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आगलागी आकचमिक योजना, २०७९ 

१ पषृ्ठभमूी  

बर्दिया चजल्ला सिदु्री सतहिाट १३८ देचि १२७९ मिटरको उिाइिा फैमलएर रहेको छ।बह-ुप्रकोपका 
घटनाहरुबाट उत्पन्न विपद्का कारण बषेनी ठुलो िात्रिा जनधनको क्षमत हनुे गरेको छ ।बषिका िवहनाहरु 
िध्य िैत्र, िैशाि, जेष्ठ र असारको सियिा सिदु्री सतहिाट २०० देचि ४०० मिटरसम्ि अत्यामधक गिी 
बढी भएको पाइन्छ भने यसको िध्य पहाडी भ-ुभागिा पमन िहससु गररन्छ। सोही कारण विहानको सियिा 
केवह कि तापक्रि रहेता पमन र्दउसोको सियिा  तापक्रि उच्ि हदुैँ जान्छ।यस सियिा औसत तापक्रि 
२० देचि ४२ मडग्री िा सो भन्दा िढी पमन िापन गररएको छ ।यस िौसििा हािाको तापक्रििा बवृि 
हनुे तथा ल ुिल्ने हदुााँ कमतपय िामनसहरुले यसैका कारण ज्यान गिुाउन ुपरेको छ ।  

विगतका तथ्याङ्कलाई हेदाि फाल्गणु देचि जेष्ठसम्िको 
अिमध आगलागी घटनाहरु अरु िवहना भन्दा बढीहनु े
गरेको पाइन्छ । हाम्रा साना गल्तीले तथा 
लापरिाहीले क्षण भरिा हाम्रो घर, धन सम्पमत तथा 
अन्न पातहरु  जलेर नमट हनु ्सक्छन ्। प्रत्येक िषि 
हाम्रो देशिा प्रशमतै आगलागी भै ठुलो िात्रािा 
धनजनको क्षमत भईरहेको छ ।यस िषाि २०७८ 
बैशाि देचि फागणु १८ गतेसम्िको तथ्याङ्क लाइ 
हेदाि १९३८ िटा आगलागीका घटनाहरु भएकाछन जसिाट ७४ जनाले ज्यान गिुाउन ुपरेको छ भने 
३३९ जना घाइते भएका छन ्। भने कररि २३२५ घर पररिार प्रभावित भएका छन ्भने ६६ आगलागी 
िनजंगलिा भएको छ उक्त आगलागीिाट ३ जनाको ितृ्य ु२ जना घाइते र ३३ पररिार प्रभावित भएका 
छन इदिैु घटनाहरुबाट कररि रु. १८७५७४१५२४/- बरािरको अनिुामनत क्षमत भएको NDRRMA को 
दैमनक बलेुवटनिा प्रकाचशत भएको छ। जस िध्य बर्दिया चजल्लािा ३९ िटा आगलागी सम्िन्धी घटनाहरु 
चजल्ला आपत्कामलन कायि संिालन केन्द्रिा दताि भएका छन उक्त घटना िाट २ जना िमनसको ितृ्यू १ 
घाइते १० पशिैुपाया ११७० पंचक्षहरुको ज्यान गएको छ । आगलागीका कारण कररि ८७ लाि ५१ 
हजार ३ सय बरािरको क्षमत भएको छ ।  

आगलागी मनयन्त्रणका लागी सिै सारोकारिाल मनकाय सरकारी, गैरसरकारी संघ संमथाहरु तथा नागररक 
सिाज लगायतको संयूक्त सकारात्िक पहल भईरहेको छ तथापी नीमतगत, कानूनी, संरिनागत, कायिक्रि र 
अनगुिनको कमि किजोरीका कारण प्रभािकारी ढंगले आगलागी मनयन्त्रण हनु सवकरहेको छैन । आगलागी 
जन्य विपद् व्यिमथापको पूिितायारीको कमि र आगलागी पश्चात सिदुाय तथा िमतीिा पने जोचििलाइ 
न्यूनीकरण गनि चजल्ला विपद् व्यिमथाप समितले विगतका िषिहरुिाट योजना बनाई कायिन्ियन गने प्रयास 
गररयको छ।        
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यस चजल्लािा पमन िामनसहरुको असािधानीका कारणिाट हरेक िषि आगलागी भई व्यचक्तको ितृ्य ुहनुकुा 
साथै पशपुन्छी, अन्नबालीिा सिेत प्रमतकुल प्रभाि परी धेरै िात्रािा नोक्सान हनुे गरेको छ । यस िषि पमन 
गिीयािको सिय भईसकेको छ।बर्दिया चजल्लािा विगत िषििा जमतै िौसिको प्रमतकुलता र िातािरणिा 
आउने पररितिनबाट आगलागी हनु सक्ने सम्भािना छ।यसबाट विशेष गरी सीिान्तकृत िगि, वपछमडएको 
क्षेत्रका बामसन्दा लगाएतलाई प्रभाि पनि सक्ने देचिन्छ भने उक्त िगिलाई पनि सक्ने जोचििलाई न्यूनीकरण 
गनि, आिश्यक श्रोत साधनको पूिि प्रिन्ध गनि, सिेतना अमभिवृि गनि, आगलागी प्रभावित पररिारलाई उपलब्ध 
गराइन ु पने उद्वार तथा राहतको कायिलाई व्यिचमथत र प्रभािकारी िनाउनका  लागी यो आकचमिक 
कायियोजना चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतको मिमत २०७८/१२/३० िा बसेको बैठकको मनणियानसुार 
तयार पाररएको हो । 

सरोकारिाला मनकाय, मथानीय तह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मिामथ्य कायािलय, मडमभजन िन कायािलय, 

चजल्ला अगिुा सहयोगी मनकाय (एक्सन एड/किैया िवहला जागरण सिाज), प्राचक्टकल एक्सन/सािाचजक 
विकास तथा अनसुन्धान केन्द्र तथा िानिीय सहयोगको क्षेत्रिा कायिरत संघ-समथाहरु र विमभन्न सरकारी 
तथा गैर-सरकारी मनकाय संघ/समथाहरु सिेतको सहभामगतािा सहयोगको व्यिमथा मिलाउने गरी यो योजना 
तजुििा गररएको छ । 

विगत १५ बषिको आगलगीको घटना वििरणः 

qm=;+= cf=a= 3/kl/jf/ k|efljt 3/ / hg;+Vof d[To' a]kQf 3fOt] 

! @)^$÷)^% @^ !!( – – $ 

@ @)^%÷)^^ @$ !@% – – $ 

# @)^^÷)^& @& !$@ – – @ 

$ @)^&÷)^* $! @*@ – – – 

% @)^*÷)^( %$ #$@ – – $ 

^ @)^(÷)&) !#$ *)$ – – – 

& @)&)÷)&! $# @$# – – – 

* @)&!÷)&@ @* !(% – – – 

( @)&@÷)&# @( !^) @ – @ 

!) @)&#÷)&$ @@ !%! – – – 

!! @)&$÷)&% $^ !##    
!@ @)&%÷)&^ *& *^ !  ! 

!# @)&^÷)&& %% %%   ! 

!$ @)&&÷)&* () %%) )  !! 

!% @)&*/)&( #(     
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बर्दिया चजल्लािा मिमत सन ्२०२१ िािि ०५ देचि २०२२ िािि ०५सम्िको सिदुायिा भएका आगालीका 
घटनाहरुको नक्सा वििरण  
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१.१.  उद्दशे्यः 
 आगलागीबाट हनुसक्ने क्षमतलाई न्यूनीकरण गदै मसमित श्रोत र साधनको अमधकति उपयोग गरी 

मथानीय विपद् व्यिमथापन समिमत तथा चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतिाट गररेने पिुि तयारी तथा 
प्रमतकायि शीघ्र, उपयकु्त र प्रभािकारी बनाउने,  

 विपद्को सियिा प्रभािकारी ढङ्गले प्रमतकायििा सहभागी हनुका  लागी पिती, संरिनाहरु बनाउने 
तथा उपयकु्त तयारी गने, 

 श्रोत तथा क्षितािा किी तथा संरिनाहरुिा क्षमत हुाँदा पमन प्रभािकारी प्रमतकायििा चजल्ला विपद् 
व्यिमथापन समिमत ,मथानीय विपद् व्यिमथापन समिमत/मथानीय तह सिै मिमल विपद् प्रमतकायि सम्बन्धी 
कायिहरु सिुारु बनाउने, 

 आपतकालीन प्रमतकायिका  लागी प्रभािकारी प्रिेश, पररिालन, चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत 
,मथानीय विपद् व्यिमथापन समिमत लगायत सबै तहका संरिनाहरुको प्रयोग समुनचश्चत गनिका  लागी 
प्रकृयाहरु मथावपत गररने, 

 प्रिारप्रसार िाफि त आगलागीको पररभाषा यसको रोकथाि र मनयन्त्रणका उपायबारे जानकारी र्दने,  
 आगलागी क्षमत, प्रभाि र मनयन्त्रणका उपायहरु लचक्षत िगिसम्ि प-ुयाउने, 
 आगलागी मनयन्त्रणका  लागी सरोकारिाला मनकायहरु विि सिन्िय र सहकायि गरी प्रभािकारी 

रुपिा आगलागी र डढेलो मनयन्त्रण गने । 

 

 

 

१.2 आगलागीबारे सािान्य जानकारी : 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगो  

इन्द्धन िाप र अजससिन एकै सियिा उत्पन्द्न 

भै जिनको जिश्रणबाट उत्पादन हुने शजि िा 

ित्ि नै आगो हो । िसिा यी जिन ित्िको 

जिलनबाट जनस्कने रसायनको प्रजिकृया 

देजिन्द्छ र आगो बल्छ । यी िीनित्िहरु िध्ये 

कुनै एकलाई जभन्द्न गराउन सकेिा आगो 

जनयन्द्रण सिेि गनय सजकन्द्छ । 

 

आगलागी  
दहन जियाबाट आगोको ज्िाला र िाप 

उत्पन्द्न भई जनयन्द्रण भन्द्दा बाजहर गएिा 

त्यसलाइ आगलागी भजनन्द्छ । यस जियािा 

िीब्र एिि ् जदगो अजससजकरण प्रजिया 

संलग्न हुदााँ जिजभन्द्न पररिाणिा ज्िाला र 

िाप उत्पन्द्न हुने गदयछ ।  

आगोको राम्रो ज्ञान, 

यसका जिशेषिाहरु र 

प्रकृजिका आधारिा हुन 

ससने सम्भाजिि 

आगलागीका िोजििहरु 

पजहचान गने क्षििा 

बढाउाँदछ र दक्षिा 

अजभिृजि र प्रभािकारी 

पूियियारी गनयसके 

आगलागी हुन र 

फैलनलाइ रोसन सक्षि 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागी भएका मथान र हाम्रो पररिेश अनसुार यसलाइ मनम्न ३ प्रकारिा विभाजन गनि सवकन्छ । 

१ घरेल ुआगलागी Domestic fire ,२ िनडढेलो Wild/forest fires, ३ औद्योमगक अगलागी Industrial fires 

आगोको तलुनात्िक िगीकरण 

अिेररकन यूरोवपयन अषे्ट्रमलया एचशया इन्धन आगोको स्रोत उदाहरण 

"ए" िगि 
A-Ash 

 

"ए" िगि 
 

िरानी बने्न िमतहुरु  

ASH 

ठोस िमत ु काठ, लगुालत्ता, 
रबर,प्लाविक 

"बी" िगि 
B-Barrel 
 

"बी" िगि 
 

भााँडोिा आउने ज्िलनशील 
पदाथि  

िट्टीतेल पेट्रोल िा ग्यास 

 

"सी" िगि C-Cylinder ज्िलनशील ग्यााँस प्राकृमतक ग्यास 

"डी" िगि 
D- Diamond 

"डी" िगि 
 

मबष्पोटन 

 

सोमडयि, टाइटामनयि, म्याग्नोचशयि 
पोटाचशयि, मटील, यूरामनयि 
मलमथयि,क्यामलसयि प्लटुो मनयि, 

बटुोचशयि 
"के"िगि K- Kitchen "एफ" िगि F-Fire in Oil तेल ध्यू  Kitchen पकाउने तेल िा ध्यू 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरेल ुआगलागी  
विमभन्न कारणबाट घरमभत्रिा िावहरबाट घरिा उचब्जएर भएको आगलागीलाइ घरेल ु
आगलागी भमनन्छ । घरहरुिा आगो अिानक आउछ र िााँडै फैमलन सक्छ र 
घरहरु नि हनु्छन,् सािग्री र िरपर परेका सम्पमत नि गछि र जीिन ितरािा 
पाररर्दन्छ । घरेल ुआगो विमभन्न हनु्छन र िलु्ला रुपिा राचिएका बल्ने इन्धन 
िा मछटै्ट सल्कन सक्ने बमतहुरु प्रशमतै हनुे भएकाले सचजलै आगो फैलन सक्छ   
 

आगा लागीबाट हनु ेदोस्रो ितरा : 
िोज तथा उद्वार कतािको  लागी मथानीय ब्यचक्तहरुको  लागी  

 रसायमनक प्रदषुण, िातािरणीय प्रदषुण, विषाल ुग्यास, 
अत्यामधक ताप  

 िानमसक आघात, आगलागी भएको क्षेत्रको संरिना र 
धिुाले अत्तामलन ु 

 थकान, संक्रिण तथा प्रत्यक्रिण, िाद्यान्नको अभाि र 
सखु्िा पनाको बवृि  

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आगलागीका कारणहरु 

 

 आगोको प्रयोगपमछ त्यसको बेिामता गनुि, 
िरुोट, मबंडीका ठूटाहरु नमनभाई जथाभािी 
फाल्न,ु 

 िलु्होिा आगो राख्न ेपरम्परा कायि रहन,ु 

 घरहरु एक आपसिा जोडेर बनाइन ु र 
छानाहरु िर तथा छ्िालीले छाउन,ु 

 सलाइ, लाइटर जथाभािी राचिन ु िा 
केटाकेटीको पहिु हनु,ु 

 प्रज्िलनशील पदाथिको जतन नगररन,ु हरुी 
बतास, िट्याङ्ग पनुि, 

 जङ्गलिा घााँस बढाउन र जनािरको चशकार 
गनि आगो लगाउन,ु शत्रतुापूणि 
व्यिहार÷िैिनश्यता राख्न,ु 

 करेन्ट शटि भएर, विद्यतुीय उपकरणको 
प्रयोग पश्चात उचित रुपिा बन्द नगनुि 

 मटोभ, ग्यांस पडकन,ु बि पडकाउन,ु 

आगोले सबैभन्दा बढी असर पाने सिहुहरु : 

 

 

 

 

िन डढेलो 
िनडढेलो जसलाइ िन झाडी िा िनमपमतिा लागकेो आगो पमन भमनन्छ 
जसलाइ जंगल घााँसे िैदान टुन्रा क्षेत्र जमता प्राकृमतक जग्गािा कुनै 
अमनयचन्त्रत र नतोवकएको इन्धन िा बोटहरु जलाउने रुफिा िणिन गनि 
सवकन्छ जसले प्राकृमतक इन्धन जलाउछ र िातािरणीय अिमथा अनसुार 
फैमलन्छ ।  
हरेक िषि हदैु आएको डढेलोको प्रकोपबाट िात्रािा प्राकृमतक तथा िानिीय 
क्षमत भईरहेको छ ।बर्दिया चजल्लिा जनिरी २०२१ देचि िािि 
७,२०२२सम्ि बन क्षेत्रिा लागकेो आगलागीको नक्सा देिाइएको छ। 

औद्योमगक आगलागी  
औद्योमगक आगलागी एक प्रकारको औद्योमगक विपद्हो जनु औद्योमगक क्षेत्रिा 
फैमलएको अमनयचन्त्रत ज्िाला हो । औद्योमगक आगलागी प्रायजसो विमफोट साथ 
साँगसाँगै देिा पछि । मतनीहरु प्राय त्यमता सािाग्रीहरुिा हनु ेसम्भािना हनु्छ 
जहााँ धेरै ज्िालनशील सािाग्रीहरु उपचमथत रहेका हनु्छन।्त्यमता सिाग्रीहरुिा 
पेट्रोल, पेट्रोमलयि पदाथिहरु जमतै पेट्रोलरसायन िा प्राकृमतक ग्यााँस सिािेश 
भएको हनु्छन । औद्योमगक आगलागी र विमफोटनका प्रििु कारणहरु मनम्न 
रहेका छन ्।  
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 बिृ िामनसहरु तथा बालबच्िा, आगोको 
नचजक काि गने िामनसहरु  

 अपाङ्गता भएका ब्यचक्तहरु र िानमसक 
रुपिा अशक्त भएका ब्यचक्तहरु  

 अल्कोहल जन्य पदाथि सेिन गने 
ब्यचक्तहरु, गररि पररिाका ब्यवक्रहरु र 
मिाथी भािना भएका ब्यचक्तहरु    

आगो मनयन्त्रणका  लागी सहयोग पगु्न ेसाधनहरु : 
 पानी, हररया घााँस पात, िाटो, रसायमनक 

पदाथि (बजार क्षेत्रको  लागी) 
 आगो लागेको घरसंगै जोमडएको घरको 

केही भाग भत्काउने िा छानो भत्काएर 
फल्ने (तराई क्षेत्रिा)  

 मथानीय मतरिा प्राप्त हनु ेआगो मनभाउन 
प्रयोग गररने सािग्री  

आगलागी मनयन्त्रण गने तरीका : 
 रसायमनक पदाथिहरुको प्रयोग गरी, 

बमलरहेको भागिध्ये बीिको भाग हटाउने 
 घरका छानाहरु अलग गने, मथानीय श्रोत 

र साधनहरुको प्रयोग गने 

 मयाउला, केराको पात, िाटो, िालिुा 
आदीको प्रयोग गने, 

 करेन्ट शटि भएिा पवहले िेन मिीि बन्द 
गने, 

 बलेको आगोिा पानी हाल्न लगातार यू 
आकारिा िामनसहरु बसी पानी हाल्ने  

मनयन्त्रण गदाि ध्यान र्दनपुने कुराहरु : 
 आगलागी भएको ठाउाँिा मभत्र जानपुरेिा 

शीप भएको व्यचक्तिात्र जाने 
 यसरी मभत्र जााँदा मभजेको कपडा, बोरा, 

कम्बल आदी ओढी डोरी कम्िरिा बााँधेर 
मनहरुरएर जाने 

 आगो लागेको िामनसलाई दौडन नर्दने । 
उसलाई भईुंिा सतुाएर टाउको देचि 
पैतालासम्ि कम्बल िा बोराले ढावकर्दने  

 

रोकथाि तथा न्यूनीकरणका उपायहरु : 
 आगोको प्रयोगपमछ उचित ढंगबाट 

मनभाउने, 
 आगलागी हनु सक्ने िमत ु केटाकेटीले 

नभेट्ने ठाउाँिा राख्न े

 िरुोट, मबंडीका ठूटाहरु मनभाएर िात्र 
फाल्न,े  

 प्रज्िलनशील पदाथिहरु आगोबाट टाढा 
राख्न,े 

 िलु्होिा आगो राख्न ेपरम्परा हटाउने,  
 सिदुायिा जनिेतनाको विकास गने, 

 सम्भावित ितरामथल िाली गने,  
 सम्भावित प्रकोप क्षेत्रको नक्शाङ्कन गने 

 सरुचक्षत िाइररङ्ग व्यिमथा अपनाउने,  
 सकेसम्ि घरहरु जोडेर नबनाउने 
 सकेसम्ि घरका छानाहरु िर, छ्िालीले 

नछाउने 
पूिितयारीका उपायहरु : 

 प्रभािकारी सञ्चार व्यिमथा गने,  
 प्रभािकारी पूििसूिना प्रणाली विकास गने 

 घर िररपरी कुिा, इनार, पोिरीको व्यिमथा 
गरी पानीको जगेनाि गने 

 आपत्कालीन सेिाका टेमलफोन नम्बरहरु 
राख्न,े  

 घर िररपरी रुि विरुिाहरु लगाउने 
 डोरी, बोरा, कपडा, बाचल्टन, कुटो कोदालो 

आदीको जगेनाि गने 

 तामलि, भेलाको आयोजना गरी जनिेतना, 
ज्ञान, शीपिा बवृि गने 

 पूिि अभ्यास गनि व्यिमथा मिलाउने, विशेष 
ज्ञान,  

 शीप भएका व्यचक्तहरुको सूिी तयार गने  
 पूिितयारी योजना तयार गरी कायािन्ियन 

गने  
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२. प्रस्तावना  

यस दमताबेजले चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत , मथानीय विपद् व्यिमथापन समिमत र मथानीय 
तहले विपद्को सियिा परुा गनुिपने कायिहरुको व्यािहाररक चित्र प्रदान गने प्रयास गरेको छ।यो 
एउटा साधारण योजना हो जसलाई आगलागीको पबुि तयारी तथा प्रमतकायिको सियिा प्रयोग गनि 
सवकन्छ । आिश्यकता अनसुार थप पररिाजिन र पररमकृत गदै लमगने गरी तयार गररएको यो 
योजना सबैका  लागी उपयोगी हनुेछ ।यस योजनािा प्रमतकायि योजना परुा गनिका  लागी अपनाइने 
िरणहरुको विमततृ रुपिा व्याख्या गररएको छ  
२.१ बर्दवया जजल्लाको आगलागी जोखिम नक्सा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३ चजल्लािा आगलागीका घटनाहरु 

बर्दिया चजल्लािा गिीको सियिा (िैत्र, िैशाि, जेष्ठ िवहना देचि असार÷साउनसम्ि) तातो हािा ल ु
िल्ने र अत्यमधक गिी हनुे गदिछ।गिीबाट केटाकेटी र जेष्ठ नागररक, गरीब पररिार, िवहला, जेष्ठ 
नागररक लगायतका िगि अत्यमधक गिी सवहत आगलागी को उच्ि जोचिििा रहेका हनु्छन।् यस 
चजल्लािा विगत लािो सिय देचि गिीयाििा चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, मथानीय मबपत तथा 
जलिाय ुउत्थानशील समिमत, रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्य गैर-सरकारी समथाहरुले िवढ प्रभावित 
िमतीहरुिा जनिेतना िलुक गमतमबमधहरु गदै आएको छ।यस िषि पमन ५००० (पाि हजार) घर 
पररिार आगलागीबाट प्रभावित हनुसक्ने आकलन गररएको छ । जस िध्य तपमसल अनसुारको 
तामलकािा प्रभाि मतर देिाउन िोचजएको छ ।  
 

तपमसल 

चजल्ला  उच्ि प्रभाि िध्यि प्रभाि न्यून प्रभाि 

बर्दिया  १००० १५०० २५०० 

 

 

 

जिल्लािा जिगिका िषयहरुिा भएको 

आगलागी सजम्बनधी घटनाहरुको अधार 

िथा स्थानी जिपद् व्यिस्थापन सजििी 

सम्पकय  व्यिीहरुको सचूना आधारिा यस 

बजदयया जिल्लाको ८ िटै स्थानीय िहका 

७५ िटा िडाहरुिा आगलागीको िोजिि 

रहेको िथा िन सगं िोजडयका र िुि 

किैया िथा सकुुम्िासी बस्िीहरुिा 

आगलागीका घटनाहरु धेरै हुने 

अनुभिका आधारिा गाड िैरो रंगले 

िोजिि स्िर उच्च हल्का िैरो रंगले 

िध्यि र सेिो रंगले न्द्यून िोजिि 

देिाइएको छ ।  
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३.आगलागीवाट प्रभाववत हुन सक्ने क्षेत्रहरु 

नेपाल प्रहरी र चजल्ला आपतकालीन कायि संिालन केन्द्रको तथ्यांक अनसुार बर्दियािा बााँसगढी 
नगरपामलका र बढैयाताल गाउपामलका बढी जोचिििा र प्रभावित पमन बढीभएको देचिन्छ भने 
क्रिसः गलुररया नगरपामलका, राजापरु नगरपामलका, बारबर्दिया नगरपामलका, िधबुन नगरपामलका, 
ठाकुरबाबा नगरपामलका र गेरुिा गाउपामलकालाई िध्यि प्रभावित क्षेत्रिा  राचिएको छ । गत 
आ.ब. र यस आ.ब.को असोज २३ गतेको चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमतको बैठकबाट सिेत 
गरी पटक-पटक मथानीय तहहरुसंग आगलागीबाट प्रभावित हनु सक्न ेमबपन्न पररिारको संख्या र 
वििरण िाग गररएको भएता पमन हालसम्ि पमन सो यथाथि तथ्यांक प्राप्त हनु नआएकाले टेमलफोन 
िाफि त मबमभन्न पामलकहरुिा सम्पकि  गदाि अनिुामनत रुपिा चजल्ला भररिा आगलागीबाट प्रभावित 
हनुसक्ने अनिुामनत विपन्न पररिार संख्या (५,००० घरधरुीका) ५०,००० जना हनु सक्ने प्रारम्भीक 
कुरा अनिुान गररएको छ । 

क्रस मथानीय तह 

जनसंख्या 

घरधूरी परुुष िवहला जम्िा 

१ गलुररया नगरपामलका १३०६४ ३३४२७ ३४१५२ ६६६७९ 

2 िधिुन नगरपामलका ९५६९ २१५०३ २४९३४ ४६४३७ 

3 बााँसगढी नगरपामलका  ११२३१२ २६३०२ २९५७३ ५५८७५ 

४ बारबिर्दिया नगरपामलका  १३२६८ ३५३३६ ६८०१२ ३२६७३ 

५ ठाकुरबाबा नगरपामलका ८६५२ २०७६४ २३५४९ ४४३१५ 

६ राजापरु नगरपामलका  १०९१५ २८९२१ ३०६३२ ५९५५३ 

७ गेरुिा गाउपामलका ६१३५ १६४३४ १८१३७ ३४७७१ 

८ बढैयाताल गाउपामलका  १०३३३ २२२९६ २५५७२ ४७८६८ 

जम्िा ८३१४८ २०२३२० २२१८८५ ४२३५१० 

 (Source: Local Level/DEOC ) 

४. पँहुच 

बर्दिया चजल्लािा मबगतका र्दनका अनभुिहरुलाई केलाउाँदा गिी तथा आगलागी हनुे सियिा हािाहरुी 
हनुे गरेको पाइएको छ । 
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 आगलागी को सियिा चजल्लाका सिै जसो मथानहरुिा तातो हािा तथा हािाहरुीका कारण 
अत्यामधक गिी भई सडक दघुिटना हुाँदा यातायातको साधन प्रयोग गदाि त्रासको िहससु गने 
गररएको,           

 अत्यामधक गिीको कारण घर देचि िावहर मनमकन नसक्ने अिमथा रहने गरेको, 
 विगत िषिको अनभुिका आधारिा आगलागीका कारण िायूिण्डलिा प्रदषुण भई िामनसहरुिा 

मिामथ्य सिमया देिा पने गरेको छ, आिााँ दखु्न ेतथा पोल्ने र शासप्रमिासिा सिमया  
 गिीको कारण लक्षण सवहतका कोमभड-१९को मबरािीहरुको सख्या बढ़न सक्ने अबमथा आईपनि 

सक्ने देचिएको।  
 

५. ववपद् परिदृश्य तथा योजना अवधािणाहरुुः 

विमभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हनुे विपद्बाट प्रभावित चजल्लाको सूिीिा बर्दिया पमन रहेको छ। 
चजल्लािा हरेक िषि बाढी, आगलागी, चशतलहर, हािाहरुी, जनािरको आक्रिण र सडक दघुिटना, 
सपिदंश जमता प्राकृमतक तथा गैर-प्राकृमतक विपद्का कारण जनधनको क्षमत हनु ेगरेको छ । चजल्ला 
विपद् पूिितयारी तथा प्रमतकायि योजना, २०७८ िा प्रकोपलाई मतरीकरण गदाि आगलागी दोस्रो 
मथानिा देचिएको छ ।यसथि आगलागी तथा मनयमित भई रहन े विपद्को सियिा िानिीय 
सहायतालाई प्रभािकारी रुपिा अचघ बढाउन आिश्यक छ।त्यसैले चजल्लािा विपद्को सािना गने 
क्षिता अमभिवृिका विमभन्न कायिक्रि र योजना िध्ये आपतकालीन सियिा िानि जीिनको रक्षा र 
िहत्िपूणि सम्पचत्तको संरक्षण गने उदे्दश्यका  लागी चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत बर्दियाले 
आगलागी आकचमिक योजना (Fire Contingency Plan)  तयार गरी यसलाई िहत्िपूणि दमतािेजको 
रुपिा ग्रहण गरेको छ ।विपद्को सियिा विपद् प्रभावितको जीिन र बहिूुल्य सम्पचत्तको संरक्षण 
तथा सरुक्षा गरी िामनस िामथ पने प्रमतकूल प्रभािको सािना गनि बर्दिया चजल्लािा उपलव्ध 
साधन/स्रोतको अमधकति उपयोग गदै प्रभावित सिदुायलाई व्यिचमथत,  प्रभािकारी र जिाफदेहीयकु्त 
तररकाले िानिीय सहयोग उपलब्ध गराउन ुतथा विपद् जोचिि न्यूनीकरणका कायिलाई संमथागत 
रूपिा प्रबििन गनुि आिश्यक छ । 

६. समन्वय तथा जजम्मेवािी  

 चजल्ला विपद् पूिितयारी तथा प्रमतकायि योजनािा उल्लेि भए ििोचजिका क्षेत्रगत मनकाय सिैले 
कायियोजना तयार पारी आगलागीको पूिितयारी तथा प्रमतकायिको काििा तयार रहने। 

 आगलागी प्रभावितहरूलाई विना भेदभाि राहत उपलव्ध गराउने र सो क्रििा विशेषगरी 
बालबामलका, जेष्ठनागररक, अपाङ्गता भएको व्यचक्त, सतु्केरी तथा गभििती िवहला, गररबीको िपेटािा 
परेका व्यचक्तलाई प्राथमिकता र्दएर उद्वार एिं िानिीय सहयोग उपलब्ध गराई िानि जीिन 
रक्षा गनै । 
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 आगलागीको प्रभािबाट सरुचक्षत राख्न ेउपायहरुको सम्िन्धिा मथानीय मतरिा विपद् व्यिमथापन 
सम्िचन्ध कायि गने सिै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ समथाहरु सिेत जोचिि न्यूनमनकरण 
सम्बन्धी वक्रयाकलापिा सवक्रय रहने । 

 कोमभड-१९को सक्रिणबाट गिीयाििा झनै बढ्न े विज्ञहरुको राय अनसुार सो को प्रभािकारी 
मनयन्त्रण गनि जोचिि न्यूनीकरणका  लागी योजना तजुििा लगायतका आिश्यक व्यिमथा 
मिलाउन।े 

 विपद्को सियिा संचघय सरकार, प्रदेश सरकार,  मथानीय तह, दात ृमनकाय, सबै क्षेत्र, सहयोगी 
संमथा तथा नागररक  सिाजविि सिन्िय कायि गने। 

 मनयमित रूपिा अनगुिन गरी सबै विषयगत क्षेत्रहरूलाई पररिालन गनुि र पषृ्ठपोषण र्दन ु। 

 आगलागीबाट प्रभावित हनु सक्ने क्षेत्र, गाउाँ, टोल, पररिारहरुको पवहिान गरी राहत तथा उद्वारको  
लागी चजल्ला अगिुा सहयोगी संमथा (DLSA) को सिन्ियिा सिै सरोकारिाला मनकायहरुलाई 
आिश्यक सािाग्रीहरुको पूिि प्रिन्ध गरी तयारी अिमथािा राख्न ेर राख् न ेव्यिमथा मिलाउने । 

 गिीयाििा हनु सक्ने मिामथ्य सम्िचन्ध सिमयालाई न्यमनकरण गनि मिामथ्य कायािलय र 
सम्िचन्धत पामलकाहरुले जनिेतनािूलक कायिक्रि तत्काल संिालन गने र मिामथ्यकिी तथा 
औषधीहरु तयारी अिमथािा राख्र ेव्यिमथा मिलाउने । 

 आगलागीको जोचिि न्यूनीकरणका  लागी सिेतनात्िक सन्देशिूलक सूिना एिि ्जानकारी 
मथानीय संिार िाध्यि िाफि त मथानीय भाषािा सिेत उक्त सन्देशिलुक सािाग्रीहरु प्रशारण गनि 
मथानीय संिार िाध्यि, मथानीय तह, मिामथ्य कायािलय र गैरसरकारी संघ/संमथा तथा मनकायिाट 
प्रिार प्रसार गने व्यिमथा मिलाउने । 

 चजल्ला मथीत सिै सरकारी कायािलय तथा गैर सरकारी कायािलयहरुिा राचिएका अचग्नसािक 
यन्त्रहरुको  
 

 

७. पूववतयािी प्राथममकताुः 

 मबपद्संग सम्बचन्धत सरोकारिाला मनकायहरुसंग सिन्िय बैठक गने । 

 चजल्ला मभत्रका सबै मथानीय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुलाई जनिेतना िलुक कायि गनि 
लगाउने  

 चजल्ला मभत्रका सबै मथानमनय तहका विपद् व्यिमथापन समिमतहरुिा आगलागी पूिितयारी 
कायिशाला संिालन गने/गनि लगाउने। 

 विपद् पूिितयारी सम्बन्धी अमभििुीकरण गने/गराउने । 

 मथानीय तहका संकटासन्न क्षेत्रको नक्साकन गने । 

 विषयगत समिमतहरुको मनयमित बैठक गने/गराउने। 

 चजल्लािा थप ५००० राहत सेट व्यिमथापनका  लागी सरोकारिाला मनकायिा पहल गने । 

 सिै मथानीय तह तथा सरोकारिाला मनकाय संग सिन्िय गरर आिश्यक पने सािग्री पवहले नै 
जोहो गरी राख्न/ेराख्न लगाउने । 
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 मथानीय एफ.एिहरुिाट जनिेतनािलुक सािाग्रीहरु प्रसारण गने/गराउने । 

 जल तथा िौसि विज्ञान विभागले जारर गने ३ र्दन ेबलेुवटन बिोचजिको जानकारी सम्बचन्धत 
मनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यिमथा मिलाई सोवह अनरुुपको पूिितयारी गनि पररिामलत 
गने/गराउन।े 

 

८ जजल्लामा उपलब्ध बारुण यन्त्रहरुको ववविण :                                           

क्रस मथानीय तह उपलब्ध मथान  सम्पकि  व्यचक्त सम्पकि  न. 
१  गलुररया नगरपामलका गलुररया नगरपामलका सररफ अहिद जोलाह ९८१२४४४९३७ 

२  िधिुन नगरपामलका िधिुन नगरपामलका राि बहादरु िौधरी  ९८४८२१९००२ 

३  बााँसगढी नगरपामलका बााँसगढी नगरपामलका िनोज िौधरी ९८६९७०५०६५ 

४ राजापरु नगरपामलका राजापरु नगरपामलका इन्द्र बहादरु िौधरी ९८६८२३६८४४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 राजापरु नगरपामलकाको 
कायािलय बारुण यन्त्रको 
क्षिता ३३००० ली 

 िधिुन नगरपामलकाको 
कायािलय बारुण यन्त्रको 
क्षिता ३३००० ली 
िालक दल सम्पकि  नं 

गलुररया नगरपामलकाको 
कायािलय बारुण यन्त्रको 

 

बासाँगढी नगरपामलकाको 
कायािलय बारुण यन्त्रको 
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९. बर्दवया जजल्लामा परिचालन हुनसक्ने जनशजक्त बबविण : 

क्र.स. मनकाय मिय सेिक/किििारी कैवफयत 

! नेपाली सेना १५०   

@ नेपाल प्रहरी  २५०   

# सशस्त्र प्रहरी बल २५०   

$ गलुररया नगरपामलका १००   

% िधिुन नगरपामलका १००  

^ बााँसगढी नगरपामलका  १००  

& बारबिर्दिया नगरपामलका  १००  

* ठाकुरबाबा नगरपामलका १००  

( राजापरु नगरपामलका  १००    

!) गेरुिा गाउपामलका १००   

!! बढैयाताल गाउपामलका  १००  

१@ रेडक्रस तथा अन्य गैर सराकारी संघ समथाहरु  २००   

१३ अन्य मनकायहरु   

                                                                                                                                                         
(Source: Local Level/DEOC) 

 

१०. जजल्लामा उपलब्ध हुनसक्ने उद्दाि तथा िाहत सामाग्रीहरु :  
उद्दार सािाग्री मबिरणहरु : 

 

SN Particular  
Uni

t  

Nepal Army 
Gulariya 

Nepal Police 
Nepal Armed 

Police 

Nepal 
Army 

(Thakur
dwara) 

DEOC  
Tota

l 
  

Total 
Stock 

Need/
Gaps 

Total 
Stock 

Need/
Gaps 

Total 
Stock 

2021 
Need 

Stock 
Stoc

k 

 
Nee
d/Ga

ps 

Stoc
k 

 
Nee
d/Ga

ps 

              

1 
Almunium 
Ladder  Pc  1 1 0 10 2 0 0 2 3 5 14 

2 Blanket  Pc  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Calson Hand 
Pump 4'' Pc  0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
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4 
Carrabiner 
(With Lock)  Pc  5 15 5 10 10 0 0 7 20 27 45 

5 Climbing Rope  Mt 1 2 1 0 1 0 1 6 4 9 6 

6 Crowbar 22mm  Pc  0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 

7 
Dispensary 
Tents  Set 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

8 

Fire 
Extinguisher  ( 
ABC)  Pc  1 5 2 6 2 15 0 11 5 16 31 

9 First Aid Kit  Pc  1 5 1 37 1 5 1 3 4 6 51 

10 
Foldable Table 
and Chair Set  Set 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

11 Foot Pump  Pc  0 0 0 0 2 3 0 2 2 4 5 

12 Gloves  Pair 22 0 30 0 32 0 10 30 94 114 94 

13 
Hand Held 
Search Light  Pc  6 1 5 40 5 20 0 2 16 18 77 

14 Handing Cyron  Pc  1 0 0 0 0 0 0 20 1 21 1 

15 Invertor  Pc  0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

16 Life Buoy  Pc  0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 

17 Life Jackets  Pc  60 0 145 50 65 50 10 49 280 319 380 

18 Magephone  Pc  3 2 8 10 7 20 2 19 20 37 52 

19 Metal Bucket pc  20 0 50 100 40 50 10 27 120 137 270 

20 Paddles  Pc  0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 

21 Pick Axe  Pc  20 0 25 20 20 20 0 5 65 70 105 

22 Rescue Hammer  Pc  5 0 15 5 10 0 5 9 35 39 40 

23 Rescue Vest  Pc  0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 

24 Rubber Boat  Pc  0 3 0 0 1 1 10 3 11 4 15 

25 
Rubber 
Gumboot  Pair 20 20 35 50 30 100 0 34 24 119 194 

26 Rubber Tube  pc  1 9 20 20 15 10 0 24 24 60 63 

27 Shovel Pc  33 0 65 40 55 50 10 14 24 167 114 

28 Static Rope  Roll 2 2 0 0 20 0 0 3 7 25 9 

29 Steel Container  Pc  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

30 Still Box  Pc  0 0 0 0 0 0 0 7 10 7 10 

31 Stretcher  Pc  9 0 15 25 10 0 2 7 12 41 37 

32 Tarpaulin  pc  30 0 0 0 30 20 0 18 60 78 80 

33 Torch Light  Pc  10 0 40 20 30 10 10 3 24 83 54 

34 Umbrella  Pc  0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 

35 Axe( Bancharo) Pc  9 0 16 15 15 0 5 2 45 42 60 

36 Big aari Pc  6 0 10 0 6 10 0 0 22 22 32 

37 
Firefighting 
Cloth Set  Pc  3 0 0 0 0 0 0 5 3 8 3 

38 
Diging Tools 
(Faruwa) Pc  16 0 42 40 39 50 10 9 100 106 190 

39 Sheet Harness Pc  0 0 0 0 10 0 0 5 10 15 10 

40 Gal  Pc  10 0 12 10 5 0 0 11 20 38 30 

41 Mask  Pc  25 15 0 0 25 0 0 0 50 50 65 

42 Head Light  Pc  7 0 5 0 8 0 0 1 12 21 12 

43 Raincoat  Pc  15 25 30 100 25 150 10 33 24 103 299 

44 Aaria  Pc  2 2 0 0 3 0 0 0 6 5 8 

45 Tent Big Inner  Pc  4 0 0 0 5 0 0 0 12 9 12 
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v_ :yfgLo txdf /x]sf vf]h tyf p4f/ ;fdu|Lx?sf] ljj/0fM 

क्र. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई 
गरेुिा 
गापा 

राजापरु 

नपा 
बारिर्दिया 

नपा 
ठाकुरिािा 

नपा 
िधिुन 

नपा 
गलुररया 
नपा 

िडैयाताल 

गापा 
बासाँगढी 
नपा 

1 Life Jackets  थान  92 145 99 26 23 26 3 3 

2 Syron  थान  19 33 5 0 0 0 0 0 

3 Megaphone  थान  20 46 37 6 5 2 1 1 

4 Rope (M) मिटरु 1000 1498 7200 100 50 100 50 50 

5 Carbineer  थान  0 5 2 0 0 0 0 0 

6 Boat Wood  थान  2 6 1 0 0 0 0 0 

7 Shovel  थान  11 26 64 6 3 6 3 3 

8 Bucket  थान  14 57 26 24 12 24 12 12 

9 Pick AXE थान  1 1 57 0 0 0 0 0 

10 Whistle थान  17 22 190 44 38 12 6 6 

11 Working gloves जोर 12 20 188 20 12 16 8 8 

12 
First aid kit bag 
(small) 

थान  3 5 61 4 2 4 2 2 

13 Rubber Tube  थान  4 6 6 8 6 4 2 2 

14 Torch Light  थान  1 1 1 32 32 0 0 0 

15 Stretcher  थान  2 3 3 6 5 2 1 1 

16 Jerkin  थान  10 24 6 4 2 4 2 2 

17 Foot /Head lamp थान  1 2 2 6 6 2 1 1 

18 Still Box  थान  4 11 30 2 1 2 1 1 

19 hammer  थान  1 10 30 2 1 2 1 1 

20 Gal  थान  5 13 4 4 2 4 2 2 

21 Mask  थान  6 12 180 12 6 12 6 6 

22 Crowbar  थान  3 6 62 6 3 6 3 3 

23 Gumboot  जोर 6 12 180 12 6 12 6 6 

24 Rain coat जोर 6 12 180 12 6 12 6 6 

25 Safety helmet थान  6 12 180 12 6 12 6 6 

26 Hasiya  थान  1 2 2 2 1 2 1 1 

27 Wire cutter  थान  0 0 28 0 0 0 0 0 

28 Backpack थान  0 0 168 0 0 0 0 0 

29 Spray paint थान  0 0 28 0 0 0 0 0 

30 Pry bar थान  0 0 56 0 0 0 0 0 

46 Tent Big Outer  Pc  4 0 0 0 5 0 0 0 12 9 12 

47 
Electric chain 
airy Pc  1 2 2 0 1 2 1 1 6 5 10 

48 Through bag Pc  2 9 2 0 2 10 0 20 24 26 43 

49 Gal    Pc  5 0 0 0 0 0 0 5 12 10 12 

50 Hasiya  Pc  5 0 15 50 10 50 5 0 12 30 112 

51 Safety helmet   Pc  10 30 40 40 20 0 10 44 24 114 94 

52 GPS Pc  0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 6 

53 Mobile  Pc  0 0 0 0 0 0 0 8 10 8 10 
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क्र. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई 
गरेुिा 
गापा 

राजापरु 

नपा 
बारिर्दिया 

नपा 
ठाकुरिािा 

नपा 
िधिुन 

नपा 
गलुररया 
नपा 

िडैयाताल 

गापा 
बासाँगढी 
नपा 

31 Hack saw थान  0 0 56 0 0 0 0 0 

32 
Hand washing 
soap 

थान  0 0 336 0 0 0 0 0 

33 Water guard थान  0 0 112 0 0 0 0 0 

34 Medical glove जोर 0 0 196 0 0 0 0 0 

35 Mask (surgical) थान  0 0 336 0 0 0 0 0 

36 
Oral Rehydration 
Salt 

थान  0 0 336 0 0 0 0 0 

37 Zinc Tablet पत्ता 0 0 168 0 0 0 0 0 

38 Apron थान  0 0 28 0 0 0 0 0 

39 Kit Bag थान  0 0 168 0 0 0 0 0 

40 Head Light  थान  0 0 168 0 0 0 0 0 

41 Rubber Boat Set  थान  1 0 0 0 2 1 0 0 
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राहत सािाग्री वििरण : 

क्र.स. मनकाय 
गैरिाध सािाग्री 

(सेट) 
कम्िल 
(थान) 

मत्रपाल 

(थान) 
कैवफयत 

१  चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत     

२  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  !)) ;]6 – – – 

३  lhNnf cu'jf ;xof]uL lgsfo Action 

Aid/KMJS 
!)) ;]6 – – – 

४  अन्य गैर सराकारी संघसमथाहरु  !)) ;]6    

५ गलुररया नगरपामलका %) ;]6    

६ िधिुन नगरपामलका %) ;]6    

७ बााँसगढी नगरपामलका  %) ;]6    

८ बारबिर्दिया नगरपामलका  %) ;]6    

९ ठाकुरबाबा नगरपामलका %) ;]6    

१० राजापरु नगरपामलका  %) ;]6    

११ गेरुिा गाउपामलका %) ;]6 

 

   

१२ बढैयाताल गाउपामलका  %) ;]6 

 

 

 

 

 
  

११. ववषयगत क्षेत्रहरुको ववविण : 
laifout If]qx? cu'jf ;+:yf ;b:ox? 

!_ ;dGjo tyf 

;"rgf 

Joj:yfkg 

lhNnf k|zf;g sfof{no  lhNnf ;dGjo ;ldlt, 

g]kfnL ;]gf,  

;z:q k|x/L jn g]kfn, 

g]kfn k|x/L, g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L 

DEOC, g]kfn 6]lnsd 

:yfgLo Pkm=Pd=, kqklqsf 

g]kfn kqsf/ dxf;+3 

/fli6«o cg';Gwfg, s0ff{nL 

j];Lg sfof{no, CSDR/PA, 

KMJS Nepal, RKJS 

@_ vf]h tyf 

p4f/ 

lhNnf k|zf;g sfof{no,  g]kfnL ;]gf,  

;z:q k|x/L jn g]kfn, 

g]kfn k|x/L, 

ufpFkflnsfx?, 

gu/kflnsfx?, 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L 

DEOC, /fli6«o cg';Gwfg 

lhNnf sfof{no 

O{nfsf k|x/L sfof{nox?   

alb{of /fli6«o lgs'~h 

sfof{no, 7fs'/åf/f 

#_ u}/ vfB 

;fdu|L / lzlj/ 

Aoj:yfkg 

zx/L ljsf; tyf ejg 

lgdf0f{ ljefu, ;+3Lo 

cfof]hgf sfof{Gjog 

OsfO, g]kfnu~h / g]kfn 

/]8qm;, alb{of zfvf 

;fd'bflos jg pkef]Qmf 

dxf;3, 

;'/Iff lgsfo, PS;g P8 

g]kfn, o'lg;]km, l8lehg 

jg sfof{no, Knfg g]kfn 

DEOC, :yfgLo ljkb\ 
Aoj:yfkg ;ldlt -k|fljlws 

zfvf, lzIff zfvf _ 

pBf]u Jofkf/ ;+3, 

u};; dxf;+3, sd}of dlxnf 

hfu/0f ;dfh 
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laifout If]qx? cu'jf ;+:yf ;b:ox? 

$_ vfB tyf 

uf]bfd 

Aoj:yfkg 

s[lif 1fg s]Gb| ;Dks{ 

sfo{no, u'nl/of  

:yfgLo ljkb\ Aoj:yfkg 

;ldlt, :yfgLo txsf 

s[lif zfvfx?, g]kfn k|x/L, 

lhNnf ;dGjo ;ldlt 

ljZj vfB sfo{qmd 

/]8qm;, PS;gP8 g]kfn 

g]kfn vfB ;+:yfg /fhfk'/, 

sd}of dlxnf hfu/0f ;dfh 

g]kfn, u};; dxf;+3, lhNnf 

vfB clwsf/ ;+hfn, pBf]u 

jfl0fHo ;+3, 

%_ vfg]kfgL 

tyf ;/;kmfO{  

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

l8lehg sfof{no bfª 

lkmN8 sfof{no alb{of 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, 

j]; alb{of, hghfu/0f 

dlxnf ;+3 

o'lg;]km, Knfg, sd}of dlxnf 

hfu/0f ;dfh g]kfn 

^_ ;+/If0f lhNnf k|zf;g sfof{no  lhNnf jfnsNof0f ;ldlt 

g]kfn k|x/L, lh=;=;= 

o'lg;]km, PS;g P8\ g]kfn, 

g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, 

Knfg g]kfn 

/fwfs[i0f yf? hg;]jf s]Gb|,  

sd}of dlxnf hfu/0f ;dfh 

g]kfn, blnt dlxnf pTyfg 

;+3, dfOlt g]kfn, zlQm 

;d'x, cf]/]s g]kfn 

&_ :jf:Yo tyf 

kf]if0f  

:jf:Yo sfof{no, alb{of  lhNnf c:ktfn, :yfgLo 

ljkb\ Aoj:yfkg    

;ldlt, lhNnf ;dGjo 

;ldlt,g]kfn /]8qm; 

,cfo'a]{b c:ktfn 

;/sf/L :jf:Yo ;]jf k|bfos 

lgsfox?, o'lg;]km, ;]e b 

lrN8«]g, hghfu/0f dlxnf 

;+3, ;fd'bflos :jf:Yo 

s]Gb|x?, cf}iflw Joj;foL ;+3 

*_ cfkt\sflng 

lzIff 

lzIff lasf; tyf 

;dGjo OsfO{  

;DjlGwt :yfgLo txdf 

/x]sf lzIff lasf; 

zfvfx?, lhNnf ;dGjo 

;ldlt, PS;g P8\ g]kfn 

o'lg;]km, Knfg g]kfn, 

lhNnf ;dGjo ;ldlt 

KofA;g, Pg KofA;g 

cf/s]h]P;, a]; alb{of,  

sd}of dlxnf hfu/0f ;dfh 

g]kfn 

(_ k'gM:yfkgf 

tyf k'g{lgdf{0f 

zx/L ljsf; tyf ejg 

lgdf0f{ ljefu, ;+3Lo 

cfof]hgf sfof{Gjog 

OsfO, g]kfnu~h  

l8lehg sfof{no   

l8lehg jg sfof{no, 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 

l8lehg sfof{no afFs] 

lkmN8 sfof{no alb{of, 

aaO{ l;+rfO{ cfof]hgf, 

g]kfn ljB't k|flws/0f, 

:yfgLo ljkb\ Aoj:yfkg  

;ldlt -k|fljlws zfvf _ 

;f=jg pkef]Stf ;ldltx?, 

g]kfn 6]lnsd, 

lhNnfdf sfo{/t cGt/f{li6«o 

Uf};;x?, PS;g P8 g]kfn, 

s]o/ g]kfn, sd}of dlxnf 

hfu/0f ;dfh, g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L 

 

१२. सिोकािवाला ननकायको जजम्मेवािी 

 

क्र.सं. मनकायको नाि चजम्िेिार व्यचक्त चजम्िेिारी 
१ चजल्ला प्रशासन 

कायािलय/चजल्ला विपद् 
व्यिमथापन समिमत 

प्रििु चजल्ला अमधकारी  सिन्ियात्िक र नतेतृ्िदायी भमूिका मनिािह गने 

 आिश्यकता अनसुार क्षेमत्रय तथा केचन्द्रय 
मतरिा सहयोगका  लागी सिन्िय गने   

२ चजल्ला सिन्िय समिमत  चजल्ला सिन्िय 
अमधकारी  

 सिन्ियात्िक कायििा सहयोग गने 
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क्र.सं. मनकायको नाि चजम्िेिार व्यचक्त चजम्िेिारी 
३ मथानीय तहहरु प्रििु/ अध्यक्ष  नेततृ्िदायी भमूिका मनिािह गने 

 विषयगत क्षेत्रसग सिन्िय गरर राहत कायििा 
सहयोग गने 

 आिश्यकता अनसुार क्षेमत्रय तथा केचन्द्रय 
मतरिा सहयोग (िानिीय, आमथिक, भौमतक को  
लागी सिन्िय) 

 तथ्यांक संकलन तथा ब्यिमथापन 

 मथानीय तह अन्तगितका मिामथ्य समथालाई 
सवक्रय एिं तयारी हालतिा राख्न े 

४  सरुक्षा मनकायहरु प्रििु तथा प्रमतमनमध  सरुक्षा व्यिमथा गने 

 विषयगत समितीिा रवह सहयोग गने 

 राहत वितरणिा सहजीकरण गने  

 आपतकालीन उद्दार कायििा पररिालन हनुे  
५  राजनैमतक दलहरू दलका प्रििु/प्रमतमनमध  सिन्िय 

 स्रोत संकलनिा सहयोग 

 कायिकताि एिं जनपररिालन गने 

 आपसी सदभाि र सहयोग कायि गराउने  
६  चजल्ला आपतकामलन 

कायि संञ्चालन केन्द्र 
सूिना व्यिमथापन 
अमधकृत     

 

 सूिना संकलन, सिन्िय, संप्रषेण 

 तथ्यांक ब्यिमथापन 

 राहत वितरणको सिन्िय गने  
 आिश्यकता र उपलब्धताको पवहिान गरी 

जानकारी गराउने  
७  चजल्ला अगिुा सहयोगी 

मनका-Action 

Aid/KMJS   

अध्यक्ष/प्रमतमनमध  स्रोतको िोजी गने  
 राहत वितरणको सिन्िय गने  

 कोमभड १९ सिेतलाई िध्येनजर रािी 
मबषयगत के्षत्रको अगिुा भमूिका मनबािह गने  

८  नेपाल रेडक्रस  सोसाइटी सभापमत   राहत, िाद्यसािाग्री तथा अमथाई आिास  
ब्यिमथापन 

 आपतकालीन आिास तथा बन्दोबमती  
व्यिमथापनिा सहयोग गने 

९  विषयगत सरकारी 
कायािलय 

कायािलय प्रििुहरु  विषयगत समितीिा रवह क्षेत्रगत अगिुा 
भमूिका मनिािह गने 

 सम्बचन्धत कायािलयको आपत्कामलन योजना 
मनिािण गने 

 राहत वितरणको सहजीकरण गने  

 सािग्री जटुाउने ,सिन्िय गने 
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क्र.सं. मनकायको नाि चजम्िेिार व्यचक्त चजम्िेिारी 
१०  सबै उद्योग िाचणज्य संघ  अध्यक्ष/प्रमतमनमध  मत्रपाल तथा कम्िल जमता  सािग्री 

संकलन वितरण र व्यिमथापनिा सघाउन े

 आिश्यक सहयोग गने  
११  यातायात व्यिसायी 

प्रा.मल.हरु 
अध्यक्ष/प्रमतमनमध  राहत तथा उद्वार कायिका  लागी यातायातका 

साधनहरु र आिश्यकता अनसुार जन शचक्त 
उपलब्ध गराउने । 

१२  संिार िाध्यिहरु नेपाल पत्रकार 
िहासंघ, सञ्चारकिीहरु 

 सूिना संकलन तथा सम्प्रषेण 

 सिेतनािलुक सिुना तथा सिािार सम्प्रषेण 
गरी जनिेतना अमभिृर्द्द गने  

१३  नागररक सिाज संयोजक  राहत कायििा सहयोग तथा सिन्िय 

 िानि अमधकारको संरक्षण तथा सिाधानिा  
सहयोग पयुािउन े

१४  पेशागत व्यिसायी 
सिमतहरु 

अध्यक्ष/प्रमतमनमध  राहत संकलन, वितरण र उद्वार तथा संरक्षण 
कायििा सहयोग गने  

१५  गै.स.स.िहासंघ, रावष्ट्रय 
तथा अन्तरावष्ट्रय गै.स.स. 

अध्यक्ष/प्रमतमनमध  िानि स्रोत पररिालन गने 

 स्रोत साधन संकलनिा सहयोग गने 

 गै.स.स .िीि सिन्िय 

 क्षिता विकास तथा सहचजकरण कायि गने 

 जनिेतना जगाउने  

१६  चजल्ला अमपताल प्रििु   गिीयाििा हनु ेरोगब्यामध उपिारका  लागी 
प्रयाप्त तयारी अबमथािा रहन े 

 लक्षण सवहतका कोमभड १९ सङ्क्क्रमितको 
जाि/ पररक्षण र उपिारको  लागी उपलब्ध 
श्रोत साधनको व्यिमथा मिलाई तयारी 
अबमथािा रहने  

 आिश्यक सिन्िय गरी श्रोत साधन 
जटुाउन/ेपररिालन गने  

१७  मिामथ्य कायािलय  प्रििु   कोमभड १९ सिेतलाई िध्येनजर रािी 
मबषयगत के्षत्रको अगिुा भमूिका मनबािह गने  

 चजल्ला चमथत  मिामथ्य समथाहरुलाई 
आिश्यक सहयोग उपलब्ध गराउदै सवक्रय 
राख्न े 

 श्रोत साधन जटुाउने, सिन्िय एिं पररिालन 
गने  
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१३. प्रनतकायव क्रियाकलापहरुको ववविण :                                                                                                      

 

 

१४. आगलागीको जोखिम न्यूनीकिण गने पूवव तयािीहरु : 

क) सम्बचन्धत पामलका र चजल्ला विपद् ब्यबमथापन समिमतले एफएि रेमडयो िाफि त तपमसलका 
सन्देशहरु प्रशारण गने : 

मस.नं. वक्रयाकलाप कसले कहााँ 

१ मत्रपाल कम्िल, भाडा  
अमथाई आिासका  लागी 
काठ संकलन तथा 
व्यिमथापन  

नगरपामलका तथा गाउाँपामलकाहरु,  नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटी चजल्ला शािा तथा उपशािाहरु, किैया 
िवहला जागरण सिाज, उद्योग िाचणज्य संघ 
लगायतका अन्य सहयोगी समथाहरु िाफि त मत्रपाल 
कम्िल तथा भाडा, अमथाई आिासका  लागी काठ 
संकलन तथा व्यिमथापन  र वितरण 

आिश्यकतानसुार 
चजल्लाको विमभन्न 
मथानहरुिा 

२   राहत वितरण मथानीय विपद् तथा जलिाय ु उत्थानशील समिमत, 
सम्बचन्धत मथानीय तहहरु, चजल्ला प्रशासन कायािलय, 
सरुक्षाकिी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी  चजल्ला शािा 
उपशािाहरु र उद्योग िाचणज्य संघ साथै अन्य 
सहयोगी समथाहरु  

प्रभावित क्षेत्रिा 

३   एम्िलेुन्स सेिा एम्बलेुन्स संिालक संघ र संमथाहरुहरु चजल्ला भरी 

४   मिामथ्य चशविर चजल्ला अमपताल, मिामथ्य कायािलय, सम्बचन्धत 
मथानीय तहहरु अन्तगितका मिामथ्य शािा इकाइ र 
मिामथ्य सेिा प्रदायक संघ समथाहरु  

प्रभावित क्षेत्रिा 

५   विपद् सम्बन्धी सिुना 
तथा  जनिेतना 

चजल्ला आपतकालीन कायि संिालन केन्द्र, मिामथ्य 
कायािलय, पत्रकार िहासंघ, संिार िाध्यिहरु तथा  
सम्बचन्धत मथानीय तहहरु 

चजल्ला भर 

६   सिुना व्यिमथापन चजल्ला आपतकामलन कायिसञ्चालन केन्द्र, मथानीय  
आपतकामलन कायिसञ्चालन केन्द्र तथा  सम्बचन्धत 
मथानीय तहहरु 

चजल्ला भर 
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 हािाहरुी िलेको सियिा आगो बाल्ने नगरौ  ।  
 शरीरलाई िावहने आिश्यक िानेकुरा र पयािप्तिात्रािा झोमललो िानेकुराहरु िाने गरौ  ।  
 बालबामलका, जेष्ठ नागररक, गभििती िवहला तथा विरािीहरुको हेरिाहिा विशेष सतकि ता 

अपनाउऔ। 
 अत्यामधक गिीको कारण विरािी भएिा तत्कालै नचजकको मिामथ्य िौकी िा अमपतालिा 

तरुुन्त उपिारको  लागी व्यिमथा मिलाऔ । 

 गिी िौसििा  कोमभड-१९को सक्रिण बढी  हनुे हदुा मिामथ्य सम्बचन्ध िापदण्ड अपनाउन े
गरौ। 

 गिीका कारण पशुपंुक्षी विरािी भएिा नचजकैको पश ु चिवकत्सालयिा तरुुन्तै सम्पकि  गरी 
औषधी उपिार गने व्यिमथा मिलाऔ ।  

 केटाकेटीले भेट्न सक्ने ठाउाँिा सलाई, लाइटर जमता सािग्री नराख्नहुोस ्। 

 भान्सािा िाना बनाउाँदा ग्यााँस िा आगो बल्ने अिमधभरर भान्सा छाडेर टाढा नजानहुोस ्। 

 यथासम्भि ग्यााँस मसमलण्डरलाई भान्सा कोठाभन्दा बावहर नै राख्नहुोस ्। 

 मसमलण्डरको पाइप, मसमलन्डर सिय–सियिा जााँि गनुिहोस,् कुनै िराबी िा टुटफुट पाउन ुभएिा, 
तरुुन्त ििित गराउन लगाउनहुोस ्। 

 िाना बनाइसकेपमछ ग्यााँसको रेगलेुटर बन्द गने तथा सिय–सियिा ग्यााँस मसमलण्डर र पाइपको 
सरसफाइ गनुिहोस ्। 

 ग्यााँस मसमलण्डर घर ल्याउन अचघ मसल नभएको, तौल किजमतो लाग्ने, धेरै गन्हाउने मलक भएको 
शंकामपद मसमलण्डर नल्याउनहुोस ्। 

 घरिा भएका विद्यतु उपकरणहरू सही अिमथािा छ÷छैन मनयमित जााँि गनुिहोस,् नाङ्गो तार, 

टुटेफुटेका चमिि, एक्सटेन्सन कडिलाई ििित ्तथा पररितिन गनुिहोस ्। 

 एक्सटेन्सन कडििा धेरै विद्यतु िपत गने आइरन, वहटर, विज, िाइक्रोिेभ ओभन, िोटर तथा 
अन्य धेरै उपकरण जोडेर एकैिोवट प्रयोग नगनुिहोस ्। 

 २ वपन चमििको बदलािा मसधै नाङ्गो तार सकेटिा पसाएर विद्यतुीय सािग्री प्रयोग कवहल्यै 
नगनुिहोस ्। 

 प्रयोग नभएको अिमथािा विद्यतुीय सािग्रीहरू सकेटबाट मनकालेर अलग राख्नहुोस ्। 

 रामत सतेु्न बेलािा िा घर छाडेर बावहर जानपुदाि सम्पूणि विद्यतुीय उपकरणहरू बन्द गरेरिात्र 
जानहुोस ्। यसले तपाईंलाई आगलागीबाट सरुक्षािात्र होइन मबजलुीको िपतिा किी ल्याउन 
पमन सहयोग पयुािउछ 

 हािा िलेको अिमथािा िलुा मथानिा आगो नबाल्नहुोस,् बारी, बाटोिा बामलएको आगो पूणि 
रूपिा मनभेको मनक्यौल गनुिहोस ्। 

 घरिा पेट्रोल, मडजेल, िट्टीतेलको भण्डारण नगनुिहोस ्। यमता सािग्रीिा केटाकेटीको पहुाँि 
रोक्नहुोस ्

 घरिा प्रज्ज्िलनशील पदाथिहरू राख्न परे यसलाई छुटै्ट, उपयकु्त भााँडोिा राम्रोसाँग मबको बन्द 
गरेरिात्र राख्नहुोस,् जहााँ आगोको स्रोत सहजै पगु्न नसकोस ्। 
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 केटाकेटीले जोचिि आाँकलन गनि सक्दैनन ्उनीहरू िेल्ने क्रििा ठूला िामनसको नक्कल गरेर 
आगोको प्रयोग गनि सक्दछन ्केटाकेटीलाई िात्र घरिा एक्लै नछाड्नहुोस ्। 

 घर तथा घर िरपर सरसफाइ कायि राख्नहुोस ् 

 घर, गोठ िाली छाडेर नजानहुोस,् आफू केही सियका  लागी जानपुदाि मछिेक िा आफन्तलाई 
हेरिाह गनि आग्रह गनुिहोस ्। 

 कोठामभत्र िरुोट निानहुोस ्तथा जथाभािी िरुोटका ठूटा नफ्ााँक्नहुोस ्। 

 

अनेपचक्षत आगलागीका पूिि तयारी : 
 आफ्नो िोबाइलिा िा घरको टेमलफोन सम्पकि  सूिीिा िारुण यन्त्र दिकलको नम्बर सेभ गरेर 

राख्नहुोस ् 

 घरिा रहेका पानीका ट्याङ्की पूणि रूपिा ररत्तो हञु्जले प्रयोग नगनुिहोस,् आकचमिक अिमथाको  
लागी केही िात्रािा पानी जोहो गरेर राख्नहुोस ्। 

 घरिा फायर ब्ल्याङे्कट, फायर एचक्मटनगसुर राख्नहुोस ्। 

 कोठािा मसठी, टििलाइट सदैि तैयारी अिमथािा राख्नहुोस ्। 

 कोठािा िन्ती, झम्पल, िातिलजमता सािग्री सरुचक्षत साथ राख्नहुोस,् जसले आकचमिक अिमथािा 
झ्याल, ढोका फोडेर बावहर मनचमकन सवकयोस ् 

 आफू बसेको घर िा कायािलयिा आकचमिक अिमथािा कसरी सरुचक्षत साथ बावहररन सवकन्छ 
त्यसको पवहिान तथा आाँकलन गनुिहोस ्। 

 िन के्षत्रिा डाँढेलो लगाउने तथा िरुोट िाएर जथाभािी नफ्ाक्नहुोस ्। 

आगलागी भईहालेिा के गने ; 
 तपाईंले कुनै आगलागीको घटना देख्न ुभएिा, तत्काल छेउछाउिा रहेका अन्य व्यचक्तलाई पमन 

िबर गनुिहोस ्र मनयन्त्रणिा सहयोगका  लागी आग्रह गनुिहोस ्। 

 आगलागी कसरी भएको जाने्न प्रयास गनुिहोस ्। विद्यतुीय िा अन्य आगो  
 आगोको आकारिा वििार प¥ुयाउनहुोस,् आगो फैलन सक्ने र आगो तपाईंको मनयन्त्रणिा आउने 

सम्भािना छैन भने तत्काल िारुण यन्त्रलाई िबर गनुिहोस ्। 

 विद्यतुबाट आगो लागेको शङ्का लागेिा घरिा रहेको िेनचमिि तत्काल बन्द गनुिहोस ्। 

 विद्यतुीयबाहेक अन्य सािान्य सानो आगलागी छ भने पानीको सहायताले मनभाउने प्रयास गनुिहोस ्
। 

 आगो कोठामभत्र लागेको छ र मनयन्त्रण गनि सम्भि छैन भने कोठाको ढोका बन्द गररर्दनहुोस ्
। यसले आगोलाई सहजरूपिा फैलन र्दाँदैन  

 आगलागी भएको मथानिा अचग्न मनयन्त्रक बाहेक अरूलाई प्रिेश गनि नर्दनहुोस ्

 आफ्नो ज्यान जोचिििा रािेर आगलागी भएको मथानबाट सािान मनकाल्ने प्रयास नगनुिहोस।् 

 आगलागी भएको मथानदेचि नचजकै रहेको िखु्य िौकिा केही सहयोगीलाई िारुण यन्त्रलाई 
बाटो देिाउनका  लागी पठाउनहुोस ्। 

 आगलागीबाट केही सािग्री जोगाउन सवकन्छ भने त्यसलाई मनकालेर सरुचक्षत मथानिा 
राचिर्दनहुोस ्। 
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 व्यचक्तगत घर तथा कायिलयहरूिा पमन सरुक्षाको  लागी बजारिा सहज र सपुथ िूल्यिा 
उपलब्ध हनेु (आगो मनभाउने यन्त्र) फायर एचक्मटनगसुर, फायर ब्ल्याङे्कट राख्न सवकन्छ जसले 
आगलागीको शरुुिाती सियिा नै आगलागीलाई मनयन्त्रण गरी जन–धनको थप क्षमत हनुबाट 
रोक्न सवकन्छ । 

 

ि)सम्िचन्धत के्षत्रगत अगिुा मनकायले प्रिार प्रसारका  लागी उपयकु्त सािाग्रीहरु तयार गरी िातहतका 
मनकायहरुलाई पररिालन गने ।  

ग) आगलागीको प्रभाि न्यून गनि मथानीय तह,, मथानीय विपद् तथा जलिाय ुउत्थानशील समिमतहरुले 
जोचिििा रहेका विपन्न तथा गरीि पररिारहरुको पवहिान गरी चजल्ला विपद् व्यिमथापन समिमत, 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्य सहयोगी समथाको सिन्ियको व्यिमथा मिलाउने । 
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१५. दमकलमा भनवका लागग पानीका श्रोतहरुको ववविणुः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आगलागीको सियिा िरुण यन्त्र 
लाइ पानी ररवफल गनिका  लागी 
सम्भावित मथानहरुको नक्सा  

प्राकृमतक नर्द 
मसिाइ नहर 
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अनसूुिीहरु 
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अनुसूची-१ पानीको श्रोत िहेको स्थानीय तह एवम ्वडा नं. सर्हत 

 

afF;u9L gu/kflnsf M 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u af]l/ªx?sf] ljj/0f M j8f  

aaO{gbL, vf]6] vf]nf, bf]Gb|] vf]nf, ;jfË vf]nf lr;L vf]nf,  ! 

lkk/xjf 6fF8L / Rofdftfn, d'nkfgL -!!! ld6/ tnaf6 lgsflnPsf]_,3§]vf]nf / w}/]gL l;rfO cfof]hgf, 

/fFemf, lar6f]n, nDaLkmfF6f, c/;]jf / 3f/La]txgL l8uaf]l/ª, 

@ 

s'y|fnulgof l;rfO{ cfof]hgf, l;d|xjf, aaO{ gx/, /]pvf]nf, dfgvf]nf, 8'8'jf, nvgf df5f kf]v/L, ;fGtf 

rGbsf] df5fkf]v/L 

# 

hgtfdflj uf]7jf tfn, rlsoftfn, dlgsfk'/tfn,  $ 
lgdfxftfn, afF;u9Ltfn, df]ltk'/tfn, afX|la3f ;fd'bflos agpkef]Qmf ;ldlt tfn, /fdk'/ ;fd'bflos 

agpkef]Qmf ;ldlt tfn, ;lt ;fd'bflos agpkef]Qmf ;ldlt tfn, agzlQm ;fd'bflos agpkef]Qmf ;ldlt 

tfn / a]n6f/L ;fd'bflos agpkef]Qmf ;ldlt tfn 

% 

aaO{ gx/,sdn vgfn / a;Gt u'?ªsf] df5f kf]v/L, uf]a|}nfkmfF6f ;fd'bflos agsf] tfn= lrN8]g kfs{sf 

tfn,  

^ 

agabL{of ;fd'bflos agsf] tfn, rlsofafaf ;fd'bflos agsf] tfn, lgns07 ;fd'bflos agsf] tfn, 

sfnLu08sL k|faLsf] df5fkf]v/L, bz/yrGb cfwf/e"t laBfnosf]] df5f kf]v/L, aaO{ l;rfO{ gx/ 

& 

aaO{ l;rfO{ gx/, /]pvf]nf, emg}{of l;rfO{ cfof]hgf / e};f ;f}o{ l;rfO{, nId0fftfn, a]nf}/L l;dtfn, 

lqdflj ssf}/fsf] tfn, d'la{of df5f kf]v/L, ssf}/f l8u, cfof]hgf 

* 

aaO{ gx/ sf]O/]nL vNnf l;d;f/ tfn df5fu9, xftLvNnf y'dgLtfn zflGtgu/ / tf]/}of r6s}of tfn 

tf]/}of 

( 

u'nl/of gu/kflnsf 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u 

af]l/ªx?sf] ljj/0f M 
j8f g+= cjl:ylt 

बेहनािा नाला  गलुररया न.पा. १ १६ नम्बर   
सरय ुनर्द  ग.ुन.पा.२ कृष्णसार हदैु िोहम्िदपरु ्ग.ुन.पा. ११/१२सम्ि   
बबई नर्द  ग.ुन.पा. २ हदैु िोहम्िदपसुिम्ि   
भिना ताल  ग.ुन.पा. १२ भिना भैंसावह  
इनार  ग.ुन.पा. का मबमभन्न िडा िा केवह   
पोिरी  ग.ुन.पा. ३ मनिकोर्ठया   
पोिरी  ग,ुन.पा. ३ मसकोवहया   
पोिरी (८ िटा)  ग.ुन.पा. मबमभन्न िडािा   
बोररंगहरु (हरेक िडा िा लगभग ५००)  ग,ुन.पा. का प्रत्येक िडा िा ५०० जमत   

u]?jf ufpFkflnsf M 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u af]l/ªx?sf] ljj/0f M j8f g+= cjl:ylt 

u]?jf gbL !,$,%,^  
s0ff{nL gbL !,@, #  
a'9L s'nf] !,@,#,$ / %  
d}gfgfnf % / ^  

af/alb{of gu/ufpFkflnsf M 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u af]l/ªx?sf] 

ljj/0f M 
j8f g+= 

cjl:ylt 

s'd/u8\8L tfn, 6/f}{xjf tfn, ;Tvnjf tfn, a]n3f/L 

s~rg tfn, s'dx/b\bf tfn, vf};f}x\jf tfn 

;Demgf kmfF6f j8f ^, agu}F /  

stlg{of j8f (, v}/]gL j8f (, 

a]3f/L / l;D/x'jf, vf};f]x\jf ufpF 

j8f ( 
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hAbL v]nf, /fhs'nf, cf}F/L vf]nf, efbf vf]nf, h'/ kfgL 

vf]nf 

j8f gDa/ ^ sf] dfgk'/, hogu/ / 

l;p/Lof 6f]n, cf}F/L j8f *, j8f 

gDa/ (, !), !!  

 

 

df5fkf]v/L 

j8f gDa/ ! sf] ;}nfxL, a}l/of ufpF 

j8f $ 

 

dem/f s'nf j8f ! sf] ;a} e]unfO 5'g]  

af]l/ª j8f ! sf] km'naf/L  

O{gf/ j8f g+Da/ $  

e'ldut l;FrfO j8f gDa/ $ sf] u]?jf, 3f]/kL6\6f, 

a}/Lof, /fgLk'/, hutLof nufPtsf 

ufpFdf !)) yfg af]l/ª uf8LPsf] 

 

 

 

7fs'/afaf gu/kflnsf M 

क्र स मथानीय तहको नाि िडा नं टोल /बमतीको नाि  वकमसि 

 

 

 

 

१ 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपामलका 

 

 

 

 

1 

िोदाउ गरुुिान टोल 

डमु्रनेी टामडपरु टोल 

डमु्रनेी गैरान टोल 

डमु्रनेनी मसिलपरु टोल 

 

 

मडप बोररङ 

 

भरुरगाउ‚ कट्न्याहन टोल 

भरुरगाउ मसिलपरु टोल 

भरुरगाउ‚ बड्का गाउ टोल 

 

पोिरी 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपामलका 

 

 

 

 

2 

कििला‚ प्रतापपरु‚ 

बलाती ‚ मसिा थारुको घर  

र गेगिुा थारुको घर नचजक 

 

 पोिरी 

अम्रनेी‚ आम्बासा‚ कििला‚ 

िलुपरु‚ मतनघरुिा‚ पेरहनी‚ 

प्रतापपरु‚ बेसिािफाटा ‚  

रानीपरु‚ सत्घरुिा‚ सजुनपरु 

   
 

मडप बोररङ् 

3 ठाकुरबाबा नगरपामलका  

 

3 

नेउलापरु‚ मििैया‚ मगदरपरु ‚  

िानपरु 

पोिरी 

जडुपानी‚ िानपरु‚ मगदरपरु ‚  मडप बोररङ 
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मििैया‚ नेउलापरु‚ गोदाना ‚  

4 ठाकुरबाबा नगरपामलका  

4 
िािनपरु - बबई चशशु  

आ वि नचजक‚ बगनाह ‚  

बगिदा‚ सैनिार‚ िैनिार 

मडप पोिरी 

िािनपरु‚ िैलार‚ बगनाह ‚  

बगिदा 

मडप बोररङ 

5 ठाकुरबाबा नगरपामलका 7 कामलगौडी‚ िोहनपरु पोिरी 

िचुक्तपरु मडप बोररङ 

6 ठाकुरबाबा नगरपामलका 8 बगैया गाउ‚ िढेला‚ पोिरी 

 

7 

ठाकुरबाबा नगरपामलका 9 बानगुाउ‚ सयुिपटुिा पोिरी 

सल्यानपरु फाटा‚ बट्किा 

टोल 

मडप बोररङ 

पटकुलो नहर 

8 ठाकुरबाबा नगरपामलका 5 बनकट्टी‚ बनविर‚ तवकया ‚  

गोविन्दपरु 

पोिरी 

गोविन्दपरु‚तवकया‚ बन्कट्टी‚ 

बनविरपरु‚ शाहीपरु‚ ढुङ्क्ग्रहिा 

मडप बोररङ 

dw'ag gu/kflnsf M 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u af]l/ªx?sf] ljj/0f M j8f g+= cjl:ylt 

cf]/fxL vf]nf, s0ff{nL eFufnf], 8Nnf xf]d:6] kf]v/L ! j6f, l8uaf]l/ % j6f, s0ff{nLsf] s'nf]x? !  
!% j6f JolQmut df5f kf]v/L / aaO{ gx/,  @  

eu/}of l;d;f/ tfn, afns'df/L s[ifL df5fkf]v/L tfn, wgf}/f df5f kf]v/L, l6sf a=7f/fdu/sf] 

df5f kf]v/L, xf]d axfb'/ Rff}w/Lsf] df5f kf]v/L vftf, d'Qm ds}of a:tLdf /x]sf] l8uaf]l/ª, eufxf 

vftf kfs{ glhs lkmN8df /x]sf] l8uaf]l/ª,  

#  

Dffr8df xl/x/sf] @ j6f Dff5f kf]v/L, sfn'/fd rf]w/L ! j6f, ab|el/ofsf] l;d;f/ tfn / b]j/fgL 

tfn, ab|el/ofdf /x]sf /fds'df/ rf}w/L, /fdl;+x rf]w/L, v]d a=rf]w/L, k|]d rf}w/Lsf] df5f kf]v/L, 

df}xjfdf /x]sf] uef{ rf]w/Lsf] df5f kf]v/L, a]njfdf /f3j rGbsf] !) laufxfdf /x]sf] df5f kf]v/L, 

a;Gtf g]kfnsf]' df5f kf]v/L, klt/fd rf]w/Lsf] df5f kf]v/L, aaO gx/ / k|ltef /fgfsf] l8u 

af]l/ª . 

$  

lr/f}6] ;fd'bflos agdf ! j6f tfn, hf8] ;fd'bflos agdf !, >Ls[i0f ;fd'bflos agdf !, 

l8uaf]l/ª hf8] !, aaO{gbL /fdgu/ 

%  

>LuF8f tfn >LuF8f6f]n, /fdbf; yf?, d]jffnfn uf}td, 7fs'/ rf}w/L, 6+s jnL, nf]sd0fL cfrfo{, 

;gt vgfn, k|tfk u'?ªsf] df5fkf]v/L, >Ls}8f 6f]ndf #, # g+= ufpFdf ! j6f, aaO gx/,  

^  
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Tff/ftfn tfn, j8f sfof{no 5]psf] tfn, gd"gf s[lif Pu|f]sf] @ kf]v/L, uufj:tLdf /x]sf] s]zL 

s[ifL kmd{ df5f kf]v/L, j8f sfof{nod /x]sf] % j6f af]l/ª. 

&  

aaO gbL, l8uaf]l/ lzjgu/ @ j6f / u0f]zk'/ ! j6f, kf]v/L gePsf] *  
l3ld/] tfn, $ j6f l8uaf]l/, & ;fgf], aaOgbL (  

Af9}oftfn ufpFkflnsf M 

kfgLsf >f]tx? -kf]v/L, tfn, Ogf/ / l8u 

af]l/ªx?sf] ljj/0f M 
j8f g+= 

cjl:ylt 

a9}oftfn $ / % df cjl:yt  

Dff5fkf]v/L–%) j6f j8f gDa/ #, $ / %    

df5fkf]v/L j8f gDa/ ! sf] ;}nfxL, a}l/of ufpF j8f $  
dem/f s'nf j8f ! sf] ;a} e]unfO 5'g]  

l8u af]l/ª–$ j6f j8f ! / @ df  

 

 

 

अनुसूची-२ सुिक्षा यूननटहरुको ववविणुः 

मस.नं प्रहरी ईकाईको नाि नािथर दजाि सम्पकि  न ईन्िाजि न. 

१ चज.प्र.का.िर्दिया मबरेन्द्र बहादरु शाही प्रहरी उपरीक्षक ९८५८०३५५५५ 
  

२ ई.प्र.का.सानोश्री प्रर्दप काकी प्रहरी नायब मनररक्षक ९८५८०९०५३९ ९८४८०४६३२३ 

३ मस.प्र.िौ.िथरुा  िडक बहादरु डागी प्रहरी नायब मनररक्षक ९८६९९६८५९७ ९८४४९४४१५८ 

४ स.प्र.से.िर्दिया शान्तराज भारती प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९९ ९८४७८५२१७७ 

५ का.स.ुगाडि िर्दिया प्रिे बहादरु थापा प्रहरी नायब मनररक्षक ९८६९९६८८८९ ९८४८२६२१०९ 

६ प्र.िौ.िहम्िदपरु  बर्दिया  झकु प्रसाद पौडेल प्रहरी नायब मनररक्षक ९८६९९६८६८८ ९८४३१३९५२७ 

७ प्र.िौ.सरुजपरु बर्दिया  विष्णलुाल जैसी प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६८९ ९८४८३८७७७७ 

८ प्र.िौ.िैरापरु (क) बर्दिया  श्याि कुिार कुिाल प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९० ९८१२५०२५३३ 

९ प्र.िौ.िैरापरु (ि) बर्दिया  धिि बहादरु बढुाक्षेत्री प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९८ ९८४८४४०७४२ 

१० प्र.िौ.ताराताल बर्दिया  नयाराि काकी प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९१ ९८४८८७२१८३ 

११ अ.प्र.पो.राधाकृष्ण िोक  हेिराज शिाि प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९२ ९८६८९४१०५८ 

१२ प्र.चज.अ.मन.गाडि  मभि बहादरु राित प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९३ ९८५७८९०६९९ 

१३ चज.अ.स.तथा स.ुप्र.ई. बर्दिया कुल बहादरु बमनेत प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९४ ९८००५४४६२१ 

१४ चज.ट्रा.प्र.का.बर्दिया लोकेन्द्र बहादरु िल्ल प्रहरी नायब मनररक्षक ९८५८०९०५२७ ९८५८७९०००१ 

१५ ई.प्र.का.राजापरु मिन बहादरु घले प्रहरी नायब उपररक्षक ९८५८०९०५३० ९८५१२८१९८२ 
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मस.नं प्रहरी ईकाईको नाि नािथर दजाि सम्पकि  न ईन्िाजि न. 

१६ मस.प्र.िौ.गोमडयाना गोपाल जेठारा प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५४१ ९८४२६६०८५४ 

१७ प्र.िौ.िैररिन्दनपरु अिर बहादरु थनेत प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५२० ९८४७४१५८५५ 

१८ प्र.िौ.मभम्िापरु बर्दिया िसुीराि िौधरी प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५२१ ९८४८१७२८६९ 

१९ ई.प्र.का.िैनापोिर बर्दिया धििराज जोशी प्रहरी मनररक्षक ९८५८०४२१०० ९८५१२८१६५७ 

२० प्र.िौ.जिनुी बर्दिया तेज बहादरु िड्का प्रहरी नायब मनररक्षक ९८६९९६८८९० ९८४८०४२३३८ 

२१ प्र.िौ.कामलका बर्दिया सन्त ब.पाल प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५१६ ९८४८४६१०९५ 

२२ प्र.िौ.चशतलाबजार बर्दिया िगेन्द्र कुिार ित्री प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०४३१०० ९८४१७१७०८४ 

२३ ई.प्र.का.िग्नाहा भरुरगाउ कमबराज रोकाय प्रहरी मनररक्षक ९८५८०४३०७७ ९८५१२९४९१३ 

२४ प्र.िौ.सयुिपटुिा हरर बहादरु झकुाल प्रहरी नायब मनररक्षक ९८५८०९०५२३ ९८२३४४५९४० 

२५ अ.प्र.पोि ठाकुरद्वारा हिुलाल बढुाथोकी प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६९९६८६९५ ९८४८०५६०१४ 

२६ अ.प्र.पोि बकुिा अब्दलु कलाि िााँ प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०३५१६६ ९८४४८८४३६४ 

२७ ई.प्र.का.बामनयाभार गोपीकृष्ण सबेुदी प्रहरी मनररक्षक ९८५८०९०१०५ ९८५१२८१४४९ 

२८ ई.प्र.का.जयनगर केशबदत्त जोशी प्रहरी नायब मनररक्षक ९८५८०९०५३४ ९८५८०९३२१५ 

२९ ई.प्र.का.िोमतपरु मबरेन्द्र मसह थापा प्रहरी मनररक्षक ९८५८०९०५३७ ९८५८०५६४४४ 

३० प्र.िौ.कतमनियाघाट भेषलाल बढुाथोकी प्रहरी नायब मनररक्षक ९८५८०९१३३३ ९८०२५४९४०७ 

३१ प्र.िौ.िेपाङ् जय प्रकाश भट्ट प्रहरी नायब मनररक्षक ९८६९५४७६७० ९८६८८०६४२९ 

३२ प्र.िौ. लक्ष्िणा मनरक बहादरु बमनेत प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८६४२८३२६५ ९८५८०३०६१० 

३३ अं.प्र.पोि ककौरा प्रिे ब.रोकाय प्रहरी हिालदार ९८६९९६८६९६ ९८४८०६९६३८ 

३४ ई.प्र.का. ढोढरी राजन कुिार गौति प्रहरी मनररक्षक ९८५८०९०५२९ ९८५८०९०१०७ 

३५ प्र.िौकी कोर्ठयाघाट  मभि ब.िमल प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५२५ ९८६८२२६०८० 

३६ प्र.िौकी धनौरा  शम्सेर बहादरु बोहरा प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५१९ ९८२४५२०२५४ 

३७ ई.प्र.का.पाताभार नि राज के.सी. प्रहरी मनररक्षक ९८५८०९०१११ ९८५८०९०५३२ 

३८ प्रहरी िौकी िनाउ लाल बहादरु सााँउद प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०९०५२२ ९८६८७८२४३७ 

३९ प्र.िौ. पशपुमतनगर रिेश िौधरी प्रहरी सहायक 
मनररक्षक 

९८५८०४७१०० ९८४४९८४४९८ 
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lhNnfdf /x]sf g]kfnL ;]gfsf ;Dks{ ;"rL M 
s|=;+= sfof{nosf] gfd bhf{ k|d'vsf] gfd sfof{nosf] kmf]g 

g+= 

df]jfO{n g+= 

! b]ljbQ u0f, 7fs'/åf/f k|d'v 

;]gfgL 

lbg]z sfsL{ )*$$@))$ (*%!@!#($^ 

@ ah|bn u0f, ;'/Iff u'Nd u'nl/of ;]gfgL Zofd' zfxL )*$$@)^!) (*%!!&&!!! 

 
b]ljbQ u0f cGt{ut ;'/Iff kf]i6x?df ePsf sdf08Lª kf]i6 ljj/0f M 

qm=;= lgsfo gfd kb ;Dks{ g+= 

! u0f x]8Sjf6/ lbg]z sfsL{ k|d'v ;]gfgL  9851213946, 
9843777575 

@ …sÚ u'Nd /Defk'/ ;]gfgL u0f]z cdufO{ 9841436920 
# a]txgL kf]i6 ofs'a tdfª hdbf/ 9841747830 
$ y'dgL vFu /fO{ hdbf/ 9845118666  
% ef;tfn  u0f]zgfy ltjf/L hdbf/ 9846048086 

^ 9s]nf  /fhlszf]/ rf]w/L u'Nd sfo{ x'Fbf -xjNbf/_ 9846291518 

& k/]jfcf]8f/ /fd axfb'/ s'dfn x'Fbf 9846131786 
* …vÚ u'Nd s0ff{nLv ljlkg cfrfo{ ;x ;]gfgL 9846750892 
( nu'gfdrfg la/ axfb'/ yfkf x'Fbf 9869244243 
!) aGhl/of d'lQmgfy e08f/L ;x;]gfgL 9841380031 
!! u}8fdrfg k|sfz nfdf hdbf/ 9841464737 
!@ agv]t s]zj huf{ du/ hdbf/ 9845570706 
!# xflQdrfg ;Gtf]if tfdfª u'Nd sfo{ x'Fbf -xjNbf/_ 9860896303 
!$ cf]vl/of nf]s]Gb| a=v8\sf hdbf/ 9848088643 
!% …uÚ u'Nd u''7L 

'l/rf 
l/r8{ k|hfklt ;x ;]gfgL 9841756475 

!^ x/]{ rqm axfb'/ zfxL ;x ;]gfgL 9863467283 
!& vf]tvf]nf 3gZofd yfkf x'Fbf 9810160215 
!* r]kfª gj/fh sfsL{ hdbf/ 9869745029 
!( 7'nf]>L e/t s'df/ sfsL{ u'Nd sfo{ x'Fbf -xjNbf/_ 9863225792 
@) sflngf/f dgf]h /fO{ hdbf/ 9800965687 
@! nfldbdf/ lgd k|;fb kGyL x'Fbf 9846210262 
@@ jf;kfgL lzj/fd yklnof hdbf/ 9846906042 
@# lzjk'/ g/ axfb'/ ufd hdbf/ 9840007252 
@$ /ftfdf6f ho axfb'/ rGb hdbf/ 9866906334 
@% …3Ú u'Nd cd|]0fL k|tfk hFu s'j/ ;]gfgL 9846119158 
@^ ;}gfjf/ s]zj yfkf du/ u'Nd sfo{ x'Fbf -xjNbf/_ 9847992163 
@& e'l/ufpF zFs/ l;+x wfdL hdbf/ 9867334928 
@* vo/e§L cfb't l;x+ /fO{ hdbf/ 9846311272 
@( 9f8jf; rGb| axfb'/ sfsL{ hdbf/ 9842107594 
#) 8Nnf Uffg axfb'/ df]Qmfg 

 
xjNbf/ 9849344362 

#! /fhsfF8f Go"6g rf}w/L hdbf/ 9844898511 
 

;z:q k|x/L an g+= #! u0f x]=Sof.jM 
s|=;+= यमुनकटको नाि प्रििुको नाि प्रििुको CUG नं. कायािलय संिारको CUG नं. 
1.  नं.३१ गण हे.क्िा.बर्दिया सप्रउ नर बहादरु राित 9851272118 985127213९ 

2.  नं.३१ गण हे.क्िा.बर्दिया सप्रनाउ मभि बहादरु िौधरी  9848029133  
3.  नं.३१ गण हे.क्िा.बर्दिया सप्रनाउ गोमबन्द ब. के.सी. 9851258913  
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s|=;+= यमुनकटको नाि प्रििुको नाि प्रििुको CUG नं. कायािलय संिारको CUG नं. 
4.  आचश्रत गलु्ि रोल्पा सप्रनाउ होिनाथ भट्टराई 9852028135 9849757843 

5.  विओवप फुटाहा सप्रमन  भिुनेश्वर न्यौपाने   9868747883 9851272479 

6.  विओवप कालाबन्जार  सप्रमन तेज बहादरु बोहरा   ९८५१२५८४१५ 9848083859 

7.  विओवप कट्टी सप्रमन वटकाराि िैनाली 9851144026 9845260561 

8.  विओवप  धनौरा  सप्रमन धन कुिार अमधकारी 9851272548 9851272549 

9.  विओवप  भगरैया  सप्रमन अचमित िोहान 9851284027  

10.  विओवप राजापरु  सप्रमन िेिराज बोगटी 9848180622 9851272480 

11.  विओवप धििबचमत सप्रमन ईश्वरी बहादरु पनु 9851258901 9848234607 

12.  सरुक्षा बेश कतमनिया सप्रमन निराज शाही  9851259202  

13.  सरुक्षा बेश सानोश्री सप्रमन मबशाल पाण्डेय ९८५१२५९१५६  

14.  सरुक्षा बेश मतला रोल्पा हरर बहादरु पोख्रले  9849299145 
15.  मबओपी कण्ठपरु सप्रमन नमबन बढुाथोकी 9851259365  
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अनुसूची-३ स्वास््य कायावलय तथा केन्रहरुको ववविणुः 

क्र.स. मिामथ्य कायािलयको नाि ठेगाना प्रििुको नाि सम्पकि  नं. 
१.  बर्दिया अमपताल गलुररया बर्दिया डा. सभुाष पाण्डेय ९८५८०३२१७७ 

२.  िैरापरु मिामथ्य िौकी गलुररया नगरपामलका जनकनाथ योगी ९८४१०१९८३५ 

३.  िथरुाहरिार मिामथ्य िौकी गलुररया नगरपामलका किल भट्टराई ९८५८०४६३६५ 

४.  िोहिदपरु मिामथ्य िौकी गलुररया नगरपामलका नारायण प्रसाद पोिरेल ९८४८०७९४८९ 

५.  पदनाह मिामथ्य िौकी बारबर्दिया नगरपामलका रिेश पौडेल ९८६४९६९७०६ 

६.  िंगरागडी प्राथमिक मिामथ्य केन्द्र बारबर्दिया नगरपामलका थीर बहादरु िडका ९८५८०४८४४४ 

७.  िामनयाभार मिामथ्य िौकी बारबर्दिया नगरपामलका िध ुज्ञिाली ९८४८०२३६५९ 

८.  धधिार मिामथ्य िौकी बारबर्दिया नगरपामलका जंग िहादरु िौधरी ९८४८०२७६८५ 

९.  ढोढरी मिामथ्य िौकी िधिुन नगरपावकला ओि बहादरु िनुारा ९८६८२२०३११ 

१०.  ताराताल मिामथ्य िौकी िधिुन नगरपावकला केशि प्रसाद िहतो ९८४८०३४२९१ 

११.  सयुिपटुिा मिामथ्य िौकी िधिुन नगरपावकला पूणि िहादरु ित्री ९८५८०२६२६५ 

१२.  सानोश्री मिामथ्य िौकी िधिुन नगरपावकला टंक प्रसाद गडतौला ९८५८०५९२६१ 

१३.  राजापरु प्राथमिक मिामथ्य केन्द्र राजापरु नगरपामलका डा. भानुु ुभक्त ढकाल ९८४५६७७८३१ 

१४.  मभम्िापरु मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका राजेन्द्र शाह ९८६३१९९९६१ 

१५.  िदालपरु मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका तेज िहादरु थारु ९८६८१११४१३ 

१६.  नयागाउ मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका सरेुश कुिार िौधरी ९८४८०६६६१० 

१७.  िानपरुटपरा मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका जानकी िलाउने ९८४४८३७०८५ 

१८.  िैरीिन्दनपरु मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका गंगाराि िौधरी ९८४९६५१११५ 

१९.  दौलतपरु मिामथ्य िौकी राजापरु नगरपामलका केशर िहादरु मसंह ९८४८४४३३९६ 

२०.  पाताभार मिामथ्य िौकी गेरुिा गाउाँपामलका भपेुन्द्र शाही ९८१२५३२४५० 

२१.  गोला मिामथ्य िौकी गेरुिा गाउाँपामलका बसन्ती मसंह ९८६८५६४६२९ 

२२.  िनाउ मिामथ्य िौकी गेरुिा गाउाँपामलका राजेन्द्र प्रसाद शाह ९८५८०२०२९५ 

२३.  पशपुमतनगर मिामथ्य िौकी गेरुिा गाउाँपामलका तुु ुलसा देिी भट्टराई ९८४८६३८२११ 

२४.  िैनापोिर मिामथ्य िौकी िढैयाताल गाउाँपामलका टोल प्रसाद लामिछाने ९८५८०२५३७५ 

२५.  कामलका मिामथ्य िौकी िढैयाताल गाउाँपामलका राजेन्द्र िहादरु थापा  ९८४८०२५०१७ 

२६.  सोरहिा प्राथमिक मिामथ्य केन्द्र िढैयाताल गाउाँपामलका रािदास थारु ९८४८१८६५६९ 

२७.  जिनुी मिामथ्य िौकी िढैयाताल गाउाँपामलका िेतनारायण काफ्ले ९८५८०२४५९० 

२८.  डेउडाकला मिामथ्य िौकी िासगढी नगरपामलका हिुनाथ देिकोटा ९८४८०७००२३ 

२९.  िोतीपरु मिामथ्य िौकी िासगढी नगरपामलका बल बहादरु िौधरी ९८५८०७८३०७ 

३०.  िेलिा मिामथ्य िौकी िासगढी नगरपामलका हररहर मतिारी ९८५८०२१७७४ 

३१.  िेपाड. आधारभतू मिामथ्य केन्द्र िासगढी नगरपामलका लालिीर साकी ९८४८३५९४०१ 

३२.  नेउलापरु मिामथ्य िौकी ठाकुरबाबा नगरपामलका र्दपक थापा ९८५८०२६२७७ 

३३.  चशिपरु मिामथ्य िौकी ठाकुरबाबा नगरपामलका विष्ण ुज्ञिाली ९८५८०२६१९९ 

३४.  बगनाह मिामथ्य िौकी ठाकुरबाबा नगरपामलका कृपाराि गडतौला ९८६६८०१७५० 

३५.  ठाकुरिारा मिामथ्य िौकी ठाकुरबाबा नगरपामलका राजेन्द्र प्रसाद सिेुदी ९८६८००५२४७ 

३६.  मिामथ्य कायािलय बर्दिया गलुररया नपा  गोकणि मगरी ९८५८०&))२७ 

३७.  मिामथ्य कायािलय बर्दिया गलुररया नपा  िोहन कुिार शिाि ९८४८२९४९२९ 
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अनुसूची-४  नेपाल िेडिस सोसाइटीको शािाहरुको ववविणुः  
  

qm=;+= pkzfvf ;efklt 7]ufgf ;Dks{ gDa/ 

! u'nl/of s gf/fo0f uf}td u'nl/of % (*%*)@@$@% 

@ u'nl/of v lgofh cxdb z]if u'nl/of !@ (*%*)#!((* 

# a9}oftfn p4j ;fksf]6f a9}oftfn * (*$*)@%((% 

$ afF;u9L uf]ljGb k|= zdf{ afF;u9L % (*%*)#))$& 

% af/alb{of lai0f' k| 1jfnL af/alb{of ^ (*$$**#$@# 

^ 7fs'/afaf o1 k|= g]kfn 7fs'/afaf ! (*%*)#)!@$ 

& u]?jf lbn a= lj=;L= u]?jf $ (*^*%@*#$! 

* /fhfk'/ s dfof e6\6/fO{ /fhfk'/ $ (*$*)^^^$# 

( /fhfk'/ v d'lQmgf/fo0f kf}8]n /fhfk'/ !) (*$*)^^@#( 

!) dw'jg s uf]ljGb k|= l;Ub]n dw'jg $ (*^*!$!!&@ 

!! dw'jg v 6f]k gf/fo0f e'iffn dw'jg % (*$*)^!^^^ 

अनुसूची-५ जजल्लामा संचालनमा िहेका एम्बुलेन्सहरुको ववविणुः 

क्र स  एम्बलेुन्स नं. िालकको नािथर सम्पकि  नं. एम्बलेुन्सको मिामित्ि भएको मनकाय 

१ भे१झ १९३ चिदलुाल िौधरी (*$*@!&#(! िोहम्िदपरु मिामथ्य िौकी  

२ भे१झ १७७ श्याि प्रसाद िौधरी ९८४८०६६३१२ चजल्ला अमपताल गलुररया 

३ भे१झ १२२७ मबजय थापा ९८६८१४१४१२ नेपल रेडक्रस सोसाइटी बर्दिया  

४ भे१ि ५२० राज कुिार थारु ९८६८१४१४१३ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िैरीिन्दनपरु 

५ भे१ि २४०९ सन्तोष िौधरी ९८६४९५५३६५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी राजापरु 

६ भे१ि २२२० राििन्द्र िौधरी ९८४८२००७२२ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िधिुन 

७ भे१ि १००३ असोक थारु ९८६८२५०९२५ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िधिुन 

८ भे१ि २०५९ र्दपलुाल थारु ९८४८०६७४७० यमुनक नेपाल िानपरुटपरा राजापरु  

९ भे१झ २२५ मभषरेाि थारु ९८४८१४५०७६ मिामथ्य िौकी बगनाहा बर्दिया  

१० बा२झ१७४२ िन्द्रीका लोहटी (*^*!)^(*) प्रा.मिा.के. राजापरु 

११ भे१ि ११०६ िन्द्रबहादरु थारु ९८५८०२७६५४ शवहद प्रमतष्ठान नयााँगाउाँ  

१२ भे१ि २७६२ रिेश थारु  ९८००५८६५०४ िाया सदन पोमलचक्ल्नक िाता, बर्दिया 

१३ भे१ि ७२३ अनन्तराज थारु ९८४८३५५६०७ उजािमसल कृवष सहकारी स.मल.बर्दिया 

१४ भे१झ २५७ बेल बहादरु क्षेत्री ९८२५५५०९३५ उपमिामथ्य  िौकी ताराताल बर्दिया  

१५ भे१ि २१४६ वफरुिा थारु ९८४८०८३९८४ बगलाििुी सहकारी समथा सानोश्री  

१६ भे१ि १३८४ अमिरअसन अन्सारी ९८१२५९७५५८ प्रा.मिा. केन्द्र सोरहिा बर्दिया 

१७ भे१झ २६७ जंग बहादरु थारु ९८६९९६६८०१ धधिार मिामथ्य िौकी िौदी  

१८ बा2झ ३०९५ रािफल थारु  ९८६४९७१४८० मिामथ्य िौकी सयुिपटुिा बर्दिया  

१९ बा१ि२४०२ डम्िरबहादरु थापा ९८६८०२२९५० मत्रभिुन पमुतकालय,ककौरा, बर्दिया 
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क्र स  एम्बलेुन्स नं. िालकको नािथर सम्पकि  नं. एम्बलेुन्सको मिामित्ि भएको मनकाय 

२० भे१झ २८६ अन्सलु थारु ९८६९९६८९१० पदनाहा मिामथ्य िौकी पदनाहा  

२१ भे१ि ९६१ कुलराि थारु ९८६९५१९१०० के.पी.पोमल चक्लमनक भरुीगाउाँ  
 

अनुसूची-६ ववपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गने संघसंस्थाहरुको ववविणुः 
qm=; sfo{fno÷lgsfo k|d'vsf] gfd ;Dks{ g+= kmf]sn JolQm ;Dk{s gDj/ 

! g]kfn /]8qm; ;f];fO6L s[i0f k|;fb uf}td (*%*)#@&$( x/L s]zL (*%*)@&!&& 

@ u};; dxf;+3 lji0f' k| ltldN;]gf (*%*)*!))) lji0f' k| ltldN;]gf (*%*)*!))) 

# g]kfn kqsf/ dxf;+3 ofbj cfrfo{ (*$*)@&%%$ efj's of]uL  (*%*)%)(^! 
$ o'lg;]km /fh]z du/ (*%!!%(!#% ?b| v8\sf (*%%)%^@*^ 

% ljZj vfB sfo{qmd  kbd  zfxL (*$*)@(^$) kGgdfg dxh{g (*%!)#)#)* 
^ PS;g P8\ g]kfn  lji0f' kf}8]n (*%%)%$$() ;'lgtf ltjf/L (*$^)^$^&& 
& /fwfs[i0f yf? hg;]jf s]Gb| lbg]z >]i7 (*$*)@^@$^ lbg]z >]i7 (*$*)@^@$^ 

* yf? dlxnf pTyfg s]Gb|  lk|Hdfl;x yf?  (*%*)@!$%& lk|Hdfl;x yf?  (*%*)@!$%& 
( Knfg g]kfn  ldgf k/fh'nL (*)@)@)$^( b'uf{ s'df/L If]qL (*$*)@(&)) 
!) sd}of dlxnf hfu/0f ;dfh 

g]kfn 

la?0fL yf? (*^^*(**(@ lht/fd yf? (*$*)%^^&& 

!! hghfu/0f dlxnf ;+3 uf]df zdf{  (*$*)@%&!# ;fwgf yfkf (*)@%#%(!^ 
!@ ;fdflhs ljsf; tyf 

cg';Gwfg s]Gb| jfs]] 

nfnd0fL e08f/L  (*%*)@#&!$ ;'/]Gb| j= 7s'Ggf  (*^@$^$#() 

!# sf/Ltf; g]kfn  vDjl;x j:g]t  (*$*)@)&^& 7]u/fd rf}w/L (*$*@!(%&$ 

!$ j]; alb{of xl/4f/ yf?  (*$*#&!@)@ xl/4f/ yf?  (*$*#&!@)@ 

!%  dfO{lt g]kfn s]zj sf]O/fnf (*%*)@$@&! ufoqL l/dfn (*$*@$$$(! 
!^ afFs] o"g]:sf] Sna ;kgf zdf{  (*$*)@@!%# ;kgf zdf{  (*$*)@@!%# 
!& s]P/ g]kfn s]zj bQ e6\6 (*$*$@^%$% s]zj bQ e6\6 (*$*$@^%$% 
!* e]/L jftfj/l0fo ljlzi6tf 

;d"x–lju|'k 

8Da/ ;'gf/ 9858067015 lbg]z rf}w/L 9848022493 

!( c;n l5d]sL g]kfn t]h zdf{ 9849123478 t]h zdf{ 9849123478 

@) :ofs g]kfn lzjnfn kf08] 9858024885 z]ifsfGt zdf{ 9858083370 

@! cf8«f g]kfn ts{ yfkf 9851214434 ts{ yfkf 9851214434 
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अनुसूची-७ आगलागीजन्य ववपद्को समयमा ववपद् सूचना संयन्त्र 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

चजल्ला विपद् व्यिमथाप मसमित  

सरुक्षा मनकाय 

बारुण यन्त्र कायिदल 

मथानीय तह मछिेकी चजल्ला/ मथानीय तह 

चजल्ला आपत्कामलन कायि संिालन 
केन्द्र  

िडा मतरीय विपद् 
व्यिमथापन समिमत 

टोल/िडघर 

गैर सरकारी मनयकाय 

सरुक्षा मनकायका 
तहगत संरिना 

सिदुाय मतररय विपद् 
कायिदल 
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अनुसूची-८ थप जानकािी 
(गोरिा पत्र अनलाइनिा प्रकाचशत िाघ २०, २०७८ शमनबरबाट साभार गररएको) 

अगलागी विमभन्न कारणबाट हनुे गछि । आगलागी मनयन्त्रण गनि नेपालिा सििप्रथि काठिाडौँको धििपथिा 
वि.सं १९९४ भदौ ३ गतेदेचि जिु िारुणयन्त्रको कायािलय मथापना गरी सेिा सरुु भएको हो । 
मथापनाकालदेचि सञ्चालनिा रहेको यो परुानो भिन ०७२ को भकूम्पपमछ जीणि अिमथािा छ । जनतालाई 
थप सेिा र्दन काठिाडौँ िहानगरपामलकाले िहानगरको िडा ६ चमथत रािवहटीबाट वि.सं २०७६ िचङ्क्सर 
२९ गतेबाट अको िारुणयन्त्र कायािलय मथापना गरी सेिा उपलब्ध गराउाँदै आएको छ । दिैु कायािलयिा 
अचग्न मनयन्त्रक र किििारी गरी ४२ जना कायिरत छन ्। यमतो जोचिििा काि गने अचग्न मनयन्त्रकको 
प्रमतव्यचक्त बीिा पााँि लाि रुवपयााँ रहेको छ । 

बर्दिया चजल्लािा गलुररया नगरपामलकाले बारुण यन्त्रको िररद गरी दिकल सेिा प्रदान गरेको पाइन्छ। 
द्वन्द्वको सियिा विद्रोही पक्षहरुबाट दरुुपयोग भई ििित हनु सक्ने गरी विमग्रएको । पमछ, गलुररया, बााँसगढी 
र राजापरु नगरपामलकाले नयााँ िररद गरी २४ औ घण्टा संिालनिा रहेका छन ।   

िाटर हाइडेन्ट :  

यसलाई िानेपानीको जनुसकैु प्रकारको िखु्य पाइप लाइनिा जडान गनि सवकन्छ । िानि बमती बाक्लो 
भएको मथानिा ५० मिटरको दूरीिा र आिश्यकता हेरी यसको जडान गनि सवकन्छ । यसको 
आिश्यकतालाई ध्यान र्दई कररब सय िषिअचघको सरकारिा रहेका नीमतमनिािताले यसको पवहलो जडान 

काठिाडौँबाट सरुु गरेका मथए । काठिाडौँको पानी आपूमति नरहेको परुानो पाइपको िामथल्लो भागिा यसलाई 
अवहले पमन सरुचक्षत देख्न सवकन्छ । यसको उिाइ दईुदेचि िार वफटसम्िको हनु्छ । यसबाट अचग्न 
मनयन्त्रणका  लागी पानी मनकाल्न ३५ एिएिदेचि ६८ एिएि भएको ििु विमभन्न आकारिा पाइने हुाँदा 
आिश्यकताअनसुार जडान गनि सवकन्छ ।  

 

काठिाडौँ िहानगर १३, कालीिाटी र ओिबहालिा जडान कायि सम्पन्न भईसकेको छ । जिु िारुणयन्त्रका 
अचग्न मनयन्त्रक गगनबहादरु गरुुङ र अजय थापा भनु्नहनु्छ– सानो बाटोिा िारुणयन्त्र प्रिेश गनि नसक्ने, 
सडक जाि र अन्य कारणबाट िारुणयन्त्र सियिा आउन नसक्ने अिमथािा तत्काल िाटर हाइडेन्टबाट 
पानी मनकाली मथानीय मतरबाट पमन अचग्न मनयन्त्रण गनि सवकन्छ । यो जडान गनि बढी ििि पमन नलाग्न े
भएकाले मथानीय मतरबाट यसको मनिािण गनि सवकन्छ ।  

 

काठिाडौँ उपत्यकािा िेलम्िी िानेपानीको बहृत ्आयोजना मनिािण हाँुुदासिेत यसको मनिािणिा ध्यान र्दन 
सवकएन । देशको विमभन्न मथानिा मनिािण हनु लागेको र मनिािण भईसकेको िानेपानी आयोजनािा धेरै िानि 
बसोिास रहेको क्षेत्रिा आिश्यकता हेरी यसको जडान गनि सके सबै मथान सरुचक्षत गनि सवकन्छ । 

फायर एक्सवटङचग्िसर   

आगलागी हनुेमबचत्तकै तत्काल यसको प्रयोग तत्काल गरी मनयन्त्रण गनि सवकन्छ । यसिा प्रयोग हनु े
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पाउडरलाई दईुदेचि १० केजीसम्िको विमभन्न आकारिा रातो मसमलन्डरिा भरेर तयार गररन्छ । जनुसकैु 
प्रकारको आगलागी मनयन्त्रणका  लागी एबीसी पाउडर भएको मसमलन्डर प्रयोग गररन्छ । यसलाई ग्यााँस 
उद्योग, पेट्रोल पम्प, एयरपोट, बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार हनुे क्षेत्र, ठूला भिन, कारिाना, मसनेिा हल, रेमटुरााँ, 
अमपताललगायतका क्षेत्रिा सरुक्षाका  लागी तयारी अिमथािा राचिन्छ । 

फायर सटु   

अचग्न मनयन्त्रकले आगोबाट शरीरलाई बिाउन यसलाई पोसाकको रूपिा प्रयोगिा ल्याउाँछन ्। यमतो पोसाक 
मथानीय मतरिा सिेत उपलब्ध गराउन सकेिा मथानीय बामसन्दा सरुचक्षत भएर अचग्न मनयन्त्रण गनि सक्षि 
हनु्छन ्। 

िनक्षते्रिा आगलागी   

कमतपयले िनक्षेत्रिा आगो लगाएिा नयााँ घााँस राम्ररी पलाउाँछ भने्न गलत वििारले गदाि जानीजानी आगो 
लगाउाँछन ्। िरुोट, मबडी िाइसकेपमछ राम्ररी नमनभाएर फामलर्दाँदा सकु्िा िौसििा त्यहीीँबाट आगलागी सरुु 
हनु्छ । यसलाई िाइसकेपमछ राम्ररी मनभाएर िाटो िा बालिुाले परुरर्दनपुछि । िन नचजकको िानि बमतीको 
भान्साबाट आगो उडेर आगलागी हनु सक्छ । िनिा सकु्िा िौसििा सकेुको रुिको हााँगा एक आपसिा 
घषिण भएर प्राकृमतक प्रवक्रयाबाट पमन आगलागी हनु सक्छ । िनको आगलागीबाट जङ्गली जनािर, लोपोन्ििु 
जडीबटुी, िहìिपूणि िनमपतीलगायतको नोक्सान हनु्छ । 

पानी भण्डारण   

आगलागीको सियिा आगो मनभाउन कमतपय िानि बमतीिा पानीको अभाि हनु्छ । मथानीय मतरिा 
आगलागी मनयन्त्रणिा सहयोग प¥ुयाउन प्रत्येक घर र सिदुायले आफूसाँग उपलब्ध भााँडािा पानीको अमतररक्त 

भण्डारण गरी आगलागीको सियिा सो पानीको तत्काल प्रयोग गनुिपछि । 

पानीको स्रोतको संरक्षण   

मथानीय मतरिा उपलब्ध ढुङ्गेधारा, इनार, पोिरी, कुिा, जरुिा, कुलो, ताल, पानीको िहुानको सिय सियिा 
सरसफाइ र ििितसम्भार गरी आगलागीको बेलािा सहज रूपिा प्रयोग गनि सवकन्छ । यसिा प्रयोग हनु े
आधमुनक उपकरणको आिश्यक व्यिमथा सिेत गनुिपछि । 

तामलि  

तामलिप्राप्त व्यचक्तको काि गने क्षिता उत्कृि हनु्छ । मथानीय मतरिा अचग्न मनयन्त्रण गनि विपत ्
व्यिमथापनबाट विज्ञहरूको तामलि िडामतरअन्तगित मकुल, कलेज, गठुी र विमभन्न सिदुायिा उपलब्ध गराउन 
सकेिा आगलागीको जोचिि कि गनि सवकन्छ । बेलाबेलािा आगलागी मनयन्त्रणका  लागी अभ्यास पमन 
गनुिपछि । विद्यतु ्आपूमति भईरहेका बेलािा आगलागी मनयन्त्रण गनि विद्यतु ्बन्द गनुिपछि, नत्र करेन्ट लाग्छ 
। 

 

कुनै पमन विषय िमतलुाई हालको आधमुनक सञ्चारिाध्यिले जनतासिक्ष मछटो, सरल प्रभािकारी तररकाबाट 
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प¥ुयाउन िद्दत गछि । टेमलमभजन, रेमडयो, सािाचजक सञ्जाल, पत्रपमत्रकाबाट पमन विमभन्न सािग्रीलाई अलगअलग 
भाषािा मनिािण र प्रमततु गरी आगलागी मनयन्त्रण गनििा सहयोग प-ुयाउन सवकन्छ । 

अग्लो भिन मनिािण   

आिासीय क्षेत्रिा व्यािसावयक अग्लो भिन मनिािण गदाि सो क्षेत्रिा आगलागी, भकूम्पलगायतको प्रकोपिा 
बढी जोचिि हनुेछ । यमतो भिनिा विपत ्व्यिमथापन गनिसिेत कर्ठनाइ हनु्छ । व्यािसावयक अग्लो भिन 
मनिािण गनि मथानीय पामलका र सिदुाय मिलेर अलगै क्षेत्र छुट्ु्याइ यमतो व्यािसावयक भिन मनिािण गनुिपछि 
। 

राहत व्यिमथापन   

अचग्नपीमडतलाई राहत वितरण गदाि भेदभाि गनुि हुाँदैन । पीमडतलाई अमथायी बसोिासका  लागी तत्काल 
सािदुावयक र मनजी मकुल, िठ िचन्दर, गमु्बा, ििि, िचमजदलगायतको मथानिा राख्नपुछि र शौिालय, सरसफाइ 
र सरुक्षालगायत मत्रपाल, जमतापाता, िाद्य सािग्री, लत्ता कपडा, औषमधलगायतको व्यिमथा गनुिपछि । अमथायी 
बसोिासको व्यिमथा मिलाउनपुछि । यस बसोिासिा बढी प्रयोग हनुे बााँसको उत्पादन िडा मतरिा गनि 
सकेिा अझ राम्रो हनु्छ । पामलकाको विपत ्व्यिमथापनले रेडक्रस, सरुक्षा मनकाय र मथानीय प्रशासनसाँग 
सिन्िय गरी काि गदाि राहत व्यिमथापनिा सचजलो हनु्छ । 

सािग्री  
आगलागी मनयन्त्रण गनि आिश्यक सािग्री वपग, साबेल, कोदालो, बाचल्टन, मसंढी, डोरी, हेल्िेट, पानी ताने्न िोटर, 

पाइप, रिलगायतका आधमुनक उपकरण आिश्यकता परेको बेला तरुुन्त उपलब्ध हनु ेमथानिा राख्न ेगरी 
मथानीय िडा र सिदुायले व्यिमथा गनुिपछि ।  

 

जिु िारुणयन्त्रले २०७७ िचङ्क्सरदेचि २०७८ काचत्तक िसान्तसम्ि आगलागी मनिारण ८३ िटा, जोचिियकु्त 
रुि व्यिमथापन १८ िटा, अन्य १० िटाअन्तगित इनार, ररजभि ट्याङ्की, सेफ्टी ट्याङ्कीलगायतबाट िानिको 
उद्वार गररएको छ । आगलागी िवृि हनुकुो कारण घरका ठूला िामनस कािका  लागी घरबावहर जानपुने 
बाध्यता र घरिा बालबामलकाबाट िाना पकाउने कािको चजम्िेिार हनुे भएकाले अज्ञानताका कारण पमन 
आगलागी हनु सक्छ ।  

 

घरिा प्रयोग हनुे विमभन्न वकमसिको िलुोिा बलेको आगोलाई कसरी सरुचक्षत गने भने्नबारे बालबामलकालाई 
राम्रोसाँग जानकारी र्दनपुछि । िलुोको नचजक आगोले मछटो वटप्ने पेट्रोमलयि पदाथि, रसायन, पराल, िर(फुस), 
छिाली, भसुलगायतका सािान राख्न ुहुाँदैन । बालबामलकाले भेट्ने गरी सलाई, लाइटर राख्न ुहुाँदैन । आफ्नो 
क्षेत्रको िारुणयन्त्र, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, िडाको जनप्रमतमनमधको सम्पकि  नम्बर राख्नपुछि । 
आिश्यकता परेको बेलािा तरुुन्त िबर गनुिपछि ।   

 

जाडोको सियिा विपन्न नागररक कपडाको अभाििा आगो तापेर गजुरा िलाउनपुने बाध्यता छ र सतेुको 
सियिा आगलागी र िामनसलाई िोटपटकको सम्भािना हनु्छ । यिुा अध्ययन, कािको िोजी र िैदेचशक 
रोजगारीिा घरबाट बाध्य भएर बावहर जानपुने अिमथा मसजिना भएको छ । मथानीय मतरिा रहेको सिदुायले 
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आगलागीलगायतको विमभन्न विपत्को सािना गनुिपने अिमथा छ । यसरी विमभन्न प्रकारको सरुक्षािा ध्यान 
र्दनसकेिा देश र मथानीय मतरिा आउन सक्ने विपत्को सािना गरी ठूलो धनजनको क्षमतबाट बच्न सवकन्छ 
।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-समाप्त- 


