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प्रभिु खजल्रा अनधकायीको बनाई 

 

 

 

 नफऩद जोखिभका दृविकोणरे सनुसयी खजल्रा अत्मन्त सॊिेदनखशर यहेको ऩाईन्छ । िर्ााका सभमभा हयेक 
िर्ा सप्तकोशी रगामतका नदी तथा िोराहरुभा आउने फाढी, आगरागी, खशतरहय, सखु्िा िडेयी, चट्याङ, डेङ्ग ुतथा 
तेश्रो रहय सम्भ पैनरएको कोयोना (Covid-19) भहाभायीको कायण मो खजल्रा प्रबावित बएको अिस्था छ । 

 मस खजल्राको नफऩद् व्मिस्थाऩनका रागी नफऩद् न्मूननकयण ऩूिातमायी य प्रनतकामा मोजना तमाय गयी 
बविष्मभा मस प्रकायको अिस्था आउन नददन य सो को साभना गना सम्फद्ध ननकामराई तमायी अिस्थाभा याख्नका 
रानग नफऩद् ऩूिा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना तजुाभा गनुा अत्मािश्मक यहेको छ । मसै सन्दबाभा नफनबन्न 
सयोकायिारा ननकामहरुसॊगको सभन्िम, छरपर, गोवि, बेटघाटका भाध्मभिाट प्राप्त नफियण, सल्राह सझुािका 
आधायभा नफऩद् ऩूिा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना-२०७९ तमाय ऩारयएको छ। 

 नफऩद् जोखिभ न्मूननकयण तथा व्मिस्थाऩनका रानग याविम याणनननतक कामामोजना (२०१८-२०३०) रे 
नफऩद् न्मूननकयण य व्मिस्थाऩनका यणनननतक विमाकराऩहरु सभेवटएको छ साथै याविम नफऩद् प्रनतकामा कामाढाॉचा 
२०७० सॊशोधन सवहतरे नफऩद् प्रनतकामाको याविम प्रारुऩ तम गयेको अिस्था छ । नफऩद् ऩूिातमायी तथा 
प्रनतकामा भागादशान, २०६७ जायी बई कामाान्िमनभा यहेको छ । सोही अनरुुऩ खजल्रा स्तयभा नफऩद्को एवककृत 
सभन्िमात्भक व्मिस्थाऩनको रानग मोजना तजुाभा गयी कामाान्िमनभा यहेको छ ।  

 मस प्रनतकामा मोजनाको अध्मािनधक कामाभा सहमोग गनुाहनुे खजल्रा नफऩद् व्मिस्थाऩन सनभनत, सनुसयी, 
खजल्रा सभन्िम सनभनत, सफै स्थानीम तहका ऩदानधकायीहरु, याजनननतक दर, सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरु, 

ऩरकाय, नागरयक सभाज, उद्योग सॊगठन, व्माऩायी रगामतरे ऩरु् माउन ुबएको सहमोगका रागी रृदम देिी धन्मिाद 
ददन चहान्छु, साथै मस प्रनतकामा मोजनाको अध्माविधक कामाभा सहमोग गनुाहनुे नेऩार येडिस सोसाईटी. 
सनुसयीराई नफशेर् धन्मिाद ददन चाहन्छु । धन्मिाद । 
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१. खजल्रा प्रशासन कामाारमको स्िरुऩ य प्रकृमा 
१.१ ऩरयचम् 

वि.सॊ. 2008 सारभा गहृ भन्रारमको स्थाऩना तथा वि.सॊ. 2017 सारको शासकीम व्मिस्था ऩरयितान ऩश्चात 
नेऩारराई १४ अञ् चर, ७५ खजल्राभा विबाजन गयी अञ् चराधीश य प्रभिु खजल्रा अनधकायीको व्मिस्था गरयमो । स्थानीम 
प्रशासन ऐन, २०२८ प्रायम्ब बएऩनछ अञ् चराधीश य प्रभिु खजल्रा अनधकायीको काभ, कताव्म य अनधकायराई काननुी रुऩभा 
व्मिखस्थत गरयमो । 

खजल्राभा शाखन्त, सवु्मिस्था य सयुऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्ितन्रताको सॊयऺण गनुा खजल्रा प्रशासन 
कामाारमको भखु्म उद्देश्म हो । स्थानीम प्रशासन ऐन, 2028 रेखजल्रा प्रशासन कामाारमको काभ, कताव्म य 
अनधकायहरुको व्मिस्था गयेको छ । खजल्राको सभग्र शाखन्त-सयुऺा कामभ गदै सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट सॊचानरत 
विनबन् न विकास ननभााणका कामाभा सभन्िमात्भक एिॊ सहजऩूणा िाताियण स्थावऩत गनुा नै खजल्रा प्रशासन कामाारमको भखु्म 
कताव्म हो । साथै खजल्राभा अऩयाध योकथाभ य ननमन्रणका रानग स्थानीम, प्रदेश य सॊघद्वाया नननभात काननुको कामाान्िमन 
गनुा गयाउन,ु काननुद्वाया ननदेखशत विर्महरुभा न्माम ननरुऩण गनुा गयाउन,ु खजल्रानबर स्थावऩत सािाजननक सम्ऩखत्तको येिदेि, 
भभात-सम्बाय गनुा गयाउन,ु विऩद् व्मिस्थाऩन तथा याहत वितयण गने, आऩूनता व्मिस्थाऩन य िस्त ु तथा सेिाको 
गणुस्तरयमताको सनुनखश् चतता प्रदान गने, कारोफजायी ननमन्रण तथा उऩबोक्ताको हक-वहत सॊयऺणका रानग विनबन् न ननकामसॉग 
सभन्िम गयी फजाय अनगुभन गने जस्ता कामाहरु ऩनन मस कामाारमरे गनुाऩदाछ । खजल्राभा नागरयकहरुराई नाफारक 
ऩरयचम-ऩर, नागरयकता तथा याविम ऩरयचम-ऩर प्रदान गयी उनीहरुको व्मखक्तगतदेखि जैविक विियणसम्भको सॊकरन, 
अनबरेिाङ्कन, व्मिस्थाऩन एिॊ सॊयऺण गने कामाभा ऩनन मस कामाारमको भहत्िऩूणा बनूभका यहेको छ। 

१.२. खजल्राको खचनायी् 
सनुसयी खजल्रा नेऩारको प्रदेश न. १ भासाविकको ऩूिााञ्चर विकास ऺेरको कोशी अञ्चरभा यहेको अत्मानधक जनघनत्ि 

बएको खजल्रा हो । प्रदेश नबरको ऐनतहानसक गौयि फोकेको सनुसयी खजल्राधानभाक, शैखऺक तथा ऩमाटकीम खजल्राको रूऩभा 
ऩरयखचत छ । मस खजल्राको दखऺणभा बायत,  ऩूिाभा भोयङ खजल्रा, उत्तयभा धनकुटा खजल्रा य ऩखश्चभभा उदमऩयु खजल्रा य 
सप्तकोशी नदीरे सप्तयी नसत छुट्याएको छ । इनरूिा महाॉको सदयभकुाभ हो बने प्रभिु शहय धयान य इटहयी हो । 
१२५७ फगा वक.नभ. ऺेरपर यहेको मस खजल्राभा ऩरुुर् ४,५४,०७५ य भवहरा ४,८०,३८६ गयी जम्भा ९,३४,३६१ 
भाननसको फसोफास यहेको छ । अनधकाॊश बाग तयाईभा ऩने सनुसयी खजल्राफासीको भखु्म ऩेशा कृवर् हो । धान, गहुॉ, दरहन, 

तेरहन ऩनछ उि,ु जूट य सतुॉ ऩनन मस खजल्राभा उत्ऩादन हनु्छ। सनुसयी खजल्रा दखऺणभा सभरु सतहदेखि १५२ नभटय य 
उत्तयभा ९१४ नभटय उचाईभा यहेको छ। खजल्राभा भखु्मतमा् याई, नरम्फू, फाहनु, ऺेरी, नेिाय, थारू, मादि, भेहता, सताय य 
भसुरभान जानतको फसोफास ऩाइन्छ। शैखऺक ऺेरभा सभेत अग्रणी यहेको मस खजल्राभा भेनडकर, इखन्जननमय, पुड टेकनोरोखज 
रगामत सफै नफर्मको गणुस्तरयम अध्ममन अध्माऩन बैयहेको ऩाइन्छ । 

क. बौगोनरक अिस्था 
नस.नॊ विियण 

१ अऺाॊश, देशान्तय 
अऺाॊश- २६०२३ उत्तय देखि २६०५५ उत्तयसम्भ . 
देशान्तय- ८७०५ ऩूिा देखि ८७०१६ ऩूिा सम्भ . 

२ नसभाना 
ऩूिा- भोयङ खजल्रा,  ऩखश् चभ- सप्तयी, उदमऩयु खजल्रा, उत्तय- धनकुटा खजल्रा, दखऺण बायतको 
नफहाय याज्म (सऩुोर य अयरयमा) . 

३ िलु्रा फोडाय ६२ वक.नभ. 
४ ऺेरपर १२५७ िगा वक.भी. । 

५ औसत रम्फाई ऩूिाभा फढुी िोरा देिी ऩखश् चभभा कोशी नदी:- ४४ वक.भी. । 

६ औसत चौडाई उत्तयभा बेडेटाय देिी दखऺणभा फढुी िोरा:- ४५ वक.भी. । 

७ बौगोनरक नफबाजन 
भहाबायत ऩिात शृ्रॊिरा, चायकोसे जॊगर य तयाईका बागहरु । 

बौगोनरक फनािट:- १. उत्तयको ऩहाडी प्रदेश २. भध्म बागको बािय प्रदेश ३. दखऺणको 
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सभथय बनूभ  

८ 

प्रभिु नदद, िोरा 
तथा तार  

सप्तकोशी नदी, कोकाहा नदी, सनुसयी िोरा, फढुी िोरा, सेउती िोरा, सदुा िोरा, िेती िोरा, टेंग्रा 
िोरा, ऩटनारी िोरा, गडन िोरा, फजुा तार य तार तरैमा आदी  । 

९ 

प्रभिु धानभाक य 
ऩमाटकीम स्थरहरु 

फयाह ऺेर, दन्तकारी भखन्दय, वऩण्डेश् िय भखन्दय, फढुा सबु्फा भखन्दय, खशिजट्टा भखन्दय, ऩाॉचकन्मा 
भखन् दय, याभधनुन भखन्दय, नफष्णऩुादकुा भखन्दय, खचभनडदह, बेडेटाय, दठङ् ग ेढुङ्गा, तार तरैमा, कोशी टप्ऩ ु
(भगृ कुञ् ज), एबयेि नफऻान केन्र,फजुा तार, कोशी व्मायेज आदी । 

१० 
जातजाती ऺेरी, व्राम्हण, याई, नरम्फ,ु नेिाय, मादि, भेहता, भखुस्रभ, थारु रगामतका विनबन्न जात-जातीहरुको 

िसोिास यहेको मस खजल्राभा सिैको आ–आफ्नै जातीम य धानभाक रयनतरयिाजहरु यहेको ऩाइन्छ। 

११ जनसॊख्मा 
ऩरुुर्:- ४५४०७५ 

भवहरा  ४८०३८६ 

कुर जनसॊख्मा  ९३४३६१    (२०७८ सारको जनगणना अनसुाय)  

१२ भतदाता सॊख्मा 

ऩरुुर्-269146 

भवहरा-265617 

तेश्रो नरॊगी-२ 

जम्भा- 534765 (हारसम्भको)  
ि. याजनीनतक नफबाजन 

नस.नॊ नफियण 

१ प्रदेश नम्िय  १ 

२ प्रनतनननधसबाननिााचनऺेर सॊख्मा ४  (चाय) 

३ प्रदेश सबा ननिााचन ऺेर सॊख्मा ८  (आठ) 

४ स्थानीम तह 

उऩ-भहानगयऩानरका- २ 

नगयऩानरका- ४  

गाउॉऩानरका- ६      

सभेत गयी जम्भा स्थाननम तह सॊख्मा- १२ 

५ कुर भतदाता सॊख्मा  १०४९३ (हार सम्भको)  
ग. सनुसयी खजल्राको नकसा् 
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 DPRP को भूख्म व्मिस्थाहरु 

 फाढीका सन्दबाभा 
 सभन्िम तथा सूचना ऺेर 

 िोज तथा उद्धाय ऺेर 

 गैह्र िाद्य ऺेर 

 फन्दोिस्ती ऺेर 

 बकूम्ऩका सन्दबाभा 
 सभन्िम तथा सूचना ऺेर 

 िोज तथा उद्धाय ऺेर 

 गैह्र िाद्य ऺेर 

 फन्दोिस्ती ऺेर 

 आगरागीका सन्दबाभा 
 सभन्िम तथा सूचना ऺेर 

 िोज तथा उद्धाय ऺेर 

 गैह्र िाद्य ऺेर 

 फन्दोिस्ती ऺेर 

 जनािय आिभण य ऺनतका सन्दबाभा 
 गैह्र िाद्य ऺेर 

 फन्दोिस्ती ऺेर 

 शीतरहय सन्दबाभा 
 नफियण सॊकरन 
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 सभन्िम तथा सूचना ऺेर 

 गैह्र िाद्य ऺेर 

 फन्दोिस्ती ऺेर 

 भानथ उल्रेखित कामाको सभन्िम तथा सहखजकयणका रानगसिै स्थानीम तहभा ननम्न फभोखजभका श्रोतका 
व्मिस्थाऩन गरय सिै ननकाम (स्थानीम तह, प्रशासन, प्रहयी, गैय सयकायी सॊस्था आदी)को सभन्िमभा कामा हनु े
गयेको। 

 भाननिम श्रोत - अस्थामी/स्थामी आिाश ननभााण, ताय जारी फनु्ने, अखनन ननमन्रण, प्राथनभक उऩचाय,  शि 
व्मिस्थाऩन आदी । 

 बौनतक श्रोत - िरुा चौय, नरऩार, कम्फर, दभकर, एम्फरेुन्स, राइप ज्माकेट, अखनन ननमन्रक सेट, िोज 
तथा उद्धाय साभाग्री सेट, ऩकाउने बाॉडाकुडा आदी 

 साभाखजक श्रोत - सयुखऺत आिास, भठ, भखन्दय, चचा, सािाजननक घय, ऩानी आऩूनता ट्याङ्की आदी 
 आनथाक श्रोत - व्मिसामीहरु, िडा/स्थानीम/खजल्रा नफऩद् व्मिस्थाऩन कोर्, फचत सभूह, सहकायी आदी 
 प्राकृनतक श्रोत - फाॉस बएको फस्ती, कुिा, तायजारीको रानग आिश्मक ऩने ढुॊगाको श्रोत । 

 भखु्म भखु्म नफऩद्हरु 

 फाढी 
 सडक दघुाटना 
 आगरागी 
 शीतरहय 

 जनािय ऺनत 

 िडेयी 
 चटमाङ्ग 

 हािाहयुी 
 भहाभायी 
 ऩवहयो 

 भखु्म भखु्म िोराहरु 

 सप्तकोशी नदद 

 सनुसयी िोरा 
 सदुा िोरा 
 फढुी िोरा 
 सेउती िोरा 
 ट्याङ्ग्रा िोरा 

 

 नफऩद् भा ऩरयचारन मोजना य हारो ो भौजदुा ऺभता्- 
 जनशखक्त 

 नेऩार प्रहयी जनशखक्त :- १,०५० 

 नेऩारी सेनाको कृष्णदर गणफाट :- ३२४ 

 ४ नॊ.गण स.प्र.फर ईनरुिाफाट :-५८० 

 स.प्र.नेऩार १ नॊ. फयाह फावहनी ऩकरीफाटतथा ३७ नॊ. गणिाट :- २८० 

 उद्धायका साभाग्री (सयुऺा ननकामभा यहेको) 
 भोटय फोट  - ३ थान 

 यफय फोट  - ५ थान 
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 राइप ज्माकेट - करयि १०० थान  
 यफय ट्युि  - करयि १०० थान 

 कमायानफना डोयी - करयि ५० थान  

 गैची  - ३०० थान 

 सािेर  - ३०० थान 

 येस्कम ुकमाऩ - ५०० थान 

 सिायी साधन (नऩेार सयकाय स्िानभत्िभा यहेको) 
 िेन  - १ थान 

 रोडय - १ थान  

 डोजय - ३ थान 

 वटऩय - ६ थान 

 एम्फरेुन्स - १५ 

 दभकर   - ८ थान 

 तत्कार उद्धायका साभाग्री (आिश्कता अनसुाय नऩेार येडिस रगामतका सॊस्थािाट उऩरब्ध हनु)े 

 नरऩार 

 टेन्ट 

 कम्फर 

 म्माटे्रस 

 बाडाकुडा आदी 
 िाद्य साभाग्री (आिश्मकता अनसुाय) 

 आिश्मकता अनसुाय स्थानीम तहको सभन्िमभा सम्फखन्धत उद्योग फाॉखणज्म सॊघिाट तत्कार उऩरब्ध हनुे । 

 

२. िेभौसभी अवियर िर्ाातिाट बएको ऺरेगत नफियण 

 प्रायखम्बक तथमाॊकफाट प्राप्त ऺनतको विियण 

क) फावढ फाट प्रबावित स्थाननम तहहरू 

नस.नॊ. स्थाननम तह कुर िडा सॊख्मा ऺनत बएका िडा नॊ.हरु 
१.  धयान  २० १,४,५,६,८,११,१३,१५ य २० 
२.  ईटहयी २० १-२०  सफै िडाहरु 
३.  ईनरुिा १० ३,४,७,८,९,१० 
४.  फयाहऺेर ११ १,४,६,८ 
५.  याभधनुी  ९ १,२,४,५,६,७  
६.  दहुफी  १२ १,४,९ 
७.  फजुा  ६ २,३,५,६ 
८.  गढी  ६ ३,४,५,६ 
९.  कोखश ८ ४,६,७ 
१०.  हरयनगया  ७ १,२,४,६ य ७ 
११.  देिानगॊज ७ १,२,३,४,५,६ य ७ 
१२.  बोिाहा नयनसॊह ८ १-८ सिै िडाहरुभा 

जम्भा  १२४ ७४ 
ि) अन्नफारीको ऺनत्- 

 कृवर् कामाारमको प्रायखम्बक अनभुान अनसुाय ४ कयोड ियाियको धानिारी नि बएको । 
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 ५३,००० हेकटय कुर िेती भध्मे करयि ९,००० हेकटयभा ऩूणा ऺनत । 

 धानिारी, तयकायी िेती, उि,ु सनऩाट िेतीभा अकाल्ऩनीम ऺनत । 

 

ग) सािाजननक सम्ऩखत्तभा बएको ऺनत 

 नेऩार प्रानधकयण सि-स्टेशन दहुिीभा ऩानी ऩसेय २ ददन विद्यतु अिरुद्द 

 हरयनगया ऺेरको हरुाकी याजभागाभा ऺती 
 िािा ऩेऩय नभल्स, जनता चौक 

 ऩूिा ऩखश्चभ रोकभागाभा ऩानी Overflow बई िगेको 
 झमु्का चतया नबरी सडक िण्ड 

 बोिाहा प्रकाशऩयु नबरी सडक 

 कोशी याजभागा 
 ईनरुिा कप्तानगॊज सडक 

 ईनरुिा दहुफी नबरी सडकभा ऩानी Overflow बई फगेको एिॊ नग्रड अगाडी कावटएको 
 प्राई फ्माकट्रीहरु 

 प्रहयी चौकी बटुाहा, नससिुा धयभऩयु 

 नसभा प्रहयी चौकी साहेिगन्ज 

 अस्थामी प्रहयी ऩोि ऩॊचामन 

 १ नॊ. प्रदेश ट्रावपक प्रहयी कामाारम, ईटहयी 
 नेऩारी सेनाको कृष्णदर गण ईटहयी 
 ४ नॊ.गण स.प्र.फर ईनरुिा 
 स.प्र.फर फावहनी ऩकरी 

३. भतृक तथा फेऩत्ताको विियण 

नसन स्थाननम तह भतृ्म ु फेऩत्ता जम्भा कैवपमत 
भवहरा ऩरुुर् भवहरा ऩरुुर्  

१ धयान उ.भ.न.ऩा. १ ३ - - ४ ११ नॊ. ननस ुयाई य नेहान याई (ऩवहयोरे ऩरुयएय भतृ्म)ु 
६ नॊ. विष्ण ुसनुिुाय (भतृ्म)ु 
११ नॊ. िस्ने झगेन्र याई (भतृ्म)ु 

२ ईटहयी उ.भ.न.ऩा.  ५ - १ ६ २ नॊ. मोगेन्र नतिायी, योशन िढुाथोकी (भतृ्म)ु 
५ नॊ. चन्रभणी काफ्रे (भतृ्म)ु 
७ नॊ. कैराश भण्डर (भतृ्म)ु 
१८ नॊ. नसॊहिहादयु काकी (भतृ्म)ु 
३ नॊ. याजकुभाय याई (िेऩत्ता) 

३ बोिाहा नयनसॊह  १ - - १ ७ नॊ. करय भण्डर (भतृ्म)ु 
जम्भा १ ९  १ ११  
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४. विनबन्न नभनतभा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनतरे गयेको ननणामहरु 

 

 



खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनतको फावर्ाक प्रनतिेदन २०७९ ऩिृ8 
 



खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनतको फावर्ाक प्रनतिेदन २०७९ ऩिृ9 
 

 
  



खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनतको फावर्ाक प्रनतिेदन २०७९ ऩिृ10 
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५. विऩद् व्मिस्थाऩनका रानग खजल्रा आऩतकानरन कामासञ्चारन केन्रराई साभाग्री हस्तान्तयण प्रनतिेदन 
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६. सनुसयी खजल्राको विनबन्न स्थाननमतहसॉग यहेको दैिी प्रकोऩ एिॊ विऩद्को सभमभा तत्का उद्दाय कामाभा प्रमोग गने सवकन े
योि साभाग्रीहरुको विियण  
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७. श्रीरॊका टाऩ ुऺरेभा कोशी नदीरे तीब्र रुऩभा कटान गयेको िफय प्राप्त बए ऩश्चात उक्त ऺरेको अिरोकन गयी सनुसयी 
भोयङ नसचाई आमोजनारे ऩेश गयेको ननरयऺण प्रनतिेदन 
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८. नभनत २०७९।०५।२३ भा याि विऩद् जोखिभ न्मूननकयण तथा व्मिस्थाऩन प्रानधकयण सभऺ ऩेश गयेको प्रनतिेदन 
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९. नफऩद् व्मिस्थाऩन सम्फखन्ध कृनतभ घट्ना अभ्मास कामािभको प्रगनत प्रनतिेदन  
ऩरयचम् 
 हारो ो खजल्राभा प्रत्मेक िर्ा फावढ, ऩवहयो आगरागी, नसतरहय, सडक दघुाटना, सऩादॊश रगामतका विऩद्का घट्नाहरु 
घट्ने गदाछन ् । त्मस्ता वकनसभका विऩद्हरुको न्मूननकयण तथा विऩद्को जोखिभफाट फच्नको रानग अऩनाउन ु ऩने 
सािधानीहरु रगामतका विमाकराऩहरुको व्मिहारयक अभ्मासफाट फच्न सघाउ ऩनुने हेतरेु उक्त कामािभ आमोजना गरयएको 
हो ।  
कामािभ् नफऩद् व्मिस्थाऩन सम्फखन्ध कृनतभ घट्ना अभ्मास कामािभ 

नभनत् २०७९ अर्ाढ १ गते फधुिाय 

सभम् विहान ८:०० फजे देखि 

स्थान् कोशी गाउॉऩानरका िडा नॊ ४, कोशी कटान 
अध्मऺता् नभनत २०७९ सार अर्ाढ १ गते फधुिायका ददन नफहान ८ िजे कोशी गाउॉऩानरका िडा नॊ. ४ खस्थत कोशी 
कटान ऺेरभा सनुसयी खजल्राका प्रभिु खजल्रा अनधकायी एिॊ खजल्रा नफऩद् व्मिस्थाऩन सनभनत सनुसयीका अध्मऺ श्री इन्रदेि 
मादिको अध्मऺताभा खजल्रा नफऩद् व्मिस्थाऩन सम्फखन्ध कृनतभ घट्ना अभ्मास कामािभ सम्ऩन्न बमो ।  

 

विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कृनतभ घटना अभ्मास कामािभ 

 नसभरेुसन अभ्मासरे ननकट बविष्मभा विऩद्को घटना घटन गएभा स्थाननम ननकाम तथा सभदुाम, स्थाननम प्रनतनननध, 

खजल्रा प्रशासन, खजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सनभनत, उद्वाय कामाभा िवट्टने सयुऺा पौज, सहमोगी सॊघसॊस्था य येडिसको सॊमकु्त 
एवककृत प्रमासफाट िोज तथा उद्वाय, याहत वितयण, ऩूस्थााऩनको प्रबािकायी कािााही सॊगै विऩद तथा विऩद ऩश्चातको सभमराई 
सहज फनाई खशऺा, स्िास्थम सयुऺा रगामत अन्म अत्मािश्मक सेिाराई कसयी सहखजकयण गना सवकन्छ बन्ने विर्मभा 
आधायबतू जानकायी गयाउमो।  

 

अभ्मास भखु्म ३ िटा विर्मभा केखन्रत यवह सञ्चारन बएको 
(क) अभ्मास नॊ. १ गनभा भौसभभा हनुे आगरानग घट्नासॊग सम्फखन्धत  

(ि) अभ्मास नॊ. २ िर्ाामाभभा हनुे फावढ तथा डिुानसॊग सम्फखन्धत  

(ग) अभ्मास नॊ. ३ सऩाको टोकाई, मसको उऩचाय विनध य फच्ने उऩामसॉग सम्फखन्धत 

 

नसभरेुसन अभ्मास घट्नािभ ननम्न भफोखजभको यहेको 
नसभरेुसन अभ्मास नॊ. १ आगरानग  

घट्नािभ 

 गाउॉका भाननसहरु एक आऩसभा नभरेय गाउॉभा आरोऩारो िेतीऩाती रगाई िेती वकसानी गयेय जीिन गजुाया 
चराउॊ दै आएका छन ्। महाॉका भाननसको साभाखजक सद्भाि य नभरेभतो सम्फन्धभा धेयै टाढाका गाउॉ फस्तीसम्भ 
पैनरएको छ । 

 मिुामिुती फजाय नतय वकनभेरको रानग गएका छन ्बने फढुाऩाका िेती वकसानीभा व्मस्त बएकोरे िेतिायी नतय 
जान्छन ् य फारफच्चा िेल्न थाल्दछन ् घयभा फस्नेरे िान फनाई यहेको हनु्छ । मसै सभमभा िेतफाट गाउॉनतय 
आउॊदै गदाा फाटोभा यहेको चौतायीभा हके य वििे गप गरय यहेका हनु्छन ्। 

 एका एक फस्तीभा धुॉिाको भसु्रो आउॉदछ । फच्चाहरु कयाउॉदछन ्हके य वििे उक्त फच्चा बएको स्थान तपा  
ध्मान जान्छन ्। हेदाा ऩयैु गाउॉभा धुॉिारे ढाकदछ आगो आगो बन्दै दगदैु गाउॉनतय जान्छन गाउॉरेहरुरे सिैनतयफाट 
कयाउॉदै गाउॉभा बेरा बई वऩक, साफेर यफाखल्टको भाध्मभफाट ऩाननभा ल्माई हाल्ने,फारिुाको सहामतारे ननबाउन 
कोनसस गरय यहेकाछन ्। 

 कोवह आ-आफ्नो घयको सय साभान हटाउने आगोराई अगाडी फढ्न नददन प्रमास गरयहयेका छन ्। आगरानग फाये 
स्थाननम ननकामराई जानकायी गयाउॊदछन ्। स्थाननम ननकामरे खजल्रा विऩद व्मिस्थाऩनराई य सयुऺा पौजराई 
िफय गदाछन ्। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhB4XuHw1qS71B0ICf2_B0D5Ilz8ZotWXzGRan2m21crC3zVUGshb2FJKjZI73DpOQ3F518231LAGVGdvjs1b2xlVxPXFb0uO59K7Kl625v-zan2_FsCmOuKixbsYV5RIwIWB9z3hOFkDAr6yTdL_BobVQL-8tpVA5GTwxQTFdaOHu8fcJ96Jl_MYt9d4OEFG9QHoHzJz2SYVBnQQTIGZN&__tn__=*NK-R
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 सयुऺा पौज तत्कार आगो ननमन्रण तथा उद्वायको रानग ऩरयचारन हनु्छन ् सफै बन्दा ऩवहरा नेऩार प्रहयी 
घट्नास्थर ऩनुग ठाउॉको कडान गदै आगो ननबाउने प्रमास बईयहेको छ ।  

 त्मसको साथ साथै सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार य नेऩारी सेनाको पौज घटना स्थरभा आई ऩनुगसकेको छ। सयुऺा 
पौजको अखनन ननमन्रक वटभद्वाया आपुसॊग बएको श्रोत साधनरे आगो ननमन्रणभा नरने प्रमास बई यहेको छ ।  

 सो सभमभा ऩानरकासॊग बएको दभकरराई िफय बई तत्कार आईयहेको छ। घटना स्थरभा नबड ननमन्रण 
टोनररे अननमखन्रत नबडराई ननमन्रण गने कामा बईयहेको छ बने घटना स्थरभा अरुभाननसराई प्रिेशभा योक 
रगाइएको छ । 

 सयुऺा पौजको तपा फाट पामरय एखकस्टङ्गगईुसयको सहामतारे आगो ननबाउने कोनसस बईयहेको छ ।  

 सचा एण्ड येस्कम ुवटभद्वाया आगरागीभा ऩरय घाइते बएका व्मखक्तहरुराई उद्दाय गरयभेनडकर पि एड गने स्थानसम्भ 
ल्माउने कामा बईयहेको छ बने भेनडकर वटभद्वाया घाईतेहरुको उऩचाय बईयहेको छ ।  

 सयुऺा पौज य येडिसको आन्तरयक विस्थावऩत व्मिस्थाऩन वटभद्वाया विस्थावऩत व्मखक्तहरुराई सयुखऺत स्थान तपा  
रैजाने कामा बईयहेको छ । 

 घटना स्थरभा दभकर आईसकेको छ य अखनन ननमन्रक वटभद्वाया आगो ननबाउने प्रमास बईयहेको छ। 

 स्मारिेज वटभद्धाया घटनास्थरभा बएका याशन, साभानहरु बाडाॉ, कुॉ डा, रत्ता कऩडा ननकारी सयुखऺत स्थानभा 
रैजाने कामा बईयहेको छ । सयुऺा टोनररेऩनुस्थााऩना स्थरको सयुऺा गयी यहेको छ । अवहरे आगो ननमन्रणभा 
आईसकेको छ बने अखनन ननमन्रक वटभ वपतााको रानग तमायी गरययहेको छ। 

 उद्दाय गरयएको घाइते नफयाभीको थऩ उऩचायको रागी खजल्रा अस्ऩताभाईनरुिा तपा  ऩठाउने कामा गरयएको छ । 

 फासस्थान य िानऩानको व्मिस्था येडिस सोसाइटी य खजल्राविऩद् व्मिस्थाऩन वटभ िट्टी कामा गयी यहेको छ । 
घटना स्थरको सम्ऩणुा कामा सम्ऩन्न गयी नेऩारी सेना य सशस्त्र प्रहयीफर वपताा हनुे िभ जायी यहेको छ । 

 आिश्मकता य ऺनत भलु्माङ्कन वटभद्वायाघटना स्थरको भचुलु्का ऺनतको विियण एवकन गयी खजल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩनभा फझुाउने कामा हनु गईयहेको छ । खजल्रा सयुऺा सनभनतरे ऺनतको एवकन गयी प्रनत घय प्रनत ऩरयिाय 
याहात व्माकेज ददनको रानग ननणाम को रानग नभवटङ्ग बईयहेको छ ।  

 ऩूनस्थाऩना नबए सम्भको रानग आथॉक याहात य सहमोग खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनत य खजल्रा येडिस 
सोसाइटी भापा त प्राप्त याहतराई वितयण गने कामा बईयहेको छ । 

 अन्म व्मखक्त य सॊघ सॊस्थाफाट पोटो खिचाउन य tiktokफनाउनको रानग ल्माएको याहत साभग्री नफझु्न गाउरे 
हरुराई जानकायी गयाउनकुो साथै सहमोगीदाता तथा सहमोगी सॊघसॊस्थाहरुराई खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सनभनत य 
येडिस सासाईटी भापा त हातेभारो गना जानकायीको रानग भाईवकङ्ग बईयहेको छ। 

 सहमोगी भहानबुािहरुरे एक उद्दाय प्रणारी भापा त वितयण गने व्मिस्था नभराइएको हुॊदा खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
सनभनत भापा त स्थाननम जनप्रनतननधीको स्िमभ सेविकाको सहमोगभा ऩूनननभााण कामाको खजम्भा ददई ऩनु् ननभााण गरय 
सहखजकयण गने फन्दोफस्त नभराईएको छ।  

आगरागी हनु ेभखु्म कायणहरु  

(क) गभॉ भौसभभा सकेुका ऩात ऩनतङ्गय य यिय ऩारभा आगो िा आगोका खझल्का ऩनाारे । 

(ि) जथाबािी चयुोट िाई चयुोट नननिाई पाल्ने गनाारे । 

(ग) फन जॊगरभा डडेरो रगाउनारे । 

(घ) फार फच्चाहरुरे सराई राइटय िा आगो िेराउनरे । 

(ङ) विद्यतु सट हनु गई तायिाट आगो राननारे । 

(च) घय नबर िा फावहय आगो फत्ती िारी त्मसै छो्नारे ।  

(छ) हािाहयुीको कायण एकठाउभा फारेको आगो उडाई अको ठाउॉभा रैजाने य विद्यतुको राईनहरु जधु्न गई 
सटा हनुारे । 

(ज) प्रज्िरनखशर फस्त ु भवट्टतेर ऩेट्रोर नडजेर LP नमास जस्ता फस्त ु नखजक यािी आगो फाल्ने चयुोट िाने 
गनाारे । 
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आगरागी ननमन्रणका उऩामहरु  

(क) गभॉ भौसभभा सकेुका ऩात ऩनतङ्गय य यिय ऩारभा आगो िा आगोका ऩनाा  नददने । 

(ि) चयुोट सल्काई जथाबािी नपाल्ने । 

(ग) जॊगरभा डडेरो रगाउन नददने मदी रगाएभा कडा कायफाही गने  । 

(घ) सराई, राईटय जस्ता आगो ददने साधनहरु फारफानरकारे बेट्ने ठाउॉभा नयािन्ने ।  

(ङ) आगो फत्ती िारी मसै नछो्ने । 

(च) आगो फाल्दा हािा नरानने ठाउॉभा फाल्ने । 

(छ) आगो ददने साधनहरुराई प्रज्िरनखशर फस्त ुभवट्टतेर, ऩेट्रोर, नडजेर, य LP  नमास को नखजक नयाख्न ेिा नखजक 
गई आगो ददने साधनको प्रमोग नगने । 

 

गनभा भौसभभा हनुे आगरानग, आगरागी ननमन्रण, उद्दाय,व्मिस्थाऩन, आगरानग हनुे कायण य आगरानगफाट फच्ने उऩाम 
सम्फखन्ध डेभोन्सटे्रसन महीीँ आएय सभाप्त बएको जानकायी गयाउॉदछु । 

 

नसभरेुसन अभ्मास नॊ. २फावढ तथा डिुान 

 

िार्ाामाभ सरुु बएसगै अवियर िर्ााको कायण मस खजल्राभा बएका नदी नारा कोखश नदी, फवुढ िोरा, सनुसयी िोरा, 
शदुा िोरा, शेया िोरा, सेउती िोरा, टेङ्ग्रा िोराहरु उत्तयफाट दखऺण तपा  फनदछन ्। मी नदीहरुको प्राकृनतक रुऩभा फाङ्गो 
वटङ्गो सऩा आकायभा फनन,ु नदद वकनायभा फखस्त फसाई साॉघयुो फनाउन,ु वकनायभा झानड फटुान फाकरो रुऩभा याख्न ुय भानथल्रो 
बेगफाट फगाई ल्माएका झानड फटुानको फाय रानग फस्तीभा फाढी ऩस्ने गयेको ऩाईन्छ । 

 त्मस्तै नफजरीऩयु गाउॉभा ऩनन यात बरयको अवियर िर्ाासॊगै उत्ऩटाङ्ग िोराभा आएको फावढ कायण िोरा थनुनन गई 
फावढफस्तीभा ऩनस डिुान शरुु बईगाउॉभा कोराहर बईयहेको छ । 

 नफजनुरऩयु गाउॉभा फावढ ऩनस डिुान बएको बनन स्थाननम प्रनतननधद्वाया खजल्र विऩद व्मिस्थाऩन सनभनत य नतन िटै 
सयुऺा ननकामराई िफय गरयएको छ । 

 स्थाननमहरुफाट आफ्नो फचाउको प्रमास बईयहेको छ । िफय प्राप्त हनुसाथ नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार य 
नेऩारी सेनाको उद्वाय वटभ घट्नास्थर तपा  ऩरयचारनको बएको छ । 

 सयुऺा पौजका कभाण्डयहरु विच आऩसी छरपर गरय ग्रऩु ग्रऩु छुट्याई उद्वायभा िवट्टएको छ । विऩद् उद्वाय 
वटभद्वाया ऩाननरे फगाएका य ऩाननभा पसेका व्मखक्तहरुराई फोटको सहामतारे उद्वाय गने कामा बईयहेको छ । 

 िोज तथा उद्वाय वटभद्वाया भाननस तथा धनभारको िोज तथा उद्वाय गने कामा बईयहेको छ । 

 नबड ननमन्रण वटभद्वाया घट्नास्थर ियऩय अन्म भाननसहरुराई आउन नददने कामा बईयहेको छ ।  

 मसयी उद्वाय गरय ल्माईएका घाईते तथा वियाभीहरुराई भेनडकर वटभद्वाया प्राथनभक उऩचाय प्रदान गने कामा 
बईयहेको छ ।  

 ऩाननभा डनुफ अचेत अिस्थाभा यहेका घाईतेहरुराई भेनडकर वटभद्वाया ऩानन ननकाल्ने, कृनरभ श्वासप्रश्वास ददने कामा 
बईयहेको छ । चोटऩटक रानग गखम्बय घाईते अिस्थाभा यहेका वियाभीहरुराई खजल्रा अस्ऩतार ईनरुिाभा ऩठाउने 
कामा बईयहेको छ ।  

 आन्तरयक विस्थावऩत व्मिस्थाऩन वटभ (सयुऺा पौज य नेऩार येडिसको वटभ) द्वाया विस्थावऩत घय ऩरयिायहरुराई 
ऩनुस्थााऩना गने य याशन तथा याहत वितयण कामा ऩनन सॉग सॉगै बईयहेको छ । 

 आिश्मकता य ऺनत भलु्माङ्कन वटभद्वाया घट्नास्थरको भचुलु्का तथा ऺनतको भलु्माङ्कन गरय स्थाननम ननकाम य 
खजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सनभनतभा ऩेश गने कामा बएको छ ।  

 उक्त सनभनतद्वाया ऺनतको भलु्मङ्कन गरय स्थाननम ननकामराई विस्थावऩत घय ऩरयिायराई ऩनुस्थााऩना य गनाको रानग 
याहत उऩरब्ध गयाई खजम्भा रगाउने कामा बएको छ । फावढ तथा डिुान प्रबावित नफजनुरऩयु गाउॉका स्थाननम 
फानसन्दाहरुको सपरताऩूिाक उद्वाय गना सपर बएको छ।     
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फावढ तथा डिुान हनुका कायणहरु 
(क) नददहरुभा फाॉनधएका फाॉध, नहय, प्राकृनतक िा कृनरभ ऩोियी, तार तथा जरासम बत्कना िा पुट्नारे । 

(ि) अवियर िर्ााको कायण नददभा ऩाननको फहाफ फढ्न गई नदी कटानरे धाय ऩरयितान गनाारे । 

(ग) फस्ती बन्दा सडक फाटोहरु अनरो बई ऩानन ननकासभा कनभ हनुारे । 

(घ) िोरा अनतिण गरय ऩिाार रगाउने, घय ननभााण तथा फखस्त विकास गनाारे । 

(ङ) नदद श्रोतको अिैऻाननक उत्िनन गनाारे । 

(च) नदद भानथ फनाईएका ऩरु तथा करबटाभा फावढरे ल्माएका रुि विरुिा फाय राननारे । 

फावढ तथा डिुानफाटफच्न ेउऩामहरु 

(क) नददहरुभा फाॉनधएका फाॉध, नहय, प्राकृनतक िा कृनरभ ऩोियी, तार तथा जरासमहरुको सभम सभमभा 
सयुखऺत बए नबएको एवकन गने । 

(ि) नदीको कटानरे धाय ऩरयितान गना सकन ेस्थानहरुको ऩवहचान गरय फाॉध तथा तटफन्ध ननभााण गने । 

(ग) फस्तीहरुफाट ऩानन ननकासको रानग आिश्मक व्मिस्था नभराउने । 

(घ) फावढ तथा डिुानको ऩूिा सचुना ददने साधनहरु जडान गरय प्रमोगभा ल्माउने । 

(ङ) नदद आसऩासका वकनायाभा फस्ती विकास हनु नददने । 

(च) िोरा नदद वकनायाभा यहेका ऩानन ननकासका नहय तथा करबटाहरु सपा गरय ऩानन ननकासको रानग सहज 
फनाउने । 

 

नसभरेुसन अभ्मास नॊ. ३ सऩादॊश 

सऩाको टोकाई, मसको उऩचाय विनध, फच्ने उऩाम य गना हनुे नहनुे काभसॉग सम्फखन्धत यहेको छ । 

मस अभ्मास घट्नािभभा याखिएका गाउॉ य व्मखक्तका नाभहरु काल्ऩननक यहेका छन ्।  

घट्नािभ-१ 

१. फसन्त ऋतकुो आगभनसॉगै मस सनु्दयऩयु गाउॉभा यहेका भाननसहरु िेतीऩातीको काभसॉगै गाई बैंसी, फस्तबुाउ ऩारन 
गयी आफ्नो दैननकी गजुाया चराउॉदै आईयहेका छन ् । ददनभा प्रचण्ड गभॉ फ्दै गइयहेको कायण आज बोरी 
गाउॉघयभा सऩा देिा ऩने िभ फढ्दै छ ।फर्ााको सभमभा ननयन्तय ऩयेको ऩानी सॊगै जनभन नबर फसेका सऩाहरु फावहय 
देखिन थारेका छन।मसै िभभा िोराको वकनायभा भाछा भाने िभभा जगत नायामणराई सऩारे टोकदछ । 
जगतनायामण आखत्तदैं हतास बएय हाय गहुाय गदाछन ्उनराई िोरा वकनायभा घमु्दै ऩगुेका हरयिोररे बेट्दछन केवह 
गाउॊरेहरुरे उऩचाय गरयददने, दठक ऩाने, विर् झाने, और्नध फनाएय फवुट रगाई ददने सल्राह ददन्छन ् । मखत्तकैभा 
हरयिोररे मसो गनुा हनु्न तत्कार अस्ऩतार रैजान ुऩदाछ बनेऩछी सफैको सहमोगभा अस्ऩतार ऩरु् माईएको छ । अवहरे 
जगतनायामणको उऩचाय बइयहेको छ उऩचाय ऩश्चात उहाॉराई दठक हनु्छ ननप्िाईजन केस हो बनी उऩचायभा सॊरनन 
भेनडकरद्धाया उहाको आपन्तराई जानकायी गयाईएको छ । 

 

घट्नािभ-२ 

गाउॉघय िरयऩयी झाडी फढ्दै गइयहेको ददनभा प्रचण्ड गभॉको कायण आज बोरी गाउॉघयभा सऩा देिा ऩने य टोकन ेघटना 
फढ्दो छ । मखत्तकैभा विद्यारमफाट पका ने िभभा नफजरुी भामाराई सऩारे टोकदछ य नफजरुी भामा आखत्त आखत्त कयाइयहेकी 
नछन ्। मखत्तकैभा खशऺक श्माभरे फाटोभा बेट्दछन ्य गाउॉरेको सहमोगभा उनराई तत्कार उऩचायको रानग भेनडकर सम्भ 
ल्माईएको छ । अवहरे नफजरुीभामाको उऩचाय बइयहेको छ मो प्िाईजनएिर केस हो उऩचाय ऩश्चात दठक हनु्छ बनी 
उऩचायभा सॊरनन भेनडकरद्धया आपन्तराई जानकायी गयाईएको छ । 

 

सऩारे टोकने अिस्था य सऩाफाट फच्ने उऩाम य टोकेभा गनुा ऩने य गनुा नहनुे काभ फाये जानकायी गयाउन गईयहेको छु । 
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सऩारे टोकन ेअिस्थाहरु 

(क) िेतीिायीभा काभ गदाा िा भेराऩात गदाा 
(ि) घाॉस, दाउया, सेउरा काट्न जाॉदा 
(ग) घयियी ऩयी झानड, फटु्यान बई फच्चाहरु िेल्न जाॉदा  

(घ) सऩारे आहाया िोजीभा भसुा, वकया िान घयिरयऩयी िा नबर आउॊदा 
(ङ) यातको सभमभा फखत्त विना फाटोभा वहड्डरु गदाा । 

 

सऩाको टोकाईफाट फच्न ेउऩामहरु 

(क) साॉझ नफहान वह्दा जतु्ता रगाउने य टचा राईटको प्रमोग गने। 

(ि) िेतिायीभा काभ गदाा होनसमाय ऩूिाक काभ गने  

(ग) फच्चाहरुराई जथाबािी नछो्ने िा जान नददने  

(घ) यातभा सतु्दा झरु तथा िाटको प्रमोग गने  

(ङ) घयियी ऩरय सधै सपा याख्न,े झानड, फटुान बएभा हटाउने 
 

सऩाको टोकेभा गनुा ऩने काभ  

(क) Pressure Bandage को प्रमोग गने । 

(ि) सकेसम्भ कभ Movement गने अनािश्मक Movement नगने । 

(ग) Splint/sling को Use गने । 

(घ) नछटो साधनको व्मिस्था गयी Snake Bite Treatment Center सम्भ रैजाने व्मिस्था गने । 

सऩाको टोकेभा गनुा नहनु ेकाभ  

(क) अनािश्मक रुऩभा सभम ििााद नगने  

(ि) Tern quite को प्रमोग नगने । 

(ग) झायपुक, Blade रे काट्ने काभ नगने । 

(घ) टोकेको ठाउॉभा चसेुय यगत पाल्ने काभ नगने । 

 

घट्नाको सनभऺा 
घट्नािभ-१ 

सभमभा सऩादॊश भेनडकर ऩरु् माई उऩचाय गयाईएको तय नन ्प्िाईजेनेिर केश तय कुनै सभस्मा नबएको । 

घट्नािभ-२ सभमभा सऩादॊश भेनडकर ऩरु् माई उऩचाय गयाईएको य प्िाईजेनेिर केश तय एखन्ट बेनभ ददई उऩचाय गरयएकोरे 
सभमै उऩचाय बई ननको बएको।   

स्टर नॊ. १ सऩाको टोकाई, मसको उऩचाय विनध य फच्ने उऩामसॉग सम्फखन्धत डेभोन्सटे्रसन अभ्मास महीीँ आएय सभाप्त हनु्छ 
। 
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नभनत २०७९।०२।२७ गते शिुिायक ददन खजल्रा सयुऺा सनभनत सनुसयीको फैठक ननणाम  
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विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कृनतभ घटना अभ्मास कामािभको कामािभ तानरका 
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नभनत २०७९।०३।०१ गते फधुिायका ददन विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फखन्धत कृनतभ घटना अभ्मास कामाशाराको उऩखस्थनत 
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