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१. पररचय  

१.१ पृष्ठभुमी 

नेपाि बाढी तथा पजहरो जन्य प्रकोपका  जोखखमको जहसाबिे जिश्वको ३०औ ंस्थानमा तथा जििायू पररिततनको असरका जहसाििे 

जिश्वकै चौथो जोखखमको स्थानमा पदतछ ॰ मनसुनको समयमा बाढी तथा पजहरोको कारण देशमा हरेक िर्त ठुिो संख्यामा 

जनधनको के्षती भइरहेको छ ॰ िर्ात याममा पानी बढी पने र बाढी पजहरोको जोखखम हुने हुदाँ नेपाि सरकारिे हरेक िर्त मनसुन 

पुित तयारी तथा प्रजतकायत योजना बनाई मनसुन जन्य जिपदको प्रजतकायत गरीरहेको अिस्था छ ॰ मनुसुनको समयमा तराईमा बाढी 

तथा नदीकटान र पहाडमा पजहरो तथा नजदकटान हुने सम्भािना बढी हुने र बाढी तथा पजहरोको कारण अन्य खीतीय प्रकोपह  –

(झाडा पखिा, आँउ, महामारी िगायत) जस्ता प्रकोपह को समेत जोखखम हुने खस्थती छ ॰ िर्ातका कारण पजहरो गई आधारभूत 

पूिातधारह  सडक, जिजुिी, टेजिफोन जस्ता अत्यािश्यक सेिाह  अि ी हुने हुदाँ जिपदको तत्काि प्रजतकायत गनत कजठन हुन 

सके्न, जिपद बाट हुने क्षतीको िेखाजोखाको आिश्यकता, मृतकको व्यिस्थापन, घाइतेको उपचार, जिस्ताजपतिाई आिास तथा 

राहतको व्यिस्थापन र पुनतस्थापना सम्मका महत्वपुणत कायतह  सम्पन्न गनत हरेक िर्त मनसुनको पुिततयारी तथा प्रजतकायत योजना 

जनमातण गरी कायातन्वयन गररदै आएको छ ॰  

बैतडी जजल्रामा हुने प्रकोप र यसिे जनम्त्त्याएका जिपद्ह िाई जिशे्लर्ण गदात पजहरो, बाढी, आगिागी, चट्याङ, हािाहुरी र सडक 

दुघतटना दोहोरररहने तथा बरे्नी आइरहने प्रकोपका  पमा रहेका छन् भने भूकम्पपजन मानिीय, भौजतक तथा आजथतक क्षजत गने र 

मानिीय सन्त्रास पैदागने प्रकोपका  पमा देखापने खस्थजत छ ॰ यसै सन््रदभमा जजल्रामा हरेक िर्त बाढी तथा पजहरोको कारणबाट 

सरदरमा ३–६ जना माजनसको ज्यान जाने गरेको, १०–२० जनासम्म घाइते, १३–१८ पररिार जिस्ताजपत भएको जजल्रा प्रशासन 

कायातियको तत्थ्याङिे देखाउँछ ॰  पजहरोका कारण सडकह  अि ी हुने गरेको र खेती योग्य जजमनको क्षती िगाएत 

करौडौकँो क्षती भइरहेको छ ॰ मनसुनका समयमा हुने प्रकोपह को जोखखमिाई नू्यनीकरण गनत तथा जिपदबाट हुनसके्न क्षतीिाई 

रोक्नका िागी नेपाि सरकारिे जिजभन्न समयमा जनमातण गरेका कानुन तथा जनजत जनयमह को उदे्दश्य जिपद् बाट सुरजक्षत तथा 

उत्थानशीि नेपाि हुने सोच जिनुका साथै सिै प्रकारका प्राकृजतक एिम् गैरप्राकृजतक प्रकोपका घटनाबाट जसजजतत मानिीय, 

भौजतक, आजथतक, सामाजजक–साँसृ्कजतक एंिम िातािरणीय क्षजत कम गने िक्ष्य जिइएको छ ॰ यस योजनामा जिशेर् गरी बैतडी 

जजल्रामा मनुसुन जन्य जिपदह को प्रभािकारी प्रजतकायत गरी जनधनको के्षतीिाई नू्यनीकरण गने हो ॰ यसका िाजग जजल्राका 

जिजभन्न स्थानह को जोखखम पजहचान र प्रजतकायत गने संस्थाह को क्षमता जिशे्लर्ण तथा उपयुक्त पररचािनका िागी  जिपद् 

जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४, जिपद पुित तयारी तथा प्रजतकायत योजना तजुतमा मागतजनदेशन २०६७ र मनसुन 

प्रजतकायत जनदेजशका तथा जजल्रा जिपद पुित तयारी तथा प्रजतकायत योजना २०७८, िाई मुि आधार मानी  मनसुन पुिततयारी तथा 

प्रजतकायत योजना २०७८ तजुतमा गरी कायातन्वयनमा ल्याइएको छ ॰ 

१.२  बैिडी जिल्लाको पररचय 

नेपािको सुदूरपजिम प्रदेश अन्तगततका ९ जजल्राह  मधे्य बैतडी जजल्रा एक पहाडी जजल्रा हो ॰ यस जजल्राको पूितमा बझाङ र 

डोटी जजल्रा,  पजिममा महाकािी नदी, उत्तरमा दाचुतिा जजल्रा र दजक्षणमा डडेल्धुरा जजल्रा पदतछ ॰ समुद्र सतह देखख ३९० जमटर 

देखख २९५० जमटर उचाईमा रहेको यो जजल्रा २९.१९० देखख २९.४१० उत्तरी अक्षाशं र ८०.१५० देखख ८०.५४० पूिी देशान्तरमा 

अिखस्थत छ॰ जजल्रा पाश्र्िजचत्र २०७० का अनुसार यस जजल्राको कूि के्षत्रफि १५१९ िगत जकिोजमटर छ ॰ यस जजल्राको सरदर 

िाजर्तक िर्ात १२६.६७ जमजिजमटर मापन गररएको छ ॰ नेपाि सरकार केखिय तयांक जिभागिे सम्वत् २०६८ मा जिएको राजरि य 

जनगणना अनुसार यस जजल्राको कूि जनसंख्या २,५०,८९८ मधे्य पु र् १,१७,४०७ र मजहिा १,३३,४९१ रहेको छ भने जजल्रामा 

जम्मा ४५,१६७ घरधुरी रहेका छन् ॰ जस अनुसार ५ बर्तमुजनको कूि जनसंख्या ३१,९८३ मधे्य बाजिका १५,६२२ र बािक १६,३६१ 

रहेका छन् ॰ त्यसै्त ६० बर्त माजथ उमेर समूहका जम्मा िृी २१,९९१ मधे्य मजहिा १२,०७६ तथा पु र् ९,९१५ रहेका छन् ॰ यस 

जजल्रामा ४ िटा नगरपाजिका र ६ िटा गाउँपाजिका गरी जम्मा १० स्थानीय तहह  रहेका छन् ॰  

(स्रोतः DDMP, बैतडी, २०७२–२०७६) 
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िाजिका १: उमेर अनुसारको िनसंख्या जववरण 

 
४ िर्त मुजन ५–९ िर्त १०–१४ िर्त १५—१९ िर्त २०–२४ िर्त २५–४९ िर्त ५०–५९ िर्त ६० िर्तमाजथ जम्मा 

पु र् १६३६१ १७११२ १७७५० १४३९२ ७७११ २७५५७ ७९२१ ९९१५ ११७४०७ 

मजहिा १५६२२ १७४९१ १७८२६ १२७०१ १२१८४ ३६२६६ ८१०३ १२०७६ १३३४९१ 

जम्मा ३१९८३ ३४६०३ ३५५७६ २७०९३ १९८९५ ६३८२३ १६०२४ २१९९१ २५०८९८ 

स्रोिः राजिय िनगणना, २०६८ 

शारीररक अवस्था 

बैतडी जजल्राको कूि जनसंख्या २,५०,८९८ मधे्य जिजिध कारणबाट प्रभाजित भइ फरक फरक प्रकारको अपाङ्गता हुन पुगेका 

व्यखक्तह  जम्मा ७,७८८ जना रहेका छन् ॰ जसमा अन्धोपन तथा कमजोर दृजर १,४२४ जना, भौजतक ३,४०९ जना, बजहरा १६८ 

जना,  कमजोर श्रिणशखक्त १,२४५ जना, बोिीमा समस्या ५६८ जना, मानजसक  पमा कमजोर ३६७ जना र सुस्त मनखस्थजतका 

१६८ जना रहेका छन र ४३९ जनामा बहुअपाङ्गता भएको समेत अपाङ्गताको तयांकिे देखाएको छ ॰ 

िाजिका २: अपाङ्गिाको अवस्था 

अपाङ्गताको प्रकार जम्मा पु र् खििा 

भौजतक ३४०९ १८३७ १५७२ 

अन्धोपन तथा कमजोर दृजर १४२४ ६९३ ७३१ 

कमजोर श्रिण शखक्त १२४५ ६५३ ५९२ 

अन्धा बजहरा १६८ ८८ ८० 

िोिीमा समस्या ५६८ ३७० १९८ 

मानजसक कमजोर ३६७ २२० १४७ 

सुस्त मनखस्थजत १६८ ९३ ७५ 

जम्मा ७७८८ ४१९३ ३५९५ 

बहु अपाङ्गता ४३९ २३९ २०० 

स्रोिः DDMP बिैडी, २०७२–२०७ ७               

ििवायू िथा भूउपयोगको अवस्था 

बैतडी जजल्राको भौगोजिक भू–बनोट अत्याजधक  पमा जभरािो जजमन भएकोिे अजधकांश भागमा जचम्त्टाइिो, बिौटे, जमजश्रत 

बिौटे र फुस्रो माटो पाइन्छ ॰ समथर भू–भाग जसै्त पाटन तथा ढंुगाड के्षत्रमा उितरा दोमट माटो पाइन्छ ॰ जजल्राको भूउपयोगको 

जििरण जनम्न अनुसार छ ॰  

िाजिका ३: भू–उपयोगको अवस्था 

जििरण के्षत्रफि (हेक्टर) प्रजतशत 

कूि खेजतयोग्य जजमन ३१,४८५ २१.२ 

खेजत गररएको जजमन २५,७०० १७.२ 



 

3 
 

जििरण के्षत्रफि (हेक्टर) प्रजतशत 

जसंजचत जजमन १०,५२० ७ 

अजसंजचत जजमन १५,२०० १०.२ 

बनजंगििे ओगटेको के्षत्र ५८,५८२ ३९.४ 

चररचरन १९,१९९ १२.९ 

नदीनािा १०,४१२ ७ 

अन्य १३,३९४ ९ 

                                                                                       ;|f]tM a}t8L @)&@–@)&&  

जििायूका जहसाििे यस जजल्राको तल्रो भेगमा अधत उष्ण, उच्च पहाडी भेगमा शीतोष्ण हािापानी पाइन्छ ॰ यस जजल्राको और्त 

तापक्रम अजधकतम ३० जडग्री सेखियस र नू्यनतम ५ जडग्री सेखियस रहेको पाइएको छ॰ और्त िाजर्तक िर्ात १५१३ जमजिजमटर 

रहेको छ ॰ यस जजल्रामा प्रमुख २५ िटा नदी तथा खोिानािाह  रहेका छन् जसमधे्य मुख्य  पमा महाकािी, सेती, चौिानी, 

सुनतया, जमाडी, गमात, आगरी, ढंुगाड, न्वाघरीगाड, बिगाड, जढकगाड, जिखाडीगाड आजद रहेका छन् ॰  

बनिंगिको जकजसम 

उचाईको जिजिधताको कारणिे गदात ३९० देखख ५०० जमटर उचाई सम्म साि र खयर प्रजाजतको बन पाइन्छ भने ५०० देखख १८०० 

जमटर उचाईमा सल्राको प्राकृजतक िन रहेको पाइन्छ ॰ सो भन्दा माजथ बाँज, िािीगुरांस, फिांट तथा काफिको बन पाइन्छ ॰ 

चौिानी नदीको छेउमा जससौ ंर खयरको समेत िृक्षारोपण गररएको छ ॰ 

प्राकृजिक िथा भौजिक श्रोि 

प्राकृजतक स्रोतको  पमा बैतडी जजल्रामा ७८ धारा, २२८६ टू्यििेि, ४०५८ छोपेको कुिा, ४६६९ नछोपेको कुिा, २२५९ मुिको 

पानी, ७८८ नदीनािा, १९७ िटा अन्य गरी जम्मा ३०,८३२ पानीको श्रोत रहेका छन् ॰ साथैजजल्रामा रहेका घरका प्रकारह को 

जिशे्लर्ण गदात जम्मा ४५,१६७घरधुरीह मधे्य ढंुगा माटो जडानबाट बनेका  ४३,९७२ घरधुरी, जसमेन्ट जडानबाट बनेका७४९ 

घरधुरी, आर जस.जस जपल्ररबाट बनेका १०४ घरधुरी, काठको जपल्ररबाट बनेका ४७ घरधुरी र अन्य २ घरधुरीह  रहेका छन् ॰ यस 

जजल्रामा अजधकांश घरह  माटो, इट्टा, र ढंुगाीारा जनजमतत भएका पाइन्छन् ॰ जसमेन्ट िगाएर बनाइएका घरह  माटो, इट्टा ढंुगाको 

तुिनामा नू्यन संख्यामा रहेको देखखन्छ जबकी राजरि य अिस्थािाई हेदात यो संख्या अत्यन्त नगन्य जस्तो देखखन्छ ॰ साथै घरको 

छानाको प्रकार बमोजजम ६१२ खर िा कुसको, ५८१ जस्तापाता, ४२,५२६ टायि र से्लट, १,०५६ पक्की, १३ काठ, ३७ माटो र १६ 

घर अन्य बसु्तबाट िनेका पाईन्छन् ॰ 

उज्यािो बत्तीको िाजग जिजुिी प्रयोग गने घरधुरी ११,२३२ मजट्टतेि १७,९८१ गोिर ग्यास ६४ सौयत शखक्त ८,०८० अन्य श्रोत ७,६१५ 

घरधुरी रहेका छन् ॰ यसै्त गरी ईन्धनको  पमा ४४,२१० घरधुरीिे दाउरा प्रयोग गदतछन् भने २६६ घरधुरीिे मजट्टतेि, ३९६घरधुरीिे 

ग्यास, ३३घरधुरीिे गुईठा, ४३घरधुरीिे गोिरग्यास, ३३घरधुरीिे जिजुिी  र ३ घरधुरीिे अन्य श्रोत प्रयोग गरी खाना िनाउने गरेको 

तयांकिे देखाउछ ॰यसै्त गरी सञ्चार तथा मनोरञ्जनका साधनमा  रेजडयो २५५८६, जटजभ २९५९, केिि १५३८, कम्त्यूटर २१२, 

ईन्टरनेट ६४, टेिीफोन ७४३, मोिाईि १७१२९ िटा घरधुरीह  रहेका छन् भने केजह पजन नभएका घरधुरी संख्या १३६०९ रहेका 

छन् ॰ (जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन योजना, २०७२ देखख ७६) 

२. काया योिनाको उदे्दश्य : 

गृह मन्त्रािय र जिस्रोत तथा जसचाइ मन्त्रािय अन्तरगत जि तथा मौसम जिज्ञान जिभागिे नेपाि भरका िाजग मनसुन 

आपतकािीन कायतयोजना २०७८ जनमातण गरी  कायातन्वयनमा रहेको छ ॰ 
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क) प्रते्यक िर्त मनसुनमा हुन सके्न बाढी, पजहरो, हािाहुरी, पानी जन्य महामारी, नदी कटान, भूकम्प, चट्याङ आजद  प्रकोपबाट 

हुने मानजिय क्षजत, गाउँ बस्ती, बािी नािी तथा अन्य पूिातधारमा पु¥याउन सके्न जोखखमको जिशे्लर्ण गदै त्यस प्रजत सजग रहन र 

परी आएको अिस्थामा तत्काि राहत र उद्दार कायतका िाजग जजल्रा खस्थत समू्पणत जिपद व्यिस्थापन सजमजत िगायत जजल्रा 

प्रशासन कायातिय, नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना, सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि, जिर्यगत कायातियह , नेपाि रेडक्रस सोसाइटी तथा 

अन्य जिपदसंग कायत गने गैरसरकारी संस्थाह को अजधकतम पररचािन गरी राहत तथा उद्दार कायत जछटो, छररतो र जिश्वसनीय 

बनाउनु यस कायतयोजनाको प्रमुख उदे्दश्य रहेको छ ॰ 

३. जिल्लाको औषि वषााको जवशे्लषण र मौसमी अवस्था 

क्र.सं. केिको नाम मनसुनमा जम्मा िर्ात   जम.जम. िाजर्तक जम्मा िर्ात  जम.जम. कैजफयत 

१ गोठािापानी ९३९.९ १३७७.९  

२ पाटन ९३१.५ १२०४.३  

३ जसीपुर २५६६.२ २८९९.३  

४ ककरपाखा १३४६.६ १७५४.३  

स्रोत : जि तथा मौसम जिज्ञान कायातिय- कोहिपुर, बांके 

४. प्रमुख नदी/गाडहरु 

यस जजल्राका मुख्य नदीह मा महाकािी, चौेेिानी, सुनतया, जमाडी, गमात, आगरी, सेती, पेल्या, जढकगाड, स्याडी गाड, 

बागा गाड, कोटिी गाड, जनि गाड, कन्सनी गाड, पल्मोडी गाड आजद रहेका छन् ॰ 

५. ििवायू िथा भू–उपयोगको अवस्था 

बैतडी जजल्राको भौगोजिक भू–बनोट अत्यजधक  पमा जभरािो जजमन भएकोिे अजधकांश भागमा जचम्त्टाइिो, बिौटे, 

जमजश्रत बिौटे र फुस्रो माटो पाइन्छ ॰ समथर भू–भाग जसै्त पाटन तथा ढंुगाड के्षत्रमा उितरा दोमट माटो पाइन्छ ॰ जजल्राको 

भूउपयोगको जििरण जनम्न अनुसार छ ॰  

६. प्रकोप िोखखम जवशे्लषण 

जजल्रा जिपद् पूिततयारी तथा प्रजतकायत योजना जनमातण गदात प्रकोपह को जिशे्लर्ण र स्तरीकरण गदात नेपाि सरकारको 

नीजत जनदेशन बमोजजम बैतडी जजल्रािाई भूकम्पीय जोखखमको जहसाििे उच्च जोखखममा रहेको हुनािे स्तरीकरण ताजिकामा 

समािेश गररएको छैन ॰ अन्य प्रकोपह को सन्दभतमा स्थानीय तहह िे जनमातण गरेका जिपद् सम्बन्धी ऐन, स्थानीय जिपद् तथा 

जििायू उत्थानशीि योजना, कोर् व्यिस्थापन योजना र स्थानीय जनकायह िे प्रदान गदै आएका राहत मापदण्डका आधारमा 

प्रकोपह को स्तरीकरण गने प्रयास गररएको छ ॰ 
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गाउँपाजिका तथा 

नगरपाजिका 

 

 सम्भाजित प्रकोपको प्रकार (१ जनम्न –५ उच्च)  
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९

 

झ
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ख
ि
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अ
न्य

 

दशरथचन्द न.पा. 2 4 5 2 2 4 3 3 4 29  

पाटन न.पा. 2 3 5 3 2 2 4 2 3 26  

मेिौिी न.पा. 2 4 5 2 2 3 4 4 4 30  

पुचौडी न.पा. 2 4 5 3 2 2 3 3 3 27  

पने्चश्वर गा.पा. 2 4 5 1 2 3 4 4 4 29  

जशिनाथ गा.पा. 2 4 5 2 2 2 3 3 4 27  

सुनतया गा.पा.  2 3 5 3 2 4 4 2 3 28  

जसगास गा.पा. 3 4 5 3 2 3 4 3 3 30  

दोगडाकेदार गा.पा. 3 4 5 1 2 3 3 3 3 27  

जडिाशैनी गा.पा. 3 4 5 2 2 3 3 4 3 29  

स्रोत : स्थानीय जिपद तथा जििायु उत्थानशीि योजना (पाजिकाह ) र DPRP 

७. जवपद प्रजिकाया योिना 

जिपदको प्रकृजतिाई हेरी जजल्रा जिपद पूितयारी तथा प्रजतकायत योजना, २०७८ बमोजजम िहुजिपदको जोखखमिाई मध्यनजर गदै 

जजल्रा जिपद व्यिस्थापन सजमजतिे मनसुन आपतकाजिन कायतयोजनािाई जनम्न तहमा कायातन्वयन गने छ॰  

८.१. मनसुन पूवा ियारीीः 

जिपद व्यिस्थापनका िाजग सुरक्षा जनकायह िाई स्थानीय तह तथा अन्य संघ संस्था माफत त स्रोत जुटाउने तथा जजल्रामा उपिब्ध 

स्रोतको व्यिस्था जमिाई पूणत र सक्षम तयारी गने कायत गररने छ ॰ यस तहमा गररने कायतको जििरण जनम्न अनुसार रहेको छ ॰ 

 जिपद प्रजतकायतका उपायह  जजल्राका सम्वखन्धत स्थानीय तह तथा संघ÷सस्था संगको सहकायतमा जनचेतनाको  पमा 

प्रजशक्षण तथा प्रचारप्रसार गने ॰ 

 जिपद पूिततयारीका िाजग जजल्रा जिपद व्यिस्थापन सजमजतको पहिमा स्थानीय तह, सुरक्षा जनकाय तथा जजल्रामा रहेका 

सरकारी कायातियह  तथा कायतरत संघ÷संस्थासंगको समन्वयमा जनयजमत आपसी छिफि गरी सहकायतको िाजग तयार 

रहने ॰  

 पत्रकार महासंघ, उद्योग िाजणज्य संघ, नेपाि रेडक्रस तथा जिजभन्न जमजडयाह  सँग समन्वय गरी सम्भाजित जिपद् को 

जोखखमिाई रोकथाम गनत जनचेतनाका िाजग सूचना, समाचार, प्रचार-प्रसार जनरन्तर गने जसै्तः तारजािी प्रयोग तथा बाँस 

 ख, जब िा रोजप बाढी पजहरोको रोकथामको उपाय अपनाउने, अजथतङ प्रयोग गरी चट्याङबाट जोजगने ॰ 

 ग्राजमण के्षत्रमा जबग्रीएका सडकह को ममततका िाजग सम्वी जनकायिाई अनुरोध गने ॰ 

 खोज तथा उद्दार सामग्री सुरक्षा युजनटह , ने.रे.सो., स्थानीय तहह का ताजिम प्राप्त स्वयं सेिकह िाई उपिब्ध गराउन 

पहि गने ॰ 
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 स्थानीय तह, सुरक्षा जनकाय सजहत सबै सरोकारिािा जनकायह िे जिपद सुरक्षा ताजिम िगायत स्रोत साधन तयारी गने र 

अजत आिश्यक सरसामान उपकरण र बसु्तह  पररखस्थजत अनुसार तु न्त प्रयोग गने अिस्थामा राखे्न ॰ 

 पजहरोको जोखखमिाई कम गनत सडक, पुि िगायतका पूिातधारका योजनाह  जनमातण गदात अजनिायत  पमा DPR बनाई र 

राजरि य िनको हकमा EIA/IEE गरेर मात्र जनमातण कायत गने ॰ 

 स्थानीय तहह िे सडक गु योजना बनाई िागू गने ॰ 

 िृक्षारोपणका कायतक्रमह  अजभयानको  पमा संचािन गने ॰ 

८.२. जवपदको समयमा 

जजल्रामा जिपदको घटना घटी सकेको अिस्थामा सुरक्षा जनकाय सजहत सिै सरोकारिािाह िाई जनम्न अनुसार परीचािन गरीनेछ 

॰  

 सूचनाको यजकन गरी जजल्रा जिपद व्यिस्थापन सजमजतमा भएको पुित समन्वय अनुसार सुरक्षािाई मध्यनजर गदै सुरक्षा 

जनकायह  घटनाको प्रकृती अनुसार आिश्यक साधन स्रोत सजहत  तत्काि परीचािन गरीने ॰  

 ने.रे.सो का ताजिम प्राप्त स्वयमसेिक तथा स्वास्थ्यकमीह  माफत त् घाईते जिरामीह िाई प्राथजमकताको आधारमा उीार 

तथा उपचारको व्यिस्था जमिाउने ॰  

 जिपदको अिस्थािाई मध्यनजर गरी घाईते जिरामीह को उद्घार कायतका साथै थप घटना हुन नजदने तफत  आिश्यक 

कािातही गने ॰  

 घाईते, जिरामी तथा जिस्थापीत परीिारह िाई व्यिखस्थत गनतको िागी अस्थाई क्याम्प खडा गने, जिरामीह िाई अस्पताि 

िैजान एमु्बिेन्सको व्यिस्था गने तथा आिश्यकता अनुसार जजल्रा सुरक्षा सजमजतिे जसफाररस गरेका स्थानह मा 

हेजिकप्टरको िागी हेजियाड जनमातण गने ॰  

 िाढी पजहरोिे सडक अिरोध भएमा सडक सुचा  गने कायतिाई प्राथजमकता जदने ॰  

 हैजा झाडा पखािा फैजिएको अिस्थामा तु न्त सुरक्षा जनकाय सजहत जजल्रा अस्पताि तथा जनस्विस्थ्य कायातिय िाट 

स्वास्थ्यकमीको टोजि खटाई सु मै महामारी जनयन्त्रण गरी थप फैजिन नजदने उपायह  अपनाईने ॰  

 बाढी पजहरोको जिपद परेको अिस्थामा सुरक्षा जनकायह  िगायत समु्पणत उद्घारकमीह िाई पररचािन गरीने ॰  

 

८.३. जवपद पश्चाि  

जजल्रामा  कुनै जिपद् का घटना घजटसकेपजछ प्रभाजित बस्तीिाई सामाखन्यकरण गनत तथा राहात जितरण िगायत पुनतस्थापनाको 

कायत सम्पादन गनुतपने अिस्था आउनुपने हँुदा जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन सजमजत माफत त जनम्न िमोजजम समन्वयात्मक तथा कायतगत 

पहि गररने छ ॰  

 जिपद व्यिस्थापन संग सम्वखन्धत समु्पणत सरकारी जनकाय, स्थाजनय तह, संघ-संस्थाह िे जिस्थाजपत तथा घाईतेह िाई 

गरीने मानजिय सहयोग प्रमुख जजल्रा अजधकारी अध्यक्ष रहने , जजल्रा जिपद व्यिस्थापन सजमजतको समन्वयमा नै सहयोग 

उपिव्ध गराउने व्यिस्था जमिाउने ॰  

 जिस्थाजपत तथा घाईते, जबरामीह को समयमा नै उपचार गरी प्रभाजित के्षत्रमा शाखन्त सुरक्षाको प्रत्याभुती गनत मद्दत गररने ॰  

 घाईते, जबरामीह िाई अस्पताि िैजान मद्दत गररने ॰  

 प्राथजमकताको आधारमा राहात जितरण कायतिाई सुिभ र पारदशी िनाई कायतसम्पादन गने ॰ 

 पुनतस्थापनाको िागी संकजित राहत नपुग भएमा सरोकारिािा जनकाय संग आव्हान गरी थप राहात संकिन गने ॰ 

दाताह िाई जपजडह िाई आिश्यकता अनुसार राहात जदन सुझाि जदई जजल्रा जिपद व्यिस्थापन सजमजत माफत त एकद्वार 

प्रणािी अििम्बन गने ॰  

 प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा गने ॰  

प्रसु्तत  कायतयोजना  मनसुनबाट जसजजतत प्रकोपसंग  सम्बखन्धत  जिजभन्न  जनकाय,  राजनीजतक दिका  प्रजतजनजध, सरकारी  जनकाय,  

राजरि य/अन्तराजरि य  गैरसरकारी  संघसंस्था,  जिजभन्न  सजमजत, सञ्चारकमीहरूको  सामूजहक  प्रयास  तथा  िैठक  तथा  गोष्ठी  बाट  
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प्राप्त  सुझािहरूको आधारमा जनमातण गररएको हो ॰ जजल्रामा मनसुनको िेिामा  हुने सम्भाजित क्षतीिाई नू्यजनकरण गनत तथा 

शुन्यमा झानतको  िागी यो मनसुन पूिततयारी कायतयोजना तयार पाररएको हो ॰  

 

मनसुन पूवा गररने जियाकिापहरु : 

ि.स. मनसुन पुवा गरीने पूवाियारी 

कायाका गजिजवजध 

जिमे्मवार 

िह 

सहयोगी िह आवश्यक  

श्रोि –

व्यवस्थापन 

ग्याप समूह  समय 

१ मनसुन पूित तयारी योजना 

सजमक्षा ,सुचना समे्प्रर्ण, 

कायतशािा गोष्ठी, स्रोत 

नक्ांकन, DEOC िाई सुचा ,  

िर्ातमापन यन्त्र र रेन गेज 

से्टशन िाई अध्यािजधक र 

सुचा  गने  खोज तथा उीार 

सामग्रीको अध्यािजधक गने ॰ 

जजल्रा जिपद् 

व्यिस्थापन 

सजमजत 

जजल्रा खस्थत 

सरकारी 

कायातिय र 

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह खोज तथा 

उीार 

सामाग्रीको 

अभाि  

समन्वय र 

सूचना 

व्यिस्थापन 

/खोज तथा 

उीार 

मनसुन 

अिजध 

भरी, 

जनरन्तर 

२ गैरखाद्य सामग्री व्यिस्थापन,   

प्राथजमक उपचार र खोज तथा 

उीार ताजिम प्राप्त जनशखक्त 

अध्यािजधक गने 

नेपाि 

रेडक्रस 

सोसाइटी 

जजल्रा शाखा 

बैतडी 

जजल्रा प्रशासन 

िगायतका सबै 

सुरक्षा 

जनकायह , 

स्थानीय तह, 

जिकास 

साझेदार  

स्थानीय तह जजल्राको 

आिश्यकता 

अनुसार राहात 

सामग्री 

मौज्दात नहुनु  

आपतकाजिन 

आिास तथा 

गैर खाद्य 

सामग्री  

मनसुन 

अिजध 

भरी, 

जनरन्तर 

३ जिद्याियको तयांक सकंिन, 

जिद्यािय र िाि जिकास 

केिको अिस्था पजहचान , 

जिद्याियमा जनमातण गररएको 

जसपको कायातन्वयन, कृजतम 

घटना अभ्यास, जिद्यािय 

स्तरमा  खोज उीार सामाग्री र 

दक्ष जनशखक्त तयार गनुतपने  र 

भिन आचार सजहंता िागु गने 

॰ 

जशक्षा जिकास 

तथा समन्वय 

इकाई, 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

जजल्रा शाखा 

बैतडी, जिकास 

साझेदार 

स्थानीय तह भुकम्प 

प्रजतरोधी भिन 

नहुनु, 

जशक्षा के्षत्र  मनसुन 

अिजध 

भरी, 

जनरन्तर 

४ पानीका मुहान, धारा तथा 

कुिाह को संरक्षण, पानी 

शुखीकरणका जिजधह को 

अििम्वनका उपायह , 

सरसफाई अजभयान  संचािन 

गनुतपने, पानी शुखीकरण जिजध 

अििम्वन गनुतपने, जिपद् 

पिातका िाजग पाईप, जहि 

खानेपानी 

तथा 

सरसफाई 

जडजभजन 

कायातिय  

स्थानीय तह, 

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह पानी 

शुखीकरणका 

सरसफाई 

सम्वखन्ध 

आनीिानी र 

व्यिहार 

पररिततन नहुनु 

खानेपानी, 

सरसफाई र 

स्वास्थ्य 

प्रिधतन  

मनसुन 

अिजध 

भरी, 

जनरन्तर 



 

8 
 

टयांकी जपयुस, ईक् िाटेि आजद  

ब्यिस्थापन गनुतपने 

५ जिपद्को समयका िाजग RRT 

टोिीको तयारी अिस्थामा रहने   

स्वास्थ्य संस्थामा अत्यािश्यक 

और्जधको भण्डारण गने 

स्वास्थ्य 

कायातिय, 

जजल्रा 

अस्पताि,  

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह और्जधको 

व्यिस्थापन र 

दक्ष जनशखक्त 

अभाि 

स्वास्थ्य तथा 

पोर्ण के्षत्र 

आिश्यक

तानुसार 

६ िनजंगिको संरक्षण, 

िृक्षारोपण, अग्नी रेखा जनमातण 

गने, प्राकृजतक सम्पदाको 

संरक्षण, खोिा नदीबाट जगटी, 

ढंुगा तथा िािुिा जझक्न गा.पा. 

र न.पा.िे कानुन बमोजजम गने 

॰ 

जडजभजन  िन 

कायातिय 

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह िनजंगि 

संरक्षणको 

कमी  

 आिश्यक

तानुसार 

७ जिद्यािय र समुदाय स्तरमा 

जिपद् जेखखम नू्यजनकरण 

सम्वखन्ध कायतक्रम माफत त 

अजभमुखखकरण गोष्ठी संचािन 

गने, संकटासन्न समूह स्थान 

पजहचान गरी सचेतना अजभयान 

संचािन गने, जोखखम के्षत्रमा 

िसोिास गने घरपररिारिाई 

पूित सूचना प्रणािीको जिकास 

गने ॰  

जजल्रा 

समन्वय 

सजमजत, 

स्थानीय तह 

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह दक्ष 

मनोसमाजजक 

कतातको कमी  

संरक्षण के्षत्र  मनसुन 

अिजध भरी 

जनरन्तर 

८ िािी तथा पशु जिमाको 

व्यापक प्रचार प्रसार, सुक्खा 

सहनेिािीको प्रबद््रधन गने, 

आकासेपानी संकिन, थोपा 

जसंचाई प्रजिजध अबिम्बन गने, 

िािी पात्रो तयार गरी कृजर् 

उत्पादन बढाउन िन संरक्षण, 

िृक्षारोपण गने खाद्य 

सामाग्रीको भण्डारणको 

व्यिस्थापन गने, 

कृजर् ज्ञान 

केि, सुख्खा 

फिफूि 

जिकास केि, 

स्थानीय 

तहका कृजर् 

शाखा  

जिकास 

साझेदारह   

स्थानीय तह आधुजनक 

कृजर् 

प्रजिजधको 

जिकास नहुनु 

॰ 

कृजर् तथा 

जजजिकोपाजत

न के्षत्र 

मनसुन 

अिजध भरी 

जनरन्तर 

९ स्थानीय तहह मा 

आपतकाजिन बन्दोबस्तीका 

सामाग्रीह को व्यिस्थापन, 

राहत कोर्को स्थापना, 

स्थानीय जिपद व्यिस्थापन 

योजना जनमातण Evaluation 

Plan  

स्थानीय तह  जिकास 

साझेदारह   

गा.पा. तथा न. 

पा. 

दक्ष जनशखक्त 

एिं  खोज तथा 

उीार 

समाग्रीको 

ब्यिस्थापन 

स्थानीय तहमा 

नहुनु ॰ 

बन्दोिस्ती, 

पुनतस्थापना 

तथा 

पुनतजनमातण  

मनसुन 

अिजध भरी 

जनरन्तर 
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जवपद् (मनसुन)का समयमा  गररने केही मूख्य कायाहरु 

ि.सं जियाकिाप जिमे्मवार िह सहयोगी जनकायहरु 

१ जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन  सजमजतको आपतकाजिन बैठक बसे्न जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन सजमजत 
न.पा./गा.पा., सुरक्षा जनकायह , 

रेडक्रस र जिकास साझेदार 

२ तयाकं सकंिन  खोज तथा उद्दार 
सुरक्षा जनकायह , नेपाि रेडक्रस 

सोसाईटी 

न.पा./गा.पा., सुरक्षा जनकायह , 

रेडक्रस 

३ जजल्रा खस्थत संचार माध्यमको अजधकतम प्रयोग गने पत्रकार महासंघ जिकास साझेदारह  

४ जजल्रा स्तर तथा समुदाय स्तरको RRT पररचािन स्वास्थ्य शाखा (स्थानीय तह) जजल्रा स्वाय ईकाई कायातिय 

५ जजल्रा खस्थत खोज तथा उीार जटमिाई पररचािन गने जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन सजमजत 
सुरक्षा तह, रेडक्रस र ताजिम प्राप्त 

अन्य जनशखक्त 

६ जजल्रा खस्थत िन्दोिस्तीका सामाग्री तयारी अिस्थामा राखे्न जजल्रा जिपद् व्यिस्थापन सजमजत 
सुरक्षा तह, रेडक्रस र ताजिम प्राप्त 

अन्य जनशखक्त 

 

जवपद् पश्चाि गने जियाकिाप 

जस.नं जियाकिाप जिमे्मवार िह 
सहयोग गने सम्भाजवि 

िह 

१ प्रभाजित के्षत्रको तयाकं संकिन गने स्थानीय तह, नेपाि प्रहरी सरोकारिािा जनकायह  

२ अिस्था पजहचान गने सो अनु प व्यिस्थापन प्रजक्रया संचािन गने स्थानीय तह, नेपाि प्रहरी गै.स.स.ह  

३ जिपद् प्रभाजित पररिारिाई सुरजक्षत स्थानमा राखे्न जजल्रा प्रशासन कायातिय स्थानीय तह, सुरक्षा 

जनकायह  

४ प्रभाजित पररिारिाई आिश्यक राहात सामाग्री उपिब्ध गराउने रेडक्रस स्थानीय तह, जिकास 

जनमातण गने तथा पुनतस्थापना र 

पुनजनतमाणत का िाजग तयारी 

अिस्थामा रहने 

१० सूचना संयन्त्रको जिकास जजल्रा 

प्रशासन 

कायातिय 

नेपािी सेना, 

जजल्रा प्रहरी 

कायातिय, 

सशस्त्र प्रहरी 

बि, नेपाि 

न.पा. र गा.पा.    

११ सुरजक्षत स्थानको पजहचान जजल्रा 

प्रशासन 

कायातिय 

 न.पा./गा.पा. 

सुरक्षा 

जनकायह  
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साझेदारह  

५ प्रभाजित पररिारको िास्तजिक तयांक संकिन गरर पुनः जनमाणत र 

पुन: स्थापनाको कायतिाई संचािन गनत पहि गने ॰ 

स्थानीय तह जिकास साझेदार 

६ मजहिा, आजथतक खस्थजत कमजोर भएका िाि िाजिका, जेष्ठ 

नागररक, अपांगता भएका व्यखक्तह िाई प्राथजमकतामा राखी गाँस, 

िास र कपास, तथा िाििाजिकाह को आधारभूत जशक्षाको 

व्यिस्था गने 

स्थानीय तह, जशक्षा जिकास 

तथा समन्वय एकाई 

जिकास साझेदार 

७ जदघतकाजिन  पमा जिपद्िाई नू्यजनकरणका गनत िृक्षारोणजस्ता 

कृयाकिापह  संचािन गने ॰ 

स्थानीय तह, जडजभजन िन 

कायातिय  

गै.स.स.ह  

८ जिपद् पिात जेष्ठ नागररक, जदधतरोगी िाई तत्काि और्जध 

उपचारको व्यिस्थापन गने 

स्थानीय तह, स्वास्थ्य 

कायातिय, जजल्रा अस्पताि 

गै.स.स.ह  

 

४. समस्याहरुीः 

 जजल्राको अजधकांश भू–भागमा मनसुनको समयमा यातायात संचािनमा कजठनाई हुने हँुदा आिागमनमा समस्या हुने ॰  

 जनचेतनाको कमी ॰ 

 खोज तथा उद्घार कायतका प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीको कमी हुनु ॰  

 कच्ची सडक/िाटाह मा िाढीका कारण कटान हुने खतरा ॰  

 मनसुन सु  हुनु पूित नै स्थानीय तहका सडक संचािनिाई ममतत संभार गनत नसजकनु ॰ 

 उपरोक्त समस्याह का िीच पजन आपतकाजिन उीार तथा राहात व्यिस्थापनिाई उच्च प्राथजमकतामा राखी 

समन्वयात्मक ढंगिे मानिीय सेिा कायतिाई सम्बोधन गररने छ ॰ 

 

१०. हनुमानध्वि गुल्म वैिडीमा िाजिम प्राप्त िनशखिहरुको जववरण 

जस.नं.  जबिरण  उपिव्ध संख्या  

१ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (जिशेर् ताजिम प्राप्त) १७ जना 

२ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (सामान्य ताजिम प्राप्त) ७ जना 

 

 ११. जिल्ला प्रहरी कायाािय,  वैिडीमा िाजिम प्राप्त िनशजिहरुको जववरण 

जस.नं.  जबवरण  उपिब्ध संख्या  

१ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (जिशेर् ताजिम प्राप्त) ० जना 

२ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (सामान्य ताजिम प्राप्त) ४१५ जना 

 

!@= z;:q k|x/L an g]kfn g+= %! u'Nd j}t8Ldf tflnd k|fKt hgzlQmx?sf] ljj/0f  

जस.नं. जबवरण  उपिब्ध संख्या  

१ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (जिरे्श ताजिम प्राप्त) ६ जना 

२ जबपद व्यिस्थापन ताजिम प्राप्त (सामान्य ताजिम प्राप्त) ८० जना 
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१३.हाि कायम रहेका स्थानीय िहका प्रमुख िथा उप–प्रमुखहरुको  सम्पका  सुची 

ि.स नाम कायाािय पद मोवाइि नं. 

१ नरेि जसंह थापा  दशरथचन्द न.पा. नगर प्रमुख ९८५८७५०५८० 

 जमना चन्द  दशरथचन्द न.पा. नगर उप–प्रमुख ९८४८७७०९५ 

२ केशि बहादुर चन्द  पाटन न.पा. नगर प्रमुख ९८५११७९७११ 

 सरस्वती कोिी  पाटन न.पा. नगर उप–प्रमुख ९७५९५००८९८ 

३ कृष्ण जसह नायक  मेिौिी न.पा. नगर प्रमुख ९७४९५३६९२६, ९८५८७४७४७४ 

 राधा ओझा मेिौिी न.पा. नगर उप–प्रमुख ९८४८७८१६६८, ९८५८७४७५७६ 

४ रणबहादुर कुिर  पुरचौडी न.पा. नगर प्रमुख ९८५८७५२२०१, ९८५८७५२२०१ 

 जानकी िम  पुरचौडी न.पा. नगर उप–प्रमुख ९८६१५३२०७१ 

५ चक्र बहादुर काकी  दोगडाकेडार गा.पा.  अध्यक्ष ९८४८७९३७२१ 

 पाितती काकी दोगडाकेडार गा.पा. उपाध्यक्ष ९८४८७१३५३७ 

६ उकेि बोहरा  जडिाशैजन गा.पा.  अध्यक्ष ९८६८७७४२९६ 

 पाितती राना  जडिाशैनी गा.पा. उपाध्यक्ष ९८०९४८५२४६ 

७ गोरख बहादुर चन्द  पञे्चश्वर गा.पा.  अध्यक्ष ९८६८७७२९४९, ९७४९५०१७९३ 

 जिना भट्ट पञे्चश्वर गा.पा. उपाध्यक्ष ९७४९०९७४२८ 

८ कणत जसंह साउद  जशिनाथ गा.पा. अध्यक्ष ९८५११९६२२६ 

 कुश्मा चन्द  जशिनाथ गा.पा. उपाध्यक्ष ९७४९५६२२९४ 

९ हरर जसह धामी  जसगास गा.पा.  अध्यक्ष ९८५८७३६९७९ 

 द्रोपती चन्द जसगास गा.पा  उपाध्यक्ष ९७४९०८९८० 

१० जिर बहादुर जिर सुनतया गा.पा. अध्यक्ष ९८४८८०७८१४ 

 जििािती जिर सुनतया गा.पा. उपाध्यक्ष ९८४८८३६१३८ 

 

१४. मानिीय सहायतामा संिग्न जजल्रा खस्थत सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदार जनकायको सूची 

क्र.स संस्थाको नाम जबर्यगत कायतके्षत्र सम्पकत  ब्यखक्त 
सम्पकत  नं, इमेि, 

मोबाईि 

१ जजल्रा प्रशासन कायातिय समन्वय खोज तथा उीार राजेि देि पाणे्ड 

०९५–५२०१३३, ०९५–

५२०२३३ 

९८५८७०७७७७ 

२ 
जजल्रा समन्वय सजमजत/प्रते्यक 

स्थानीय तहह  

समन्वय, पुनःजनमातण, 

पुनःस्थापना 

जसीराज भट्ट, प्रमुख ( 

समन्वयका िाजग जजसस ) 

०९५–५२०१४४, 

९८४८७१७२२४, ०९५–

५२०२१२ 

३ हनुमानध्वज गुल्म खोज तथा उीार प्रजिन थापा ०९५–५२०१०५, 

४ जजल्रा प्रहरी कायातिय खोज तथा उीार, सुरक्षा नारायण प्रसाद अजधकारी 
९८५८७०५५५५ 

०९५५२०१०१ 

५ सशस्त्र प्रहरी बि नेपाि,गुल्म नं ५१ खोज तथा उीार गणेश बहादुर शाह ९८५१२७२०५२, 
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क्र.स संस्थाको नाम जबर्यगत कायतके्षत्र सम्पकत  ब्यखक्त 
सम्पकत  नं, इमेि, 

मोबाईि 

०९५५२०१६३ 

६ जडजभजन बन कायातिय 
आपतकाजिन आिास तथा 

गैर खाद्य 
केशि पराजुिी 

०९५–५२०१५२, 

९८५८७५११५२ 

७ स्वास्थ्य कायातिय/जजल्रा अस्पताि 
आपतकाजिन स्वास्थ्य तथा 

पोर्ण 

योगेश प्रसाद भट्ट, 

डा.बसन्त राज जोशी 

०९५–५२०१५१, 

९८५८७७६६६४, 

९८५८७७५०३१ 

८ कृजर् ज्ञान केि खाद्यान्न जजजिकोपाजतन जदि बहादुर जसंह 
०९५–५२०१५४, 

९८५८७५११५४ 

९ जशक्षा जिकास तथा समन्वय इकाइ आपतकाजिन जशक्षा नरेि प्रसाद अिस्थी ०९५–५२०३९९ 

१० 
खानेपानी तथा सरसफाइ जडजभजन 

कायातिय नं १ 
खानेपानी सरसफाई कृष्ण बहादुर बोकटी ०९५–५२०१५० 

११ नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 
आिास तथा गैरखाद्य 

सामग्री 

भीम दत पाणे्डय, रमेश 

जसंह भण्डारी 

०९५–५२०३५६, 

९८४७५६६२१०, 

९८४८८४५३०५ 

१२ नेपाि पत्रकार महासंघ खोज, प्रचारप्रसार पे्रमजसंह भाट, नरी बडु 
९८४८८६०१२३, 

९८४८९०३४२९ 

१३ 
सयुक्त रारि  जनसंख्या कोर् 

(UNFPA) 

संरक्षण, जकशोरजकशोरी 

प्रजनन् स्वास्थ्य अजधकार 
गणेश शाही 

९८५८७५२०८९, ०९५–

५२०५४५, 

९८०१२४७८६४ 

१४ 
मजहिा सुरजक्षत आिास गृह (सेफ 

हाउस) 

संरक्षण, मजहिा 

जकशोरजकशोरी प्रजनन् 

स्वास्थ्य अजधकार 

डम्मरी भट्ट ९८४८८०१६०५ 

१५ नेपाि टेजिकम सूचना तथा संचार सुरेि काकी 
०९५–५२०१२२, 

९८५८४२२२२१ 

१६ साडा, बैतडी 
स्वास्थ्य पोर्ण तथा खाद्य 

सुरक्षा 

कृष्ण जसह ठगुन्ना, 

जदनेश जसह कठायत 

०९५–५२०३९५, 

९८५११२१०६१, 

९८४८८००६०३ 

१७  डेस बैतडी खानेपानी तथा सरसफाई गोजिन्द राज जोशी ९८४८८३६४९९ 

१८ जिश्व खाद्य कायतक्रम खाद्य, पोर्ण जिनोद भट्ट ९८४१७९५९३१ 

१९ पूिातधार जिकास कायातिय पूिातधार जनमातण जगत प्रकाश जोशी ०९५–५२००६२ 

२० 
सहरी जिकास तथा भिन जडजभजन 

कायातिय 
पूिातधार जनमातण िाि बहादुर जिर ०९५–५२०१४५ 

२१ 
बृहत जिाधार व्यिस्थापन केि 

महाकािी पाटन 

महाकािी जिाधार के्षत्र 

व्यिस्थापन 
दामोदर ऐर 

०९५–४००००४, 

९८६४४७८००७ 

२२ उद्योग िाजणज्य संघ खाद्य व्यिस्थापन नरबहादुर चन्द ०९५–५२०२३२ 
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क्र.स संस्थाको नाम जबर्यगत कायतके्षत्र सम्पकत  ब्यखक्त 
सम्पकत  नं, इमेि, 

मोबाईि 

२३ गैर सरकारी संस्था महासंघ समन्वय तथा सहकायत 
गोजिन्द राज जोशी, पदम 

राज अिस्थी 
९८४८८३६४९९ 

२४ सामाजजक जिकास कायातिय संरक्षण शंकर दत्त जोशी ९८४८८४५१३४ 

 

१५. वैिडी जिल्लाको मनसुन पुवाियारी/उद्धारका िागी उपिव्ध स्रोि साधनहरुको जववरण 

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Nepal Army, District  Nepal Police, District  Armed Police Force, Nepal No. 51 Coy 

Contact: 095520105 

Prabin Thapa  

 

Contact: 9858705555 

Narayan Prasad Adhikari 

Contact: 9851272052, 095520163 

Ganesh Bahadur Shah 

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support by   

nfO{km 

hfs]6 9 

 

xl;of  4 

 फायर स्िाटर ४ थान जडजभिन िन 

कायाालय 

6\o'a 4 8f]/L 1 िम्पसुट १० थान 

lks 8 x]G8 dfOs  6 

िलेमेट १० 

थान 

;fj]n 23 ls6 aS;  4 िाटर बोिल १० थान 

km?jf 22 km?jf 17 सािेल ५ थान 

Un 3 3}6L+ 20 बन्चरो १ थान 

afN6Lg-

kmnfd_ 2 a]Nrf  19 

िजसया ५ थान 

aGr/f] 2 /]gsf]6 2 फरुिा १ थान 

gfO{ng 

8f]/L 3 aGr/f] 2 

गैटी १ थान 

:6«]r/ 16 ;Ajn]6 17 गल २ थान 

kfgL a'6 11 kfgL a6' 6   

xl;of  5 nfO{km Hofs]6 40   

xft] cf/f 1 lqkfn 4   

5ftf 2 

xfO8|f]hg 

Uof+;  2 
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/]g;'6 2 x]8 nfO{6 3   

sDan 2 6r{ 2   

Lqkfn 8 X]nd]6 10   

Dof6«]; 2 kmfo/:jf6/ 4yfg   

  hDk ;'6  10yfg    

  jf6/ af]6n  10  
  

 

DogadaKedar RM   जसमार पुजलस स्टेशन 

Contact:  

Prayag raj Pant  

 Contact: 9868559182 

Bir Singh Chausir 

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.    SAR 

materials  

Qut.    

Life Jacket  4 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o

rp
s 

N
ep

al
) 

Life Jacket  4 

 

Life Jacket  4 

 

Carabine  

Lock  

4 Carabine  Lock  4 Carabine   4 

Nylon 

rope/role  

6  Nylon rope 6 role  Nylon rope 6 role  

Mega phone 1 Mega phone 1 Mega 

phone 

1 

Hand 

operating 

siren 

1 Hand operating 

siren 

1 Hand 

operating 

siren 

1 

Pick Axe 1 Pick Axe 1 Pick Axe 1 

Sabbal 

(Crow bar) 

1 Sabbal (Crow 

bar) 

1 Sabbal 

(Crow bar) 

1 

Shovel with 

PVC Handle 

2 Shovel with 

PVC Handle 

2 Shovel with 

PVC Handle 

2 

Head Light 8 Tin Trunk 1 Tin Trunk 1 

Tin Trunk 1 Umbrella 4 Umbrella 4 

First aid kit 1 Axe 2 Axe 2 

Rain coat 4 Boots 8 Boots 8 

Umbrella 4 Helmets 4 Safety 

Helmets 

4 

Axe 2 Whistle 4 Whistle 4 

Big Sickle 2 Rubber Tube 1 Rubber 

Tube 

1 

Boots 8 Foot pump 1 Foot pump 1 

Safety 4 Tarpaulin 8 Tarpaulin 8 
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Helmets 

Whistle 4 Blanket 4 Blanket 4 

Stretcher 1 Safety Vest 4 Safety Vest 4 

Big tube 2     

Rubber Tube 1     

Foot pump 1     

Tarpaulin 8     

Blanket 4     

Safety Vest 4     

Mattress 4     

Hand Torch 4     

         

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level  

Shivanath RM Ward no 2  Shivanath RM Ward no 4 Pancheswor RM Ward no. 4 

Contact: 9848878195 

Hajari Saud (Chairperson)  

Contact: 

Laxman Mahata (Chairperson)  

Contact: 9749539847 

Raj Bdr. Chand (Chairperson)  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR 

materials  

Qut.   Support by   

:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 

:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 
:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 

x]nमेट  6 x]nमेट 6 x]nमेट 6 

a'6  6 a'6  6 a'6  6 

gfOng 8f]/L  

150 

ld gfOng 8f]/L  

150 

ld 

gfOng 

8f]/L  150 ld 

xl;of 7'nf]  3 xl;of 7'nf]  3 xl;of 7'nf]  3 

a]Nrf  6 a]Nrf  6 a]Nrf  6 

u}6L  3 u}6L  3 u}6L  3 

km?jf  3 km?jf  3 km?jf  3 

a~r/f]  3 a~r/f]  3 a~r/f]  3 

;fj]n  2 ;fj]n  2 ;fj]n  2 

lqkfn  2 lqkfn  2 lqkfn  2 

d]ufkmf]g 1 d]ufkmf]g 1 d]ufkmf]g 1 

xft]cf/L  3 xft]cf/L  3 xft]cf/L  3 

l;6\6L  10 l;6\6L  10 l;6\6L  10 

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Pancheswor RM Ward no. 2 Pancheswor RM Ward no. 1 Meluali Municipality Ward no 7 

Contact: 9865983004 Contact: 9810788799 Contact: 9858745566 
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Dashrath Mangola                 

( Chairperson)  

Paran Bdr Chand (Chairperson)  Rajendra Karki  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support by   

:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 

:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 

:6]r/  2 

 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 
N

ep
al

) 

x]nमेट 6 x]nमेट 6 x]nमेट 6 

a'6  6 a'6  6 a'6  6 

gfOng 8f]/L  

150 

ld gfOng 8f]/L  

150 

ld gfOng 8f]/L  

150 

ld 

xl;of 7'nf]  3 xl;of 7'nf]  3 xl;of 7'nf]  3 

a]Nrf  6 a]Nrf  6 a]Nrf  6 

u}6L  3 u}6L  3 u}6L  3 

km?jf  3 km?jf  3 km?jf  3 

a~r/f]  3 a~r/f]  3 a~r/f]  3 

;fj]n  2 ;fj]n  2 ;fj]n  2 

lqkfn  2 lqkfn  2 lqkfn  2 

d]ufkmf]g 1 d]ufkmf]g 1 d]ufkmf]g 1 

xft]cf/L  3 xft]cf/L  3 xft]cf/L  3 

l;6\6L  10 l;6\6L  10 l;6\6L  10 

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Meluali Municipality Ward 

no 9 

Dogadakedar RM ward no 5 Simar Community  

Contact: 9848893959 

Narad Bhatt (Chairperson)  

Contact: 9848899746 

Rai Singh Air  

Contact: 9848988366 

Bira Rana  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR 

materials  

Qut.   Support by   

:6]r/  2 

S
A

D
A

/P
A

H
A

L
 (

M
er

cy
 C

o
rp

s 

N
ep

al
) 

Life Jacket  4 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M
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cy

 C
o
rp

s 

N
ep

al
) 

Hasiya 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 

N
ep

al
) 

x]nमेट 6 Carabine  Lock  4 
Axe 1 

a'6  6 Nylon rope/role 6   Rope 200 

gfOng 8f]/L  

150 

ld 

Mega phone 1 

Headlight 4 

xl;of 7'nf]  3 

Hand operating 

siren 

1 

Boot 4 

a]Nrf  6 Pick Axe 1 Lifejacket 4 

u}6L  3 Sabbal (Crow bar) 1 Kodalo 2 



 

17 
 

km?jf  3 

Shovel with PVC 

Handle 

2 

Pump 1 

a~r/f]  3 Tin Trunk 1 Tube 2 

;fj]n  2 Umbrella 4 Box 1 

lqkfn  2 Axe 2 Umbrella 2 

d]ufkmf]g 1 Boots 8 Sabel 1 

xft]cf/L  3 Helmets 4 rainkot 2 

l;6\6L  10 Whistle 4 tripal 2 

  Rubber Tube 1 Mike 1 

  Foot pump 1 Citty 4 

  Tarpaulin 8   

  Blanket 4   

  Safety Vest 4   

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Pansera Community  Mamroda Community  Okhalbata Community  

Contact: 9815655870 

Nanda Ram Od  

Contact: 9810724473 

Ratan Bhat  

Contact: 9848876947 

Puspa Raj Joshi  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support by   

Belcha 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 
N

ep
al

) 

Stature 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy
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o
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s 
N

ep
al

) 

Ghaiti 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 
N

ep
al

) 

Sabel 1 Tripal 2 Sabel 1 

Helmet 4 Ghaiti 1 Hasiya 1 

Life Jacket 1 Sabel 1 Bancharo 1 

Stature 1 Hasiya 1 Tripal 2 

Bancharo 1 Bancharo 1 Helmet 4 

Hasiya 1 Helmet 4 rainkot 3 

Headlight 3 Rope/m 200 Headlight 3 

Ghan 3 Belja 1 Belja 1 

Box 3 Boot 4 Boot 4 

Rope/m  100 Chatai 3 Rope/m 200 

Umbrella 2 Kambal 3 Stature 1 

Mike 1 Citty 4 Kambal 3 

Tripal 2 Rainkot 4 Ghan 1 

  Headlight 3 Kodali 1 

    Citty 4 

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   
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Thalalgaun Community  kuyadaha Community  Bangabagar Community  

Contact: 9848713617 

Delip singh Thalal  

Contact: 9848793657 

Dhan Singh Mal  

Contact: 9848741307 

Mahadev Saud  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support by   

Hasiya 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 
N

ep
al

) 

Sabel 1 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 
N

ep
al

) 

Life Jacket 4 

  

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 
N

ep
al

) 

Bancharo 1 Hasiya 1 Helmet 4 

Sabel 1 Bancharo 1 Rope 200 

Ghaiti 1 Tripal 2 Sabel 1 

Tripal 1 Helmet 4 Belja 1 

Helmet 4 Rainkot 3 Headlight 3 

Rainkot 3 Rope/m 200 Box 1 

Headlight 3 Belja 1 umbrella 1 

Rope 200 Boot 4 Kodalo 2 

Belja 1 Umbrella 3 Bancharo 1 

Boot 4 Box 1 Hasiya 1 

Stature 1 Headlight 3 Boot 1 

Ghan 1 Ghan 1 Stature 1 

Umbrella 4 Citty 4 Tube 1 

Kodalo 2 Mike 1 Pump 1 

    Ghaiti 1 

    Mike 1 

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Jimkot Community  Bitkam Community  Bagadi Community  

Contact: 9865795148 

Dilip Singh Bhat 

 

Contact: 9848899746 

Rain Singh Air  

Contact: 9868718709 

Sovan Singh Bohara  

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

Helmet 3 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 

N
ep
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) 

Ghaiti 1 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy
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o
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N
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) 

Helmet 4 

 

S
A

D
A

/M
R

E
D

 (
M

er
cy

 C
o
rp

s 

N
ep

al
) 

Rope 100 Sabel 1 Lifejacket 4 

Kodalo 1 Hasiya 1 Umbrella 1 

Sabel 1 Bancharo 1 Hasiya-1 1 

Hasiya 1 Tripal 1 Bancharo 1 

Bancharo 1 Helmet 3 Ghaiti 1 

Box 1 Rope 100 Boot 4 

Boot 4 Belja 1 Tube 1 

Stature 1 Boot 4 Tripal 1 

Ghaiti 1 Stature 1 Stature 1 
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Tripal 2 Box 1 Citty 4 

Citty 4 Kodalo 1 Mike 1 

Mike 1 Mike 1   

Umbrella 2 Rainkot 1   

  Umbrella 2   

List of SAR materials having in District Agencies and local/Community level   

Nepal Red Cross Society, 

District Chapter Baitadi  

Constraction District Administration Office 

Baitadi 

Contact: 9848845305 

Ramesh Singh Bhandari  

Contact: Contact : 9858782000 

SAR 

materials  

Qut.   Support 

by   

SAR materials  Qut.   Support 

by   

SAR materials Qty  

First aid 

kit/set  20 

 

  

 

Protable Electric 

Hammer 
1 500 watt 

Blood 

Bag/pic 20 

 

  
petrol chainsaw 1 50 cc 

Stretcher/pic 10    Reciprocating saw 1 500 watt 

DR kit/set 3    Bolt Cutter 1 Small size 

Selter kit  3    Chain pully 1 2 ton 

NFRI kit/set 250    Petrol generator 1 2.5 KV 

Human Resource  

Family 

restoration 

facilitator  3 

 

  

 

Disaster relief tent 20 4X4 size 

First aidder   7        
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a}t8L lhNnf cGt{ut /x]sf PDa'n]G;x?sf] ljj/0f 

स्थानीयतहको नाम 
एमु्बिेन्ससंचािन गने 

संस्थाको नाम 
एमु्बिेन्स रहनेस्थान 

एमु्बिेन्सकोप्र

कार 
चािकको नाम सम्पकत नम्बर 

दशरथचन्दन गरपाजिका जजल्रा अस्पताि बैतडी जजल्रा अस्पताि बैतडी Type C हररश माकत न्ड 9812720558 

दशरथचन्द नगरपाजिका जजल्रा अस्पताि बैतडी जजल्रा अस्पताि बैतडी Type C कृष्ण देि भट्ट 9848876222 

दशरथचन्द नगरपाजिका थाजिगाडा स्वास्थ्य चौकी थाजिगाडा स्वास्थ्य चौकी Type C मोहन नाथ 9865844669 

दशरथचन्द नगरपाजिका देजहमाडौ ँस्वास्थ्य चौकी देजहमाडौ ँस्वास्थ्य चौकी Type C जबरेि बोहरा 9848707457 

दशरथचन्द नगरपाजिका 
दशरथचन्द सृ्मजत 

प्रजतष्ठान 
द.न.पा.-५,सुन्दरखािी Type C प्रकास भट्ट 9864757781 

पाटन नगरपाजिका प्रा.स्वा. केिपाटन प्रा.स्वा. केि पाटन Type C भुिन भण्डारी 9860035651 

मेिौिी नगरपाजिका मेिौिी नगरपाजिका 
मेिौिी नगरपाजिका 

पररसर 
Type C गणेश जसंह नेगी 9865954209 

पुचौडी नगरपाजिका पुचौडी नगरपाजिका पुचौडी नगरपाजिका, हाट Type C उत्तम जबर 9848968218 

जडिाशैनी गाउँपाजिका जडिाशैनी गाउपाजिका जडिाशैनी गाउपाजिका Type B महेश बोहरा 9868752723 

दोगाडाकेदार गाउँपाजिका 
दोगाडाकेदार 

गाउँपाजिका 
खोच िेकबजार Type C 

गगन जसंह 

काकी 
9864802342 

पंचेश्वर गाउँपाजिका पंचेश्वर गाउँपाजिका कुिाउ स्वास्थ्य चौकी Type B राजेश शाह 9841717700 

lzjgfy ufpFkflnsf lzjgfy ufpFklnsf :jf:Yo rf}ls Type B 
wglj/l;+x 

wgf8L 
(*^(()&(%% 
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तनमावण व यवयर्सायी संघ, बैतडी अन्तगवत रहेका खोज तथा उद्धार सामग्रीको वर्र्रण व 

तनमावण व यवयर्सायी संघ, बैतडीका सम्ऩकव  यवयक्ती :lasfz rGb -dxf;lrj_  

सम्ऩकव  नं. : (*%!!^#(&% 

सस.नं.  तनमावण व यवयर्सायीको नाम, ठेगाना र 
सम्ऩकव  नं.  

खोज तथा 
उद्दमर   
समग्रीको वर्र्रण व 

उऩकरण वको नं. र उऩऱब्ध  हनुे 
स्थान 

चाऱकको नमम र मोबमइन 
नं. 

१  Ujfn]s lgdf{0f ;]jf k|f=ln=  

b=g=kf=$ uf]7fnfkfgL  

;'/]z rGb (*)!#(#&!^ 

डोजर/स्काइभेटर  af=# v !*!#   

bz/yrGb gu/kfnLsf 

lbks e§  

(*^%()(@#$ 

@  O{Gb| wg' lgdf{0f ;]jf   

सनुवया ufpkfnLsf x6}/fh  

wg axfb'/ rGb (*$*&&@!(% 

स्कमइभेटर  Aff # s @$)  

सनुवया ufpkfnLsf 

nId0f af]x/f  

(*%!!^#@*% 

#  lau la P08 sDkgL  

b=g=kf=$ u9L  

lasfz rGb (*%!!^#(&% 

डोजर  ;] ! s !!&!  

bz/yrGb gu/kfnLsf 

la/]Gb| wfdL  

(*%*&*!!&! 

$  /f]on lgdf{0f ;]jf  

b=g=kf=! u'?vf]nf  

gGb /fh e§ (*$**$%#)^ 

डोजर  ;] ! s #($  

;tafem d':ofrf}/ b=g=kf= 

Nff]s] wfdL  

(*^%^%#)%@ 

%  /f]on lgdf{0f ;]jf  

b=g=kf=! u'?vf]nf  

gGb /fh e§ (*$**$%#)^ 

स्कमइभेटर  ;] ! s *!$  

;tafem d':ofrf}/ b=g=kf= 

kbd P]/  

(*^$&%^*%$ 

^  s}nfz sG;6«S;g  

b=g=kf=% dfs{8ufp  

bfg l;x /fjn (*$**()(*$ 

स्कमइभेटर  af=@ v ^$%*  

kf6g gu/kfnLsf 

/fd lai6  

(*$#&&$%#& 

&  s}nfz sG;6«S;g  

b=g=kf=% dfs{8ufp  

bfg l;x /fjn (*$**()(*$ 

डोजर  ;]=! s (&%  

d]nf}nL gu/kfnLsf 

nf]s]Gb| ;fpb 

*  s'j/ lgdf{0f ;]jf  

k'=g=kf= s'jfsf]6  

bdg s'j/ (*$*&%&%@* 

डोजर  ;]=!s $&#  

k'/rf}8L gu/kfnLsf 

/d]z e08f/L 

(  k|df]b sG;6«s;g  

kf=g=kf= a}t8L  

lbk]Gb| rGb (*$**)#!)@ 

स्कमइभेटर  ;]! s &!*  

Kff6g gu/kfnLsf 

k/df]b du/  

(*$%###%#$ 

!)  P; s] lgdf{0f ;]jf  

dbg df]xg lai6 (*%!@#&(##  

kf=g=kf= a}t8L  

स्कमइभेटर  Aff @ s @)^%  

Kff6g gu/kfnLsf 

k|]d sfsL{ 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय 

जिल्ला आपिकालीन काया सञ्  चालन केन्र, बैिडी 

District Emergency Operation Center, Baitadi 

सम्पका  नां. ०९५५२०५८३, ९८५८७८२००० 

E-mail : deocbaitadi@gmail.com 

 


