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पषृ्ठभमूि 
बाग्िती प्रदेशिा मसन्धलुी, रािेछाप, दोलिा, मसन्धपुाल्चोक, रसिुा, धाददङ, निुाकोट, काठिाण्डौ, लमलतपरु, 
िकिानपरु, खचतिन, भक्तपरु र काभ्रपेलान्चोक गरी जम्िा १३ िटा खजल्ला रहेका छन,् जसिा ३ 
िहानगरपामलका १ उपिहानगरपामलका ४१ नगरपामलका र ७४ गाउँपामलका रहेका छन ्। यस प्रदेशिा 
कुल ५४,२३,२६२ जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । 

िनसनुी िषाव, किजोर भौगमभवक बनािट, आददका कारणबाट नेपालिा िनसनुको सियिा बाढी, पवहरो लगायत 
अन्य पानीजन्य विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षमत हनेु गरेको छ । पहाडका फेदीहरू र तराईिा जलाधार 
के्षत्रबाट बगेर आएको बालिुा तथा गगे्रान थवुप्रनाले बस्ती र कृवषयोग्य जमिन नष्ट भइरहेका छन ्।पहाडका 
बेसी, मभत्री िधेश तथा तराइ के्षत्रिा नदी वकनारा कटान तथा डुबानको सिस्या ददन प्रमतददन बढ्दै गइरहेको 
छ । नदीका जल प्रिाह िागविा अमतक्रिण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार के्षत्रिा भमूिको अव्यिखस्थत प्रयोगले 
गदाव यस्ता सिस्या अझ जवटल बन्दै गइरहेका छन ्। यस प्रदेशका मसन्धपुाल्चोक,  रसिुा, धाददङ,  निुाकोट र 
िकिानपरु खजल्ला पवहरो जोखिििा रहेका छन ्भने काठिाण्डौ, खचतिन, मसन्धलुी, िकिानपरु खजल्ला बाढीको 
जोखिििा रहेका छन ्। यस प्रदेशका िकिानपरु,  मसन्धलुी खजल्लािा भारी िषावका कारण र मसन्धपुाल्चोक, 

रसिुा, धाददङ, खजल्लािा पवहरोको कारण ठूलो जनधनको क्षमत भईरहेको तथ्याङ्कले देिाउछ । 

िषावयाििा हनु सक्ने बाढी, कटान, पवहरो, सडक अबरोध तथा दरु्वटना, झाडापिाला जस्ता प्रकोपहरुलाई 
दृवष्टगत गरी प्रकोप अगामडका अपनाइने सािधानीका उपायहरु, विपद्को सियिा गरीने िोज तथा उद्धार कायव, 
राहत कायव तथा प्रभावितहरुलाई राहत संकलन साथै विपद् पश्चात गनव सवकने िानिीय सहयोग के्षत्रिा गनव 
सवकने आधारभतू विषयहरुिा आधाररत रही यो िषावयािका लामग “िनसनु पूबवतयारी र प्रमतकायव कायवयोजना 
२०७८” तयार गररएको छ  । यस कायवयोजनाले पवहरो र बाढीको सम्भावित क्षमत कसरी कि गनव सवकन्छ, 
आपतकालीन अिस्थािा कुन-कुन मनकाय कसरी सवक्रय हनेु, आपतकालीन जोखिि न्यूनीकरण र पूिवतयारी 
कसरी गने, र्टना हनेु मबखिकै कसरी प्रमतकायव गने जस्ता विषयिा विमभन्न विषगत के्षत्र र सरोकारिाला 
मनकायको खजम्िेिारी तोकेको छ । 

विमभन्न सरोकारिाला मनकायहरुसँगको छलफल, प्राविमधक विश्लषेण र विगतको अनभुिको आधारिा सम्भावित 
जोखििको आंकलन गरेर त्यसको पूिवतयारी र प्रमतकायवको स्पष्ट कायवविभाजन यो कायवयोजनािा सिेवटएको छ 
। िषावयािलाई लखक्षत गरी प्रदेश स्तरीय विषयगत िन्त्रालयहरु स्ियंले बनाएको योजनालाई सिेत आधार 
िामन यो कायवयोजना तयार गररएको छ । 

पूिवतयारी र प्रमतकायव उद्दशे्यहरू 
१. िनसनु सम्बन्धी सम्भावित आपतकालीन सिस्या सािाधान तथा प्रमतकायवको लामग पूिवतयारी गनुव । 

२. िनसनु प्रमतकायवका लामग सम्बखन्धत विषयगत के्षत्रको खजम्िेिार तथा सहयोगी मनकायहरुसँग रहेको स्रोत 
पवहचान गनुव र आिश्कता अनसुार रणनीमत बनाई त्यसको पररचालन गनव प्ररेरत गनुव । 
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३. िनसनु जन्य प्रकोपबाट प्रभावित व्यखक्त, पररिार र सिदुायको सरुक्षा, तत्काल िोज तथा उद्धार र उमनहरुले 
पाउने सहायता र सेिािा सिानताको समुनखश्चतता गनुव । 

४. अन्तर क्लस्टरहरु बीचको सहकायव र सिन्ियको प्रिधवन गनुव । 

िनसनु: विपद् जोखििको अिस्था 
यस िषव साउनको दोस्रो र तेस्रो साता बाढी, पवहरो लगायत पानीजन्य अन्य विपद् एकै पटक िखटटने सम्भािना 
देखिएको छ । कोमभड-१९ को दोस्रो लहर पमन यमत बेला नै उत्कषव (Peaking) िा पगु्ने आकँलन गररएको 
छ  । जल तथा िौसि विज्ञान विभागले पूिावनिुान गरे अनसुार यो िनसनुिा औसत भन्दा बढी पानी पने 
सम्भािना छ । 

SASCOF र नेपाल िनसनु फोरिले यस िषव िध्य र उच्च वहिाली भागिा िनसनु औसत भन्दा धेरै हनु 
सक्ने, िध्य दखक्षणी र पूिी नेपालिा िनसनु सािान्य हनुसक्ने र दखक्षणी पूिी भागहरुिा सरदार भन्दा कि 
िषाव हनुसक्ने पूिावनिुान गरेको छ  । यस विश्लषेणका आधारिा बढी पानी पने के्षत्र तथा िहाि के्षत्रिा यस 
िषवको िनसनुिा विपद्का र्टना उल्लेख्य िृवद्ध हनेु आकँलन गनव सवकन्छ । 

खचत्र १: SASCOF र नेपाल िनसनु फोरिको सन ्२०२१ को िनसनुी पिूावनिुान 

यस प्रदेशको िनसनु पूिवतयारी र प्रमतकायव कायवयोजना २०७८ मनिावणका लामग गहृ िन्त्रालय, राविय विपद् 
जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रामधकरणको विपद् पोटवलको २०६८ देखि २०७७ सम्िको तथ्याङ्कलाई 
विश्लषेण गदाव यस प्रदेशिा िषावयाििा िखु्य प्रकोपहरु क्रिशः बाढी, पवहरो, भारी िषाव र िहािारी रहेका छन ्
। उखल्लखित प्रकोपहरु विश्लषेण तल गररएको छ । 
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बाढी 
यस प्रदेशिा बाढी र डुबान ठूलो प्रकोपको रुपिा रहेको छ । यस प्रदेशिा साना ठूला गरी ३३ िटा नदीहरु 
रहेका छन ्। सनुकोशी, भोटेकोशी यस प्रदेशका िखु्य नदी हनु ्। सनुकोशी, भोटेकोशी एंि यसका सहायक 
नदी र िखु्य जलाधारबाट ल्याउने बाढी तथा डुबानका र्टना िषेनी दोहरीने गरेको पाइन्छ । नदीको वपधँिा 
धेरै ढुिा िाटो जम्िा भई नदीको प्रिाह िररवपर विशेष गरी भारतसँगको मसिाना नखजक तटबन्धहरूको मनिावण 
भएबाट बाढीको सिस्या हरेक िषव बढ्दै गएको देखिन्छ । विगत १० िषवको तथ्यांक अनसुार २२७  िटा 
बाढीका र्टनाहरु भएको र जसले गदाव ९३ जना िामनसको ितृ्यू भएको मथयो भने ३३ जना र्ाइते र  ४६ 
जना िेपिा भएका मथए । 

तामलका १: २०६८ देखि २०७७ साल सम्ि भएका बाढीका र्टना वििरण 

मिमत अिमध र्टना र्टना 
संख्या 

ितृ्य ु िेपिा र्ाईते र्र क्षमत गोठ 
क्षमत  

पश ु
चौपाया 
क्षमत 

अनिुामनत क्षमत 
आंखशक पूणव 

वि.सं. २०६८ देखि 
वि.सं. २०७७ 
सम्ि 

बाढी, 
अचानक 
बाढी 

227 93 46 33 823 199  782 1182970201 

स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

२०७७ सालको िनसनु तथ्यांक अनसुार बाग्िती प्रदेशिा १९ िटा बाढीका र्टनाहरु भएको र जसले गदाव 
२ जना िामनसको ितृ्यू भएको पाइन्छ भने ५ र्र आंखशक क्षमत, १० पूणव क्षमत भई अनिुामनत  रु. 
७२४०००० को क्षमत भएको देखिन्छ । 

तामलका २ : बाग्िती प्रदेशिा २०७७ सालिा गएको बाढीबाट प्रभावित जनसंख्या र क्षमतको वििरण   
क्र स खजल्ला र्टना  

संख्या 
ितृ्य ु िेपिा र्ाईते र्र क्षमत अनिुामनत क्षमत रकि 

आंखशक पूणव 
१ मसन्धलुी   १ ० ० ० ० ० ० 

2  दोलिा   ५ ० ० ० ४ ७ ० 

3  भक्तपरु  ३ १ ० ० १ ० ३६४०००० 

4  काठिाडौँ  २ ० ० ० ० ० ० 

5  काभ्रपेलान्चोक  २ ० ० ० ० १ १८००००० 

6  निुाकोट  २ ० ० ० ० ० १८००००० 

7  रसिुा  २ ० ० ० ० १ ० 

8  खचतिन  १ ० ० ० ० १ ० 

9 िकिानपरु   १ १ ० ० ० ० ० 

जम्िा १९ २ ० ० ५ १० ७२४०००० 
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सन ्२०१० देखि २०२० सम्ि गहृ िन्त्रालयको DRR पोटवल, विपद् पोटवल र DOI/DWIDM र WFP को 
तथ्याङ्कको आधारिा गररएको बाढीको केसलोड अनसुार खचतिन खजल्लािा बसोबास गने जनसंख्य बढी प्रभावित  

हनेु देखिन्छ । 

मबगत १० िषविा यस प्रदेशिा बाढीले झण्डै ९३ जनाको ज्यान मलएको र ४६ भन्दा बढी बेपिा भएका छन ्
। काठिाण्डौ, मसन्धलुी, िकिानपरु, खचतिन र निुाकोट खजल्लािा बाढीका र्टना बढी र्टेको देखिन्छ । 
िानिीय क्षमत मसन्धलुी, िकिानपरु, काठिाण्डौ र खचतिन खजल्लािा भएको देखिन्छ । गत िषविा र्टेका 
बाढीको र्टनाहरुको िात्र तथ्यांक हेदाव, िनसनुको सियिा विशेषतः असार श्रािण िवहनािा अत्यामधक बाढीका 
र्टनाहरु र्टेको देखिन्छ । विगत दश िषविा बाढीका कारण भएका भौमतक क्षमतको तथ्यांक अनसुार २०७६, 
२०७४, २०७० र २०६८ सालिा बाढीका र्टना धेरै भएको देखिन्छ । २०७७ सालिा भएको बाढीको 
र्टना, खजल्ला अनसुार भएका बाढीका र्टना र क्षमत, िावषवक रूपिा भएका बाढीका र्टना तथा ितृ्यू संख्या 
र बाढीका कारण भएका अनिुामनत क्षमत खचत्र नं २, ३, ४ र ५ िा क्रिशः प्रस्ततु गररएको छ । 

 
खचत्र २ : २०७७ सालिा भएको बाढीको र्टना/ स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

०
१
२
३
४
५
६
७
८
९

संख्
या

घटना संख्या 
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खचत्र ३: खजल्ला अनसुार भएका बाढीका र्टना र क्षमत/ स्रोत: विपद् पोटवल  (bipadportal.gov.np) 

 

 
खचत्र ४: िावषवक रुपिा भएका बाढीका र्टना तथा ितृ्य ुसंख्या/ स्रोत: विपद् पोटवल  (bipadportal.gov.np) 

०

२००००००००

४००००००००

६००००००००

८००००००००

१०००००००००

१२००००००००

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५
४०

४५

अनु
मा

नन
त 

क्षन
त 

(रु
) 

संख्
या

घटना संख्या मतृ्यु संख्या बेपत्ता संख्या अनुमाननत क्षनत 

०

५

१०

१५

२०

२५

३०

३५

४०

४५

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७

संख्
या
 

घटना संख्या मतृ्यु संख्या बेपत्ता संख्या 
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खचत्र ५ : बाढीका कारण भएका अनिुामनत क्षमत/ स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

०

२००००००००

४००००००००

६००००००००

८००००००००

१०००००००००

१२००००००००

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७

अन
ुमा
नन
त 

क्षन
त 

 (रु
)

घर
 क्ष

नत
 स

ंख्य
ा 

घर क्षनत पूर्ण घर क्षनत आंशिक अनुमाननत क्षनत  
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खचत्र ६:  बाढीको कारण भएका िानविय क्षमत/ स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

पवहरो 
पवहरोको र्टना र यसको पनुरािृखि सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लषेण गदाव यो प्रदेशिा पवहरोको जोखिि रहेको छ 
। गहृ िन्त्रालय, राविय विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रामधकरणको विपद् पोटवलको २०६८ 
देखि २०७७ सम्िको तथ्याङ्कलाई विश्लषेण गदाव यस अबमधिा प्रदेशभरी ५१९ िटा पवहरोका र्टना र्टेको र 
२९३ जना िामनसको ितृ्यू भएको छ। 

तामलका ३ :  २०६८ साल देखि २०७७ सम्ि भएको पवहरोको र्टना वििरण 

मिमत अिमध र्टना र्टना 
संख्या 

ितृ्य ु िेपिा र्ाईते प्रभावित 
पररिार 

र्र क्षमत गोठ 
क्षमत 

पश ु
चौपाया 
क्षमत 

अनिुामनत क्षमत 

आंखशक पूणव  

वि.सं. २०६८ 
देखि वि.सं. 
२०७७ सम्ि 

पवहरो 519 293 183 324 - 169 726 - 227 188070500 

स्रोत:विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 
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२०७७ सालको िनसनु तथ्यांक अनसुार बाग्िती प्रदेशिा ८२ िटा पवहरोका र्टनाहरु भएको पाइन्छ जस्िा 
८४ जना िामनसको ितृ्यू भएको मथयो ३९ बेपिा र ३६ र्ाईते भएका मथए । 

तामलका ४ : बाग्िती प्रदेशिा २०७७ सालिा गएको पवहरोबाट प्रभावित जनसंख्या र क्षमतको वििरण 
क्र स खजल्ला र्टना  

संख्या 
ितृ्य ु िेपिा र्ाईते र्र क्षमत गोठ क्षमत अनिुामनत क्षमत रकि 

आंखशक पूणव 
१ मसन्धलुी   ५  ० ० ० ० ०  ० ० 

 2 दोलिा   ८ २ ० ३ ३ ११ ० ० 

 3 भक्तपरु  १  ० ० ० २  ० ० २५०००० 

 4 धाददङ  ४  ५ ० २ ० ७ ० ० 

 5 काठिाडौँ  ४  ३ ० ० ० २ ० १५००००० 

6 काभ्रपेलान्चोक  २ १ १ ० ० ० ० ०  

7 लमलतपरु  १० ० ० ५ ० २ ० १७२५००  

8 निुाकोट  ६  ० ० १ ३ ५ ० ६०००० 

9 रसिुा  ५  ० ० ० ० ० ० ० 

10 मसन्धपुाल्चोक  १८  ७१ ३८ २३ ० १२० ० ७०००००  

11 खचतिन  ५  ० ० ० ० ० ० ०  

12 िकिानपरु   १४  २ ० २ ० २ ० १५००००  

जम्िा ८२  ८४  ३९ ३६ ८  १४९  ०  ५८३२५०० 

स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 
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डरहि विश्वविद्यालयको िैज्ञामनक विश्लषेणका आधारिा यस प्रदेशको काठिाण्डौ, लमलतपरु, निुाकोट,  रसिुा, 
मसन्धपुाल्चोक, खजल्लाका भ-ूभाग पवहरोको जोखििपूणव के्षत्र भनी पवहचान गररएको छ ।  

खचत्र ७:  िाडा स्तरीय पवहरो जोखिि नक्शा / स्रोत: विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

सन ्२०१० देखि २०२० सम्ि गहृ िन्त्रालयको पोटवल, विपद् पोटवल र डरहि विश्वविद्यालयको िैज्ञामनक 
तथ्याङ्कको आधारिा विमभन्न खजल्लािा भारन योग विमध प्रयोग गरेर प्रमत खजल्ला केसलोडको अनसुार पवहरो बाट 
प्रभावित हनेु जनसंख्या तल तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ, जसअनसुार क्रिश: दोलिा, मसन्धपुाल्चोक, धाददङ, 
र रािेछापिा बढी प्रभाि पने देखिन्छ । 

तामलका ५ : सन ्२०२१ को लामग पवहरो केस लोड अनिुान 
विमभन्न खजल्लािा भारन योग विमध प्रयोग गरेर प्रमत खजल्ला केसलोडको अनिुान(जनसंख्या) 

निुाकोट २,९९७ 
धाददङ ६,०३८ 
दोलिा  ८,२९५ 
मसन्धपुाल्चोक  ६,६१३ 
िकिानपरु १,४९७ 
रािेछाप  ४,३३१ 
रसिुा  ९४४ 
मसन्धलुी  १,९७९ 

विगत १० िषवको िनसनुी १०० ददनमभत्र र्टेका पवहरोका कारण भएका िानिीय क्षमतको तथ्यांक अनसुार  
निुाकोट, मसन्धपुाल्चोक, िकिानपरु, लमलतपरु र काभ्रपेलान्चोक खजल्लािा िनसनुी पवहरोका कारण बढी 
िानिीय क्षमत भएको देखिन्छ । खचत्र ८ िा २०६८ साल देखि २०७७ सालसम्ि  प्रदेशका खजल्ला अनसुार  
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पवहरोका कारण भएको क्षमत र नोक्सानको वििरण प्रस्ततु गररएको छ । हाल सम्ििा सबैभन्दा बढी पवहरोका 
र्टना र िानिीय क्षमत क्रिश निुाकोट, मसन्धपुाल्चोक, िकिानपरु, लमलतपरु र काभ्रपेलान्चोक खजल्लािा 
भएको देखिन्छ भने कुल अनिुानीत क्षमत क्रिश दोलिा, धाददङ, मसन्धपुाल्चोक, र रािेछाप खजल्लािा भएको 
छ । खचत्र  ८, ९ र १० ले विगत दश िषविा प्रदेशिा र्टेका पवहरोका र्टना र त्यसले मनम्त्याएको िानिीय 
क्षमतलाइ दसावउँछ ।  

 
खचत्र ८ : खजल्ला अनसुार भएका पवहरो र्टना र क्षमत/ स्रोत:विपद् पोटवल  (bipadportal.gov.np) 

 

०

१०००००००

२०००००००

३०००००००

४०००००००

५०००००००

६०००००००

७०००००००

८०००००००

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०
१४०
१६०
१८०

अनु
मा

नन
त 

क्षन
त 

(रु
) 

संख्
या

घटना संख्या मतृ्यु संख्या बेपत्ता संख्या अनुमाननत क्षनत 
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खचत्र ९ : िावषवक रुपिा भएका पवहरो र्टना तथा ितृ्य ुसंख्या/ स्रोत:विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

 

 
खचत्र १०  : पवहरो कारण भएका अनिुामनत क्षमत/ स्रोत:विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७

संख्
या
 

घटना संख्या मतृ्यु संख्या बेपत्ता संख्या 

०

१०००००००

२०००००००

३०००००००

४०००००००

५०००००००

६०००००००

७०००००००

८०००००००

०

५०

१००

१५०

२००

२५०

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७

अन
ुमा
नन
त 

क्षन
त 

 (
रु)

घर
 क्ष

नत
 स

ंख्य
ा 

घर क्षनत पूर्ण घर क्षनत आंशिक अनुमाननत क्षनत  
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खचत्र ११: पवहरोको कारण भएका िानविय क्षमत/ स्रोत:विपद् पोटवल (bipadportal.gov.np) 

पानीजन्य रोगको जोखिि  
िनसनुका बेला पानी  र  जीिाणबुाट संक्रिण हनेु रोगका कारण िषेनी धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। झाडापिाला, 
हैजा, किलवपि, स्िासप्रस्िास सम्बन्धी रोगबाट िषेनी हजारौ िामनसहरु र विशेष गरर बालबामलकाको ितृ्यू हनेु  

गरेको देखिन्छ । मबगतिा झाडापिाला, कालाजार, हैजा, टलेग, डेंग,ु इन्फुलएुञ्जा, फ्ल,ु लगायत प्रििु िहािारीका 
रुपिा रहेका मथए । पानीजन्य र अन्य सम्बखन्धत विपद्: िनसनुको सियिा डेिु, कालाजार, झाडापिाला जस्ता 
पानीबाट हनेु रोगहरु तथा सपवदंशका कारण बषेनी ठूलो िानिीय क्षती हनेु गरेको छ । दवुषत पानीको प्रयोग, 

खजिाणहुरुको संक्रिण, िाद्य असरुक्षा, सचेतनाको कमि, लगायतका कारण िहािारीका र्टनाहरु दोहोरररहेका 
छन ्। पयावप्त जनचेतनाको किीका कारण र िानेपानीका स्रोतिा बाढी पसेर पानी प्रदवुषत भइ यस्ता र्टना 
हनेु गरेका छन ् ।  तथ्याङ्कलाई हेदाव अरु प्रकोपहरु भन्दा िहािारीको कारणले धेरै जनाको ज्यान गएको देखिन्छ  

।  साउन, भदौिा सपवदंशको र्टना पमन बढ्छ । यसपाली पमन विमभन्न पानीजन्य रोग र विपद्का र्टना हनेु 
अनिुान गररएको छ । 
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कोमभड-१९ 
यस िषव पमन िषाव याििा कोमभड-१९ दोस्रो लहरको संक्रिण पमन उत्कषविा पगु्ने बमलयो सम्भािना देखिएको 
छ । बाढी, पवहरो, डुबान लगायतको पूिवतयारी र प्रमतकायव कोमभड-१९  ले प्रभावित हनेु मनखश्चत छ  । उद्धार, 
पनुस्थावपना र प्रमतकायवका अरु वक्रयाकलाप कोमभड-१९ को सम्भावित संक्रिणबाट जोमगएर गनुवपने चनुौती छ 
। डुबान र बाढीको अत्यामधक जोखिि रहेको तराईका खजल्लाहरुिा  पमन कोमभड-१९  को धेरै जोखिि रहेको 
छ । यसरी िखटटने सबै विपद्हरुसँग तयारीका साथ सािना गने गरर यो कायवयोजना तयार गररएको छ । 

िानिीय प्रमतकायविा लैविक सिानता र सािाखजक सिािेशीकरण (GESI) लाई बढािा 
विपद्ले िा आपताकालले सबैलाई एकै वकमसिले प्रभावित गदैन । हरेक िानिीय संकटिा, परुष र केटाहरु 
भन्दा िवहला र केटीहरु फरक ढंगबाट प्रभावित हनु्छन ्र उिेर, अपािता, यौन झकुाि तथा लैविग पवहचान, 
जात, जातीयता िा धिव जस्ता अन्य कारणले विद्धिान जोखििलाई अझ बढाउँछ । जसकारण प्रमतकायव 
कायवयोजना बनाउँदा लैविक सिानता र सािाखजक सिािेशीकरण पररप्रके्ष्यलाई सम्बोधन गरी बनाउनपछव । 

• कुनै िास व्यमतहरुले सािना गने फरक तथा विखशस्ट आिश्यता, क्षिता तथा प्राथामिकताहरुको 
पवहचान गनव सवकयोस ्।यो बझुाईलाई पूिवतयारीको सम्पूणव चक्रिा एकीकृत गररनपुछव । िानिीय 
कायवसम्बन्धी मनणवयहरुिा िवहला तथा वकशोरी, र अन्य बवहस्कृत तथा संकटिा परेका सिहुहरुको 
सवक्रय सहभामगता र नेतिृ सहजीकरण गरर उनीहरुको जीिनिा रुपान्तरणकारी पररितवन प्रिद्धवन 
गररनपुछव । 

• सबैभन्दा प्रभािकारी बन्नका लामग विपद् पूिवतयारी योजनाहरुिा सबैको सहभामगता समुनखश्चत गररनेछ । 
• पूिवतयारी सम्बखन्ध सबै वक्रयाकलापहरुिा लैविक सिानता तथा सािाखजक सिािेशीकरणको दृवष्टकोण 

एकीकृत गररनपुछव । 

िनसनुजन्य विपद्को पूिवतयारी र प्रमतकायव 

प्रदेशिा विपद् पूिवतयारी र प्रमतकायवका लागी आिश्यक जनशखक्त, स्िास्थ्य पूिावधार संख्या अद्यािमध गररएको 
छ । २०७८ सालका लागी बाग्िती प्रदेशको कोमभड-१९ र िनसनुजन्य विपद्का लामग स्िास्थ्य पिुावधार 
संख्या अद्यािमध गररएको छ । यसको विस्ततृ वििरण तल तामलकािा सिािेश गररएको छ । 
 

क्र. स. खजल्ला स्िास्थ पिुावधार सख्या 
अस्पताल सािान्य बेड एचमडय ुिेड आइमसय ु भेखन्टलेटर एम्बलेुन्स अखक्सजन 

मसमलण्डर 

१ काठिाण्डौ ६५ ३२४८ १४१५ ७०० ३४१ ३१ ८३०१ 

२ काभ्रपेालानचोक ४ ४९६ ९२ ६४ १५ २५ ३८० 

३ खचतिन ५ ८१८ २३१ २७४ ७२ १०० १८०९ 

४ दोलिा ५ २७३ ५ ० ० २२ २८३ 
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५ धाददङ १३ २९८ ० ८ ३ ५९ ३२१ 

६ निुाकोट ३ १११ ४ ६ ६ ३५ ४५९ 

७ भक्तपरु २१ ७४८ ११८ ६१ ६ ० ६८० 

८ िकिानपरु ६ २१० २० २५ ८ ३२ १५०० 

९ रसिुा २ ३० ० ० ० ५ ९८ 

१० रािेछाप ८ १५० १ ० ० ३३ १३२ 

११ लमलतपरु २६ १००५ २६२ १९५ ९९ ४६ १९४५० 

१२ मसन्धलुी ९ ६७ २५ ५ ३ ४३ १५८ 

१३ मसन्धपुाल्चोक २ २११ ० ० ० ३५ ४२४ 

जम्िा १६९ ७६६५ २१७३ १३३८ ५५३ ४६६ ३३९९५ 

  श्रोतM कोमभड-१९ पोटवल https://covid19.mohp.gov.np/) /MoHP 

हाल यस प्रदेशको विपद् व्यिस्थापन कोषिा रु.१० करोड िौज्दात रहेको छ । यस िषवको िनसनु आपत्कामलन 
कायवको लामग पूिवतयारी तथा प्रमतकायवका लामग प्रदेश मभत्रका खजल्लाहरुको विपद् व्यिस्थापन कोषिा 
रु.२६,१९,८१,३५९ रकि िौज्दात रहेको छ । खजल्लागत िौज्दात रकिको वििरण तामलकािा सिािेश 
गररएको छ। 
 

क्र स खजल्ला खजल्ला विपद्  व्यिस्थापन  कोषिा  जम्िा  रकि 

१ काठिाडौं १,९०,४८,७९४ 

२ काभ्रपेालानचोक २,१७,०१,७५१ 

३ खचतिन २९,२६,००० 

४ दोलिा ७,०५,००० 

५ धाददंग १५,१५,२६,५२३ 

६ निुाकोट १,१२,३२० 

७ भक्तपरु १८,००,००० 

८ िकिानपरु १४,१८,८९० 

९ रसिुा ११,७२,६२२ 

१० रािेछाप ५,३७,६१० 

११ लमलतपरु ५,३६,२५,२४६ 

१२ मसन्धलुी ८,०४,००० 

१३ मसन्धपुाल्चोक ६६,०२,६०३ 

जम्िा २६,१९,८१,३५९ 

https://covid19.mohp.gov.np/)
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बाग्िती प्रदेश विषयगत क्षते्रका नेततृ्िदायी मनकाय र सह-नेततृ्िदायी मनकाय  
क्र .सं . विषयगत क्षते्र नेततृ्िदायी मनकाय  सहनेततृ्िदायी ÷ मनकाय 

१ . CCCM /आिास  शहरी मबकाश तथा भिन मनिावण मबभाग, 
बाग्िती  

IOM/HRRP 

२ . स्िास्थ्य/पोषण  स्िास्थ्य मनदेशनालय, बाग्िती विश्व स्िास्थ्य संगठन (WHO) 

३ . िाद्य सरुक्षा  भमुि व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी 
िन्त्रालय, बाग्िती  

विश्व िाद्य कायवक्रि (WFP) 

४ . खशक्षा  खशक्षा मनदेशनालय, बाग्िती Plan International Nepal 

५ . संरक्षण सािाखजक विकास िन्त्रालय, बाग्िती Plan International Nepal 

६ . िानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्िच्छता   

भौमतक पूिावधार विकास िन्त्रालय, 
बाग्िती 

Plan International Nepal 
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विमभन्न मनकाय तथा विषयगत िन्त्रालयहरुको पूिवतयारी र प्रमतकायव सम्बन्धी 
िखु्य खजम्िेिारी  
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन मनदेशक समिमत  

• प्रदेशिा विपद्सँग सम्बखन्धत पूिवतयारी देखि पनुलावभसम्िका कायवका लामग प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
कायवकारी समिमतलाई मनदेशन ददने ।  

• प्रदेश विपद्  व्यिस्थापन ऐन, २०७५ ले तोके बिोखजिका अन्य कायवहरू गने । 

प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायवकारी समिमत 

• प्रमतकायवको लामग चावहने सािाग्री साथै राहत सािग्रीहरुको पूिव प्रबन्ध गने ।  

• प्रमतकायव र राहत सािाग्री उखचत भण्डारणको अनगुिन गने र खजल्ला एिं स्थानीय मनकाय सम्ि 
भण्डारणको व्यिस्था मिलाउने । .  

• प्रमतकायव र राहत सािग्री भण्डारणको लामग प्रत्येक प्रदेशिा एउटा स्टेशनको व्यिस्था गने । 

प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन समिमत 
• प्रदेश विपद् व्यिस्थापन मनदेशक समिमत र कायवकारी समिमतबाट मनदेशन भए बिोखजि आिश्यक रकि 

कोषबाट िचव गनव आिश्यक कायव गने ।  

• प्रदेश विपद्  व्यिस्थापन ऐन, २०७५ ले तोकेबिोखजिका अन्य कायवहरू गने । 

खजल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमत  

• विपद् पूिवतयारी तथा प्रमतकायव योजना अद्यािमध गने ।  

• खजल्ला विपद् व्यिस्थापन कोषिा रकिको व्यिस्था गने ।  

खजल्ला प्रशासन कायावलयहरु  

• विपद् पूिवतयारी तथा प्रमतकायव योजना तयार गने । 

• कम्तीिा ५० जना उद्वारकिी पररचालन गनव आिश्यक पने िोज तथा उद्वार सािाग्री तयारी अिस्थािा 
राख्न े।  

• आिाश्यकता अनसुार पयावप्त िात्रािा गैर िाद्य सािग्रीको सेट तयार गरी िौज्दात राख्न े।  

• राहत िापदण्डले तोकेको न्यूनति रकि खजल्ला विपद् व्यिस्थापन कोषिा रकिको प्रिन्ध गने ।  

• सबै विषयगत के्षत्रका नेततृ्ि र सह-नेततृ्ि (Cluster Lead & Co-Leads) लाई तयारी अिस्थािा रहन 
लगाउने । 
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आन्तररक िामिला तथा काननु िन्त्रालय 

पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• प्रदेश आपत्कालीन कायवसञ्चालन केन्र लाई २४ सै र्ण्टा संचालनिा राख्न े। 

• िनसनु पूिवतयारी र प्रमतकायविा लागी प्रदेश मभत्र सरोकारिाला मनकाय र सरं्सस्था संग सिन्िय गने 
। 

  

िोज तथा उद्धारिा सरुक्षा मनकायको खजम्िेिारी 
 नेपाली सेना 
प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• नेपाली सेना िातहत खजल्लािा तैनाथ यमुनटिा, मसमनयर अमधकृतलाई Disaster Focal Person तोक्ने । 

• विपद् पूिवतयारीका लामग आिश्कय सािाग्री तथा औजारको व्यिस्था मिलाउने।  

• सम्भावित विपदको प्रकृमत अनरुुप स्याण्डबाई फौजलाई श्रोत, साधन सीपयकु्त बनाउने ।  

• प्राकृमतक जोखििको अनगुिन विश्लषेण गरी सिवसाधारण प्रयोगकतावका लामग उपयकु्त हनेु िालका 
जानकारीिलुक विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सूचना सािाखजक सञ्जालिा राख्न े।  

• विपद्का र्ट्नाबाट हनु सक्ने सम्भावित जोखिि न्यूनीकरणका लामग प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमत, 

खजल्ला विपद् व्यिस्थापन समिमत तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समिमतहरुसँग सम्निय गरी पूिवतयारी 
तथा प्रमतकायव गने ।  

• िोज तथा उद्दार कायवको लामग आिश्यक दक्ष जनशखक्त स्िास्थ्यकिी तथा सािाग्रीहरु तयारी हालतिा 
राख्न े। 

 
नेपाल प्रहरी 
प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• प्रकोपजन्य र्टनाहरुको सूचना संकलनका लामग सम्पकव  व्यखक्त (Focal Person) तोक्ने आिश्यक दक्ष 
जनशखक्तहरु तयार हालतिा राख्न ेजनशखक्तलाई उपलब्ध उद्धार सािाग्रीहरु तथा व्यखक्तगत सरुक्षा सािग्री 
(PPE) को प्रयोग आदद सम्बन्धी प्रखशक्षण ददने ।  

• प्रदेशमभत्र रहेका सरकारी  गरैसरकारी मनकायहरूको वििरण र स्थानीय तहिा िडा स्तरसम्ि जनप्रमतमनमध 
लगायत सम्बखन्धत व्यखक्तहरूको नाि, सम्पकव  नम्बर संकलन तथा अद्यािमधक गने । 

• सम्भावित क्षमत न्यनुीकरण गनव आिश्यक सिारी साधन औजार, उपकरण तथा उद्दार सािग्री सवहतको 
दक्ष (तामलि प्राप्त) जनशखक्त तयारी हालतिा राख्न े। 
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• सरोकारिाला मनकायहरूसँगको सिन्ियिा पूिव सूचना प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने प्रदेश, खजल्ला र 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समिमतसाग मनरन्तर सञ्चार र सिन्िय गने ।  

• Contingency Plan तयार गरी उद्धार टोलीलाई सिय सियिा Dry Practice गराउने ।  

  

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• विपद् व्यिस्थापन तामलि मनरन्तर रुपिा संचालन गने । 

• सशस्त्र प्रहरीबलका  सबै कायावलयहरुिा िोज तथा उद्धारका आधारभतू उपकरणहरु सवहत उद्धार टोली 
Stand By राख्न े। 

• उपलब्ध विपद् उद्धारका आधमुनक सािाग्रीहरुको प्रदेश स्तरीय विपद् उद्धार टोलीले प्रयोग गने गरी 
तयारी हालतिा राख्न े।  

• सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका विमभन्न  इकाईहरुिा गैह्र िाद्य राहत सािाग्रीहरु (लिाकपडा¸ पाल¸ मत्रपाल 
ब्लाङे्कट¸ जस्तापाता आदद) भण्डारण गने । 

• िनसनुको सियिा हनु सक्ने सम्भावित विपद् िा प्रभािकारी कायवसम्पादनको लामग सरोकारिाला 
मनकायहरू बीच सिन्िय गने । 

• प्रादेखशक आपतकालीन कायव संचालन केन्रहरु तथा खजल्ला आपतकालीन कायवसंचालन केन्रहरुिा 
आिश् यकता अनसुार संचार तामलि प्राप्त जनशखक्तहरु पररचालन गने । 

• विपद् उद्धार टोली लगायत सम्पूणव सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ईकारहरूले िनसनु शरुु हनु ुपूिव आफ्नो 
खजम्ििेारी इलाकािा स्थानीय प्रशासन लगायत विमभन्न सरोकारिाला मनकायसँग सिन्िय गरी कायव गने 
। 

• सशस्त्र प्रहरी बलका विमभन्न यूमनटहरुिा रहेका हेमभ ईक्यूपिेन्टहरु तयारी हालतिा राख्न।े 

• उद्दार सािाग्रीहरुको िररद गरी आिश्यक स्थानहरुिा पठाउन तयार गने । 

• प्रत्येक यूमनटिा विपद् उद्दार टोली उपलब्ध उद्दार सािाग्रीहरु सवहत Stand by  राख्न े। 

• जल तथा िौसि विज्ञान विभाग,जल मबज्ञान िहाशािा/बाढी पूिावनिुान शािाबाट प्रकाखशत हनेु बाढी 
सम्बन्धी बलेुवटन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सम्पूणव यमुनटहरुिा आिश्यक तयारी गने । 

 
भौमतक पूिावधार विकास िन्त्रालय 

पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• क्लष्टरको बैठक आयोजना गने ।  

• बाढी तथा पवहरो बाट उत्पन्न हनेु जोखििको पवहचान । 

• सेल्टर टलानको सरुखक्षत स्थान (आिास के्षत्र) पवहचान गने ।  
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• सेल्टरसँग सम्बखन्धत आिश्यक आिास व्यिस्थापनका लामग चावहने न्यनुति टयाकेज मनधावरण गने ।  

• विपद्सँग सम्बखन्धत स्थानीय तह, सहकायव गने मनकाय, दात ृमनकाय तथा अन्य संर् संस्थासँग सिन्िय 
तथा सहकायव गने । 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• आिश्यक क्याम्प व्यिस्थापन गने ।  

• आपतकालीन जोखिििा सहभागी हनेु । 

• विपद् बाट प्रभावित भएकाहरुलाई क्िारेन्टाइन सेल्टर तयार तथा सेल्टरको लामग प्राविमधक कायविा 
सहयोग गने ।  

• प्रमतकायव केन्रदेखि स्थानीय तहसम्ि प्राविमधक पक्षबाट सहयोग सिन्िय गने । 

• विपद् पश्चात सेल्टर मनिावणिा प्राविमधक सहयोग प्रदान गने ।  

• विपद् पश्चात PDNA िा प्राविमधक सहयोग गने ।  

• सेल्टरिा िातािरण, लैविक पक्ष तथा संरक्षणको एकीकृत कायवक्रि सञ्चालन गने । 

विषयगत क्षते्र : CCCM/आिास 
सह÷नेततृ्िदायी मनकाय : IOM/HRRP 
विषयगत के्षत्र विश्लषेणः 
बाढी प्रभावित के्षत्रहरूिा अनौपचाररक बसोबास गरररहेका र बाढी प्रमतरोधी र्र नहनेु जनसंख्यालाई 
आिास/CCCM क्लस्टरले तत्काल जीिन बचाउन आपतकालीन आश्रय सिाधानहरू प्रदान गदवछ, साथै 
अत्यामधक जोखिििा रहेका, र्र फकव न असिथव पररिारलाई नगद सहयोग सिेत गदवछ ।  
अखर्ल्लो िषव जस्तै यस िषव पमन, िानसूनले कोमभड÷१९ प्रमतकायवका लामग स्थापना गररएका क्िारेन्टाइन 
केन्रहरुिा प्रभाि पाने सम्भािना छ र आिास/CCCM क्लस्टरले सािान्य भन्दा थप सहायाता प्रदान गनुव पने 
देखिन्छ । 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• स्थानीय मनकाय संग सिन्िय गरी बाढी, पवहरो, र डुबान जोखिि के्षत्रहरु पवहचान गने र प्रभावित 
हनुसक्ने जनसंख्या अथिा र्रपररिारको मनकास तथा अस्थायी बसोबासका रूपिा प्रयोग गनवको लागी  
सािदुावयक केन्रहरु र आिास क्षिता (सािाखजक दूरी विचार गरी) को पवहचान गने । 

• आपतकामलन तथा अस्थायी आश्रयका लामग सम्बखन्धत िस्त ुतथा NFRI को भण्डारण गने । 
• लाभग्रावहहरुका लामग अनगुिन तथा उिरदावयत्ि प्रणाली मनधावरण गने । 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• प्रभावित खजल्लाहरूका पररिारहरू र कोमभड÷१९ प्रमतकायवको लामग स्थावपत क्िारेन्टाइन केन्रहरूिा 
िखु्य राहतका िस्तहुरूको वितरण गने । 

• आिश्कता भएका स्थानहरुिा वटकाऊ र भरपदो आश्रयका सिधान/विकल्पहरु प्रदान गने । 
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• खशविर र सिदुावयक केन्रहरुिा आधारभतु आिश्कताको समुनखश्चतता लगायत त्यस्ता स्थानिा डेंगू र 
अन्य पानी जन्य रोग फैलन बाट रोक्नकुा लामग WASH, स्िास्थ्य, िाद्य सरुक्षा, र अन्य विषयगत 
के्षत्रहरु सँग सिन्िय गने । 

विषयगत क्षते्र : िानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता  

लखक्षत लाभग्रावहहरुः ६,२०६,६२६  
सह÷नेततृ्िदायी मनकाय : Plan International Nepal 
विषयगत के्षत्र विश्लषेण: 
िनसनुको िौसििा विमभन्न खजल्लाहरुिा बाढी, पवहरो र डुबानको सिस्या भई पररिारहरु विस्थावपत हनेु हुँदा 
िानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सेिाको आिश्कता बढ्न सक्छ । त्यस्ता विस्थापन गररएका ठाउँहरुिा 
भीडभाड हनु गई पिाला, डेंग ुजस्ता पानी जन्य रोगहरु फैमलने जोखिि अमधक हनेु हुँदा मत जोखििहरु कि 
गनव, प्रभावित सिदुायिा िानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बखन्ध सचुना र सन्देश प्रचार प्रसार गनुव र 
सफा, शदु्ध वपउने पानीको उपलब्धता समुनखश्चत गनुव िहत्िपूणव हनु्छ । साथै िलको सरुखक्षत व्यिस्थापन पमन 
खचन्ताको विषय बन्दछ । 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• विषयगत के्षत्रको सदस्यहरुबाट मनकायको क्षिता र मनकाय सँग रहेको सम्बखन्धत भण्डारणको जानकारी 
मलने । 

• विषयगत क्षेत्र सम्बखन्ध IEC सिाग्री तयार गने र भण्डारण गने । 
• प्रदेशिा रहेका प्रभावित हनुसक्ने स्थानीय तहको WASH क्षिता आंकलन गने र कमि पवहचान गने । 
• िनसनु जन्य रोग बाट बच्न र िानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बखन्ध प्रमतकायवका लामग स्थानीय 

तहलाई अमभििुीकरण ददने । 
प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• उपलब्ध र उखचत िाध्यिहरू िाफव त प्रभावित जनसंख्यालाई  सफा र शदु्ध वपउने पानीको उपलब्धता 
समुनखश्चत गने । 

• िवहला, बालबामलका, र अशक्त िामनसहरूको आिश्यकतालाई विचार गरी  Evacuation Shelter हरुिा 
अस्थायी शौचालय, हातधनेु र नहुाउने ठाउँहरूको मनिावण गने । 

• प्रभावित जनसंख्यालाई सरसफाई, स्िच्छता साथै िवहनािारी सम्बखन्धत आिश्यक वकटहरु वितरण गने 
। 

• आधमुनक तथा पारम्पररक मिमडया िाफव त स्िच्छता सन्देशहरू फैलाउन ु र सरसफाई र शदु्ध वपउने 
पानीको प्रयोग गनव जनचेतना अमभिृवद्ध गने । 
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उद्योग, पयवटन, िन तथा िातािरण िन्त्रालय 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• बाढी,  डुबान, पवहरो तथा अन्य पानीजन्य विपद्को साथै कोमभड-१९ सँग जधु्न अत्यािश्यक िस्तहुरुको 
सूची तयार गरी अमतररक्त िौज्दात व्यिस्थापन गने ।  

• पेट्रोमलयि पदाथवहरु, एल.पी. ग्याँस, नून तथा िाद्य पदाथवको अमतररक्त िौज्दात व्यिस्थापन गने ।  

• दैमनक उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको सहज उखचत िूल्यिा सहज आपूमतवको व्यिस्था मिलाउने ।  

• औषधीजन्य सािाग्री तथा िाद्य िस्तकुो मनयमित व्यिस्था मिलाउने ।  

• कालोबजारी हनु नददन मनयमित अनगुिन गने । 

• NDRRMA र िानी तथा भगूभव विभागसँगको सहकायविा पवहरोको पूिव सूचना प्रणालीको सम्भाव्यताको 
िोजी गने ।  

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• विपद्को अिस्थािा उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको सहज आपूमतव हनेु गरी आि उपभोक्ताले उखचत िूल्यिा 
गणुस्तरीय बस्त ुतथा सेिाको उपभोग गनव पाउने व्यिस्था मिलाउने । 

 

क्र .सं . िन्त्रालयको 
कायवक्षते्र  

कायवक्षते्रिा 
िनसनुले पयुावउन 
सक्ने सम्भावित 
प्रभाि  क्षमत /
  वििरण 

प्रमतकयवका लामग उपलब्ध 
श्रोत  साधन/ 

आमथवक  

भौमतक िानि 

१ . प्रदेशस्तरिा 
जलाधार 
संरक्षण ,
  भसू्िलन
 मनयन्त्रण 

भकू्षय तथा िेमत 
योग्य भमुि कटान 

दईु भ ूतथा जलाधार 
व्यिस्थापन 
कायावलय 
 ,लमलतपरु)
  एक (मसन्धपुाल्चोक
  भसंुरक्षण
 कायावन्ियन इकाई
(िकिानपरु) 

२५ जना  यस िषवको बजेट 
तयारीको क्रििा  

 

 

भमुि व्यिस्था, कृषी तथा सहकारी िन्त्रालय  

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• स्िीकृत प्राकृमतक प्रकोप व्यिस्थापन कायवक्रि अन्तगवत गत िषवको िषाव र भकूम्पबाट र्र, िेतबारी 
आददिा पगुेको क्षमतलाई ध्यान ददई गल्छी पवहरो मनयन्त्रण, संरक्षण पोिरी, पवहरो रोकथाि, मसँचाई कुलो 
सधुार, िोला वकनारा संरक्षण, पानी िहुान संरक्षण, भ-ूक्षय मनयन्त्रण कायवक्रिहरू कायावन्ियन गने । 
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• विपद् जोखििबारे विमभन्न कायवक्रि िाफव त  भ-ूतथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी चेतना जगाउने कायवक्रि 
सञ्चालन गने । 

• िाद्य सरुक्षा क्लष्टरिा संलग्न विकास साझेदार संर् संस्थानसँगको बैठकबाट कायवयोजना स्िीकृत र 
पूिवतयारीका बैठक गने । 

• र्टना र्वट हालेिा पवहलो १५ ददनको लामग िाद्य सहायता तयारी अिस्थािा राख्न े। 

• Rapid Emergency Food Security and Vulnerability Assessment, Initial Rapid Assessment 
कायवविमध तयार र अद्यािमधक गने । 

• अन्न र तरकारी बालीको विउ stock राख्न ेव्यिस्था मिलाउने । 

• िाछा, पश ुपन्छीको उपचारको व्यिस्था मिलाउने । 

• पशपुन्छीका विमभन्न रोग तथा िहािारी (बडवफ्ल/ुअन्य) विरुद्धका भ्याखक्सन लगाउने । 

• ितृ पशपुन्छीको व्यिस्थापन गने । 

• दानाको व्यिस्थापन गने । 

• तयारी िानेकुराको व्यिस्था मिलाउने । 

विषयगत क्षते्र : िाद्य सरुक्षा 

सह÷नेततृ्िदायी मनकाय: विश्व िाद्य कायवक्रि (WFP) 

विषयगत के्षत्र विश्लषेण: 
िाद्य सरुक्षा क्लस्टरको उदे्दश्य भनेको प्रकोपबाट प्रभावितहरुको खजविकोपाजवनिा सहायता गनुव, भोकिरी हटाउन ु
र प्रारखम्भक उद्धार गमतविमधहरु संचालण गरी प्रभावित जनसंख्यालाई पनुः सक्षि बानाई उनीहरुको जीिनयापनिा 
सहयोग पयुावउन ुहो । 

विगतका अनभुिले हजारौं जनािहरु डुबेर िरेका र बाचेकाहरुले पमन तत्काल पश ुखचवकत्साको सवुिधा र चारा 
नपाएर थला परेको देिाउँछ । तसवथ ितृ जनािहरुको व्यिस्थापन र वकटाणशुोधन गनव आिश्यक हनेुहुँदा यो 
कुरालाई विचार गनव जरुरी छ । अन्यथा िानि तथा पशधुनिा िहािारी ठूलो रुपिा फैमलने जोखिि हनु्छ । 
 

सािाखजक विकास िन्त्रालय 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• प्रदेश र स्थानीय तहिा िन्त्रालय अन्तगवतका विषयगत के्षत्र (खशक्षा, संरक्षण, स्िास्थ्य) सिूह स्थापना 
र िनसनु पूिव तयारीको लामग आिश्यक मनदेशन ददने । 

• विमभन्न कायवकिव तथा तामलिका िध्यिबाट स्थानीय मनकायिा रहेका सम्बखन्धत विषयगत के्षत्रका 
सिहुको क्षिता अमभबवृद्ध गने । 
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• खशक्षा मनदेशनालय, स्िास्थ मनदेशनालय र संरक्षण विषयगत के्षत्रको focal person संग सिन्िय गरर  
आपतकालीन प्रमतकयवको सियिा आिाश्यक पने सािाग्रीहरुको भण्डारण गने । 

विषयगत क्षते्र : संरक्षण  
सह÷नेततृ्िदायी मनकाय: Plan International Nepal 
विषयगत के्षत्र विश्लषेण: 
कोमभड÷१९ को िहािारीले ग्रमसत खजल्लाहरुिा पवहले नै मसमित सािाखजक÷आमथवक िातािरण र आधारभतू र 
संरक्षण सेिाहरुको पहचंुलाई हेरेर अिस्था चनुौमतपूणव रहेको हुँदा यस िनसनुको सियिा मत खजल्लाहरुको अिस्था 
अझ कदठन हनेु देखिन्छ ।  
विशेष रुपिा, मलि आधाररत वहंसा, शोषण, दरुुपयोग, भेदभाब बढ्ने हनु्छ भने मसिान्तकृत र कम्जोर सिूहरु 
जस्तै जातीय, संस्कृमतक र धामिवक अल्पसंख्यहरू, बालबामलका, वकशोरीहरु, गभविती िवहला र सतु्केरी आिाहरु, 
िवहलाको नेततृ्ि भएका र्रहरु, फरक क्षिता भएकाहरु, िृद्धा र कोमभड÷१९ का कारण नेपाल फवकव याका 
अप्रिासी जनासंख्याहरु प्रमत उपेक्षा र अिहेलना बढ्ने हनु्छ । 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• पररिमतवत अिस्थाको आधारिा, संरक्षण संदेश अद्यािमधक र विकास गने । अद्यािमधक भएका सन्देशहरु 
िानमसक स्िास्थ्य र िनोसािाखजक िदु्दाहरु, लैविक वहंसा (विशेष गरर िवहला र वकशोरी), र्रेल ुवहंसा, 
पररिार विभाजन रोकथाि र सहायता, िवहलाहरुिा बेतलबी स्याहार कायवको बढ्दो भार, र अप्रिास 
कािदारहरुको िदु्दा र उनीहरुलाई उपलब्ध संसाधनिा केखन्रत हनेुछन ्। 

• मनषेधाज्ञको संचयी प्रभाि र िनसनु जोखिििा रहेका सिहुहरुको पवहचान गरर सहायताको पूिवतयारी गने 
। 

• िवहला ियावदा Kits र सतु्केरी, गभविती, अपािता भएका, जेष्ठ नागररकलाई आिश्यक पने सािग्री      
तयार अिस्थािा राख्न े । 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• प्रकोपद्वारा छुविएका पररिार र बालबामलकाहरुको पवहचान र टे्रमसि गरर पनुमिवलन गनव संयन्त्र कायावन्ियन 
गने र आिश्यक परेिा अस्थायी िैकखल्पक हेरचाह उपायहरु स्थापना गने । 

• कुनै पमन असरुखक्षत खस्थमथ उत्पन्न हनु नददन र बालबामलकाहरुलाई अनािाश्य जोखििबाट जोगाउन 
आिासीय हेरचाह केन्रहरुिा बालबामलकाहरुको खस्थमत मनरीक्षण गने । 

• स्िास्थ्य क्लस्टरसँगको सिन्ियिा, प्रकोपबाट प्रभावित र अर्ामतत जनसंक्या र उनीहरुका पररिारहरुको 
िानमसक र िनोसािाखजक स्िास्थ्यका लामग सहयोग गने  । 

• अत्यमधक मसिान्तकृत िवहला र वकशोरीहरु, साथै असक्त, LGBTQI, विस्थावपत व्यखक्त, अप्रिासीहरु, 
र अन्यको, GBV रोकथाि  र प्रमतकायव सेिाहरुिा जातीय तथा मलि आधाररत भेदभाि िकु्त सिान 
पहुँचको समुनखश्चतता गने । 
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• सरुक्षा बलसँग सिन्िय गरर प्रकोप प्रभावित के्षत्र, मनषेधाज्ञ प्रितवन के्षत्रहरुिा िानि अमधकारको  दृवष्टकोण 
समुनखश्चत गने । 

विषयगत क्षते्र : खशक्षा 
नेततृ्िदायी मनकाय: खशक्षा मनदेशनालय, बाग्िती 
सह÷नेततृ्िदायी मनकाय: Plan International Nepal 
विषयगत के्षत्र विश्लषेण: 
िनसनुको सियिा जन, धन, र संरचनाको क्षमत हनु गई जनजीिन अस्तव्यस्त हनेु भएकोले प्रभावित सिदुायका 
बालबामलकाको खशक्षा, स्िास्थ्य, िानेपानी, सरसफाइिा प्रभाि पने हनु्छ । यस्तो अिस्थािा प्रभावित स्थलिा 
खशक्षाको सेिा सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउन ु खशक्षा कलस्टरको खजम्िेिारी हनु्छ  । 
अखर्ल्लो िषव जस्तै यस िषव पमन कोमभड÷१९ का कारण अमधकांश विद्यालयहरु बन्द रहेको छन ्भने केवह 
क्िारेनटाइनका रुपिा पमन प्रयोग भई रहेको अिस्था छ, जस्ले गदाव बालबामलकाको खशक्षाको मनरन्तरता समुनखश्चत 
गनव र उनीहरुलाई सरुखक्षत रुपिा मसकाउने एिं मसक्ने िातािरण उपलब्ध गराउने चनुौतीको विषय बनेको छ  
। 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• सरोकारिालाहरु सँग सिन्िय गरर विद्यालय र ECED/PPE र अनौपचाररक खशक्षा केन्रहरुिा पठन 
पाठन जारी राख्न सहयोग गने । 

• िनसनु जन्य प्रकोप तथा कोमभड÷१९ का पररणाि सम्बन्धी जागरुकता जगाउने सािग्री तयार गने । 
• खशक्षाका लामग आिश्यक िस्तहुरुको भण्डारहरु अद्यािमधक गने र कमिको पवहचान गरर आपूमतव गने ।    

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• विद्यालय, ECED/PPE र गैर औपचाररक कक्षािा स्िच्छता कायि राख्न सहयोग गने । 
• विमभन्न संचार िाध्यिबाट खशक्षा सम्बखन्धत संदेश र सािाग्री प्रसार गने । 
• आिश्यकता रहेका बालबामलका, खशक्षक र अमभभािकहरुका लामग िनोिैज्ञामनक सेिाको व्यिस्था 

मिलाउने । 

विषयगत क्षते्र : स्िास्थ्य/पोषण 

लखक्षत लाभग्रावहहरुः 
आिश्यक कोषः 
नेततृ्िदायी मनकाय: स्िास्थ मनदेशनालय, बाग्िती 

सह÷नेततृ्िदायी मनकाय: विश्व स्िास्थ्य संगठन (WHO) 
विषयगत के्षत्र विश्लषेण: 
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िषावयाििा पानीजन्य रोग र भेक्टरले साने रोगहारू जस्तै पिाला, डेंग ुर औलंो, साथै आिँा र छालािा संक्रिण 
जस्ता रोगहरु स्िास्थाका प्रििु जोखििहरू हनु ्। आरव िौसि, भारर िषाव र तेज बतासको संयोजनले सखजलै 
संक्रिक रोगहरु फैलाउने हुँदा, प्रभावित सिदुाय तथा अस्थायी खशविरहरुिा प्राथमिक सेिा र सािवजमनक स्िास्थ्य 
सेिाहरुिा पहुँच अत्यन्त आिश्यक हनु्छ । 
साथै आधारभतू स्िास्थ्य तथा पोषण सेिाहरु, िाद्य प्रणाली, र आय आजवन र जीविकोपाजवन सेिाको अिरोधका 
कारण बालबामलका, गभविती र सतु्केरी िवहलाहरुको पोषण खस्थमत प्रभावित हनु्छ । 
पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु  

• आिश्यक आपतकालीन स्िास्थ्य सािग्री साथै Medical Camp Kits (MCK) आपतकालीन प्रजनन 
स्िास्थ्य (ERH) Kits र िोप िस्तहुरुको िौज्दात प्रबन्धन गने । 

• पोषण खस्थमत मनरीक्षण गनव र आपतकालीन प्रमतकयवका लामग पोषण सम्बन्धी सूचना प्रबन्धन प्रणालीलाई 
सदुृढ गने । 

•  लखक्षत सिदुाय प्रमत ध्यान केखन्रत गदै विमभन्न संचार िाध्यि िाफव त स्िास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी 
जानकारी तथा सन्देशहरु प्रसार गने । 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• िनसनुजन्य रोगको रोकथाि तथा प्रमतकयवका लामग आिश्यक औषमधहरु र सािग्री वितरण गने । 

•  निजात खशश,ु सतु्केरी िवहला, गभाविती िवहला, र बालबामलकाको लामग पोषण  सािग्रीको समुनखश्चत 
गरर वितरण गने । 

• प्रभावित के्षत्रहरुिा आधाररत स्िास्थ्य सेिाहरु साथै िहत्िापूणव स्िास्थ्य सेिा जस्तै यौन र प्रजनन स्िास्थ्य 
र िानमसक सेिालाई मनरन्तरता ददने । 

  

गैरसरकारी मनकायको िनसनुजन्य विपद्को पूिवतयारी त प्रमतकयविा िखु्य खजम्िेिारी 
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 
प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरू 

• प्रारखम्भक रतु लेिाजोिा सिेक्षण गने । 

• राहत आपूमतव तथा वितरण (िाद्य तथा गैर िाद्य सािाग्रीहरु) राख्न े। 

• सेल्टर सम्बन्धी अमभिखुिकरण तथा तामलि गने । 

• िानेपानी तथा सरसफाइ र स्िास्थ्य सम्बन्धी गमतविधहरु तथा स्िास्थ्य वकट वितरण, अमभििुीकरण, 

जनचेतना िलुक कायवक्रि तामलिहरु गने । 

• गोदािर्रहरू अद्यािमधक गने । 

• खजल्ला शािाहरु र NDRT लाई सचेत पत्र पठाउने । 
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• दैमनक प्रमतिेदन प्रकाशन तयार गने । 

• िनसनु पनुलावभ कायवक्रि संचालन गने । 

 
िनसनु जन्य विपद्को पिुवतयारी र प्रमतकायव मनखज क्षते्रको भमूिका 
चेम्बर अफ किसव र उद्योग िाखणज्य संर्   

पूिवतयारीका िखु्य वक्रयाकलापहरु 

• मनिावण स्थलको जोखििको लेिाजोिा गने र  मनिावणस्थल जोखििपूणव पाईएिा मनिावण सािग्री एिं 
कािदारहरूलाई सरुखक्षत स्थानिा पनुस्थाववपत गने ।  

• सम्बखन्धत के्षत्रको व्यिसावयक मनरन्तरताको योजना तयार गने । 

प्रमतकायवका िखु्य वक्रयाकलापहरु  
• राहत संकलन वितरण एिं हस्तान्तरण गने । 

• आपतकालीन आश्रय तथा चेतना सिन्िय केन्रको स्थापना । 
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अनसूुची-१ 

बाग्िती प्रदेश विषयगत क्षेत्रका नेततृ्िदायी मनकाय र सह-नेततृ्िदायी मनकायहरुको सम्पकव  सचुी 
क्र .सं . विषयगत क्षते्र नेततृ्िदायी मनकाय  सह  नेततृ्िदायी ÷मनकाय 

१. सिन्िय आन्तररक िामिला तथा काननु िन्त्रालय 
सरेुन्र काकी 
९८४५६१३८६१ 
Kalpitsuren321@gmail.com 

 

२.  CCCM/आिास  शहरी मबकाश तथा भिन मनिावण मबभागबाग्िती , IOM/HRRP 

राजेश कुिार पौडेल  

९८५५०१५२५७ 

raapdl@gmail.com 

प्रमतष्ठा टयाकुरेल 

९८४११८१४१५ 

ppyakurel@iom.int 

३ . स्िास्थ्य  पोषण/ स्िास्थ्य मनदेशनालयबाग्िती , विश्व स्िास्थ्य संगठन )WHO( 

रिेश अमधकारी, मनदेशक  

९८४१३३०२१० 

ramesh07.adhikay@gmail.com 

समबता पौडेल  

९८५१११८७८८ 

spoudel@who.int 

४ . िाद्य सरुक्षा  भमुि व्यिस्था ,कृवष तथा सहकारी िन्त्रालय ,
बाग्िती 

विश्व िाद्य कायवक्रि )WFP( 
 

डा. िमतना जोशी िैद्य 

secretary.molmac@bagmati.gov.np  
राज ुक्षेत्री  

९८४५०२२६३६ 

raju.chhetri@wfp.org 

५ . खशक्षा  खशक्षा मनदेशनालयबाग्िती , Plan International Nepal 
 

चन्र प्रसाद लइँुटेल  

९८५११२७०४४ 

luitelcp@gmail.com  

िखन्दरा न्यौपाने 
९८०१२४१०१६ 

Mandira.Neupane@plan-
international.org 

६ . संरक्षण सािाखजक विकास िन्त्रालयबाग्िती , Plan International Nepal 

गोपाल कंडेल, मडमभजन प्रििु  

९८४५०६३४८५ 

kandelgp@yahoo.com 

सपना थापा  

९८०१२४२६०३  

Sapana.Thapa@plan-

international.org 

७ . िानेपानी सरसफाइ ,
   तथा स्िच्छता 

भौमतक पूिावधार विकास िन्त्रालयबाग्िती , Plan International Nepal 

mailto:raapdl@gmail.com
mailto:ppyakurel@iom.int
mailto:ramesh07.adhikay@gmail.com
mailto:spoudel@who.int
mailto:secretary.molmac@bagmati.gov.np
mailto:raju.chhetri@wfp.org
mailto:luitelcp@gmail.com
mailto:Mandira.Neupane@plan-international.org
mailto:Mandira.Neupane@plan-international.org
mailto:kandelgp@yahoo.com
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सखन्जब बराल, सखचब  

९८५११२८७३७ 

Secretary.mopid@bagmati.gov.np 
 

विजय कुिार यादि  

९७४४००१६७७ 

Water.mopid@bagmati.gov.np  

दीपेन्र सिन्त 

९८४८७७५९९५ 

Deependra.samant@plan-
international.org 

अनसूुची-२ 

बाग्िती प्रदेशका प्रििु खजल्ला अमधकारी र सहायक प्रििु खजल्ला अमधकारीहरुको सम्पकव  सचुी    

क्र.सं. खजल्ला पद नाि सम्पकव  नं. इिेल 

१ 

 

रसिुा 
 

प्र.खज.अ. श्री ईश्वरी प्रसाद ढकाल ९८५१२७७७७७ 
daorasuwa@moha.gov.np   

स.प्र.खज.अ. श्री दगुाव थापा के.सी. ९८५११६४४२२ 
rasuwadao@gmail.com   

२ 

 

धाददङ 

 

प्र.खज.अ. श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल ९८५१२४७७७७ 
daodhading@moha.gov.np   

स.प्र.खज.अ. श्री गोकणव प्रसाद उपाध्याय ९८५११९६१३१ 

३ 

 

निुाकोट 

 

प्र.खज.अ. श्री जीिन प्रसाद दलुाल ९८५११४७७७७ 
nuwakotcdp@gmail.com   

स.प्र.खज.अ. श्री िेदप्रसाद अयावल ९८५१२४८७७७ 

४ 

 

मसन्धपुाल्चोक 

 

प्र.खज.अ. श्री अरुण पोिरेल ९८५१२५७७७७ 
daosindhupalchowk@gmail.com  

स.प्र.खज.अ. श्री बाबरुाि िनाल ९८५१२४३०८४ 
daochautara@gmail.com  

५ 

 

काभ्रपेलान्चोक 

 

प्र.खज.अ. श्री खशिराि पोिरेल ९८५१२३७७७७ 
daokavre@gmail.com  

स.प्र.खज.अ. श्री अिर दीप सनुिुार ९८५१११९७८३ 

६ 

 

काठिाण्डौ 
 

प्र.खज.अ. श्री काली प्रसाद पराजलुी ९८५१२०७७७७ 
daokathmandu@moha.gov.np   

स.प्र.खज.अ. श्री जनकराज भि 

 

daobabarmahal@gmail.com    

७ 

 

लमलतपरु 
 

प्र.खज.अ.   ९८५१२२७७७७ 
  

स.प्र.खज.अ.    

  

८ 

 

भक्तपरु 
 

प्र.खज.अ. श्री प्रिे प्रसाद भिराई ९८५१२१७७७७ 
daobhaktapur@gmail.com  

स.प्र.खज.अ. श्री िकेुश कुिार केशरी ९८५११४३३८५ 

९ 

 

खचतिन 

 

प्र.खज.अ. श्री प्रिेलाल लामिछाने ९८५५०१७७७७ 
daochitwan@moha.gov.np  

स.प्र.खज.अ. श्री भीिप्रसाद भिराई 
  daochitwan1@gmail.com  

१० 

 

िकिानपरु 
 

प्र.खज.अ. श्री भरत िणी पाण्डे ९८५५०२७७७७ 
daomakawanpur@moha.gov.np   

mailto:Secretary.mopid@bagmati.gov.np
mailto:Water.mopid@bagmati.gov.np
mailto:Deependra.samant@plan-international.org
mailto:Deependra.samant@plan-international.org
mailto:daorasuwa@moha.gov.np
mailto:rasuwadao@gmail.com
mailto:daodhading@moha.gov.np
mailto:nuwakotcdp@gmail.com
mailto:daosindhupalchowk@gmail.com
mailto:daochautara@gmail.com
mailto:daokavre@gmail.com
mailto:daokathmandu@moha.gov.np
mailto:daobabarmahal@gmail.com
mailto:daobhaktapur@gmail.com
mailto:daochitwan@moha.gov.np
mailto:daochitwan1@gmail.com
mailto:daomakawanpur@moha.gov.np
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स.प्र.खज.अ. श्री खचरञ्जीिी शिाव 
 

daomakawanpur@gmail.com   

११ 

 

दोलिा 
 

प्र.खज.अ. श्री बासदेुि खर्मिरे ९८५४०१७७७७ 
dolakhadao@gmail.com   

स.प्र.खज.अ. श्री बदरप्रसाद मतिारी ९८५१३२२३३३ 

१२ 

 

रािेछाप 

 

प्र.खज.अ. 
 

९८५४०५७७७७ 
  

   

   

१३ 

 

मसन्धलुी 
 

प्र.खज.अ. श्री सरेुश न्यौपाने ९८५४०६७७७७ 
cdosindhuli@gmail.com  

स.प्र.खज.अ. श्री ऋवद्ध प्रकाश मसटौला ९८४१३७३३७७ 

 
अनसूुची-३  

नेपाली रेडक्रस सोसाइटी, बाग्िती प्रदेश सम्पकव  सचुी 

क्र.सं. खजल्ला शािा  पद नाि सम्पकव  नं. इिेल 
१. मसन्धलुी  

nrcs.sindhuli68@gmail.com  

०४७५२०१२०- 
 

सभापमत  श्री अशोक शे्रष्ठ  ९८४४०४०२१४ ashokshrestha005@gmail.com 

शािा 
प्रििु  

पिन पाखिन  ९८४४०९५३३६ ppaban370@gamail.com 

२. काठिाडौँ  
info@ktmredcross.org.np 

०१  ४२२९४१० - 

सभापमत श्री िथरुा राि शे्रष्ठ  
 

९८५१०३३८०२  

शािा 
प्रििु 

बालकृष्ण शे्रष्ठ 
 

९८४१३४९१९३   

३. कभ्रपेलान्चोक 
nrcskc@gmail.com 

०११  ६६०३१२- 

सभापमत श्री रर्बुर चौ 
प्रधान  
 

९८५१०४८४०३  

संयोजक  नारायण ढुङगाना  ९८५११११४१० 
 
 

 

बकास  मत्ररत्न राजबहाक ९८४१४३२४९४ triratnaraj123@gmail.com 

४.  धाददङ 
dhnrcs@gmail.com 

०१०५२०१३७- 

सभापमत श्री नारायण 
मतिखल्सना 

९८५१२७८२१३ timalsinanarayan5@gmail.com 

कायावलय 
प्रििु  

आगिन िमतिडा  ९८४१७७२०८८ khatiwada2051@gmail.com 

५. निुाकोट 
nuwakotredcross@gmail.com 

०१०५६०९७०- 

का  .िा.
सभापमत 

 

श्री मनरन्जन प्रसाद 
आचायव  

९८५१०७६६३९ niranjanacharya245@gmail.com 

mailto:daomakawanpur@gmail.com
mailto:dolakhadao@gmail.com
mailto:cdosindhuli@gmail.com
mailto:nrcs.sindhuli68@gmail.com
mailto:ashokshrestha005@gmail.com
mailto:ppaban370@gamail.com
mailto:info@ktmredcross.org.np
mailto:nrcskc@gmail.com
mailto:triratnaraj123@gmail.com
mailto:dhnrcs@gmail.com
mailto:timalsinanarayan5@gmail.com
mailto:khatiwada2051@gmail.com
mailto:nuwakotredcross@gmail.com
mailto:niranjanacharya245@gmail.com
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खजल्ला 
शािा तफव  

खशि अिात्य  ९८४१५४८५०८  

६. भक्तपरु  
nrcsbktdc2025@gmail.com 

०१६६१९६६१ - 

सभापमत श्री िनोज कुिार 
थापा  
 

९८५१०१७१५ manoj2025nrcsbkt@gmailmail.com 

 

मन.का.प्रििु  उिा थापा 
९८४९८९४७७८ 

 thapauma99@gmail.com 

७. रसिुा  
rasuwaredcross@gmail.com 

०१०५४०७९४- 

सभापमत श्री बाबलुाल 
तािाङ 

९८४११८७०४०  

कोशाध्यक्ष ददनेश कुिार 
तािाङ 

९८४९८२२६१२ Dineshthokra72@gamil.com 

८. लमलतपरु  
nrcslalitpur@gmail.com  

०१  ५१८६३२० - 

सभापमत श्री बाबरुाज िहजवन 
 

९८४१३५३०४२ baburajamaharjan27@gmail.com 

प्रशासकीय 
अमधकृत  

गौरब जोशी   ९८४१९८५३२२ Joshigaurab29@gmail.com 

९ . मसन्धपुल्चोव्क 
sindhuredcross@gmail.com 

०११  ६२०१३४- 

सभापमत श्री राजेन्र िान 
ताल्चाभाड़ेल 
 

९८५१२०२४२५ rajendramantalchabhadel@gmail.com 

 श्याि तािाङ 
  

९८६००६८५४३ shyamtamang2047@gmail.com 

१० . खचतिन  
nrcschitwan@ntc.net.np   

०५७  ५२०१३३- 

सभापमत श्री ज्ञानशाली 
न्यौपाने 

९८५५०५८३९९  

िररष्ठ 
प्रशासकीय 
सहायक  

नविनराज मतिारी  ९८४५०५६६३८ nabin.nrcschitwan@gmail.com 

११ . िकिानपरु  
nrcs.mak@gmail.com 

०५७  ५२०७११- 

सभापमत श्री सयुवचन्र 
न्यौपाने 
 

९८४५०२८५९७  

शािा 
अमधकृत  

लक्ष्िण भिराई ९८४५०२८७११ laxmanbhattarai711@gmail.com 

१२ . दोलिा  
nrcsdolakha@gmail.com 

०४९४१२०१९- 

सभापमत श्री गोकणव प्रसाद 
पोिरेल  
 

९८४४३०८८८८ 

 
gokarna.pokhrel@yahoo.com 

 सवुप्रि जोशी  ९८४१५४०७४१  

१३ . रािेछाप  
nrcsramechhap@gmail.com 

०४८  ५४००३३- 

सभापमत श्री खशिकुिार 
काकी  

९८४४२३४३४३ manthaliprakash@gmail.com 

  

mailto:nrcsbktdc2025@gmail.com
mailto:manoj2025nrcsbkt@gmailmail.com
mailto:thapauma99@gmail.com
mailto:rasuwaredcross@gmail.com
mailto:Dineshthokra72@gamil.com
mailto:nrcslalitpur@gmail.com
mailto:baburajamaharjan27@gmail.com
mailto:Joshigaurab29@gmail.com
mailto:sindhuredcross@gmail.com
mailto:Rajendramantalchabhadel@gmail.com
mailto:shyamtamang2047@gmail.com
mailto:nrcschitwan@ntc.net.np
mailto:nabin.nrcschitwan@gmail.com
mailto:nrcs.mak@gmail.com
mailto:laxmanbhattarai711@gmail.com
mailto:nrcsdolakha@gmail.com
mailto:gokarna.pokhrel@yahoo.com
mailto:nrcsramechhap@gmail.com
mailto:manthaliprakash@gmail.com


34 

 

अनसूुची-४ 

सडक विभाग 

भारी उपकरण प्रभाग, हेटौडा 
उपकरण विकास योजना  
िनसनु २०७७/२०७८ 

S. N. Placement Description of 
Equipment 

RD/ Regd. 
No. 

Area to be Covered 
(Includes) 

Present 
Location 

Present 
Condition 

(Status) 

Operator's Name Mobile No. 

1 Naubise, RD Bharatpur Wheel Loader, 
Doosan 

068-152 Naubise- Pipalamod 
TRP (Shat Gumti) 

HED Hetauda Running Basu Dulal 9845076650 

2 Gajuri, RD Bharatpur Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 

068-117 Krishnavir - Gajuri HED Hetauda Running Ashok Shrestha 9845032409 

3 Fisling, RD Bharatpur  Backhoe Loader  070-035 Fisling -Krishnavir Gajuri Running Dipak Syangtan 9849417086 

4 Mugling, RD  
Bharatpur 

Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 

068-091 Fisling - Gaighat HED Hetauda Running Shambhu Baitha 9845515112 

5 RD Bharatpur Wheel Loader, 
Dusan 

068-147 Bharatpur-Gaighat RD Bhatapur Running Amar Gurung 9845030232 

6 Daman, RD Hetauda Wheel Loader, 
Hyundai 

068-137 Bhaise- Daman- 
Tistung 

HED Hetauda Running Dilmohamad 9845133391 

7 Bhaghjora, RD 
Hetauda 

Wheel Loader, 
Kawasaki 70ZIV 

068-130 Hetauda-Bhaghjora 
-Bhaise 

HED Hetauda  Running Hem Khadka 9845028461 

8 HED Hetauda Wheel Loader, 
Hyundai 

068-133 Stand by HED 
Hetauda 

 HED Hetauda Running Shreekrishan 9845729486 

9 HED Hetauda Bachoho Loader 070-049 Stand by HED 
Hetauda 

 RD Bharatpur Running Shambhu Khadka 9864022117 

10 HED Hetauda Backhoe Loader 070-048 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running Anuj Rajbahak 9845382112 
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11 HED Hetauda Track Dozer 
Komatsu D85 

031-076 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     

12 HED Hetauda Low Bed Trailer 
TATA 

 Na.1Ga. 2828 Stand by HED 
Hetauda 
  

HED Hetauda Running     

13 HED Hetauda Excavator J C B 042 - 047 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     

14 HED Hetauda Excavator 
Kobelco 

042-040 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     

15 HED Hetauda Flat Bed Truck, 
Isuzu  

Na.1 Ga. 356 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     

16 HED Hetauda Tippers Truck (4 
No.) 

116- Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     

17 RD Bharatpur Tippers Truck (2 
No.) 

116- Stand by HED 
Hetauda 

RD Bharatpur Running     

18 HED Hetauda Transport Truck Na.1 Ga. 446 Stand by HED 
Hetauda 

HED Hetauda Running     
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सडक विभाग 

भारी उपकरण प्रभाग, काठिाडौँ  
उपकरण विकास योजना  
िनसनु २०७७/२०७८ 

 
S. N. Placement Description of 

Equipment 
RD/ Regd. No. Area to be Covered 

(Includes) 
Present Location Present 

Condition 
(Status) 

Operator's Name Mobile No. 

1 RD Khurkot Back Hoe Loader JCB-
3DX 

070-026 RD Khurkot RD Khurkot Running Operator from 
DRO Khurkot 

 

2 RD Khurkot Wheel Loader Kawasaki 
70ZIV-II 

068-123 RD Khurkot HED Kathmandu Running Shree Ram Dhaju 9849675022 

3 RD Nuwakot Back hoe Loader JCB 
3DX 

070-052 Dhunche MO- Nuwakot Running Ganesh Baniya 9843752996 

4 RD Nuwakot Wheel Loader JCB 
432ZX 

068-115 Betrawoti-Syafrubeshi 
Road 

MO- Nuwakot Running Shrawan Kuinkel 9841443248 

5 RD Nuwakot Wheel Loader Hyundai  
HL757-9S 

068-144 Tokha-Chhaharea 
Road 

MO- Nuwakot Running Jitendra Maharjan 9841377780 

6 RD Nuwakot Excavator 
Hyundai/SMART 

R220L 

042-050 Betrawoti-Syafrubeshi 
Road 

MO- Nuwakot Running Prabin 
Jarghamagar 

9849999564 

7 RD Charikot Back Hoe Loader JCB-
3DX 

070-021 Charikot-Jiri Road RD Charikot Running Operator from 
DRO Charikot 

 

8 Khadichaur Wheel Loader Hyundai 
HL757-9S 

068-136 Araniko Highway HED Kathmandu Running Nima Tenjen Lama 9851165171 

9 Bahrabise Excavator Daewoo -
220LCV 

042-019 Araniko Highway HED Kathmandu Running Rupshing Bhandari 9868085371 

10 Bahrabise Excavator 
Hyundai/R215LC-7 

042-038 Araniko Highway HED Kathmandu Running Gopilal Kafle 9841844919 
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11 Bahrabise Wheel Loader Doosan 
DL250A 

068-151 Araniko Highway HED Kathmandu Running Nabin Prajapati 9860389283 

12 RD Bhaktapur Back Hoe Loader JCB-
3DX 

070-030 RDBhaktapur RD Bhaktapur Running Suman Das Ulak 9851162904 

13 RD 
Kathmandu 

Back Hoe Loader JCB 
4DX 

070-017 RD Kathmandu RD Bhaktapur Running Suman Humagain 9841753111 

14 RD 
Kathmandu 

Crane Mounted Truck 
ISUZU TXD 

Ba 1 Ga 1084 RD Kathmandu RD Bhaktapur Running Operator from 
DRO Kathmandu 

 

15 HED 
Kathmandu 

Air Compressor 
Atlascopco XA187 

017-063 Standby HED Kathmandu Running Karna Bahadur Ale 9869371244 

16 HED 
Kathmandu 

Air Compressor 
Atlascopco XA76 

017-064 Standby HED Kathmandu Running 
  

17 HED 
Kathmandu 

Mobile Crane 40 Ton 
RT740B 

021-008 Standby HED Kathmandu Running 
  

18 HED 
Kathmandu 

Track Dozer Komatsu 
D53A 

031-071 Standby HED Kathmandu Running Shreedhar Poudel 9849390106 

19 HED 
Kathmandu 

Track Dozer Komatsu 
D85ESS2A 

031-075 Standby HED Kathmandu Running 
  

20 HED 
Kathmandu 

Excavator JCB JS-140 042-030 Standby HED Kathmandu Running Muna Shrestha 9841025718 

21 HED 
Kathmandu 

Wheel Excavator 
DOOSAN DX210WA 

044-001 Standby HED Kathmandu Running Harisharan Bhujel 9841520714 

22 HED 
Kathmandu 

Wheel Loader Kawasaki 
70ZIV 

068-064 Standby HED Kathmandu Running 
  

23 HED 
Kathmandu 

Wheel Loader JCB 
432ZX 

068-109 Standby HED Kathmandu Running Aman Rai 9843901585 

24 HED 
Kathmandu 

Whee Loader Kawasaki 
70ZIV-II 

068-118 Standby HED Kathmandu Running Ganga Bahadur 
Shrestha 

9841101222 

25 HED 
Kathmandu 

Wheel Loader Hyundai  
HL757-9S 

068-143 Standby HED Kathmandu Running Govinda Thapa 
Magar 

9848033663 
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26 HED 
Kathmandu 

Back Hoe Loader Terex 
TLB844S 

070-015 Standby HED Kathmandu Running 
  

27 HED 
Kathmandu 

Back hoe Loader JCB 
3DX 

070-023 Standby HED Kathmandu Running Shyam Prasad 
Dhital 

9841624607 

28 HED 
Kathmandu 

Back Hoe Loader JCB 
3DX 

070-043 Standby HED Kathmandu Running 
  

29 HED 
Kathmandu 

Tipper Truck Tata 909 Ba 1 Ga 2716 Standby HED Kathmandu Running Babu Kaji Maharjan 9841236044 

30 HED 
Kathmandu 

Transport Truck Tata 
2518C 

Ba 1 Ga 2827 Standby HED Kathmandu Running Rajesh Dahal 9841531249 

31 HED 
Kathmandu 

Flatbed Truck Tata 
1516C 

Ba 1 Ga 3030 Standby HED Kathmandu Running Bishnu Kumar 
Maharjan 

9851214555 

32 HED 
Kathmandu 

Crane Mounted Truck 
A/L Ecomet 1214 

Ba 1 Ga 3254 Standby HED Kathmandu Running 
  

33 HED 
Kathmandu 

Tipper Truck Tata 1618C Ba 1 Ga 3590 Standby HED Kathmandu Running Hira Raj Maharjan 9849189151 

34 MO Nuwakot Tipper TruckTata 1618C Ba 1 Ga 3589 Standby MO- Nuwakot Running Binod Bohara 9841548622 

35 MO Nuwakot Tipper Truck Tata 407 Ba 1 Ga 2729 Standby MO- Nuwakot Running Purna Man 
Shrestha 

9841384684 

36 MO Nuwakot Crane Mounted Truck 
ISUZU TXD 

Ba 1 Ga 1077 Standby MO- Nuwakot Running 
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अनसूुची-5 

िलुा ठाउँ स्थान बाग्िती प्रदेश 

काठिाडौं उपत्यका 

क्र.सं. खजल्ला िलुा स्थानको नाि पामलका बाडव नम्बर कुल क्षते्र (mÂ²) प्रयोग योग्य क्षते्र (mÂ²) क्षिता (व्यखक्त) 
१ काठिाण्डौ भन्डारिाल काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ २१२३८.८ १५७८५  ३१५७ 
२ काठिाण्डौ आिी गल्फ क्लब, एयरपोटव काठिाण्डौ िहानगरपामलका ९ १७६८५.६४ १०२१०० २०४२० 
३ काठिाण्डौ एयरपोटव केखन्रय डोजो काठिाण्डौ िहानगरपामलका ९ १७६८५३.९१  १२४१० २४८२ 
४ काठिाण्डौ भकुृटी िन्डप काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ ८४१३८.७ ४५६४० ९१२८ 
५ काठिाण्डौ एन्फा फुटबल िैदान (दखक्षण क्षेत्र) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३२ १८२३८.२२ १४४७५ २८९५ 

६ काठिाण्डौ बागिती कररडोर १ (मत्रभिुन 
विश्वविद्यालय नखजक, दखक्षण पखश्चि) 

काठिाण्डौ िहानगरपामलका  १६०६५.६७ 

 

११९५५ 

 

२३९१ 

७ काठिाण्डौ बागिती कररडोर २ (दखक्षण 
पखश्चि, मत्रभिुन विश्वविद्यालय 
नखजक) 

काठिाण्डौ  िहानगरपामलका  १९४५०.१४ 

 

१८७९५ 

 

३७५९ 

८ काठिाण्डौ बागिती कररडोर ३ ( दखक्षण 
पखश्चि मत्रभिुन विश्वविद्यालय 
नखजक) 

काठिान्डौं, िहानगरपामलका  ४३७८७.६७ ३३५४५ ६७०९ 

९ काठिाण्डौ बागिती कररडोर ४, (दखक्षण पखश्चि, 

बागिती नदद वकनारा 
काठिाण्डौ िहानगरपामलका  १५९९४.२२ १५५५०  ३१०० 

१० काठिाण्डौ बागिती कररडोर ५, (दखक्षण पखश्चि, 

बागिती नदद वकनारा 
काठिाण्डौ िहानगरपामलका ११ @)&)%=^( !**%) #&&) 

११ काठिाण्डौ बागिती कररडोर ६, (शँििलु 
क्षेत्र) 

काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३२ ^@^!=! %@#% !)$& 

१२ काठिाण्डौ बालमिवक विद्यावपठ काठिाण्डौ  िहानगरपामलका ३१ %^)#=^# $@*) *%^ 
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१३ 

काठिाण्डौ नागररक उड्ययन १ (मसनािंगल) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ९ !&$%&=*@ !$^#) @(@^ 

१४ काठिाण्डौ नागररक उड्ययन ३ ( एमभएसन 
म्यूखजयि, मसनािगँल) 

काठिाण्डौ िहानगरपामलका ९ &^@(@=^^ @)(%% $!(! 

१५ काठिाण्डौ दशरथ रंगशाला काठिाण्डौ िहानगरपामलका ११ #@@$(=%* @@*^) $%&@ 
१६ काठिाण्डौ िानेपानी तथा सरसफाइ विभाग काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३ $%)@@=#@ ) ) 
१७ काठिाण्डौ मनिावचन आयोगको कायावलय काठिाण्डौ िहानगरपामलका २७ !^!^*=^! !$#^) @*&@ 
१८ काठिाण्डौ नागररक उड्ययन २ (मत्रभिुन 

एयरपोटवको दखक्षणी भाग) 
काठिाण्डौ िहानगरपामलका  !$@@!%=#@ (*%$) !(&)* 

१९ काठिाण्डौ गोकणव गल्फ क्लब गोकणेश्वर नगपामलका ८ @!&!=^^ !(!) #*@ 
२० काठिाण्डौ गल्फ क्लब (एयरपोटव) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ९ !$!$!$=! &!$)) !$@*) 
२१ काठिाण्डौ वहिाल मसिेन्ट कारिाना वकमतवपरु नगरपामलका ३ (!&%^=^& ) ) 
२२ काठिाण्डौ ह्यात ररजेन्सी होटेल काठिाण्डौ िहानगरपामलका १६ *@(&(=@( *)$!) !^)*@ 
२३ काठिाण्डौ नेपाल प्रज्ञा – प्रमतष्ठान काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ @$$#@=@ !*!$% #^@( 
२४ काठिाण्डौ नेपाल बाल िखन्दर काठिाण्डौ िहानगरपामलका १ !$($*=* !@(*) @%&* 
२५ काठिाण्डौ आक्सीजेन्सन पाकव  वकमतवपरु नगरपामलका १० #%($))=%^ !@^^^% @%### 
२६ काठिाण्डौ पद्मा कन्या कयाम्पस काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ !&)(#=^! !!%%) @#!) 
२७ काठिाण्डौ पशपुमत १  (उिर–पूिी कुना) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ !&(*!=$% !%)() #)!* 
२८ काठिाण्डौ पशपुमत २  (उिर–पूिी कुना) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ !)&%#=)! &#() !$&* 
२९ काठिाण्डौ पशपुमत ३  (उिर–पूिी कुना) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ !(&(* !$^)) @(@) 
३० काठिाण्डौ पशपुमत ४  (उिर–पूिी कुना) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ !!#^#=*! !)*^% @!&# 
३१ काठिाण्डौ पशपुमत ५  (उिर–पूिी कुना) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ८ ##!)#=^^ !&!*) #$#^ 
३२ काठिाण्डौ ररंङ रोड िहाराजगन्ज बालाज ु काठिाण्डौ िहानगरपामलका  @&@##*=(* ) ) 
३३ काठिाण्डौ ररंङ रोड िहाराजगंज चाबवहल काठिाण्डौ िहानगरपामलका ४ !&$)$!=! ) ) 
३४ काठिाण्डौ राविय सभा गृह काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ !#%*(=@# (^%) !(#) 
३५ काठिाण्डौ रत्नपाकव   (टुखन्डिेल) काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ !&&@@*=$( !&@@() #$$%* 
३६ काठिाण्डौ ररंङ रोड बालाज ुकलंकी काठिाण्डौ िहानगरपामलका   #)*$*)=(% ) ) 
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३७ काठिाण्डौ ररंङ रोड बालकुिारी ग्िाको 
सातदोबाटो 

काठिाण्डौ िहानगरपामलका   &*!^(=)# ) ) 

३८ काठिाण्डौ ररंग रोड एकान्तकुना बल्ल ु काठिाण्डौ िहानगरपामलका   !!&!!!=#! ) ) 
३९ काठिाण्डौ ररंग रोड ग्िाको सातदोबाटो काठिाण्डौ िहानगरपामलका   &!!@(=! ) ) 
४० काठिाण्डौ सानो गौचरण काठिाण्डौ िहानगरपामलका ५ *&$&=&^ &*$% !%^( 
४१ काठिाण्डौ शंिपाकव  काठिाण्डौ िहानगरपामलका ४ !)&%!=#% ((!) !(*@ 
४२ काठिाण्डौ मसफल िेलिैदान काठिाण्डौ िहानगरपामलका ७ &!*@=&* &!&% !$#% 
४३ काठिाण्डौ मसिाज कल्याण पररषद काठिाण्डौ िहानगरपामलका ३१ !##!( ) ) 
४४ काठिाण्डौ मतनकुने काठिाण्डौ िहानगरपामलका १० @*#&@=!% @^##) %@^^ 
४५ काठिाण्डौ मत्रभिुन विश्वविद्यालय कीमतवपरु नगरपामलका ९ !$#!(%^ @@!!) $$@@ 
४६ भक्तपरु बास ुस्कुल भक्तपरु नगरपामलका १० @^@%=)% !$&% @(% 
४७ भक्तपरु भक्तपरु बहिुिी क्याम्पस भक्तपरु नगरपामलका  १७ @%(&)=*! @@!!) $$@@ 
४८ भक्तपरु भक्तपरु दरबार स्क्िायर भक्तपरु नगपामलका १३ %(#^=# %@)) !)$) 
४९ भक्तपरु आदशव आजाद स्कुल क्षेत्र भक्तपरु नगरपामलका ९ @!&!=^^ !(!) #*@ 
५० भक्तपरु भेलिेुल भक्तपरु नगरपामलका ११ $^%(=(# $!%) *#) 
५१ भक्तपरु ख्िाप कलेज भक्तपरु नगरपामलका ५ @^^(@=@( @@^%) $%#) 
५२ भक्तपरु मबरेन्र सैमनक स्कुल भक्तपरु नगरपामलका १७ ^&)*(=&* %^!)) !!@@) 
५३ भक्तपरु दताते्रय स्क्िायर भक्तपरु नगरपामलका  ३ !(#&=& !&#% #$& 
५४ भक्तपरु ख्िाप इन्जीमनयररँग कलेज भक्तपरु नगरपामलका २ !!(!^=)! &@#% !$$& 
५५ भक्तपरु क्िाठान्ड ु भक्तपरु नगरपामलका ४ !%#!=&$ !$$% @*( 
५६ भक्तपरु िहेश्वरी फुटबल िैदान भक्तपरु नगरपामलका ८ *#%$ *#%$ !^&! 
५७ भक्तपरु नासिाना भक्तपरु नगरपामलका १३ &^@=# &@% !$% 
५८ भक्तपरु पद्मा उच्च िाध्यमिक विद्यालय भक्तपरु नगरपामलका १० !@@#)=@# &@%) !$%) 

५९ भक्तपरु सरस्िती विद्यागृह भक्तपरु नगरपामलका ३ @*(%=$$ @*(% %&( 

६० भक्तपरु सूयविादी भक्तपरु नगरपामलका १ &(%=^! ^&) !#$ 
६१ भक्तपरु तालाको भक्तपरु नगरपामलका १४ !)%$=$& !)#) @)^ 
६२ भक्तपरु तौिदी भक्तपरु नगरपामलका ११ !((*=& !^&) ##$ 
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६३ भक्तपरु विद्याथी मनकेतन भक्तपरु नगरपामलका ८ @#@$=& !%%% #!! 
६४ भक्तपरु सल्लार्ारी मतन्कुने भक्तपरु नगरपामलका १७ ^^*(^=!# ^$#!) !@*^@ 
६५ लमलतपरु नेपाल विज्ञान र प्रविमध एकेडेिी लमलतपरु िहानगरपामलका ५ &#)&!=%* $#(#) *&*^ 
६६ लमलतपरु पलु्चोक इखन्जमनयररङ कलेज २ ( 

कलेज पररसर ) 
लमलतपरु िहानगरपामलका १ *^$)^=*@ *$&%% !^(%! 

६७ लमलतपरु पलु्चोक इखन्जमनयररङ कलेज १ 
(वक्रकेट िैदान) 

लमलतपरु िहानगरपामलका १ @)%!^=@* !&#&) #$&$ 

६८ लमलतपरु जािलािेल फुटबल िैदान लमलतपरु िहानगरपामलका ४ &%)!=^( &@() !$%* 
६९ लमलतपरु लगनिेल फुटबल िैदान लमलतपरु नगरपामलका ५ !!@!!=# !!!@) @@@$ 
७० लमलतपरु लगनिेल स्तपुा लमलतपरु िहानगरपामलका  १२ !&&!&=%* &#(% !$&( 
७१ लमलतपरु लमलतपरु नगरपामलका कायावलय लमलतपरु िहानगरपामलका १२ ^#%(=)! %%#) !!)^ 
७२ लमलतपरु िदन स्िारक लमलतपरु िहानगरपामलका १ !#)(^=)$ !)**% @!&& 
७३ लमलतपरु गल्फ चौर लमलतपरु िहानगरपामलका  ८ &#@*=!# ^&^% !#%# 
७४ लमलतपरु एन्फा फुटबल िैदान (दखक्षण लमलतपरु िहानगरपामलका ९ !!$)%=@# !)%)) @!)) 

७५ लमलतपरु ररंग रोड सातदोबाटो एकान्तकुना लमलतपरु िहानगरपामलका १४ !!&!!!=#! ) ) 
७६ लमलतपरु सेन्ट िेरीज स्कूल लमलतपरु िहानगरपामलका ४ !)*@%=#@ *(!% !&*# 
७७ लमलतपरु मतब्बती शरणाथी खशविर लमलतपरु िहानगरपामलका ४ %(*@=%* %&@) !!$$ 
७८ लमलतपरु यएुन पाकव  (जिागल) लमलतपरु िहानगरपामलका १ $@#))=$^ $)(&% *!(% 
७९ लमलतपरु यएुन पाकव  (गमुसंगल) लमलतपरु िहानगरपामलका १ *!#*)=@@ &@#() !$$&* 
८० लमलतपरु सेन्ट जेमभयरको स्कूल लमलतपरु िहानगरपामलका ४ @!#*@=($ @!@*) $@%^ 
८१ काठिाण्डौ नारायणचौर नक्साल काठिाण्डौ १ !)@^^=!& &*!% !%^# 
८२ काठिाण्डौ आधमुनक भारतीय स्कूल कीमतवपरु   !$&(%=( !$%(% @(!( 
८३ लमलतपरु नेपाल कृवष अनसुन्धान पररषद  लमलतपरु िहानगरपामलका १५ $(#&)@=^ #*!#)% &^@^! 
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िलुा ठाउँ स्थान बागिती प्रदेश (काठिाण्डौं उपत्यका बावहर) 

क्र.सं. खजल्ला िलुा स्थानको नाि पामलका बाडव नम्बर कुल क्षते्र 
(mÂ²) 

प्रयोग योग्य क्षते्र 
(mÂ²) 

क्षिता (व्यखक्त) 

१ मसन्धपुाल्चोक देउराली िैदान चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका ४ ७८२४.९८ ६२०५ १२४१ 
२ मसन्धपुाल्चोक टँुमडिेल चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका ५ १०९५२.६८ ९३५५ १८७१ 
३ मसन्धपुाल्चोक रािपरेु िेल िैदान चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका ६ ७५२८.६८ ५९२० ११८४ 
४ मसन्धपुाल्चोक ज्ञान िखन्दर नािनुा िाध्यमिक विद्यालय चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका ८ ४६८९.६६ ३४३० ६८६ 
५ मसन्धपुाल्चोक िडेकेनो फुटबल िैदान चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका ११ ११८१९.५३ ७४९० १४९८ 
६ मसन्धपुाल्चोक रानीतर िेल िैदान चौतारा सांगाचौकगढी नगरपामलका १४ १०१६५.७६ ६०२५ १२०५ 
७ धाददङ डुम्र ेडाँडा िेल िैदान नीलकण्ठ नगरपामलका २ ७७६१.३५ ४०४० ८०८ 
८ धाददङ िलु्ला िंच नीलकण्ठ नगरपामलका ३ ८११५.८३ ७५३५ १५०७ 
९ धाददङ अल्छी डाँडा िेल िैदान नीलकण्ठ नगरपामलका ४ ८६६६ ८६६६५ १७३३ 
१० धाददङ सनुौला बजार टंुडीिेल नीलकण्ठ नगरपामलका ६ १०८८.८ १०१८५ २०३७ 
११ धाददङ देउराली िाध्यमिक विद्यालय नीलकण्ठ नगरपामलका ८ ५०३१ २९९० ५९८ 
१२ रसिुा खचमनयाँ खशविर गोसाईकुण्ड गाउँपामलका २ ३६४६.५१ १४२० २८४ 
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