ्ञजल्राभा भनसङ्टन ऩूिय तमायी तथा 
प्रङ्झतकामयभा ङ्जक्रमाङ्ञशर यिने 
सयोकायिारािरुको ङ्झफियण 
अद्यािङ्झधक गनन ।  

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचिारम  

ङ्ञज.स.स नेऩार प्रियी 
ने.ये.सो 

जेष्ठ भसान्त प्र.ङ्ञज.अ 
 

सयोकायिाराको सूची उऩरधध 
बएको िङ्टनेछ । 
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५. िोज तथा उद्धाय टोरीको सूची 
अद्यािङ्झधक गनन । 

स.प्र. फर नम्फय 
१९ गङ्टल्भ 

सङ्टयक्षा 
ङ्झनकामिरुने.ये.सो.   

 प्र.ङ्ञज.अ अद्यािङ्झधक िोज तथा उद्धाय 
टोरीको सूची उऩरधध बएको िङ्टने 
छ । 
 
 
 

६. भनसङ्टनका कायण घट्न सक्ने ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभकाराङ्झग आिश्मक न्मूनतभ 
याित साभग्रीको व्मिस्थाऩन गनन ।  

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत, 
नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी 
नङ्टिाकोट, स्थानीम 
ति 

 

नङ्ट.उ.िा भिासघॊ जेठ, असाय  ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झतप्रभङ्टि, 
प्र.ङ्ञज.अ 

सॊकङ्झरत साभग्रीको सूची उऩरधध 
बएको िङ्टनेछ । 

७. ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम स्तयभा भौजङ्टदा 
यिेको आऩतकारीन उद्धाय 
साभग्रीको सूची अद्यािङ्झधक गनन । 

सशस्त्र प्रियी फर 
नम्फय १९ गङ्टल्भ 

स्थानीम ति, 
सङ्टयक्षा ङ्झनकाम 

जेष्ठ १५ ङ्झबत्र प्र.ङ्ञज.अ 
 
 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
सङ्ञचिारमभाआऩतकारीन उद्धाय 
साभग्रीको सूची अद्यािङ्झधकबएको 
िङ्टने छ । 

८. ङ्ञजल्राभा अिङ्ञस्थत एम्फङ्टरेन्सको 
सूची अद्यािङ्झधक गनन 

ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामायरम 

 फैशाि प्र.ङ्ञज.अ 
 

एम्फङ्टरेन्सको अद्यािङ्झधक सूची 
उऩरधध बएको िङ्टने छ । 

९. िोज तथा उद्धाय क्षेत्रका 
ताङ्झरभप्राप्त दक्ष जनशङ्ञक्तिरुको 
ङ्जिियण अद्यािङ्झधक गनन । 

नेऩार येडक्रस 
सोसाइटी  

सङ्टयक्षा ङ्झनकामिरु, गै स 
स भिासॊघ 
 

जेष्ठ भसान्त प्र.ङ्ञज.अ, 
ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झतप्रभङ्टि, 

 
 

ताङ्झरभ प्राप्त दक्ष जनशङ्ञक्तको 
अद्यािङ्झधक ङ्जिियण उऩरधध बएको 
िङ्टने छ । 

१०. भनसङ्टनभा ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकोऩको ऩूिय 
तमायीकाराङ्झग प्रचाय प्रसाय गनन । 

स्थाङ्झनम ति 
स्थानीम सॊचाय 

ङ्ञज.ङ्जि.व्मा.स जेष्ठ देङ्ञि बारसम्भ ङ्ञज.स.स प्रभङ्टि 
,नेऩार ऩत्रकाय 

प्रचाय प्रसायभा प्रमोग बएको अङ्झडमो 
तथा छाङ्जऩएको साभग्री उऩरधध 
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भाध्मभ  भिासॊघ बएको िङ्टने छ । 
११. उद्धाय तथा याितको राङ्झग 

आिश्मकता अनङ्टसाय 
सयोकायिारािरुको सभन्िम फैठक 
फस्ने । 

ङ्ञज.प्र.का स्थानीम 
ति 

सङ्झभङ्झतका सदश्मिरु आिश्मकतानङ्टसाय स.प्र.ङ्ञज.अ, 
प्रभङ्टि स्थानीम ति, 

याजनैङ्झतक दर 

फैठकको भाइन्मङ्टट प्रङ्झत उऩरधध 
बएको िङ्टने छ । 

१२. जोङ्ञिभ देङ्ञिएको स्थान तथा 
सभङ्टदामभा याित साभग्री ङ्जितयण 
गनन । 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत, स्थानीम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत  

ने.ये.सो. गै स स, 

उद्योगी धमाऩायी तथा 
नागङ्चयक सभाज 

आिश्मकतानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत, 
प्र.ङ्ञज.अ 

 

ङ्जितयण बएको साभग्रीको बयऩाई य 
प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩरधध बएको िङ्टने 
छ । 

१३. अङ्जियर फर्ायका कायण ङ्जिङ्झबङ्ङ 
प्रकोऩफाट प्रबाङ्जित िङ्टन सक्ने 
सभङ्टदामको अिस्थाफाये ङ्झनयन्तय 
जानकायी ङ्झरनेङ्छदने । 

स्थानीम तििरु  स्थानीम सङ्टयक्षा मङ्टङ्झनट, 

स्िास््म कामायरमिरु, 

स्थानीम ङ्जिऩद् सम्ऩकय  
व्मङ्ञक्त, ङ्ञजल्रा 
आऩतकाङ्झरन कामय 
सॊचारन केन्र, सञ्चाय 
भाध्मभ 

ङ्जिऩद्को घटना 
घटेऩिात 
ङ्झनयन्तयरुऩभा 

ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झतप्रभङ्टि,प्र.ङ्ञज.
अ. याजनैङ्झतक दर  

प्रबाङ्जितिरुको ङ्जिियण उऩरधध 
बएको िङ्टने छ । 

१४. भनसङ्टनका कायण ङ्जिऩद् जोङ्ञिभका 
घटना घटेको िण्डभा प्रबाङ्जित 
गबयिती, सङ्टत्केयी भङ्जिरा, 
फारफाङ्झरका, फदृ्धफदृ्धा तथा असक्त 
व्मङ्ञक्तिरुको त्माॊक अध्मािङ्झधक 
गयी अिस्थाफाये जानकायी ङ्झरने । 

ङ्ञजल्रा 
जनस्िास््म 
कामायरम 

सङ्टयक्षा ङ्झनकाम ङ्जिऩद्को घटना 
घटेऩिात 
ङ्झनयन्तयरुऩभा 

ङ्ञजल्रा तथा 
स्थानीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत  

 

अद्यािङ्झधक बएको घटनािरुको 
ङ्जिियण उऩरधध बएको िङ्टने छ। 

१५. याित ङ्जितयणराई प्रबािकायी 
फनाउन तथा दोिोङ्चयन नङ्छदन 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 

स्थाङ्झनम ति गै.स.स आिश्मकतानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्िम 
सङ्झभङ्झत 

सभन्िम फैठक तथा सङ्टऩङ्चयिेक्षणको 
प्रगङ्झत ङ्जिियण उऩरधध बएको िङ्टने 
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सभन्िम, व्मिस्थाऩन तथा 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण गनन । 

सङ्झभङ्झत य स्थानीम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत 

ङ्ञज.प्र.कामायरम छ । 

१६. प्रबाङ्जित िङ्टन सक्ने सभङ्टदामको 
स्िास््म सेिा प्रिािराई प्रबािकायी 
ढॊगरे सॊचारन गनन । 

ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामायरम 

स्थाङ्झनम ति ङ्जिऩद्को सूचना 
प्राप्त गनयसाथ 

ङ्ञजल्रा स्िास््म 
कामायरम 

फैठकको ङ्झनणयम तथा ऩत्रचाय बएको 
प्रङ्झत उऩरधध बएको िङ्टनछे । 

१७. भनसङ्टनको आऩतकारीन कामय 
मोजना कामायन्िमनको प्रगती 
प्रङ्झतिेदन तमाय ऩानन य तारङ्टक 
ङ्झनकामभा ऩेश गनन । 

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत  

 आङ्ञश्वन प्र.ङ्ञज.अ, स्थानीम 
ति प्रभङ्टि  

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन उऩरधध बएको 
िङ्टनेछ ।  

!*= सङ्झभक्षा फैठक फस्ने । प्र.ङ्ञज.अ तथा 
स्थानीम तिका 
प्रभङ्टििरु  

सङ्झभङ्झतका सदस्मिरु आङ्ञश्वन प्र.ङ्ञज.अ सङ्झभक्षा फैठकको ङ्झनणयम प्रङ्झत 
उऩरधध बएको िङ्टनेछ । 
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If]qut cu'jfsf] gS;fÍg / ;Dks{ gDj/ 

क जिल्लास्तर 

If]q If]qut cu'jf ;Dks{ AolQm ;Dks{ gDj/ 

;dGjo, vf]hL tyf p4f/ 

 

lhNnf k|zf;g sfof{no lhNnf lakb\ Joj:yfkg ;ldlt  k|d'v lhNnf clwsf/L 9851147777 

010561933 

vf]hL tyf p4f/ 

 
g]kfnL ;]gf  >L ha/ hu+ u0f 

k|d'v ;]gflg 9851211663 

g]kfn k|x/L k|x/L pkl/Ifs 9851295555 

;z:q k|x/Lan g]kfn g+=!( u'Nd ;z:q k|x/L gfoa pkl/Ifs 9851272534 

cfkt\sfnLg cf>o:yn ;x/L ljsf; tyf ejg sfof{no g'jfsf]6 sfof{no k|d'v 010560179 

cfkt\sfnLg Logistic ;dGjo lhNnf k|zf;g sfof{no 

 

k|d'v lhNnf clwsf/L 9851147777 

 

vfg]kfgL :jf:Yo ;/;kmfO  Vffg]kfgL tyf ;/;kmfO{ l8lehg l8lehg  k|d'v 010560162 

cfkt\sfnLg :jf:Yo kf]if0f lhNnf :jf:Yo sfof{no  lhNnf :jf:Yo k|d'v 010560255 

cfkt\sfnLg lzIff lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO k|d''v 010560057 

u}/vfB ;fdu|L g]kfn /]8qm; ;f];fO6L ;efklt 010560970 

cfkt\sfnLg ;+/If0f Gfu/kflnsf tyf ufpFkflnsf gu/ k|d'v tyf ufpFkflnsf cWoIf  

tTsfnLg k'g{nfe Gfu/kflnsf tyf ufpFkflnsf gu/ k|d'v tyf ufpFkflnsf cWoIf  

;'rgf lhNnf cfkt\sfnLg sfo{ ;+rfng s]Gb| k|d'v lhNnf clwsf/L 010561933 

vfB ;fdfu|L  g'jfsf]6 pBf]u jf0fLHo ;+3 cWoIf 9851100313 
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ि.स्थानीम तिका ऩदाङ्झधकायीिरुको सम्ऩकय  नॊ. 
 

  
l;=g+= uf=kf=÷g=kf=sf] gfd k|d'vsf] gfd df]jfO{n g+= pk k|d'vsf] gfd df]jfO{n g+= k|d'v 

k|=clws[tsf] 

gfd 

df]jfO{n g+= 

!= ljb'/ gu/kfnLsf  ;Gh' kl08t (*%!)$(&@! uLtf bfxfn (*%!@^$)!$ df]xg k|;fb 

d/f;}gL 

(*%!@%)!!!-sf_ 

@= a]nsf]6u9L gu/kfnLsf /fh]Gb|/d0f 

vgfn 

(*%!)((%*# sljtf b'Ëgf (*%!!^%&#) n]v/fh kf]v/]n (*%!@%#)@@-sf_ 

#= d]3fª ufpFkfnLsf cfZff tfdfª (*$!&%(!)* zflGt nfdf u'?ª (*$!%!*(@) kjg s'df/ 

Kofs'/]n 

(*%!@%$)#@-sf_ 

$= ls:kfª ufpFkfnLsf 5q axfb'/ 

nfdf 

(*%!!&#$## dfofb]jL 3n] 

Gof}kfg] 

(*%!!#@(&^ v'd a 3lt{  (*%!!$&(&)-sf_ 

%= tf/s{]Zj/ ufpFkfnLsf /d]z j:tL (*$!@(!)*@ tf/f b]jL l/dfn (*$!%$*##) dfwj l3ld/] (*%!@$^@)^-sf_ 

^= ;"o{u9L ufpFkfnLsf ;Gt axfb'/ 

tfdfª 

(*%!!$&$#@ dGh' a'9fyf]sL (*%!)^@)&* o1Zj/ kf08] (&%!)@##@^-sf_ 

&= lnv' ufpFkfnLsf w|'j >]i7 (*%!)%#%!^ /f]lhgf /fO{ (*$(^$&*@$ e]if axfb'/ s'Fj/ (*%!@%#)(( 

*= tfbL ufpFkfnLsf gf/fo0f k|;fb 

kf08] 

(*$!$%(^%@ O{Zj/L pk|]tL (*$!!^&@)^ lbks bfxfn (*%!@#)!%#-sf_ 

(= lzjk'/L ufpFkfnLsf /fds[i0f yfkf (*$!^#)@&% dGh' s]=;L= (*!*!$^!@! ls;fg Gof}kfg] (*%!@%#)^# 

!)= k~rsGof ufpFkfnLsf /d]z nfdf (*$!*^&$@( l;tf v8\sf (*$#*@(!$& g/]z k'8f;}gL (*%!@#)!$!-sf_ 

!!= ssgL ufpFkfnLsf dfg axfb'/ 

nfdf 

(*%!)*@&@& l;tf nfdf (*%!@%$!@^ dx]Gb| g]kfn (*%!@$!^^)-sf_ 

!@= b'Kr]Zj/ ufpFkfnLsf of]ljGb| tfdfª (*%!)&!(%# cGh' cfrfo{ (*$($%&^&% ljgf]b s'df/ 

clwsf/L 

(*%!!@^*(( -sf_ 
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u= g"jfsf]^ lhNnfdf ;+rflnt PDa'n]G;x?sf] ljj/)f 

l;=g+= PDa'n]G; ;+rfns ;:yfsf] gfd ;Dk{s gDa/ 

1 g]kfn /]*s|; zfvf ljb'/ 9860047128 

2 g]kfn /]*s|; zfvf ljb'/ 9843433030 

3 dfg axfb'/ :d[tL k|lti&fg  9841681483÷9803232898 

4 dlGrª :d[tL k|lti&fg  9841681483÷9803232898 

5 d]/L :^f]K; ;]G^/ ljb'/  9845103460 

6 s[i)f axfb'/ :d[tL k|lti&fg  9803367837 

7 ldggfy tyf eujtL :d[tL k|lti&fg 9818234567 

8 kbd s'df/L :d[tL k|lti&fg  9855059500 

9 ;'gf :d[tL k|lti&fg  9823306322 

10 g'jfsf]^ ;]jf ;dfh  9808288625 

11 ;fd'bflos ljsf; of]hgf xNn]sfnLsf  9841500252 

12 dfg s'df/L :d[tL k|lti&fg rf/#/] 9843256737÷9808863911 

13 g]kfn /]*s|; pkzfvf lhlnª 9860188298 

14 tf/s]Zj/ ;Ktfx ;ldlt tf?sf 9808479330 

15 ozf]bf b]jL «̂i^ ;d'Gb|^f/  9843476502 

16 b'Kr]Zj/ ;dfh ;d'Gb|^f/  9841952367 

17 cf/=l;= sNa yfgl;é 9841684768 

18 ;Nn]d}bfg x]=kf]=  

19 v/fgL^f/ k|f=:jf=s]= 9813990065÷9823306322 

20 eb|^f/ /]*s|; pkzfvf 9860881675 

21 sfx'n] /]*s|; pkzfvf  9849360395 

22 s'd/L :jf:Yo rf}sL 9844022169 

23 Go'kl/jt{g o'jf sNa yfgl;é 9751039677 

24 g'jfsf]^ c:ktfn lqz'nL 1 9751022496 

25 %qkfn ;fd'bflos ;+:yf rf}#*f  9841697470,9851150450 

26 >L /fd cfrf{o :d[tL k|lti&fg lab'/ 98411088562,9801863972 

27 ^f]ns'df/L v*\sf dxt, k~rsGof   

28 cfb{z hgsNof)f o'jf sNa, t'Kr]  9841562239, 9851160069 

29 nf]s s'df/L e'h]n :d[tL ;+:yfg  9841823600 

30 +̂sgfy ch]{n :d[tL ;+:yf s]p/LgL 9843117577, 9849210321 

32 OZj/L k|;fb :d[tL ;+:yf ljb'/  9860527115, 9812648663 

33 s[i)f axfb'/ :d[tL k|lti&fg ljb'/  9841671749 

34 wgdfof :d[tL ;+:yf lj=g=kf=6 9862455404, 9813882664  

35 :j= cfTdf/fd kf}*]n :d[tL ;+:yf lj=g=kf= 6, r}gk'/  9841186104 

36 ho k|;fb s*]n a]nsf]^u(L, 10 9841449455 
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घ. िडा अध्मक्षिरुको सम्ऩकय  नॊ. 

सस.

नं 

न.पा./गा

.पा. 

वडा    

नं. 

वडा अध्यक्ष सम्पर्क  न.ं सस.न ं न.पा./ 

गा.पा. 

वडा 

नं. 

वडा अध्यक्ष 

(पाटी) 

सम्पर्क  न.ं 

            

१. 
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