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राजष्िय सडक संजालमा िजोडडएको, भौगोमलक रुपमा अनत विकट जजल्ला हुम्ला हहमपात, आगलागी, 

हहम पहहरो जस्ता प्राकृनतक विपद्हरुको साथै मौसमी रुघाखोकी, झाडापखाला, हैजा, ज्िरो जस्ता आकजस्मक 
महामारी समेतको उच्च जोखखममा रहेको छ । जलिायु पररितनि, गररबी, स्िास््य तथा सरसफाई सम्बन्त्िी 
चेतिाको कमी आहद कारणले उल्लेखखत विपद्जन्त्य घटिाहरु यस जजल्लामा घहटरहन्त्छि ्। भौगोमलक विकटताको 
कारण विपद् जोखखमयुक्त समुदायसम्म सहज स्िास््य सेिामा पहुुँच िहुुँदा र सचंार माध्यमको भरपदो व्यिस्था 
िहुुँदा विपद्को जोखखममा रहेका िागररकको सुरक्षा तथा विपद् पश्चात तत्काल जोखखम कम गिे कायन असहज 
हुिे गरेको छ ।  

जजल्लामा हुि सक्िे महामारी, रोग तथा प्राकृनतक प्रकोपले सजृिा हुि सक्िे ििजिको क्षनत 
न्त्युिीकरणका लागग यो महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिा, २०७६ को पूणन 
कायानन्त्ियिबाट महत्िपूणन योगदाि पुग्िेछ । जजल्लामा विपद् व्यिस्थापि कायन व्यिजस्थत रुपमा सचंालि गिन 
सरोकारिाला निकायहरुको प्रभािकारी सहयोग र समन्त्िय जुटाउि समेत यस आकजस्मक योजिाको महत्िपूणन 
भूममका रहन्त्छ । िेपाल सरकारको विपद् जोखखम न्त्युनिकरण िीनत, २०७५ तथा राजष्िय विपद् प्रनतकायन कायनढाुँचा, 
२०७० (प्रथम संशोिि, २०७५) तथा अन्त्य सम्बजन्त्ित सामग्रीहरुलाई आिार मानि यो आकजस्मक योजिा तयार 
गररएको छ ।   
 जजल्ला विपद् व्यिस्थापि सममनतका सम्पूणन सदस्यहरु तथा यस आकजस्मक योजिा तजुनमाको लागग 
गठि गररएका सममनतका सदस्यहरु िेपाल रेडक्रस सोसाइटी, हुम्लाका मन्त्री श्री छपाल दोजे लामा, स्िास््यको 
लागग सक्षम प्रणालीका प्राविगिक अगिकृत श्री दामोदर न्त्यौपािे, श्री िारायण प्रसाद गिताल, श्री एमलसा ढकाल, 
िेपाल स्िास््य क्षेर सहयोग कायनक्रम हुम्लाका अगिकृत श्री विश्ििाथ खरी लगायत यो योजिा तयार गिन 
अमूल्य योगदाि गिुनहुिे सम्पूणनमा विशषे िन्त्यिाद हदि चाहन्त्छु । साथै पररमाजनि गिन सहयोग, सहजीकरण 
सम्पादि तथा छपाई कायनमा विशषे सहयोग गिे सबै प्रनत हाहदनक कृतज्ञता व्यक्त गदनछु ।  
 अन्त्तमा यो महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिा, २०७६ को प्रभािकारी 
कायानन्त्ियिका लागग सम्बद्ि सबै निकायहरुबाट पूणनरुपमा सहयोग पुग्िे अपेक्षा गरेको छु ।  
 

........................................... 
(बबिीता भट्टराई) 

प्रमुख जजल्ला अगिकारी  
एिं 

अध्यक्ष, जजल्ला विपद् व्यिस्थापि सममनत,  हुम्ला २०७६ साल चैर ०९ गत ेआइनतबार  

कृतज्ञता 
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संक्षक्षप्त शब्दािलीहरु 

CRRT  Community Level Rapid Response Team 
DDRC  District Distar Risk  
DRRT  District Level Rapid Response Team 
DHESE District Health Emergency Steering Committee 
EWAR Early Warning and Reporting System 
LRRT  Local Lelev Rapid Response Team 
NHSSP  Nepal Health Sector Support Program 
NRCS  Nepal Red Cross Society  
PHESE Provincial Health Emergency Steering Committee 
P-HEOC  Provincial Health Emergency Operation Center 
SSBH  Strengthening Systems for Better Health  
RRT   Rapid Response Team 
जजदैप्रउस  जजल्ला दैिी प्रकोप उद्िार सममनत 
जजविस  जजल्ला विकास सममनत 
जजसस  जजल्ला समन्त्िय सममनत 
गापा  गाउुँपामलका  
िपा   िगरपामलका 
प्रजजअ   प्रमुख जजल्ला अगिकारी 
प्रिाउ   प्रहरी िायक उपररक्षक 
गैसस  गैर सरकारी संस्था 
सािउस  सामुदानयक िि उपभोक्ता समूह 
िेरेसो   िेपाल रेडक्रस सोसाइटी 
SAR   Search and Rescue 
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महामारी, रोग नियन्त्रणा तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिा 
(Epidemic, Disease Control and Disaster Management) 

Emergency Health Contingency Plan -2076 

1 पषृ्ठिमूि  
महामारी तथा दैबी प्रकोपको दृजष्टले िेपाल अनत ि ैजोखखम पणून अबस्थामा रहेको छ । िषानको समयमा बाढी, पहहरो, 
हहउुँ दको समयमा शीतलहर, हहमताल फुटिे, हहमपहहरो आगलागी तथा विमभन्त्ि सरुिा रोगको महामारी जस्ता 
घटिाहरुको उच्च जोखखम रहेको छ । यसका अनतररक्त झाडापखाला तथा श्िास प्रश्िासजन्त्य बडन फ्ल,ु स्िाईि फ्लय,ु  
कोरोिा भाइनरस जस्ता रोगको प्रकोप बढ्दो छ भिे प्राकृनतक विपद् भकूम्प, चट्याङ आहदबाट उल्लखेनिय मानिसहरुको 
मतृ्य,ु अगं भगं भएको देखखएको छ । यस्ता प्राकृनतक तथा गरै प्राकृनतक घटिाहरुका कारणबाट िेपालले हरेका बषन 
ठुलो िि जिको क्षनत व्यहोिुन परररहेको छ । 
कणानली प्रदेश अन्त्तगनत हुम्ला जजल्लामा पनि बबमभन्त्ि समयमा िेरै प्रकारका विपदहरुको सामिा गिुन परररहेको छ । 
हुम्ला हहमाली जजल्ला भएकोले पहहरो, सखु्खा पहहरो, हहमपहहरो, खडरेी तथा आगलागीका घटिाहरु समय समयमा 
भईरहिे गरेका छि । देश सघंीय सरंचिामा गइसकेको साथै िेपालको सवंििािमा स्िास््य सेिा सघं, प्रदेश तथा 
स्थािीय सरकारको साझा जजम्बेिारीमा परेकाले स्िास््य सेिा िेपाली जिताको मौमलक हकका रुपमा स्थावपत भएकाले 
यस जजल्ला पशासि कायनलयले समग्र जजल्लामा रहेका ७ िटै गाउुँ पामलकाका जिताको आिारभतू स्िास््य सेिाको 
सनुिजश्चतताका लागग दैबी प्रकोप महामारीजन्त्य रोग तथा आकजस्मक स्िास््य अबस्थाको ब्यबस्थापिका लागी हुम्ला 
जजल्ला स्तरीय आकजस्मक योजिा तयार गररएको छ । 
िेपालको सबंबिाि २०७२ को िारा ३५ मा उल्लेख भएको स्िास््य सम्बन्त्िी हकमा प्रर्त्येक िागररकलाई आिारभतु 
सेिा निशलु्क हुिे, कसलैाई पनि आकजस्मक सेिा बाट बगंचत िगररिे, प्रत्येक  ब्यजक्तलाई आफिो उपचारको जािकारी 
पाउिे, स्िास््य सेिा तथा स्िस्थ खािेपािी र सरसफाईमा समाि पहुुँचहुिे  कुरा उल्लेख छ भिे िारा ३८ मा प्रत्येक 
महहलालाई सरुक्षक्षत माततृ्ि र प्रजिि स्िास््य सम्बन्त्िी हक हुिेछ भन्त्िे कुरा उल्लेख गररएको छ । त्यस ैगरर 
सबंबिािको अिसुचूी ५, ६ र ८ मा क्रमस सघं, प्रदेश र स्थािीय तहका अगिकारहरु उल्लेख गररएको छ भिे नति 
िटै तहमा स्िास््य सम्बन्त्िी अगिकार रहेको पाईन्त्छ । त्यस्त ैगरर हदगो बबकास लक्ष्य (Sustainable Development 
Goal) को लक्ष ि.ं २ मा पोषणको अबस्थामा सिुार, खाद्य सरुक्षा तथा हदगो कृवष उत्पादिका पक्षलाई समेहट 
पोषणको समस्याहरु १ प्रनतशतमा घटाउिे लक्ष मलएको छ भिे लक्ष्य ि.ं ३ मा सब ैउमेर समहूमा स्िस्थ जीबि 
बबताउिका लागग सि २०३० सम्ममा Reproductive Health मा उल्लेख्य सिुार गरर मात ृमतु्यदर (Maternal 
Mortality Rate - MMR) लाइन &) प्रती लाखमा परुयाउिे तथा रोकथाम गिन सककिे मशश ुतथा बालमतृ्यदुर लाइन १ 
प्रनतशत भन्त्दा कममा परुयाउिे, HIV/Tubercluses/Malaria/ Leprosy Hepatitis/Japanese Encephalitis जस्ता 
रोगहरु शनू्त्यमा परुयाउिे र िसिे रोगहरूबाट हुिे मतृ्य ुदर पनि हालको अबस्था भन्त्दा उल्लेख्य रुपमा घटाउिे लक्ष 
मलई सेिा तथा कायनक्रम सचंालि भईरहेकोछ ।  
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2 औचचत्य  
जजल्लाका विमभन्त्ि स्थािहरुमा बषेनि प्राकृनतक एिं मािि निममनत विपद्, रोगको प्रकोप र महामारीले 
उल्लेखनिय संख्यामा जिििको िोक्साि भईरहेको छ । त्यस्ता घटिाहरुको िक्साकंि गि,े जोखखमकोहरुके 
प्रथममकककरण गरर िक्सांकि गि,े जोखखमको अिस्थामा यथा मसघ्र सम्बोिि गिनको लागग पूिन तयारी गि े
र विपद् पश्च्यात तथा विपद् भईरहदा तत्काल प्रनतकायन गिनको लागग यो जजल्ला स्तरीय महामारी रेग 
नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिा उपयोगी हुिेछ ।   
2.1  उद्देश्य  
महामारी, रोग, विपद् तथा आकस्मीक समयमा हुि सक्िे घटिाहरुको िक्साकंि, जोखखमको प्रथममकककरण, 
विपद्को पूिन तयारी लगायतका कायनहरु गिनका लागग सम्बजन्त्ित जजम्मेिार निकयहरुलाई सकक्रय बिाई 
पररचालि गिे यस महामारी, रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि योजिाको प्रमुख उद्िेश्य रहेको छ । 
यास महामारी, रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिाको विमशष्ठ उद्िेश्यहरु देहाय 
बमोजजम हुिेछ । 

 कुिैपिी समयमा बाढी, पहहरो, हुररबतास, आगलागी, चट्याङ, सडक दघुनटिा, अमसिा, हहम पहहरो, 
महामारीजन्त्य रोगहरू झाडापखाला, हैंजा, स्िाईि फ्लु, औलो, कुषोषण, िोिल कोरोिा भाईरस रोग 
(COVID-19) तथा यस्तै महामारी तथा विपद्हरुको समयमा हुि सक्िे जोखखमलाई कम गिन 
आिस्यक पूिन तयारी गि े।  

 आपतकालीि अिस्थामा मािि जीिि सुरक्षा तथा कल्याण (Human Survival and well-being) 
खास गरी एकदमै जोखखममा रहेका समूहको (५ िषन मुनिका बालबामलका, गभनिनत तथा सुत्करी 
महहलाहरु, हदघनरोगीहरु) स्िास््य एिं पोषण सम्बन्त्िी आिश्यकताहरू पूरा भएका छि ्भिी सुनिजश्चत 
गिे ।  

 महामारी, प्रकोप तथा विपद्को समयमा द्रतु प्रनतकायनको लागग सम्बन्त्िीत निकायहरुलाई सकक्रय 
बिाई कायन गिे ।  

 महामारी तथा प्रकोपको िक्साकंि गि,े जोखखमको मापि गि,े जोखखम न्त्यूनिकरणको लागग पूिनतयारी 
गिे र जोजजम पश्च्यातको प्रनतकायनको लागग सहज बिाउि आिश्यक मागनदशनि प्रदाि गिे ।  

 महामारीको उगचत व्यिस्थापिको लागग पयानप्त आपतकालीि आपूनत न र मािि स्रोत लगायतका 
विषयमा शीघ्र क्षमता अमभिदृ्गिका लागग स्िास््य सेिा कायानलय तथा स्थािीय तहहरुलालाई सहयोग 
गिे ।  

 महामारी प्रकोप नियन्त्रण तथा स्िास््य क्षेरमा प्रनतकायन गिनको लागग संघ, प्रदेश, स्थािीय तह, 
स्िास््य सम्बजन्त्िका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको भूममकाको बारेमा जािकारी हदिे । 
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 महामारी तथा प्रकोपको बेलामा गिुन पिे तहगतका कामहरुको (प्रनतकृया र उद्िार) पूिन योजिाका 
बारेमा जािकारी हदिे र नियममत स्िास््य सेिा प्रिाहको अिस्थालाई समान्त्य रुपमा सञ्चालि 
गिनका लागग आिस्यक व्यिस्था ममलाउिे । 

 आस्कममक गहृकायन योजिा, औषगि, स्िास््य सामाग्री, खािा र पािीको अगग्रम व्यिस्थपाि गिनका 
लागग समन्त्िय र सहकायन गिे । 

 महामारी प्रकोपको जोखखममा रहेका समुहलाई पूिन पहहचाि गरी त्यसको नियन्त्रण र त्यसबाट हुि 
सक्िे खतरा कम गिनका लागग निरन्त्तर कायन गिे  । 

 महामारी तथा प्रकोप देखा परेको बेलामा सबै सम्बजन्त्ित निकायमा संचार र  सूचिाको व्यिस्थापि 
गिन समन्त्िय  गिे गराउिे । 

 मािविय सहयोगका लागग पहहले िै उपयुक्त तथा पयानप्त पूिनतयारी तथा सहयोग योजिाको तजुनमा 
गिे ।  

 आिारभूत स्िास््य सेिाहरूमा निरन्त्तर पहुुँच सुनिजश्चत गिन र स्िास््य मशविरको संचालि गिन र 
प्रभािकारी प्रेषण संयन्त्रको विकास गिन स्िास््य सेिा कायानलय तथा स्थािीय तहहरुलाई सहयोग 
पयुानउिे ।  

3 ववगतका ददनहरूिा भएका िहािारी तथा प्रकोपको अवस्था ववश्लेषण  
हुम्ला जजल्लामा विमभन्त्ि समयमा विमभन्त्ि ककमसमका महामारी तथा प्रकोपहरु हुिे गरेको छ । सि ्१९७१ 
देखख २०२० को फेब्रोिरी 
महहिा सम्म हेदान महामारी 
बाट ४११ जिाले ज्याि 
गुमाएका छि ्।  त्यसै गरर 
११८ जिा घाईते तथा 
शारीरीक रुपमा असक्त 
भएका छि ् भिे १० जिा 
िेपत्ता भएका छि ्। जुि काल 
खण्डलाई शुक्ष्म रुपमा हेदान 
सबै भन्त्दा िेरै मतृ्यु सि ्
१९९७ देखख २००१ को 
अिगिमा १५७ जिाको भएको छ । सि ्२००२ देखख यता पिी विमभन्त्ि िषनहरुमा महामारीबाट मािीसहरुल े
अकालमा ज्याि गमुाएको देखखन्त्छ । यस्तो अिस्थालाई मध्ये िजर गदे जजल्लामा हुि सक्िे प्रकोपको क्षतीलाई केही 

Source: desinventar.org and NEOC MoHA 
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हद सम्म कमगिनको लागग जजल्ला स्तरीय महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकस्मीक योजिा बिाई 
यानन्त्ियिमा ल्याउि ुपिे  आिस्यकता महससु भएकोछ ।  
3.1 जिल्लाको ववपद्को प्रकृती अनुसारको तथ्याङ्क 
सि ्१९७१ देखख २०१९ सम्मको विमभन्त्ि प्रकोप, महामारी अन्त्य विपद्बाट हुम्ला जजल्लामा भएको मििीय 
क्षतीको वििरण निम्िािुसार रहेको छ। 

s|+=;+= ljkb\sf] k|sf/  
IftLsf] k|sf/  

s}lkmot 
d[To' 3fO{t] a]kQf 

1 dxfdf/L hGo k|sf]k 367 55 0  
2 cGo ljkb\ 44 63 10  

 hDdf 411 118 10  
Source: desinventar.org and NEOC MoHA 

4 ववगत ५ आचथिक वषििा िहािारी तथा प्रकोपवाट भएको ितृ्य ुतथा क्षतीको वववरण 
(Outbreak / Diasaster Fiscal Year Wise Affected Person and No. Of Death) 

हुम्ला जजल्लामा विगत ५ िषनमा भएका मुख्य मखु्य प्राकृतीक प्रकोप र विपद्बाट भएको क्षतीको वििरण 
तामलकामा प्रस्तुत गररएकोछ । जसबाट विगतका हदिहरुमा कस्ता खालका प्राकृनतक प्रकोप तथा महामारी 
भई क्षती हेिे गरेको छ त्यसको सुश्म अध्ययि गरर त्यस्ता घटिाहरु आगामी हदिहरुमा पनि घट्ि सक्ि े
कुरालाई मध्येिजर गरर यो आपातकाली स्िास््य कन्त्टेन्त्जेिसी योजिामा यसलाई समाबेस गिन खोजजएको 
छ । आगथनक िषन २०७१।०७२ साल देखख २०७५।०७६ सम्मको संछीप्त वििरण राखखएको छ । 
घटिा आगथनक 

िषन 
प्रकोप घटिाको प्रकार  

 

संख्या 
 

मानिस क्षनत चौपाया क्षनत घर गोठ क्षती अिुमािीत 
मुल्य मतृ्य ू घाइते मतृ्य ू घाइते घर गोठ 

२०७१।०७२ 

आगलागी, ढीपहहरो, 
हािाहुरी बतास, 
हहमपात, भूकम्प, 
अमसिा पािी, 
निमानणागिि घर 
भजत्कदा 

236 7 2 24 3 57 5   36,012,830  

२०७२।०७३ अविरल बषानत बाहढ, 
पहहरो 

7 0 5 18 0 7 1  2,490,000  

२०७३।०७४ 

अबबरल बषान, 
बढी÷पहहरो, भुकम्प, 
आगजिी, हहमपात, 
हािाहुरी 

16 0 0 3 0 69 50   89,259,783  
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घटिा आगथनक 
िषन 

प्रकोप घटिाको प्रकार  
 

संख्या 
 

मानिस क्षनत चौपाया क्षनत घर गोठ क्षती अिुमािीत 
मुल्य मतृ्य ू घाइते मतृ्य ू घाइते घर गोठ 

२०७४।०७५ 

अबबरल बषान, बढी, 
पहहरो, भुकम्प, 
आगजिी, हहमपात, 
हािाहुरी 

19 0 0 0 0 66 11  24,080,390  

२०७५।०७६ 

अबबरल बषान, बढी, 
पहहरो, भुकम्प, 
आगजिी, हहमपात, 
हािाहुरी 

94 3 3 64 0 96 5   34,314,800  

 जम्मा  372 10 10 109 3 295 72 186,157,803 

स्रोतः जजल्ला प्रहरी कायानलय, हुम्ला 

5 जिल्लािा आईपनि सक्ने सम्भाबित स्वास्थ्य बिपद् तथा आकजस्िक अिस्थाहरिः 
1. सरुिा रोगको प्रकोप (Disease Outbreak) : Novel Corona Virus, Influenza, 

Birdflu,Vector borne Diseases (Malaria, Dengue, Kalazar, Scrub Typhus) Water 
borne (Typhoid, Diarrhea, Cholera, Hepatitis A)  

2. बाहढ पहहरो (Floods and Landslide) 
3. गाडी तथा हिाई दघुनटिा (Road Traffic Accident and Plane Crash) 
4. आगलागी (Fires) 
5. लेक लाग्िु (Death due to High Altitude) 
6. हहम पहहरो तथा हहउुँको गचसोको संसगन (Snow and Ice Strom) 
7. हािा हुरी (Storm) 
8. भूकम्प (Earthquake) 
9. ढुङ्गा खसेर हुिे दघुनटिा (Stone Fall) 
10. मभर तथा रुखबाट खस्िु (Falling from Slope and tree) 

6 सम्भाववत ववमभन्न प्रकोप, ववपद् तथा िोखििको नक्साङ्कन 
हुम्ला जजल्लामा माथीको बुुँिाहरु २, ३ र ४ मा छलफल गररए अिुसारका विगतमा घटेका स्िास््य संग 
सम्बन्त्िीत विपद्हरु र आगामी हदिहरुमा हुि सक्िे सम्भावित जोखखमहरु र नत जोखखमका उच्च, मध्यम 
र न्त्यूि जोखखममा रहेका िस्तीहरुको िक्साकंि गररएकोछ । भिे नत िस्ती टोल तथा समुदायमा सम्भावित 
विपदको जोखीम उच्च, मध्यम र न्त्यिू हुिुको कारणहरु के के हुि सक्छि ्भिेर अध्ययि गरर प्रस्तुत 
गररएकोछ ।    
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6.1 िहािारी 
हुम्ला जजल्ला बेला बेलामा हुिे महामारीको उच्च जोखखममा रहेको जजल्ला हो । गचि सुँग मसमािा जोडीएको 
र कतीपय युिाहरु भारतमा काम गिन जािे हुिाले पनि अन्त्य देशहरुबाट आउुँदा जाुँदा हुि सक्ि ेसरुिा 
रोगहरुको महामारीको उच्च जोखखममा हुम्ला जजल्लाका सबै िस्ती टोल तथा गाउुँ हरु रहेकोछ । मा सि ्
१९७१ देखख २००८ सम्ममा महामारीको कारणले ३ सय ६३ जिाले ज्याि गुमाएको देखखन्त्छ । कणानली 
प्रदेशका अन्त्य जजल्लाहरु झैं यस जजल्लामा पिी स्िस्थ खािेपािीको पहुुँच िहुि,ु सरसफाई र स्िास््य 
सम्बन्त्िी चतेिाको कमीका कारण महामारीले छोटो अिगिमा विकराल रुप मलि सक्िे सम्भाििा रहेकोछ । 
6.2 मसघ्र श्वासप्रश्वास सिस्या  
उच्च जोखखमका बजस्तहरु मध्यम जोखखमका बजस्तहरु न्त्यिू जोखखमका बजस्तहरु 
िाम्खा (मलमी, मुच,ु हेप्का) 
मसमकोट (ठेहे) 

मसमकोट (डाडाफया, स्याडा, िरगाउ मसमकोट) 
खापुनिाथ (नछप्रा, खापूनिाथ, राया, लाली) सकेगाड 
(िराई, सकेदेऊ, साया)च ं खेली (श्रीमष्ठा, गोठी, 
मेल्छाम) िाम्खा (खगालगाउ) 

तजाकोट (मदिा, मैला) 
अदािचुली (कामलका, श्रीिगर, 
जैर) चंखेली (दामान, मममम, 
रोडडकोट) 

6.3 झाडापिाला 
उच्च जोखखमका बजस्तहरु मध्यम जोखखमका बजस्तहरु न्त्यिू जोखखमका बजस्तहरु 
मसमकोट (ठेहे, नछप्रा, डाुँडाफया) 

ताजाकोट (मदिा,मैला ) अदािचुली 

(श्रीिगर, कामलका) सकेगाड (साया) 
चंखेली (दामान)  

खापुनिाथ (राया, लाली),सकेगाड (सकेदेऊ, 
िराई, गोठी, रोडीकोट, जैर) चंखेली (मममम, 
मेल्छाम र श्रीमष्ठा) मसमकोट (स्याडा) 

मसमकोट (मसमीकोट, िरगाउ) 

 

महामारीको निजश्चत समय िभए तापनि झाडापखाला जस्ता रोगहरु गमीमा बढी र एक्कासी श्िासप्रश्िास 
संक्रमण जाडो तथा सुख्खा मौसममा बढी देखखिे गरेको पाइन्त्छ । गाउुँ हरुलाई महामारीबाट हुिे जोखखमको 
िगीकरण गदान विगतका घटिा, स्िास््य संस्था र स्िास््यकमीको पहुुँच र  महामारीको प्रकृनतलाई ध्यािमा 
राखी गररएको छ ।   
6.4 भूकम्प 
विज्ञहरुद्िारा गररएका अध्ययि र विगतको विश्लेषण अिुसार िेपालमा कुिै पनि समय िेरै ठूलो भूकम्प 
जािे र त्यसबाट िेरै संख्यामा मानिस मिे, घाइत े हुिे तथा भौनतक संरचिा  क्षनत ग्रस्त  हुिे संम्भाििा 
रहेको छ  । यहद त्यस्तो भयो भिे नियममत रुपमा भइरहिे अन्त्य विपद्को तुलिामा बढी क्षनत व्यहोिुनपि े
देखखन्त्छ । हुम्ला पनि अन्त्य जजल्ला भैं भूकम्प प्रनत सङ्कटासन्त्ि छ । मभरालो जग्गामा बस्ती र हहडडुल 
गिुनपिे ठाउुँ  अनत मभरालो भएको साथ ैअगिकाशं िरहरू ढुङ्गा र माटोले बिेको हुिाले  भूकम्प पश्चात ्ढोल 
(ढंुगा) खसी ििजिको क्षनत हुिे सम्भाििा बढी देखखन्त्छ ।  
अनत उच्च जोखखमका  बजस्तहरु उच्च जोखखमका  बजस्तहरु 
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6.5 पदहरो र दहिपात 
िषानतका समयमा अनतिजृष्टका कारण िदी िालाहरुमा पािीको तीव्र बहािको कारणले  पहहरो आउुँछ ।  यस 
जजल्लाका विशषे गरी उत्तरी क्षेरमा पिे गाउुँ हरुमा  हहउुँ  पहहरोको कारणले पनि जोखखमयुक्त मानिन्त्छि ्। 
मलमी क्षेरको हाल्जी गाउुँ  हहउुँ  पहहरो विष्फोटबाट सबैभन्त्दा बढी जोखखममा रहेको छ ।  
उच्च जोखखम बजस्तहरु मध्यम जोखखम बजस्तहरु न्त्यिू जोखखम बजस्तहरु 
िाम्खा ( मलमी, मुचु मसमकोट (ठेहे) 
खापूनिाथ(लाली)  ताजाकोट (मदिा, मैला) 
सकेगाड (सककन देउ) अदािचुली 
(जैर,कामलका) चंखेली –मममम)  

मसमकोट (स्याडा, डाडाफया) खापुनिाथ (राया)  
सकेगाड (िराई, साया) िाम्खा (हेप्का,  
खगालगाुँउ) र चंखेली (दामान, रोडीकोट गोठी 

, मेल्छाम) 

मसमकोट ( मसमीकोट, 
बरगाउ) खापुनिाथ (नछप्रा) 
अदािचुली (श्रीिगर, र 

चंखेली (श्रीमष्ठा, दामान) 

6.6 िडरेी 
हुम्ला जजल्लाका अगिकांश भू–भागमा मसचाइुँको कमी भएकाले बेलाबेलामा पािी िपिानले पटक पटक  खडरेीको 
मारमा पिे गरेको छ । खेतीयोग्य जममिको कमी र खाद्यन्त्ि अभािको कारणले हुम्ला जजल्लामा विश्ि 
खाद्य कायनक्रमले समय समयमा  खाद्यान्त्ि उपलब्ि गराउुँ दै आएको छ । 

6.7 आगलागी 
आगलागी िेपालमा  बारम्बार  घहटरहिे  अको प्रकोप हो । आगलागी  विशेष  गरी  सुख्खा  याममा  हरेक  
िषन फागुिदेखख जेठ महहिा सम्म आगलागीका घटिाहरू बढी भएको देखखन्त्छ । आगलागीले सािरणतया 
बाढी तथा पहहरो भन्त्दा कम ज्याि मलएको देखखए पनि यसले भौनतक क्षनत बढी गरेको हुन्त्छ । आगलागीबाट 

िाम्खा (मुच,ु खगालगाउ,  मलमी)  खापुनिाथ 
(खापुनिाथ) चंकेली (श्रीमष्ठा) मसमकोट (ठेहे 
मसमकोट)सकेगाड (िराई) 

सकेगाड (सायाुँ,  जैर, सककन देउ) िाम्खा( हेप्का)  चंखेली (दामान, मममम, 
रोडडकोट, गोठी, मेल्छाम ) ताजाकोट (मदिा, मैला)  मसमकोट (बरगाउुँ , 
डाुँडाफया, स्याुँडा नछप्रा ) खापुनिाथ (राया)  अदािचुली (श्रीिगर, कामलका) 

उच्च जोखखमका  बजस्तहरु मध्यम जोखखमका  बजस्तहरु निम्ि जोखखमका  बजस्तहरु 
सकेगाड ( जैर, , साया, ) ताजाकोट 

(  मैला,  मदिा) अदािचुली (श्रीिगर) 

मसमकोट (नछप्रा, ठेहे, डाडाफया) र 
खापूनिाथ (खापूनिाथ)  चंखेली (श्रीमष्ठा, 
गोठी) 

सकेगाड ( िराइर)् मसमकोट 
(बरगाउुँ , मसमीकोट) खापुनिाथ ( 
लाली) िाम्खा (हेप्का, मुचु) चंखेली 

(मेल्छाम, दामान) अदािचुली 
(कामलका) 

मसमकोट ( स्याडा) खापुनिाथ (राया) 
सकेगाड (सककन देउ) िाम्खा (खगालगाुँउ, 
मलमी) र चंखेली, मममम, रोडीकोट) 

उच्च जोखखमका सुचकहरु मध्यम जोखखमका सुचकहरु निम्ि जोखखमका सुचकहरु 

ििजंगलले ढाकेको क्षेरको कमम 
(िाङगा, सुख्खा) बषान कम हुि ु
(समयमा) मसचाईको सुवििा न्त्यूि 
औल बस्ती 

ििजंगलले ढाकेको क्षेरको 
कमम (िाङगा, सुख्खा) बषान 
कम हुिु (समयमा) मसचाईको 
सुवििा न्त्यूि औल बस्ती 

मसचाई सुवििा केहह मारामा लेकाली 
िस्ती ििजंगलले ढाकेको क्षेर िढी 
हुिु, तुलािात्मक ढंगले िषान िढी 
िहुि ु
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यस जजल्लामा एक्लै घरमा छाडडएका बालबामलकाहरु र महहलाहरु बढी जोखखममा पिे गरेको विगतका 
घटिाहरुले पुजष्ट गदनछ ।  
उच्च जोखखमका बजस्तहरु मध्यम जोखखमका बजस्तहरु निम्ि जोखखमका बजस्तहरु 
मसमकोट ( ठेहे, मसमकोट,स्याडा) 
ताजाकोट ( मैला ) ,सकेगाड 
(सकेदेऊ, बराई, जैर, रोडीकोट) 
खापुनिाथ (राया, लाली) र 
अदािचलुी ( कामलका, , श्रीिगर) 

चखेंली (श्रीमष्ठा, मममी, गोठी, 
दामान,  मेल्छाम) िाम्खा 
(हेप्का)खापुनिाथ (खापूनिाथ, नछप्रा) 
मसमकोट (डांडाफया) तांजाकोट 
(मदिा) सकेगाडन (साया) 

मसमकोट (बरगाउुँ ) िाम्खा 
(खगालगाुँउ, मुच,ु मलमी) 

उच्च जोखखम हुिको कारणहरु मध्यम जोखखम हुिको कारणहरु निम्ि जोखखम हुिको कारणहरु 
िेरै खडरेा, िि फडािी, घांस 
दाउरा, घिाबस्ती, पािीको स्रोत 
कम, घिाबस्तीका साथ ै
जिासंख्या बढी, डडलेो बढी हुिे 

िेरै बाक्लो जिसंख्या िभएको 
बस्ती छुट्टाछुट्टै भएतापनि घरहरु 
घिा भएको,अव्यिस्थीत घर 
ििाउिु,जिचतेिाको कमी 

िस्ती पातलो, जिसंख्या कम 
घर (अलग) तथा व्यिस्थीत 
खोरीया िकाट्िे,िि जंगल 
प्रयाप्त िहुि ु

6.8 जिल्लाको प्रिुि १० स्वास्थ्य सिस्याहर (Top 10 Diseases)  
हुम्ला जजल्लामा विमभन्त्ि स्िास््य सुँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्त्िी जोखखमहरुमो माथी चचान गरर 
सककयो । गत आगथनक िषन २०७५।०७५ मा हुम्ला जजल्ला अन्र्तगतका स्िास््य संस्थाहरुबाट प्रिाह भएका 
स्िास््य सेिाहरुको स्िास््य व्यिस्थापि सूचिा प्रणालीमा प्रविष्ठ भएका मुख्य मुख्य १० स्िास््य 
समस्याहरुमा कती व्यजक्तहरु उपचारको लागग दतान भए । त्यस्ता स्िास््य समस्या भएका व्यजक्तहरुलाई 
महामारी तथा विपद्को समयमा थप स्िास््य समस्या पिे हुन्त्छ । हुम्लामा स्िास प्रश्िास रोग पनि मुख्य 
तेस्रो िम्बरमा परेकोछ । त्यस्तै पेटमा जुका, आउुँमासी जस्ता रोगबाट वपडीतहरुलाई महामारीको समयमा 
झि बढी स्िास््यमा जटीलताहरु हुि सक्िे देखखन्त्छ ।   
 

कं्र.सं. स्िास््य समस्याहरु  संख्या  
1 टाउको दखु्न े Headache 6237 

2 ग्याजस्िक Gastritis (APD) 5472 

3 श्िास प्रश्िास (दम निमोिीया) Lower Respiratory Tract Infection (URTI) Cases 4505 

4 श्िास प्रश्िास (रुघा खोकी) Upper Respiratory Tract Infection (LRTI) Cases 4335 

5 पेटमा जुका पिे Intestinal Worms Cases 3182 

6 आउुँ ,मासी रगत सहीतको  Ameobic Dysentery/Amoebiasis Cases 2804 

7 पेट दखु्न े Abdominal pain 2642 

8 चमनरोग (लुतो) Scabies Cases 2464 

9 ग्यासटाइटीस  Acute Gastro-Enteritis (AGE) Cases 2291 
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कं्र.सं. स्िास््य समस्याहरु  संख्या  
10 झाडापखाला Diarrhoea 1914 

Source: HMIS data Humla, 2075/076 

7 िहािारी रोग, तनयन्त्रण तथा वपद् व्यवस्थापन प्रततकायि रणनीतत  
महामारी, रोग, ककट िा शुक्ष्म जजिाणु आतङ्क र महामारी “गैरप्रकृनतक विपद्” समेतको प्रकोप महामारी 
तथा विपद्को समयमा विपद्को प्रकृती हेरेर सो विपद् संग कुि िगन समुदाय र क्षेर िढी प्रभावित हुि सक्छ 
भन्त्िे शुक्ष्म अध्ययि गरर प्रनतकायनका कायनहरु अगाडी बढाउिे व्यिस्था ममलाईिेछ । विशषे गरर रोग 
महामारी तथा गैर प्राकृनतक विपद्को समयमा ५ िषन मूनिका बालबामलका, गभनिती तथा सुत्केरी महहलाहरु, 
मसमन्त्तकृत तथा पछाडी पाररएका समुदायहरु बढी प्रभावित हुिे भएको त्यसको प्रनतकायनमा विशषे व्यिस्था 
ममलाईिेछ । जसको लागग निम्ि िीनत तथा रणिीनतहरु मलईिेछ । 

 जिशजक्त पहहचाि, क्षमता अमभिदृ्घी र पररचालिको लागी आन्त्तररक तथा बाहृय निकाय संग 
समन्त्िय र सहकायन गि े

 आिारभूत स्िास््य सेिाहरूमा तत्काल पहुुँच बदृ्गिका लागग स्िास््य मशविरको सञ्चालि गिे र  
आिश्यकता अिुसार अन्त्य प्रभािकारी प्रेषण संयन्त्रको विकास तथा विस्तार गिे । 

 झाडापखाला हैजा, औलो तथा अन्त्य पािीजन्त्य एिं कीटजन्त्य रोगहरूको पयानप्त रोकथाम तथा 
उपचारको क्षमता बढाउिेु । 

 इन्त्फल्युएन्त्जा, भाईरल ज्िरो, श्िासप्रश्िास जन्त्यरोग, कोरोिा भईरस जस्ता रोगहरुको माहारी तथा 
प्रकोपको समयमै पहहचािगरर उगचत ब्यबस्थापि गिे क्षमता बढाउिे । 

 औषगि र आिश्यक स्िा्य सामाग्रीको ढुिािीकोेे समस्या हुि िहदि उगचत व्यिस्थापि गिे । 
 ०–२३ महहिाका बालबामलकाकालाई उगचत स्तिपािको लागग सहयोग, संरक्षण र प्रबद्र्िि गिे । 
 ६ देखख २३ महहिाका बालबामलकाहरुका लागग उगचत पुरक खािाको लागग सहयोग, संरक्षण र प्रबद्र्िि 

गिे । 
 ५ बषनमुनिका बालबामलका, गभनिनत तथा सुत्केरी महहलाहरुका मशघ्र कुपोषणको रोकथाम र व्यिस्थापि 

गिे ।  
 ५ बषनमुनिका बालबामलका र गभनिनत तथा सुत्केरी महहलाहरुका लागग सुक्ष्मपोषकयुक्त खािेकुराहरुको 

उपलब्िता भएको सुनतजश्चत गिे । 
 स्िास््य तथा पोषणको लागग व्यिहार पररितनि सञ्चार प्रबद्र्िि गिे  । 
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8 हुम्ला जिल्लाको ववध्यिान संरचनाको अवस्था 
आगामी हदिहरुमा स्िास््यमा आउि सक्िे समस्याहरुलाई पूिन तयारी व्यिस्थापि तथा प्रनतकायन गिनका 
लागग जजल्लामा रहेका संरचिाहरुको िक्साकंि गिुन पिे हुन्त्छ । जुि निम्िािुसार रहेको छ ।  
8.1 स्थानीय तहको संरचना तथा िुख्य लक्षीत िनसखं्याको ववरण  

वििरण संख्या कैकफयत 
स्थािीय तह ७  

िगरपामलका ०  

गाउुँपामलका ७  

कुल जिसंख्या ५८,४६८  लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 

महहलाको जिसखं्या २९,८२० लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 

पुरुषको जिसंख्या २८६४८ लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
१ बषन मुनिका जिसंख्या ज्ञज्ञद्िठ लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
५ बषन सम्मका जिसखं्या छढघट लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
१४ बषन मुनिका जिसंख्या ज्ञठण्घण ्लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
१० देखी १९ बषन उमेर समूह (ककशोर ककशोरीको) जिसंख्या ज्ञज्ञटज्ञघ लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
प्रजिि उमेर समूहका महहलाको (१५ देखख ४९ उमेर समुहको ) 
जिसखं्या 

ज्ञछढठद्ि लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 

६० बषन उमेर भन्त्दा बहढ उमेर समूहको जिसंख्या छण्छघ लक्षीत जिसंख्या २०७६।०७७ 
स्रोतः स्िास््य व्यिस्थापि सुचिा प्रणाली लक्षक्षत जिसखं्या २०७६।०७७ 

8.2 हुम्ला जिल्ला अन्तरिगत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरको वववरण  
सेिा प्रदायक संख्या सेिा प्रदायक संख्या 

जजल्ला अस्पताल १ कोमभड १९ को लागग स्िास््य सहायता कक्ष १४ 
सामुदानयक अस्पताल १ गाउंघर जक्लनिक ७८ 
अन्त्य अस्पताल ४ खोप जक्लनिक ७८ 
आयुबेद औषिालय १ महहला स्िास््य स्ियंसेविका २४३ 
आयुिेद स्िास््य केन्त्द्र १ सुरक्षक्षत गभनपति केन्त्द १ 
स्िास््य चौकी २६ माइक्रोस्कोपी सेण्टर १ 
सामुदानयक स्िास््य इकाई १८ टी.बी. डट्स सेण्टर १ 
आिारभूत स्िास््य सेिा केन्त्द्र ९ बगथिंग सेण्टर २४ 
आकजस्मक प्रसूनत केन्त्द १ एचटीसी ।  एआरटी केन्त्द ० 

स्रोतः स्िास््य सेिा कायानलय, हुम्ला  
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8.3 जिल्ला तथा गाउँपामलकािा स्वास्थ्य िानि संशाधनको अिस्था 

कं्रसं
. 

गाउुँपामलकाको 
िाम 

डाक्टर । हे.ई । 
ज.स्िा.अ. 

पारामेडीक्स । कविराज । 
बैद्य । मे.रे. 

िमसनङ्ग अन्त्य प्रशासि तथा 
का.स. 

दर
बन्त्

दी 

पद
प ून
तन 

स्थ
ाई 

पद
प ून
तन 

कर
ार 

दर
बन्त्

दी 

पद
प ून
तन 

स्थ
ाई 

पद
प ून
तन 

कर
ार 

दर
बन्त्

दी 

पद
प ून
तन 

स्थ
ाई 

पद
प ून
तन 
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ार 

दर
बन्त्

दी 

पद
प ून
तन 

स्थ
ाई 

पद
प ून
तन 

कर
ार 

1 गचककत्सा सेिा 8 0 4 11 0 4 8 2 5 

8 

1 9 

2 ज.स्ि.प.क.शाा 2 1 0 3 1 2 2 0 0 3 2 

3 आयुनिेद शाखा 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 

4 मसमकोट  0 0 0 13 7 0 9 8 4 4 2 4 

5 िाम्खा  0 0 0 13 4 6 9 3 7 4  1 3 

6 खापुनिाथ  0 0 0 13 9 2 9 5 1 4 2 2 

7 सकेगाड 0 0 0 21 10 2 13 10 6 7 0 8 

8 चंखेली  0 0 0 13 9 6 9 5 9 4 3 1 

9 अदािचुली  0 0 0 7 4 2 5 0 2 2 1 2 

10 ताजाुँकोट  0 0 0 7 6 3 5 2 2 2 2 3 

जम्मा   11 1 4 104 52 27 69 35 36 34 16 36 

स्रोतः सम्बजन्त्ित गाउुँपामलका स्िास््य प्रोफाई र स्िास््य सेिा कायानलय 

9 ततनवटै तहिा िहािारी पिुि तयारी तथा ब्यिस्थापनको लाचग तयार भएको संरचना 
तह ब्यिस्थापि इकाइन  

केन्त्द्रीय तह 

राष्िीय आपतकालीि सञ्चालि केन्त्द्र (National Emergency Operation Centre, 
NEOC), अन्त्तगनत स्िास््य मंरालय तथा कणानली प्रदेश लगायत केही प्रदेशमा 
आपतकालीि स्िास््य सञ्चालि केन्त्द्र (Health Emergency Operation Center, 
HEOC) रहेका छि ् । साथ ैयस अन्त्तगनत हि अस्पताल र स्याटेलाईट अस्पताल हरु 
तोककएका छि ्। क्षेरीय असपताल सुखेत र कणानली स्िास््य बबज्ञाि प्रनतष्ठाि  यस 
प्रदेशका हब हजस्पटलहरु हुि । त्यस्तै प्रदेश स्तरबाट बबमभन्त्ि स्याटेलाईट अस्पतालहरु 
तोककिे छि ्। आकजस्मक अिस्थाको पुिन सूचिा,  व्यिस्थापि ्र कमान्त्डको लागी यसको 
प्रयोग भैराखेको छ । स्िास््य सेिा बबभाग अन्र्तगत महामारी, रोग नियन्त्रण तथा प्रकोप 
ब्यबस्थापि महाशाखा (EDCD) , ले पनि रोग नियन्त्रण तथा आकजस्मक स्िास््य 
न्त्युनिकरण र व्यिस्थापि गररराखेको छ । 

प्रदेश तह 
समग्रमा प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सममनत रहेको । स्िास््य क्षेरको आपत्कामलि अिस्थाको 
व्यिस्थापिका लागग सामाजजक विकास मन्त्रालयमा समन्त्िय सममनतरहेको, मन्त्रालय 
मातहतको स्िास््य निदेशिालय अन्त्तगनत द्रतु प्रनतकायन समूह रहेको, प्रदेशस्तरीय स्िास््य 
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तह ब्यिस्थापि इकाइन  
आपतकालीि सञ्चालि केन्त्द्र (Provincial Health Emergency Operation Center 
P-HEOC) रहेको छ । यस अन्त्तरगत इजन्त्सडने्त्ट कमाण्ड मसस्टम अिुसार कायनसम्पादि 
हुिे गरेकोछ । साथ ैयस अन्त्तगनत हि अस्पताल र स्याटेलाईट अस्पताल हरु तोककएका 
छि ्। क्षेरीय अस्पताल सुखेत र कणानली स्िास््य बबज्ञाि प्रनतष्ठाि  यस प्रदेशका हब 
हजस्पटलहरु हुि । त्यस्तै प्रदेश स्तरबाट बबमभन्त्ि स्याटेलाईट अस्पतालहरु तोककिे छि ्। 
आकजस्मक अिस्थाको पूिन सूचिा,  व्यिस्थापि ्र कमान्त्डको लागग यसको प्रयोग भइरहेको 
। 

जजल्ला स्तर 
समग्रमा जजल्ला विपद् व्यिस्थापि ् सममनत, स्िास््य क्षेरको सन्त्दभनमा स्िास््य 
कायानलयमा प्राबबगिक हटम, यानपीड रेस्पोन्त्स हटम (DRRT) ले तत्काल पररचालि भइ 
आकजस्मक स्िास््य प्रनतकायन एिं व्यिस्थापि ्गदनछ । साथ ैक्लस्टर िेततृ्ि गदनछ । 

स्थािीय तह 
समग्रमा स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सममनत रहेको छ । साथै स्िास््य क्षेरमा समुदाय 
स्तररय यानपीड रेस्पोन्त्स हटम (CRRT) स्थािीय स्तरमा तत्काल पररचालि ् हुिे 
स्िास््यकमीहरुको प्राबबगिक सममनत हो । 

10 जिल्ला स्तरिा गठन भएको आकजस्िक स्वास्थ्य संग सम्वजन्धत समिततहर 
प्राकृनतक तथा गैर प्राकृनतक बबपदका अबस्थामा आकजस्मक स्िास््य सेिालाई ब्यबजस्थत र प्रभाकारी 
बिाउि स्िास््य सेिा कायानलयको कायानलय प्रमुखको संयोजकत्िमा देहाय अिुसारको  आकजस्मक स्िास््य 
ब्यबस्थापि तथा समन्त्बय सममनत गठि गररिेछ । 
10.1 जिल्ला स्वास्थ्य आपतकामलन तनदेशक समितीका पदाचधकारीहर (District Health Emergency 

Steering Committee- DHESC) 
मस.नं. जिम्वेवारी नि थर संस्था िोिाईल नं. 
१. संयोजक पे्रम बहादरु मसह स्िास््य सेिा कायानलय, हुम्ला 9858051465 

२. सदस्य डा. अममत बबष्ट जजल्ला अस्पताल, हुम्ला 9841455445 

३. सदस्य छेपाल दोजे लामा िेपाल रेडक्रस सोसाईटी, हुम्ला 9848336222 

४. सदस्य दाि बहादरु बोहरा मसमकोट गाउपामलका, हुम्ला 9858321163 

५ सदस्य सररता बोहोरा स्िास््य सेिा कायानलय 9856039202 

10.2 समिततले गने कायि 
 जजल्ला विपद् व्यिस्थापि सममनतले गठि गरेको विपद ब्यिस्थापि कायानन्त्ियि सममनतले निणनय 

गरे अिुसार आकजस्मक अबस्थाको स्िास््य सेिा सम्बन्त्िी कायन गिे । 
 जजल्ला स्तरीय आकजस्मक स्िास््य प्राविगिक सममनत लाइ आिश्यक निदेशि गि े
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 आकजस्मक अिस्थाका अनतररक्त चौमामसक एकपल्ट बैठक बस्िे । 
 जजल्ला मभर स्िास््य सेिा प्रिाहमा सम्बद्ि निकाय एबं संस्थाहरु संग समन्त्बय गरी सहयोग 

एबं सहकायनको प्रबन्त्ि ममलाउिे । 
 Health Emergency Preparedness and Planning को िारेमा प्रदेश विपद ब्यिस्थापि 

सममनतलाई जािकारी गराउिे । 
 जजल्ला स्तरीय विपद् पूिन तयारी तथा प्रनतकायन योजिा, आपतकामलि िीनत, निदेमशका ििाउिे 

। 
11 बिमभन्न स्तरिा द्रतु प्रततकायि टोली (RRT) को गठन प्रक्रिया  
विपद् थाहा हदएर आउिे कुरा हैि । जुिसुकै िेला स्िास््य तथा गैर स्िास््य प्रकृनतका महमारी, तथा 
विपद्हरु हुि सक्छि ्। त्यसको लागग समयमै विपद्बाट हुि सक्िे क्षतीलाई केही हद सम्म भए पनि कम 
गिन, विपद्को समयमा उद्िार तथा राहतका कायनमा सहज होस ्भन्त्िे हेतुले जजल्ला, स्थािीय र िडा तथा 
स्िास््य संस्था स्तरमा द्रतु प्रनतकायन टोली गठि तथा नत टोलीको लागग विपद् प्रनतकायन सम्बजन्त्ि तामलम 
हदई चसु्त दरुुस्त राख्न ुपिे आिस्यकताको महससु गरर निम्िािुसारको विपद् व्यिस्थापि द्रतु प्रनतकायन 
टोली गठि गररिे व्यिस्था ममलाईिेछ ।  
11.1 जिल्ला स्तरको द्रतु प्रततकायि टोली (DRRT)  

१) कन्त्सल्ट्यान्त्ट जिरल कफजजमसयि  १ जिा संयोजक 
२) EPPR तामलम प्राप्त जिशजक्त –  १ जिा सदस्य 
३) मेडडकल अगिकृत–    १ जिा सदस्य 
४) जिस्िास््य अगिकृत     १ जिा सदस्य 
५) स्टाफ िसन –     १ जिा सदस्य 
६) ल्या.टे. ।  ल्या.अ. –    १ जिा सदस्य 
७) हे.अ. । मस.अ.हे.ब  । अ.हे.ब  –   १ जिा सदस्य 
८) का.स –       १ जिा सदस्य 

11.2 स्थानीय स्तरको रयावपड रेस्पोन्स दटि (LRRT) 
२) स्थािीय तह रहेको िडाको स्िास््य संस्थाको प्रमुख –   १ जिा सदस्य 
३) स्थािीय तह रहेको स्िास््य संस्थाको स्टाफ िसन िा अ.ि.मी. –  १ जिा सदस्य 
४) स्थािीय तह रहेको स्िास््य संस्थाको ल्या.टे. िा ल्या.अ. –   १ जिा सदस्य 
५) महहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरु मध्ये बाट     १ जिा सदस्य 

11.3 स्वास्थ्य संस्था स्तरको रयावपड रेस्पोन्स दटि (CRRT) 
१) स्िास््य संस्थाको प्रमुख हे.अ. िा मस.अ.हे.ब –    १ जिा संयोजक 
२) सम्बन्त्िीत स्िास््य संस्थाको स्टाफ िसन िा अ.ि.मी. –   १ जिा सदस्य 
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३) स्थािीय स्तरको प्राथममक उपचार तामलम प्राप्त स्ियंसेबक –  १ जिा सदस्य 
४) महामारी फैमलएको िस्ती िा Cluster को म.स्िा.स्ि.से. –   १ जिा सदस्य 

11.4 रयावपड रेस्पोन्स दटि (RRT) को काि तथा जिम्िेवारी 
१)  तत्काल पररचालि भई आकजस्मक स्िास््य प्रिाह तथा महामारी नियन्त्रण र व्यिस्थापि गिे । 
२)  जजम्िेिार तथा सहयोगी निकायहरु सुँग समन्त्िय तथा ब्यबस्थापि । 
३)  जिशजक्तको तयारी तथा पररचालि । 
४)  औषिी तथा अत्यािश्यक सामग्रीहरुको बफर स्टक तथा आपूनत न गिे व्यिस्था ममलाउि आिस्यक 
समन्त्िय गिे । 
५)  विपदको प्रनतकायनको लागग कायनयोजिा तयार गि ेर सोही अिुसार कायानन्त्ियि गिे ।  
६) गरेका कायनहरुको प्रभािकारी रेकडडङ ररपोहटङ गिे साथ ैप्रभािकारी सूचिा सम्प्रेषण गिे । 

12 जिल्ला तथा स्थानीय स्तरिा तत्काल गनुि पने आिश्यक कायिहरू  
जजल्लामा हुि सक्िे महामारी तथा विपद्लाई सहजरुपमा व्यिस्थापि गिनको लागग विपद् पूिनको तयार तथा  
विपद् आईप्को खण्डमा त्यसको व्यिस्थापि तथा प्रनतकायन अत्यन्त्त आिस्यक हुन्त्छ । जजल्ला तथा स्थािीय 
तहमा सहेका स्िास््यका संरचिा, मािि संसाििहरु, विमभन्त्ि िीनत नियमहरु ऋाहदको अिस्था के कस्तोछ 
भिेर शुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गिुन पिे हुन्त्छ । यसरी हेदान हुम्ला जजल्लामा विपद्को पूिान तयार तथा 
प्रनतकायनको लागग निम्ि कायनहरु तत्काल गिुन पि ेदेखखन्त्छ ।  

 विमभन्त्ि तहमा गठि भएका द्रतु प्रनतकायन टोलीहरुको अमभमूखखकरण तथा पुिरताजगी तामलमको 
व्यिस्था । 

 जजल्लामा मेडडकल स्टोरको व्यिस्था ताथ स्थािीय तहहरुमा िफर स्टकको (Prophyatic 
Medicine, Nutrition supplements, Disease Control Medicine) आहदको व्यिस्था । 

 स्थािीय तहहरु तथा स्थािीय तह अन्र्तगतका स्िास््य संस्था तथा िडाहरुमा पयानप्त Stretcher, 
Ambulance / Air Ambulance tyf Fire Instingusier व्यिस्था  

 केन्त्द्र तथा प्रदेश सरकार साथ ैदात ृ निकायहरु सुँग सम्पकन  र समन्त्िय गरर जजल्लालाई सके 
सम्म नछटो सडक सञ्जाल संग जोड्िको लागग पहल । 

 जजल्ला तथा स्थािीय तहस्तरमा आकस्मीक स्िास््य उपचार तथा महामारी तथा विपद 
व्यिस्थापि कोषको स्थापिा तथा संचालि ।  

 सबै तह तथा स्तरमा बबमभन्त्ि ककटहरु Hygiene Kit, RH Kit, Dignity Kit. आहदको व्यिस्था  
 आिश्यक अन्त्य सामग्रीहरुः Medical Mask N10, Tourch, Sleeping Bag, PPE set, 

Thermo gun, hand sanitizer आहदको व्यिस्था  
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 जिसंख्याया तथा भूगोल हेरेर पायक पिे स्थािहरुमा हेलीप्याडहरुको निमानण तथा भएकाहरुको 
ममनत सम्भार तथा स्तरोन्त्िती ।  

 गभनिती जहटलताको ब्यबस्थापि गिन एयर मलफहटङ गिन व्यिस्था । 
 जजल्ला तथा स्थािीय तहहरुमा आकजस्मक स्िास््य पुबन तयारी तथा प्रनतकायन योजिा । 
 आकजस्मक स्िास््य पूिनतयारी, क्षनत न्त्यूनिकरण सचतेिा कायनक्रमहरु सञ्चालि गिे व्यिस्था ।  
 हरेक स्थािीय तहको स्िास््य सरसफाई तथा पोषण िीनत निमानण तथा कायानन्त्ियि ।  
 विपद् व्यिस्थापि तथा संचारको लागग जजल्ला तथा स्थािीय तहमा सम्पकन  व्यजक्त तोक्िे साथ ै 

जिताका गुिासो तथा जािकारीहरुको सम्बोिि गिनका लागग हटलाईि िम्बर व्यिस्था । 

13 स्थानीय तह, वडा तथा िस्तीहरूिा पगु्ने िाटोघाटोहरूिा िोखिि नक्साङ्कन  
हुम्लामा मोटर बाटोको कल्पिा गिुन कता हो कता गोरेटो बाटोको अबस्था पनि अनत दयिीय अबस्थाका 
रहेको छ । भौगोमलक बबकटताका कारण विमभन्त्ि क्षेरबाट पछाडड परेको हुम्ला जजल्लामा विमभन्त्ि खालका 
विपद्को जोखखम बहढरहेको छ । यस जजल्लामा रहेको एकमार हिाई मागनले यहाुँका िामसन्त्दाहरुको आिश्यकता 
सहजरुपमा पूरा गिन सकेको छैि । यस जजल्लामा लगभग सबै स्थािीय तहहरु तथा िडाहरुमा हेमलप्याड 
भएतापनि निजश्चत काम तथा ररजभेसि गरेर लगगएमा मार अितरण हुन्त्छ । यस जजल्लामा साविकका 
गाविसहरुमा पुग्िे बाटोघाटोको अबस्थाको वििरण तल तामलकामा देखाईएको छ  । 
क्र. स स्थािीय तहको 

िाम 

साविक 
गाविस 

जोखखममा रहेका बाटो खण्ड जोखखमको ककमसम जोखखम पुणन 
अबस्थाका पुल 

१ 

 

िाम्खा  

 

मलमी हहल्सा–नतल खण्ड (हल्जी र न्त्यालु 
लेख) 

पहहरो, हहमपहहरो निङ्खोला, हल्जी 
खोला 

मुचु िारा खण्ड, याङगार –मुच,ु मुच ु
चाला 

ढंुगा खस्िे, हहम 
पहहरो तथा पहहरो 

पुयाुँ खोला, मुच ु
खोला 

खगालगाुँउ च्याछरा बाटो खण्ड पहहरो  

हेप्का हेप्का (ताङ्गीि खण्ड) िारापोरी 
हेप्का खण्ड 

ढंुगा खस्िे ताक्लु खोला (ताकुन  
) 

२ 

 

मसमकोट  

 

स्यांडा डोसा साता (नछप्रा खण्ड) बाढी, पहहरो ढोसा खोला 
डाुँडाफया डाुँडाफया (कुररल्ला टुमलङ्ग गौडा) ढंुगा खस्िे, पहहरो  

मसमकोट मसमकोट (हहल्दमु खोला स्याम्िे 
कुररल्ला)थलोहाल्ि जािे 
िाटो,िुराउसे देखख िािचाल्ि िाटो 

ढंुगा खस्िे हहल्दमु 
खोला,िुराउसे खोला 

बरगाुँउ टोपेढुङ्गा बरगाुँउ खण्ड ढंुगा खस्िे, पहहरो 
जािे 
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क्र. स स्थािीय तहको 
िाम 

साविक 
गाविस 

जोखखममा रहेका बाटो खण्ड जोखखमको ककमसम जोखखम पुणन 
अबस्थाका पुल 

ठेहे खिेखोला (टोपेडुङ्गा ग्यारंुखोला 
खण्ड) ठाडो खोला 

पहहरो, ढंुगा खस्िे ग्यांगु्र खोला 

३ 

 

खापुनिाथ गा.पा. 

 

खापुनिाथ खापुनिाथ (खपेलगाउुँ  खण्ड) ढंुगा खस्िे याङ्चु खोला 
नछप्रा नछप्रा,िल्िा जािे िाटोमागथ ढंुगा खस्ि,पहहरो 

जािे 
िल्ला खोला 

लाली मभगुडा बोक्चे गौडा (सुिखाडा) पहहरो, ढंुगा खस्िे लाली खोला 
सुिाखाडा  

राया  नछप्रा (काराङ्गा खोला राया थाली 
(छारे खण्ड)  

ढंुगा खस्िे  

४ 

 

सकेगाड गा.पा. 

 

सककन देउ छारे(बबउबारा ररप खण्ड) पहहरो, ढंुगा खस्िे िगाढ खोला 
बराई  छपाली  गोप्का खण्ड हहमपात, ढंुगा खस्िे  

जैर  सररसल्ला तमु्च, सकेगाड जरै) जरै 
लुमहुदै तमु्च 

पहहरो, ढंुगा खस्िे कालागाढ 
जैर,जैरतमु्च 

रोडडकोट  पाङ्खा (मारगोर खण्ड, मसपामल भुबे्र 
खण्ड)लाली रोडडकोट िाटो 

पहहरो÷रुख ढल्िे  

गोठी सकेगाड (गोठी खण्ड) ढंुगा खस्िे कुल्ला गाढ 
 

५ 

 

 

चंखेली गा.पा. 
साुँया िागाड (मुण्डी खण्ड) ढंुगा खस्िे  

मममी घट्टे खोला –िेप्का खण्ड ढंुगा खस्िे घट्टे खोला 
मेल्छाम  न्त्यासी (मेल्छाम खण्ड) पहहरो, बाढी न्त्यासी खोला 
श्रीमष्टा दविन पामल (िेप्का खण्ड) ढंुगा खस्िे  

दामान दामानररमी (चंखेली खण्ड) हहम पहहरो चंखेली गाढ 
६. अदािचुली 

गा.पा. 
श्रीिगर गल्फागाढ(मकै भांडकुक्काया खण्ड) पहहरो  गल्फागाढ थाई मकै 

िदी  

 

७. 
तजाकोट गा.पा. कालीका कालागाढ(सल्लाघारी मदािा खोला 

खण्ड) 
ढंुगा खस्िे घरेखोला,ढाडाकाििे 

खोला 
मदिा मसरुपाटा (पैमा खण्ड) ढंुगा खस्िे पैमा खोला 

14 स्वास्थ्य घटनाको ब्यवस्थापन नेततृ्व तथा सचूना प्रिाह 

जजल्लामा रहेका स्थािीय तहहरु तथा स्िास््य संस्थाहरुले एक जिा सूचिा अगिकारी तोकी सो व्यजक्तबाट 
मार सूचिा सम्प्रेषण गिे व्यिस्था ममलाउिु पिे हुन्त्छ । सूचिा हददा त्याङ्कको एककि गरेरमार हदिे 
गिुनपछन । स्िास््य समस्याहरु एिं सम्भावित विपद् घटिाहरु सम्बजन्त्ि आिश्यक स्िास््य मशक्षा सामाग्रीहरु 
उत्पादि, वितरण र प्रयोग गिुनपछन साथ ै। हरेक तहमा रहेका RRT लाई सकक्रय बिाई त्यपरक सुचिा 
प्रिाह तथा प्रनतकायनको लागग पररचालि गिन सककिेछ । हाल जजल्ला स्िास््य कायानलय अन्र्तगत जजल्ला 
अस्पतालमा मार रहेको Sentinal Site / EWRS प्रणालीलाइ सुदृहढकरण गरर हरेक स्थािीय तहमा 
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Sentinal Site बिाउिे व्यिस्था ममलाउुँ दै लािु पिे हुन्त्छ । सिै स्थािीय तहहरुमा विपद् व्यिस्थापि तथा 
समन्त्िय सममनत गठि गिे । विपद् तथा महामारीको प्रभािकारी तथा नियममत सञ्चार तथा समन्त्ियको 
लागग सम्पकन  व्यजक्त तोक्िे ियिस्था ममलाउिे । विपद् तथा महामारीको समयामा विमभन्त्ि स्थािहरुमा 
स्िास््य सहायता कक्ष स्थापिा गरर सञ्चालिमा ल्याउिे ियिस्था ममलाउिे र त्यस्तो सहायता कक्षमा 
प्रदाि गररएका स्िास््य परामशन तथा सेिाहरुको नियममत रेकडड नङ र ररपोहटङ गिे व्यिस्था ममलाउिे । 
विपद् तथा महामारीको समयमा प्रभािकारी सञ्चार निम्िािुसार गिुन पिछे । 
 

 

15 ववपद्को प्रकृततिा आधाररत प्रततकायि योिना 
हुम्ला जजल्लामा विगतमा भएको प्राकृनतक विपद्, महामारी आहदको अिस्थाहरुको विश्लेषण गरेर त्यस्ता 
महामारीमा संलग्ि स्िास््यकममन तथा स्ियंसेिकहरु समेतको राय सल्लाह सुझाि तथा अिुभिको आिारमा 
आगामी हदिहरुमा हुि सक्िे विपद्को सहज प्रनतकायनको लागग पूिन तयारी तथा प्रनतकायन योजिा बिाई 
कायन गदान समयमा उद्िार राहत तथा पुिस्थापिा लगायतका कायनहरु गिन सहज हुन्त्छ । त्यसको लागग 
सम्भावित जोखखमहरुको अिस्था विश्लेषण गरर निम्िािुसार विपद्हरुको प्रकृती अिुसारको प्रनतकायन योजिा 
तयार गररएको छ ।   
15.1 ववपद्को अनुिातनत अवस्था लेिा िोिा  

 बाहढ तथा भूकम्पमा परी घाइते हुि,े डुबेर मतृ्यु हुिे । 



जजल्ला विपद् व्यिस्थापि सममनत, हुम्ला, कणानली प्रदेश, िेपाल 

पािा िं. | 18                  महामारी, रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि आकजस्मक योजिा, हुम्ला – २०७६ 

 श्रोत प्रदषूणका कारण झाडा–पखाला, हैजा, आउुँ , टाईफाईड, ज्िरो, आुँखा तथा छाला सम्बन्त्िी रोगहरु 
फैलिसक्िे । 

 कोरोिा, इन्त्फल्युएन्त्जा, भाईरल ज्िरो लगायत श्िासप्रश्िास जन्त्यरोगको महामारी फैलि सक्िे । 
 बाढीको कारणले जक्लनिक तथा स्िास््य चौकीहरु डुबािमा पिन सक्िे । 
 सडक तथा हिाई दघुनटिाबाट माििीय क्षनत तथा घाईते र अपांग हुि सक्ि े। 
 मािमसक आघात तथा मिोिैज्ञानिक समस्याहरु देखा पिे ।  
 सुत्केरी तथा प्रसूनत सम्बन्त्िी समस्यामा िदृ्गि हुिे । 
 खाद्य सामग्रीको अभािको कारणले गदान केटाकेटीहरुमा पोषणको अभाि । 
 पश–ुपंक्षक्षहरु मिनसक्िे भएकोले महामारी फैलि सक्िे । 
 असाय अपाङ्ग, बालबामलका तथा महहलाहरुको अिस्था अज विकराल हुि सक्िे । 
 मािविय तथा आगथनक क्षनत । 
 सामाजजक तथा सांस्कृनतक विसंगनतको अिस्थाको सजृिा । 
 लेक लाग्िे । 
 ढुङ्गा खस्िे । 

15.2 ववपद् प्रततकायि येिनाको ववषयगत उद्देश्य 
 आिारभूत स्िास््य सेिाहरूमा तत्काल पहुुँच बदृ्गिका लागग स्िास््य मशविरको सञ्चालि गिन र  

आिश्यकता अिुसार अन्त्य निकायमा पठाउिे संयन्त्रको विकास गिे। 
 झाडापखाला हैजा, औलो तथा अन्त्य पािीजन्त्य एिं कीटजन्त्य रोगहरूको पयानप्त रोकथाम तथा 

उपचारको क्षमता बढाउिु । 
 इन्त्फल्युएन्त्जा, भाईरल ज्िरो लगायत श्िासप्रश्िास जन्त्यरोगको महामारीको समयमै पहहचािगरर 

ब्यबस्थापि गिे क्षमता बढाउिु । 
 बालबामलका, गभनिती, सुत्केरी तथा अशक्त महहलाहरूको पोषणयुक्त अिस्थाको सुनिजश्चत गिे । 
 मरेका जिािरहरुबाट फैलिे दगुनन्त्ि तथा रोगहरुको रोकथाम गिे । 
 औषगि र पोषणयुक्त सामाग्रीको ढुिािी गिन यातायातको समस्या हुिे । 
 आगथनक तथा सामाजजक पूिनलाभ गराउिे । 
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15.3 आकजस्िक स्वास्थ्य सम्िन्धी रोग िहािारी तथा ववपद्को प्रततकायि योिना (ववपद्को प्रकृती अनुसार) 
विपद् 
पनछको 
अिगि 

विपद्को अिस्थामा गरीिे 
आपतकालीि कायन 

विपद् पूिन गररिे 
पूिनतयारीका कायन 

पूिनतयारीको लागग 
श्रोतको पहहचाि 

मुख्य जजम्मेिार 
निकाय 

पूिनतयारीकालागग 
अिुमानित 
लागत 

पदहलो ददन 

 बबपद तथा महामारीको 
सुनिजश्चत गिे । 

 आकजस्मक स्िास््य संग 
सम्बन्त्िीत समन्त्ियात्मक बैठक 
सञ्चालि गिे 

 बबपद्को क्षनत आंकलि गिन तथा 
तत्काल उपचार गिन टोली 
पररचालि गिे  

 विपदको ककमसम पहहचाि गिे 

 विपद् पश्चात बैठक 
बस्िे समय र स्थाि 
पहहचाि गिे र 
सदस्यहरुको सम्पकन  
सूगच व्यिस्थीत गिे  

 तत्काल प्रनतकायन टोली 
निमानण गिे र टोलीको 
कायनसूगच निमानण 
गि]{ 

सममनत 
सदस्यहरुको कायन 
व्यस्तता र 
प्राथममकता िहुि 
सक्ि े

जज.प्र.का, िे.रे.सो. 
जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापि सममनत 

 

दोस्रो ददन 

 द्रतु सिेक्षणको आिारमा 
प्रभावितहरु र आिश्यकताको 
पहहचाि गिे  

 बबरामीहरुको तत्काल उपचार सुरु 
गिे । खोज्िे र अनि ररफर गि े
। 

 Referral को लागग Hub 
hospital सुँग DHEOC माफन त ्
समन्त्िय गिे । 

 द्रतु सिेक्षण फारमबारे 
अमभमुखखकरण गिे 

 खािेपािी शुद्गिकरण 
गिे सामाग्रीहरु उगचत 
स्थािमा गोदाम गिे 

 सरसफाई सचतेिा 
सम्बन्त्िी सामाग्रीहरु 
तयारी अिस्थामा राख्ने 

अिुगमि गिे  स्िास््य सेिा 
कायनलय, स्थािीय 
तह, जजल्ला विपद्  
व्यिस्थापि सममनत  
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विपद् 
पनछको 
अिगि 

विपद्को अिस्थामा गरीिे 
आपतकालीि कायन 

विपद् पूिन गररिे 
पूिनतयारीका कायन 

पूिनतयारीको लागग 
श्रोतको पहहचाि 

मुख्य जजम्मेिार 
निकाय 

पूिनतयारीकालागग 
अिुमानित 
लागत 

 खािेपािी शुद्गिकरण गिे तथा 
का सामाग्रीहरु वितरण गि े
।सम्भावित महामारी निग्रािी 
गिे । 

 सरसफाई पािीजन्त्य रोगको बारे 
सचतेिा कायनक्रम सञ्चालि गि े 

 स्तिपाि प्रबनद्िि गिे र तयारी 
खािाको व्यबस्थापि र बबतरण 
गिे  

 तयारी खािाका  र बहु 
सुक्ष्म पोषक तत्ि 
उगचत स्थािमा 
भण्डारि गिे WASH 
सामाग्रीहरु भण्डारण 
गिे 

पदहलो हप्ता 

 आश्रय स्थलहरुमा अस्थाई चवपन 
र खािेपािीको िारा निमानण गिे 

 बहु सूक्ष्म पोषक तत्ि बबतरण 
गिे र पोषण परामनश गिे ।  

 यहद महामारी फैमलएमा 
Epidemiological 
investigation गिे र प्रनतकायनको 
लागग समन्त्िय, व्यिस्थापि र 
तामलम प्राप्त जिशजक्त 
पररचालि  गिे । 

 चवपन निमानणका लागग 
आिश्यक सामाग्रीहरु 
गोदाममा व्यिस्थीत 
गिे 

 सचतेिा सम्बन्त्िी 
सामाग्रीहरु तयारी 
अिस्थामा राख्ने 

निमानण कायनको 
लागग आिश्यक 
सामाग्री खरीद गिन 
रकमको अभाि 

जजल्ला स्िास््य 
कायनलय, स्थािीय 
तह, गै.स.सं.  
िे.रे.क्र.सो., िेपाल 
टेमलकम, RRT, 
DHEOC 
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विपद् 
पनछको 
अिगि 

विपद्को अिस्थामा गरीिे 
आपतकालीि कायन 

विपद् पूिन गररिे 
पूिनतयारीका कायन 

पूिनतयारीको लागग 
श्रोतको पहहचाि 

मुख्य जजम्मेिार 
निकाय 

पूिनतयारीकालागग 
अिुमानित 
लागत 

दोस्रो हप्ता  

बबतरण गि े सामाग्रीहरु तथा 
सरसफाईको अिस्थाबारे अिुगमि 
गिे 
िपुग भएको सामाग्रीहरुको 
उपलब्िता गिे र बबतरण गिे । 
नियममत आबश्यक सेिाहरुलाई 
सुनिजस्चत गिे ।  
पूणनरुपमा स्िास््य संस्थाहरु 
सेिाकामलि हुिुपिे 

अिुगमि टोली गठि गिे 
र अिुगमि प्रकक्रयाबारे 
स्पष्ट गराउिे 
सामाग्रीहरु उपलब्ि 
गराउिे निकाय एिं 
संगठिहरुको अगग्रम 
पहहचाि गिे 
भरपदो संचारको माध्याम 
र तोककएको व्याजक्त  
अनत आिश्यक 
Sanitation सामाग्रीहरुको 
उगचत व्यिस्थापि हुिु 
पिे जस्तै साबुि,माक्स, 
Hand sanitizer आहद  

उगचत स्थािको 
व्यिस्थापि भएको 
हुिुपि े

स्थािीय तह,  
RRT, स्िास््य सेिा 
कायानलय  
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16 ववपद्िा आधाररत आपत्कालीन प्रततकायि योिना तथा ववपद्को अनिुातनत अवस्था 
 विस्थावपत पररिारहरूलाई स्िच्छ खािेपािी तथा सरसफाइको असुवििा हुि सक्िे । 
 िदीको कटाि, बाढी, पहहरो, भूकम्पका कारणबाट होचो स्थािमा रहेका क्षेरका खािेपािीको 

मुहािहरूमा क्षनत हुि,े तथा पािीका मुहािहरु साथ ैकुिाहरू दवूषत हुिे, पुररिे । 
 व्यवत्तगत तथा सामुदानयक चवपनहरु क्षनतग्रस्त हुि सक्ि े
 िातािरण दवूषत हुिे गरी शौचालयहरू भररिे, सफ्ेटीकट्याङ्की फुट्िे, पािीका मुहािहरू दवूषतहुिे र 

सरसफाइका सामाग्रीहरूको अभाि रहिे । 
 सुरक्षक्षत पािीको अभाि तथा दवूषत िातािरण । 
 खाद्यन्त्ि तथा अन्त्य दैनिक अपभोग्य सामाग्रीहरको अभाि । 

16.1 ववषयगत उद्देश्य 
 विस्थावपत भएर मशविरमा बस्िे मानिसहरूका लागग स्िच्छ िसाई र सुरक्षक्षत खािेपािीको सुनिजश्चत 

गिे । 

 स्थािीय सरसफाइ सुँग सम्बजन्त्ित व्यािहाररक प्रचलिहरूका बारेमा जािकारी उपलब्ि गराउिे । 

 अस्थायी रूपमा व्यजक्तगत सरसफाइका सुजेििाहरूमा पहुुँच बदृ्गि गिे । 

 विस्थावपत मानिसहरू बस्िे मशविरहरूमा सरसफाई कायम गिन नतिको सशजक्तकरण कायन गिे । 

 विषेश खालको जजिाणु तथा विषाणु जन्त्य रोकको प्रकोपहरुबाट हुिे प्रभाि रोक्ि तथा रोगको फैलािट 

कम गिनकालागग रोगको संभावित जोखखममा रहेका मनिसहरु र संक्रममतहरुलाई छुट्टै राख्न ेव्यिस्था 

ममलाउिे त्यसको लागग क्िारेन्त्टाईि र आईसोलेसि िाडनको व्यिस्था गिे । 
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16.2 ववपदको घटना पतिको अवचधको प्रततकायि योिना 
विपद् 

पश्चातको 
अिगि 

विपद्को अिस्थामा गरीिे आपतकालीि 
कायन 

(विपद्को प्रकृनतमा आिाररत) 

आपतकालीि अिस्था 
संिोिि गिन गरीिे पूिनतयारी 

कायन 

श्रोतको 
पहहचाि 

मुख्य जजम्मेिार 
निकाय 

अिुमानित 
लागत 

पहहलो चरण   जजल्लामा गठि हुिे आकजस्मक 
प्रनतकायन हटमको बैठक बस्िे ।  

 समुदायस्तरमा गहठत आकजस्मक 
प्रनतकायन हटमकोपररचालि गिे  ।  

 आिश्यकताको पहहचाि गिे ।  
 तत्काल प्राथममक उपचारको व्यिस्था 

गिे । 
 घटिा र प्रनतकायन प्रगनत सम्बजन्त्ि 

सूचिा निरन्त्तर पठाउिे । 
 माििीय क्षनत तथा प्रभाबको त्यांक 

संकलि शुरु गिे । 

 आकजस्मकप्रनतकायन 
हटमको सम्पकन  वििरण 
तयार गिे र सूचिा डसे्क 
को  व्यिस्था गिे । 

 प्राथममक उपचार टोली 
तयारी अिस्थामा राख्न े। 

 आपत्कामलि अिस्थामा 
प्रयोग हुिे औषिी तयारी 
अिस्थामा राख्ने 

 कफल्ड स्तरका कमनचारी 
तथा दतानिाला 
प.स्िा.का.÷ग्रा.प.स्िाका 
हरुलाई विपद् पुिनतयारी 
अिस्थामा राख्ने 

 आकाजस्मक कोषको 
स्थापिा गिे । 

विपद्को 
अिस्था 
स्िास््य 
सेिाका लागग 
प्राविगिक टोमल 
गठि 

जजल्ला विपद् 
व्यिस्थापि सममनत  

 

दोस्रो चरण  आिश्यकता अिुसार उपचार मशविर 
संचालि गिे ।  

 मशविरको लागग आिश्यक 
सामग्रीहरुको व्यिस्थापि 
गिे । 

 स्िास््य सेिा 
कायनलय, स्थािीय 
तह, गै.स.सं., 
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विपद् 
पश्चातको 
अिगि 

विपद्को अिस्थामा गरीिे आपतकालीि 
कायन 

(विपद्को प्रकृनतमा आिाररत) 

आपतकालीि अिस्था 
संिोिि गिन गरीिे पूिनतयारी 

कायन 

श्रोतको 
पहहचाि 

मुख्य जजम्मेिार 
निकाय 

अिुमानित 
लागत 

 समस्याको आिारमा औषगि, औजार 
व्यिस्थापि गरर उपचार कायनलाई 
निरन्त्तरता हदिे । 

 स्िास््य समस्यालाई जहटल हुि िहदि 
स्िास््य मशक्षा कायनक्रम सञ्चालि गि े
। 

 स्िास््य सचतेिा 
कायनक्रमका लागग 
स्िास््यकममनहरुलाई 
अमभमुखखकरण तथा 
तामलम हदिे । 

 औषगिको भण्डारण गिे । 

िे.रे.क्र.सो., िेपाल 
द.ुसं.सं., RRT  

पहहलो हप्ता  स्िास््य उपचार, रोग नियन्त्रण र 
रोकथाम कायनहरु   (जस्तै खोप) 

 सम्भाव्य रोगको जस्थनत अध्ययि गरर 
प्रनतिेदि प्रदेश तथा केन्त्द्रलाई पठाउिे  

 रोग सम्बजन्त्ि िमुिा संकलि र 
सम्प्रेषण । 

 महामारी भएमा ईवपडमेमयोलोजजकल 
ईन्त्भेजस्टगेशि ्शुरु गिे । 

 पशु सेिाका लागग प्राविगिक 
टोली गठि  

 अध्ययि टोली गठि गि े। 

 स्िास््य सेिा 
कायनलय, स्थािीय 
तह, गै.स.सं., 
िे.रे.क्र.सो., RRT 

 

पहहलो 
महहिा 

 पूिन अिस्था िहुदा सम्म प्याकेज 
कायनक्रम निरन्त्तर फलोअप गिे। 

 अिुगमि तथा निरीक्षण कायनलाई 
निरन्त्तरता हदिे  

 मिोसामाजजक परामशन सेिा हदिे । 
 ब्यबहार पररबतनि सम्बन्त्िी सूचिा हदिे  

 स्िास््य सेिाका लागग 
प्राविगिक टोली गठि र 
पररचालि 

 

 स्िास््य सेिा 
कायनलय, स्थािीय 
तह, गै.स.सं., 
िे.रे.क्र.सो., िेपाल 
द.ुसं.सं., RRT  
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17 कोरोना भाईसर रोग (कोमभड १९) िहािारी ववपद्को पवूितयारी तथा प्रततकायिको लाचग 
ववशषे कायि योिना 

िोबल  कोरोिा भाईरस (COVID-19) विश्िव्यापी महामारीको रुपमा फैमलदै गईरहेको सिन विहदतै छ । 
गचिको िुहािमा देखा परेको यो भाईरस हाल विश्िका अगिकाशं देशका फैमलरहेको छ । िेपालमा हाल 
यसको अत्यगिक प्रभाि िदेखखएको भएता पनि कुिै पनि यसको संक्रमण व्यिपक हुि सक्िे अिस्थालाई 
िजर अन्त्दाज गिन सक्िे अिस्था छैि ।  संनघय तथा प्रादेमशक विपद् जोखखम न्त्यूनिकरण तथा 
व्यिस्थापि नियमािली, २०७४ र २०७६ ले ककट िा शुक्ष्म जजिाणु आतङ्क र महामारी समेतलाई 
“गैरप्रकृनतक विपद्” भिी  पररभावषत गरेको पररप्रेक्षमा यसलाई समयमै व्यिस्थापि गिनका लागग जजल्ला 
स्तरीय महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि योजिा तयार गरर आिस्यक प्रििि ममलाउिु 
पिे आिस्यकता महसुस भएको छ । तसथन, िोबल कोरोिा भाईरसको प्रनतकायन, नियिरण तथा प्रनतकायन 
साथ ैउपचार समेतलाई मध्येिजर गदै यो पूिन तयारी, नियन्त्रण तथा प्रनतकायन गिे विशषे योजिा तयार 
गररएको छ । जसको लागग छुट्टै कायनयोजिा बिाई लागू गिन सककिेछ । पूिन तयारीको लागग देहाय 
बमोजजमका कायनहरु तत्काल गिे व्यिस्था ममलाईिेछ ।   

 आईसोलेसि अस्पताल स्थापिा, संचालि र व्यिस्थापिमा सहजीकरण गिे । 
 जजल्लामा देखखएका शंकास्पद संक्रममतहरुलाई परामशन गरर क्िारेन्त्टाईिमा रहिे व्यिस्था ममलाउिे 

। साथ ै शंकास्पद विरामीको अमभलेख राख्न े व्यिस्था ममलाई सोको जािकारी सम्बजन्त्ित 
निकायहरुमा पठाउिे ।  

 िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबात भएका निणनयहरुको प्रभािकारी रुपमा कायानन्त्ियि गि े
गराउिे ।  

 गचि सुँग मसमा जोडडएको िाम्खाको हहल्सा तथा अन्त्य मसमा िाकाहरुमा नियममत मसमा गजस्त, 
आितजाित व्यिस्थी गरर अमभलेख राख्न ेर निसंकमणको व्यिस्था ममलाउिे ।  

 स्थािीय तहहरु तथा जजल्लामा बाहीरबाट विशषे गरर भारत तथा चाईिाबाट मभबरिे यारहुरुको 
स्िास््य जाुँचको लागग स्िास््य परामशन कक्ष (Health Desk) स्थापिा गिे व्यिस्था ममलाउिे 
।  

 िदमलदो पररजस्थनतमा हुिे अपराि नियन्त्रण र सुरक्षा व्यिस्थापिमा Special Task Force 
बिाई पररचालि गिे व्यिस्था ममलाउिे ।  

 जजल्लामा निषिेाज्ञा गिुन पिे अिस्थामा सम्बजन्त्ित निकायहरु सुँगको समन्त्ियमा व्यिस्था 
ममलाउिे र सोको जािकारी सम्बजन्त्ित निकायहरुमा पठाउिे ।  

 प्रमुख जजल्ला अगिकारीको संयोजकत्िमा गहठत द्रतु प्रनतकायन टोलीका सबै सदस्यलाई सममनतको 
काम कतनव्य र अगिकारका विषयमा जािकारी गराई सममनतलाई सकक्रय बिाउिे ।  

 िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट घोषणा हुिे Lock-Down र निशिेाज्ञाको प्रभािकारी 
कायानन्त्ियि गिे गराउिे ।  
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17.1 ववषयगत उद्देश्य 

 संक्रमण भएर िा संक्रमणको शंकामा भई आईसोलेशि तथा क्िारेन्त्टाईिमा बस्िे मानिसहरूका 
लागग स्िच्छ आिाश, नियममत स्िास््य पररक्षण र सुरक्षक्षत खािेपािीको सनुिजश्चत गिे गराउि े
। 

 स्थािीय सरसफाइसुँग सम्बजन्त्ित व्यािहाररक प्रचलिहरूका बारेमा जािकारी उपलब्ि गराउिे । 
 अस्थायी रूपमा व्यजक्तगत सरसफाइका सुजेििाहरूमा पहुुँच बदृ्गि गिे । 
 आईसोलेसि तथा क्िारेन्त्टाईिमा बमसरहेका संक्रममत तथा संक्रमणको शंका लागेका मानिसहरूको 

तथा बस्िे स्थािहरुमा सरसफाई कायम गिे व्यिस्था ममलाउिे ।  
 स्थािीय तहहरुमा पनि  संक्रमण भएर िा संक्रमणको शंका भएकाहरुलाई निजश्चत अिगि सम्म 

राख्नको लागग आईसोलेशि तथा क्िारेन्त्टाईिको व्यिस्था ममलाउिे । 
17.2 ववपदको पुवि तयारीको अवस्था   
क्र.सं कक्रयाकलाप जजम्मेिार संस्था जोखखम स्थाि समय अिगि अिुमानित 

लागत 
१ हेल्थ डके्स स्थापिा समाजजक विकास 

मंरालय, स्िा.से.का, 
स्थािीय निकाय 

हहल्सा िाका, 
मसमकोट, ल्याप्चे, 
न्त्यासी, गैराईब्ला, 
निथनसिै, िाडामाडौं, 
ठािदेउ, किाडी, जाुँचे 
चंखेली 

२०७६।११।२६ 
देखख 
२०७६।१२।१५ 

८,००,००० 

२ जजल्ला स्तरीय 
क्िाराईिटाईि स्थापिा 
(५० बेड) 

जजल्ला विपद 
व्यिस्थापि सममनत  

मसमकोट २०७६।१२।११ 
देखख 
२०७६।१२।१८ 

५०,००,००० 

३ स्थािीय स्तरको 
क्िाराईिटाईि स्थापिा  

सबै स्थािीय तह  सबै गाउुँपामलकामा २०७६।१२।१२ 
देखख 
२०७६।१२।१६ 

१०,००,००० 
प्रनत पामलका 

४ विद्यालय र समुदायमा 
जिचेतिा कायनक्रम 
संचालि गि ै

जजल्ला जस्थत सब ै
सरोकारिाला निकायहरु 

सबै गाउुँपामलकामा  ५,००,००० 

४ कोमभड १९ सकं्रमण बारे 
समुदाय स्तरमा रेडडयो र 
हटमभ बाट सन्त्देशमूलक 
सूचिाहरु  प्रशारण गिे  

जजल्ला जस्थत सब ै
सरोकारिाला निकायहरु 

सबै गाउुँपामलकामा निरन्त्तर भई 
राखेको 

१,००,००० 

५ RRT सकक्रए अिस्थामा 
राख्न े  

जज.वि.व्य.स, स्थािीय 
तह  

सबै गाउुँपामलकामा २०७६।१२।१२ 
देखख  
२०७६।१२।१७ 
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क्र.सं कक्रयाकलाप जजम्मेिार संस्था जोखखम स्थाि समय अिगि अिुमानित 
लागत 

६ खाद्यन्त्िाको मौजदात राख्न े जज.प्र.का.,उ.भा.स,ं 
स्थािीय सरकार र 
खाद्य ससं्थाि 

मसमकोट २०७६।१२।२०  

७ जजल्ला जस्थत औषिी तथा 
अन्त्य सामग्रीहरुको   बफर 
स्टक व्यिस्थापि गिे 

स्िा.से.का र जजल्ला 
विपद व्यिस्थापि 
सममनत 

मसमकोट २०७६।१२।२५ ३०,००,००० 

८ स्थािीय स्तरको औषगि 
तथा अन्त्य सामग्रीहरुका 
बफर स्टक व्यिस्था गिे 

स्थािीय तह  सबै गाउुँपामलकामा   
२०७६।१२।२५ 

५,००,००० 

९ स्िास््य चौकीहरुमा 
आपतकालीि उपचारको 
लागग पयानप्त सुवििाको 
व्यिस्था तथा विकास गिे 

स्थािीय तह सबै गाउुँपामलकामा २०७६।१२।२५ ५,००,००० 

१० सन्त्देश मूलक सूचिा प्रिाह 
गिे 

स्थािीय तह, संचारका 
माध्यामहरु, स्िा.से.का 
र सामाजजक ससं्थाहरु 

सबै गाउुँपामलकामा २०७६।१२।२५ १५०००० 

११ आपातकामलि हािाई तथा 
स्थल यातायातको 
व्यिस्थापि गिे  

सामाजजक विकास 
मंरालय, स्िा.से.का, 
स्थािीय तह, जजल्ला 
विपद व्यिस्थापि 
सममनत 

सबै गाउुँपामलकामा २०७६।१२।२५ ५०,००,००० 

17.3 कोमभड १९ िहािारीको लाचग ववशषे प्रततकायि योिना 
क्र.सं. कक्रयाकलापहरु जजम्मेिार  व्यजक्त तथा निकाय कैकफयत 
१ महामारी फैमलएको  थाहा पाउिा साथ  

सम्िजन्त्ित गाुँपामलका, सम्बजन्त्ित 
व्यजक्तहरु र सरुक्षा निकायहरूबाट सत्य 
त्य सूचिा सम्प्रेषण गिे 

जजल्ला स्तरीय आपत्कालीि 
संचार, सुचिा तथा समन्त्िय टोली 
र विपद् व्यिस्थापि सममनत, 
स्थािीय तह 

तुरुन्त्तै 

२ जज.वि.व्य.सममनतको  आपतकालीि 
बैठक बोलाउिे र कोमभड १९ शंकास्पद 
व्यजक्तहरुलाई क्िाराईिटाईिमा पठाउुँिे    

स्िास््य सेिा कायानलय, 
जज.वव्र.व्य.सममनत र सरोकारिाला 
निकायहरु 

तुरुन्त्तै 

३ आिश्यक चकेजाुँच , िमूिा संकलि र 
जिशजक्क्त पररचालि गिे 

स्िा.से.का, स्थािीय तह  क्िाराईिटाईिमा 
राख्न ेविवत्तकै 
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क्र.सं. कक्रयाकलापहरु जजम्मेिार  व्यजक्त तथा निकाय कैकफयत 
४ संक्रममत व्याजक्तलाई Isolation मा 

पठाउुँिे  
स्िास््य सेिा कायाानल तुरुन्त्त 

५ आिश्यक उपचार र मिोसामाजजक 
परामशन हदिे 

स्िास््य सेिा कायाानलय, गै.स.स तुरुन्त्तै 

६ सूचिा डसे्क स्थापिा गिे र सम्पूणन 
अमभलेख राख्न े 

जज.वि.व्य. सममनत सम्बजन्त्ित 
स्िास््य संस्था 

तुरुन्त्तै 

18 ववभन्न क्रकसिका िहािारी तथा वपद्को पवूितयारी तथा प्रततकायिको लाचग सिस्या  

 गचककत्सक लगायत स्िास््य कमीको अभाि हुिे । 
 यातायातको साििको अभाि । 
 विपद्मा स्िास््य सेिाका लागग आिश्यक दक्ष जिशजक्त पयानप्त िहुि,ु औषिी तथा आिश्यक 

सामाग्रीको पयानप्तता िहुिु । 
 विश्िसिीय प्रभािकारी सञ्चारको अभाि । 

19 कायािन्वयन तथा पनुरावलोकन रणनीतत 
हुम्ला जजल्लाको महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि योजिा कायानन्त्ियि गिे क्रममा यो 
योजिा सुँग सम्बन्त्िीत संनघय तथा प्रादेमशक िीनत तथा रणिीनतहरुमा बाखझएको हकमा मागथल्लो 
निकायको सम्बजन्त्ित दस्तािेजमा तोकीए अिुसारको व्यिास्था ममलाउिे व्यिस्था गररिेछ ।  
19.1 िहािारी रोग तनयन्त्रणा तथा ववपद् व्यवस्थापन योिना क्रियाशील हुने 
यो महामारी रोग नियन्त्रण तथा बबपद् व्यिस्थापि योजिा २०७६ जजल्ला स्तरको विपद् व्यिस्थापिका 
लागग उपलव्ि भौनतक, माििीय र आगथनक श्रोतहरुलाई आंकलि गरी साथ ैिपेाल सरकार, प्रदेश सरकारको 
बबपद् जोखखम ब्यिस्थापिको रणिीनत र उद्िारका न्त्यूितम आिारभतू पक्षहरुलाई दृजष्टगत गरी जजल्ला 
स्तरको विपद् व्यिस्थापिबाट अिुमोदि गरर कायानन्त्ियि गररिेछ । जजल्ला मभर विपद् सम्बन्त्िी कुिै 
घटिा घटेको जािकारी हुिासाथ यस योजिामा उल्लेखखत बबषयगत सममनतहरु, सम्पकन  व्यजक्तहरु, द्रतु 
प्रनतकायन टोली र सरोकारिालाहरु स्ितः सकक्रय हुिेछि ्।  
19.2 िहािारी रोग तनयन्त्रण तथा ववपद् व्यवस्थापन योिनाको कायािन्वयन योिना 
जजल्लामा कायनरत माििीय सहायतामा संलग्ि साझदेार निकायहरुले विमभन्त्ि विषयगत क्षेरमा आिद्ि 
रहह यो महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि योजिा कायानन्त्ियि गिन सघाउिे छि ्। साथ ै
स्थािीय तह र त्यहाुँ कायनरत संघसंस्थाहरुले पनि बबषयगत योजिाहरु बिाउिेछि, कायानन्त्ियि गिेछि 
र आबश्यक सहयोग गिछेि ्। 
19.3 िहािारी रोग तनयन्त्रणा तथा ववपद् व्यवस्थापन योिनाको तनयमित सिीक्षा तथा अद्यावचधक 
जजल्ला स्थीत दैवि प्रकोप व्यिस्थापि सममनतले यसका पदागिकारीहरु मध्येबाट उपयुक्त व्यजक्तहरु 
छिौट गरी एक कायनदल बिाइ यो महामारी रोग नियन्त्रण तथा विपद् व्यिस्थापि योजिाको प्रभािकारी 
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कायनयोजिा कायानन्त्ियिको समग्र अिुगमि गिेछ । प्रनतकायन योजिा कायानन्त्ियिलाई प्रभािकारी बिाउि 
नियममत समीक्षा गरर सोही अिुसारको व्यिस्थापि गरर महामारी तथा विपद् व्यिस्थापि गररिेछ । 
19.4 आकजस्िक  अवस्थाको लाचग स्वास्थ्य संग संिजन्धत सम्पकि  व्यजक्तहरको बिवरण 
 

मस.िं. कायानलय सम्पकन  व्यजक्त पद िोिाइल  कैक्रियत 

1 
स्िास््य सेिा 
कायानलय 

प्रेम बा. मसहं नि.का.प्रमुख 9858051465 
 

2 
जजल्ला अस्पताल, 
हुम्ला 

डा. अममत बबष्ट एम डड जज वप 9841455445 
 

3 
िेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी, हुम्ला 

छेपाल दोजे लामा मन्त्री  9848336222 
 

4 मसमकोट गाउुँपामलका दाि बहादरु बोहरा 
स्िास््य शाखा 
प्रमुख  9858321163 

 

5 सप्रोस िेपाल उमेश साउद जजल्ला संयोजक 9848725082  
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20 आकजस्िक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लाचग आवस्यक सिाग्रीहरूको बिवरण 
मस.िं. 

 

बबबरण 

 

अिुमानित आबश्यकता जजल्लामा भएको 
पररणाम 

अपुग पररमाण सहयोग गिे निकायको िाम र सहयोग 
पररमाण 

संख्या रकम रु. संख्या रकम रु. संख्या रकम रु. निकायको िाम सहयोग पररमाण 

! प्राथममक उपचार बक्स 50 175000 0 0 50 175000   

@ न्त्यािो झोला प्लस बेबी ककट 25 175000 0 0 25 175000   

# झुल 300 30000 0 0 300 30000   

$ ल्याक्टोजजि ् 50 35000 0 0 50 35000   

% चम्चा कचौरा 100 1500 0 0 100 1500   

^ थाल 100 20000 0 0 100 20000   

& RUTF 500 250000 0 0 4500    

* चप्पल 100 20000 0 0 100 20000   

( ईमजेन्त्सी लाईट 100 25000 0 0 100 25000   

!) आपतकामलि औषिी 1 150000 0 0 1 150000   

!! आपतकामलि साििहरु 1 500000 0 0 1 150000   

!@ स्िेचर 25 125000 0 0 25 125000   

!# डडजग्िहट ककट(महहला) 100 300000 0 0 100 300000   

!$ बबपद उद्िार कोष 1 5000000 0 0 1 5000000   

!% 

हाईजजि ् ककट(परुुष) (िकं कटर, 
टािेल,पेस्ट, साबुि, ब्रस,कांईयो, ब्लेड) 100 100000 0 0 100 100000   

!^ Clean Delivery kit 20 60000 0 0 20 60000   

!& Emergency RH Kit  100 500000 0 0 100 500000   
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21 कोरोना भाइरस रोग (कोमभड १९) को प्रभावकारी प्रततकायिको लाचग अवस्यक औषधी तथा सिाग्रीहरूको वववरण 
मस. 
िं. बबबरण ईकाइ 

आिश्यक 
पररमाण 

प्रनत 
ईकाई दर जम्मा रकम 

सहयोग गिे निकायको िाम र सहयोग पररमाण 

निकायको िाम सहयोग पररमाण 

क स्िास््य ससं्थाहरु, क्िारेन्त्टाईि, तथा स्िास््य कममनहरुको लागग आिस्यक औषिी तथा सुरक्षा किच 
1 PPE set Set 100 12500 1250000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

2 Cap  Oseltamivir 75 mg Cap 3000 65 195000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 3000 

3 Cap  Oseltamivir 45 mg Cap 1000 50 50000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

4 Cap  Oseltamivir 30 mg Cap 1000 40 40000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

5 Tab Lopinavir 200 mg Tab 3000 70 210000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 3000 

6 Tab Lopinavir 100 mg Tab 1000 55 55000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

7 Tab Acyclovir 800 mg Tab 5000 30 150000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

8 Tab Acyclovir 400 mg Tab 3000 20 60000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 3000 

9 Syrup Paracetamol 125mg/5ml Bot 2000 25 50000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 2000 

10 Syrup Bruflam Bot 2000 35 70000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 2000 

11 Thermo gun Pcs 70 10000 700000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 70 

12 N 95 Mask Pcs 2000 450 900000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 2000 

13 Surgical Mask Pcs 5000 30 150000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

14 Tab Levocetrizine 5 mg Tab 1000 10 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

15 Tab Azitromycin 500 mg Tab 5000 35 175000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

16 Tab Azitromycin 250 mg Tab 4000 20 80000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 4000 

17 Tab Cefixime 100 mg DT Tab 5000 20 100000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

18 Tab Cefixime 200 mg DT Tab 10000 25 250000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10000 
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मस. 
िं. 

बबबरण ईकाइ आिश्यक 
पररमाण 

प्रनत 
ईकाई दर 

जम्मा रकम 

सहयोग गिे निकायको िाम र सहयोग पररमाण 

निकायको िाम सहयोग पररमाण 

19 Syrup Cefixime 50mg/5ml Bot 1000 120 120000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

20 Syrup Azithromycin 200mg/5ml Bot 1000 110 110000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

21 Tab Paracetamol 5oo mg Tab 10000 1 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10000 

22 Tab. Bruflam Tab 10000 3 30000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10000 

23 Tab Pantoprazole 40 mg Tab 5000 9 45000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

24 Cap Amoxycillin 500 mg Cap 10000 12 120000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10000 

25 Tab Amoxycillin 250 DT Tab 5000 10 50000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

26 Syrup Amoxycillin 125mg/5ml Bot 2000 65 130000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 2000 

27 Oral Rehydration Salt Pkt 3000 15 45000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 3000 

28 Cap Multivitamin Cap 10000 7 70000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10000 

29 Syp Multivitamis Bot 1000 120 120000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

30 Surgical Gloves Pair 5000 80 400000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

31 Tab Zinc 10 mg Tab 3000 3 9000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 3000 

32 Tab Zinc 20 mg Tab 5000 2 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

33 Tab. Chloroquin 500 mg Tab 5000 2 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 5000 

34 Examination Gloves Box 200 500 100000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 200 

35 Hand Senitizer 250ml Bottle 1000 250 250000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 1000 

36 Spirit 500ml Bottle 100 100 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

  जम्मा         6134000     

 ख िमुिा संकलिको लागग आिस्यक सामगग्रहरु तथा स्िास््य कममनहरुको लागग सुरक्षा किच 

1 Cap  Oseltamivir 75 mg Cap 500 20 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 500 
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मस. 
िं. 

बबबरण ईकाइ आिश्यक 
पररमाण 

प्रनत 
ईकाई दर 

जम्मा रकम 

सहयोग गिे निकायको िाम र सहयोग पररमाण 

निकायको िाम सहयोग पररमाण 

2 Cap  Oseltamivir 45 mg Cap 100 15 1500 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

3 Cap  Oseltamivir 30 mg Cap 100 10 1000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

4 Chlroquoine adult dose Tab 700 10 7000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 700 

5 VTM Tube Tube 100 100 10000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

6 Cold Chain carrier Box 15 2500 37500 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 15 

7 Requisition form Bundle 7 300 2100 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 7 

8 protective goggles  pcs 100 360 36000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

9 Gawn (PPE) pcs 100 450 45000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

10 Examination gloves pear 100 10 1000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

11 Shoes Cover pear 100 15 1500 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

12 Mask N95 pcs 100 165 16500 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

13 Face shield pcs 100 36 3600 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

14 Surgical Mask pcs 100 50 5000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 100 

15 Chlorine Lit 10 2700 27000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10 

16 Sanitizer Lit 10 1500 15000 केन्त्द्र, प्रदेश, जजल्ला, स्थािीय तह  तथा दात ृनिकाय 10 

  जम्मा        219700     

   कूल जम्मा        6353700     
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22 अनसुचूी १, स्थानीय तहका पदाचधकारीहरूको सम्पकि  िोन नं. 
मस.िं. स्थािीय तह s|+=;+= ;Dks{ JolQm kb  df]jfOn g+  s}lkmot 

१ िाम्खा 
गाउुँपामलका 

१ विष्ण ुबहादरु लामा अध्यक्ष (*$!^!%%*)  

२ पेमा लामा उपाध्यक्ष 9858390363  

३ िमनराज न्त्यौपािे प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत (*$(^$(#*$  

४ िर भण्डारी स्िास््य सयंोजक (*$((#&&**  

२ मसमकोट 
गाउुँपामलका 

१ पदम लामा अध्यक्ष (*^*#)!&&&  

२ बमल राित उपाध्यक्ष 9858322153  

३ अजुनि दजी प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत (*$*#)(())  

४ दाि बहादरु बोहरा स्िास््य सयंोजक (*%*#@!!^#  

३ खापूनिाथ 
गाउुँपामलका 

१ कणन रािल अध्यक्ष (*%*)@!&^!  

२ रुपा शाही उपाध्यक्ष 9848339928  

३ चन्त्द्र विर शाही प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत (*%*#^^(^&  

४ बमलराज शाही स्िास््य सयंोजक (*$*##^!^^  

४ सकेगाड 
गाउुँपामलका 

१ कृष्ण बहादरु 
रोकाया 

अध्यक्ष (*^%^((@))  

२ जोशी िामी उपाध्यक्ष 9858052571  

३ रुद्र बहादरु शाही नि.प्रमुख प्र. अगिकृत (*%*#@@$*)  

४ सन्त्तोश िामी स्िास््य सयंोजक (*$!!@$()!  

५ चंखेली 
गाउुँपामलका 

१ ििलाल चौलागाइ अध्यक्ष (*^$(%$$$#  

२ बबमला कुमारी शाही  उपाध्यक्ष 9841694618  

३ बबष्ण ुशाही  प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत (*^*@%*@(#  

४ काली ब. िढुा स्िास््य सयंोजक (*$*#!&)#(  

६ 
अदािचुली 
गाउुँपामलका 

 

१ दल ब. फडरेा अध्यक्ष (*%!)&*&#^  

२ सौमती ऐडी उपाध्यक्ष 9848304536  

३ टक्कदत्त प्याकुरेल नि.प्रमुख प्र. अगिकृत (*^!&!!%!^  

४ हुँस महतारा स्िास््य सयंोजक (*%*#@!)*$  

७ तजाकोट 
गाउुँपामलका 

१ बगदल मल्ल अध्यक्ष (*$***&#(*   

२ मन्त्जु बढुा उपाध्यक्ष 9858022429  

३ लाल प्रसाद ढकाल नि.प्रमुख प्र. अगिकृत (*%*#@@^^(  

४ राजेन्त्द्र स्याुँकु स्िास््य सयंोजक (*%*#@)@!&  

22.1 अनुसूची १.२, स्थानीय तहिा कोमभड १९ को लाचग सुचना सम्पकि  व्यजक्तहरूको वववरण  
मस. िं. स्थािीय तहको िाम सम्पकन  व्यजक्तको िाम पद  मोिाइल िं  कैकफयत 

१ िाम्खा गाउुँपामलका िर भण्डारी स्िास््य सयंोजक ९८४९९३७७८८   
२ मसमकोट गाउुँपामलका दाि बहादरु बोहरा स्िास््य सयंोजक ९८५८३२११६३   
३ खापूनिाथ गाउुँपामलका बमलराज शाही स्िास््य सयंोजक ९८४८३३६१६६   
४ सकेगाड गाउुँपामलका सन्त्तोश िामी स्िास््य सयंोजक ९८४११२४९०१   
५ चंखेली गाउुँपामलका िर प्रसाद चौलागाइ स्िास््य सह संयोजक ९८४९१५९९७५   
६ अदािचुली गाउुँपामलका हुँस महतारा स्िास््य सयंोजक ९८५८३२१०८४   
७ तजाकोट गाउुँपामलका राजेन्त्द्र स्याुँकु स्िास््य सयंोजक ९८५८३२०२१७   
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23 अनसुचूी २, प्रििु कायािलयहरू तथा कायािलय प्रििुहरको नाि र संम्पकि  नंम्िर 
मस. 
िं. 

कायानलय कायानलय 
प्रमुखको िाम 

मोबाईल िं. 
कायानलयको 

िंम्बर 
ईमेल ठेगािा 

1 
जजल्ला प्रशासि 
कायानलय 

बबिीता 
भट्टराई 

9857847777 087-680033 humladao@gmail.com 

2 िेपाल आममन बबक्रम थापा 9851132503 087-680021 3591bikram@gmail.com 

3 शसस्र प्रहरी गुल्म मोहि विष्ट 9851142479  bistmohan0@gmail.com 

4 
जजल्ला प्रहरी 
कायानलय 

राम प्रसाद 
घनतन 

9858315555 087-680099  

5 
स्िास््य सेिा 
कायानलय 

पे्रम बा. मसहं 9858051465 087-680024 pbsingh465@gmail.com 

6 

िेपाल खाद्य तथा 
व्यापार कम्पिी 
मलममटेड 

राम बा.विष्ट 9858390174 087-680017 nfchhumla@yahoo.com 

7 
सामाजजक विकास 
कायनलय 

दाि बाहादरु 
गुरुङ्ग 

9848301970 087-680090 Sdo@gmail.comhumla 

8 
मशक्षा विकास तथा 
समन्त्व्य ईकाई 

विष्णु बा. 
शाही 

9848316355 087-680005 deohumla@gmail.com 

9 
डडमभजि िि 
कायनलय 

निरज झा  984855352 087-680036 Nareshbhatta47@gmail.com 

10 

खािेपािी, मसचाई 
तथा उजान विकास 
कायानलय 

ङिाि िाम्गेल 
लामा 

9851159311 087-680250 idsdhumla@gmail.com 

11 
िेपाल स्िास््य क्षेर 
सहयोग कायनक्रम 

विश्ििाथ खरी 9845042043  biswonath@nhssp.org.np 

12 
कृवष विकास 
कायनलय 

चन्त्द्र भुषण झा 9868079656 087-680011 akchumla1@gmail.com 

13 
पशु अस्पताल तथा 
पशु सेिा कायनलय 

ज्ञािेन्त्द्र मसङ्ग 
बुढा थापा 

9858052970 087-680010 vetasechunmla@gmail.com 

14 
िेपाल दरू सञ्चार 
संस्थाि 

मशि प्रसाद 
भट्टराई 

 087-680044  

15 

उद्योग तथा 
उपभोक्ता ररत 
संरक्षण कायनलय 

दीपक कुमार 
आचायन 

985116190 087-680052 Csidts.humla@gmail.com 

16 
अध्यागमि 
कायनलय 

मेघिाथ शाही 9848304514  Meghanathshahi123@gmail.com 

17 
जजल्ला नििानचि 
कायनलय 

िन्त्दराज गगरी 9842316540 087-680023 ecdeo.humla@gmail.com 

mailto:humladao@gmail.com
mailto:nfchhumla@yahoo.com
mailto:Sdo@gmail.comhumla
mailto:deohumla@gmail.com
mailto:akchumla1@gmail.com
mailto:vetasechunmla@gmail.com
mailto:Csidts.humla@gmail.com
mailto:Meghanathshahi123@gmail.com
mailto:ecdeo.humla@gmail.com
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मस. 
िं. 

कायानलय कायानलय 
प्रमुखको िाम 

मोबाईल िं. 
कायानलयको 

िंम्बर 
ईमेल ठेगािा 

18 
साल्ट िेडडङ्ग 
कपोरेशि 

राज बा. लामा 9848364777   

19 
िेपाल रेडक्रस 
सोसाईटी 

नछररङ पाल्देि 
लामा 

9848309043 087-680130 tseringnyinbalama@gmail.com 

20 
हुम्ला उद्योग 
िाखणज्य संघ  

िामग्याल 
तामाङ 

9848260269 087-680019  

21 
स्िास््यको लागग 
सक्षम प्रणाली 

िारायण प्रसाद 
गिताल 

9841732937 9843069261 Narayan_Dhital@SSBHNepal.org 

22 
जजल्ला अपांग 
अगिकार संघ 

हरी बा. एडी 9848309227   

23 KIRDARC जिक बुढा  9848309376 087-680105 janak_buda.kirdarc.org 

24 GNI विरेन्त्द्र थारु 9849157968 087-680147 birendra.tharu@gninepal.org 

25 
हहमाली िविि 
समाज  

प्रभुजि शाही 9841986053 087-680104 thisngo@gmail.com 

26 
SAPPROS-
Nepal 

उमेश बा. 
साउद 

9848725082  Umeshsaudo3@gmail.com 

27 को.ले.िी.का. िरेश भट्ट 9848455352 087-680036 Nareshbhatta47@gmail.com 

28 SIDC 
गोविन्त्द बा. 
शाही 

9858321020 087-680059 Sidc.humla@gmail.com 

29 NAPO 
छेपाल दोज े
लामा 

9848336222 087-680049 tsepal@napo.org.np 

30 HEAD Nepal नछटुप लामा 9841649462 087-680216 head@headnepal.org 

31 RIDS-Nepal सुनिता बुढा 9848317327 087-680048 sunita@rids-nepal.org 

32 RPUDP रमेश ऐडी 9848317255 087-680113  

33 SHIP Nepal 
काली बा. 
भण्डारी 

9848341313 087-680071 bhandarikb.ship@gmail.com 

34 WWS लक्ष्मी लामा  087-680106  

35 RDP पूणन रािल 9851139495 087-680076 Purnarawal9495@gmail.com 

36 ADARA Nepal अजंुक लामा  9841876637 087-680195   angjuk.lama@adargroup.org 

24 अनसुचूी ३, हुम्लािा रहेका प्रहरी चौकीहरको सम्पकि  वववरण 

मस.ि ं प्रहरी चौकी सम्पकन  व्यजक्त मोिाइल िं   कैकफयत  
१ जज.प्र.का राम प्रशाद घनत न मगर (प्र.िा.उ) ९८५८३१५५५५  

२ प्रहरी चौकी हहल्सा —   

३ प्रहरी चौकी मलमी —   

४ प्रहरी चौकी याल्बाङ्घ देब बहादरु गुरुङ्घ (प्र.स.नि) ९८४८०४९०९२  

५ प्रहरी चौकी मुच ु िगेन्त्द्र ब. क्षेरी (प्र.स.नि) ९८४८२१६६०३  

mailto:tseringnyinbalama@gmail.com
mailto:Narayan_Dhital@SSBHNepal.org
mailto:thisngo@gmail.com
mailto:Umeshsaudo3@gmail.com
mailto:Nareshbhatta47@gmail.com
mailto:Sidc.humla@gmail.com
mailto:head@headnepal.org
mailto:sunita@rids-nepal.org
mailto:bhandarikb.ship@gmail.com
mailto:Purnarawal9495@gmail.com
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मस.ि ं प्रहरी चौकी सम्पकन  व्यजक्त मोिाइल िं   कैकफयत  
६ प्रहरी चौकी यारी गोबीन्त्द के.मस. (प्र.स.नि) ९८४७८००८२२  

७ प्रहरी चौकी िारापोरी माि ब. रेग्मी मगर (प्र.स.नि)  ९८४८१३४४७०  

८ प्रहरी चौकी ठेहे श ्े ुेाक्रराज डाुँगी (प्र.स.नि)  ९८४८३०७५६२  

९ प्रहरी चौकी याङच ु गिरज महरा क्षेरी (प्र.स.नि) ९८६८३२४४३७  

१० प्रहरी चौकी सकेदेउ रबबन्त्द्र हमाल (प्र.स.नि) ९८६७८७१८६७  

११ प्रहरी चौकी श्रीिगर मशबराज जोशी (प्र.स.नि) ९८४८३९२२०६  

१२ प्रहरी चौकी मेल्छाम बबर ब.बढुाक्षेरी (प्र.स.नि) ९८४८०४९०३०  

१३ प्रहरी चौकी मममम राम प्रशाद चौलागाई (प्र.स.नि) ९८४३२२१९२१९  

१४ प्रहरी चौकी मैलाकिाडी बालाराम के.सी.  (प्र.स.नि) ९८५१२८२५६१  

25 अनसुचूी ४, गाउँपामलकाहरूको वयव िेस स्वास्थ्य प्रोिाइलको मलन्क  
कं्र.सं. स्थािीय तहको िाम  गाउुँपामलका स्िास््य प्रोफाईलको Web Bsed  कैकफयत 
1 िाम्खा गाउुँपामलका   http://103.233.56.101:5003/profiling/main/namkha  

2 मसमकोट गाउुँपामलका http://103.233.56.101:5003/profiling/main/simkot  

3 खापुनिाथ गाउुँपामलका http://103.233.56.101:5003/profiling/main/kharpunath  

4 सकेगाड गाउुँपामलका  http://103.233.56.101:5003/profiling/main/sarkegad  

5 चखेंली गाउुँपामलका  http://103.233.56.101:5003/profiling/main/chankheli  

6 अदािचलुी गाउुँपामलका  http://103.233.56.101:5003/profiling/main/adanchuli  

7 ताजाुँकोट गाउुँपामलका http://103.233.56.101:5003/profiling/main/tanjakot  
 

http://103.233.56.101:5003/profiling/main/namkha
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http://103.233.56.101:5003/profiling/main/kharpunath
http://103.233.56.101:5003/profiling/main/sarkegad
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26 अनसुचूी ५, आर.आर.टी रेकर्डिंग िारि RRT-1 

प्रकोप÷िहािारी अमभलेि िारि (Outbreak Recording Form) 
जिल्लािः .............................. स्थानीय तहको नाििः ............................................... स्वास्थ्य ससं्थािः ............................................... मिततिः ........................... 

क.स 

 

रोगीको िाम 

 

उमेर 
 

मलङ्ग 

 

ि.पा.। 
गा.पा । 
िडा । 
टोल 

रोग देखा 
परेको 
ममनत 

प्रयोगशाला 
जाुँचको लागग 

मलइएको 
िमुिा 

प्रयोग 
शाला 
जाुँचको 
ककमसम 

प्रयोगशाला 
िनतजा 

 

उपचार 
 

भ्याजक्सि 

 

िनतजा 

कैकफयत 

 

निको 
भएको 

रेफर 
गरेको 

मतृ्य ु
भएको 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                                                                                                                                    

यो प्रनतिेदि तथा सूचिा स्िास््य ससं्था तथा स्थािीय तहमा व्यिस्थीत रुपमा अमभलेख राखु्न पछन र मागथल्लो निकायले मागेको खण्डमा पठाउिु पिे छ ।   
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27 अनसुचूी ६, प्रकोप/िहािारी प्रततवेदन िारि (outbreak reporting form)- RRT-2  
जिल्लािः .............................. स्थानीय तहको नाििः ............................................... स्वास्थ्य ससं्थािः ............................................... मिततिः ........................... 
27.1 ६.१ प्रकोप/िहािारी सूचना तथा रेस्पोन्स (Outbreak information and response) 

s=; 

gf=k/uf=kf -
lglZrt ;d'bfo 

6f]n cflb eP 

v'nfpg] 

z+sf:kb 

/f]u/l;G8«f]d 

cg'dflgt 

/f]uL tyf 

d[ts ;+Vof 

k|sf]k 

÷dxfdf/L÷;"rgf 

lbg] JolQm÷;+:yf 

EWARS 
af6 ;"rgf 

kfPsf] xf] 

÷xf]Og 

;"rgf 

kfPsf] 

ldlt 

pkrf/ 6f]ln uPsf] ldlt 

pkrf/ 6f]lndf 

;+Ung JolQm -kb_ 

klxnf] /f]uL 

b]lvPsf] ldlt 
lhNnfaf6 If]qaf6 

 

 

         

 

27.2 ६.२ प्रकोप/िहािारी अनुसन्धान (Outbreak investigation) 
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27.3 ६.३ प्रकोप/ िहािारी तनयन्त्रणका उपायहर (Outbreak control measures) 

s= 

; 
uf=kf 

z+sf:kb 

/f]u÷ 

l;G8«f]d 

pkrf/÷lgoGq0f 

;'? u/]sf] / ;dfKt 

u/]sf] ldlt 

pkrf/÷lgoGq0fsf] ljlw÷lsl;d 

-Mass drug distribution, case by 

case treatment, mopping up, 

insecticide spraying etc)  
v'nfpg] 

vr{ ePsf] 

cf}ifwL/ EoflS;g 

cflbsf] ljj/0f 

k|sf]k/÷dxfdf/L lgoGq0fdf 

;+Ung ;+3 ;+:yf / ultljlw 

dflyNnf] lgsofaf6 

kfPsf] ;xof]u ;'emfj / 

l6Kk0fL 
;+:yf 

;xof]u 

ultljlw 
If]qaf6 s]Gb|af6 

     
      

                                                                                                     

प्रनतिेदि तयार पािेको िामः 
पदः 
सहीः 

सदर गिेको िामः 
पदः 
सहीः 
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28 अनसुचूी ७, आकजस्िीक अवस्थाका ितृ्य ूअमभलेखिकरण िारिहरू  
28.1 िामसक ितृ्यु अमभलेि िाराि 

सिनं मृतकको नाम थर उमेर सिङ्ग 

म।पु 
गाउँपासिका वार्ड 

नं मृतू्यको कारण प्रकोप । सवपत। 
घटना 

मृतू्यको समसत र 

िमय 
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28.2 व्यजक्तगत ितृ्यु वववरण संकलन िाराि 

सिनं िूचक सववरण  िूचक सववरण 

१ मृतकको नाम -  २ मृतकको उमेर    

३ मृतकको सिंग  -  ४ मृतू्य भएको स्थान -  

५ मृतकको ठेगाना -  ६ मृतू्य भएको समसत र िमय    

७ 
मृतू्यको कारण - 
  
 

८ 
मृतू्य िम्बन्धि अन्य सववरण - 
 
 

९ 

सचसकत्सकको भनाइ - 
 

 
 

१० 

कैसियत - 
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29 अनसुचूी ८, स्थानीय तह अनसुार जिल्लािा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरको नक्सा 
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30 अनसुचूी ९, जिल्लािा रहेका हेमलप्याडहरको  बििरण 

 

31 अनसुचच १०, जिल्ला स्थीत हेली प्याडहरको उपयकु्त स्थान र GPS लोकेसन 

मस.नं. गाउँपमलक  स्थान Coordinate GR उचाइ कै. 

1 िाम्खा मूचू N 30 0 9'12 " / E  81 0 19' 88 " 52452710 3068  

2 िाम्खा मलमम (नतल) N 30 0 12' 33 " / E  81 0 27' 38" 43764405 4041  

3 िाम्खा चाला N 30 0 15' 00 " / E  81 0 36' 09" 59752045 3640  

4 खापुनिाथ खापूनिाथ  N 29 0 42"98 " / E  81 0 59"16 " 82651325 2400  

5 सकेगाड सककन देउ N 29 0 47"53 " / E  81 0 53"63 " 83609770 1672  

6 सकेगाड रोडीकोट N 29 0 39"83 " / E  81 0 57"64 " 93600006 2420  

7 सकेगाड साया N 29 0 46"75 " / E  82 0 57"22 " 92319532 1800  

8 अदािचुली श्रीिगर N 29 0 40'58 " / E  81 0 50' 37" 73818213 1875  

9 चंखेली दामान N 29 0 44"54 " / E  82 0 04"23 " 03259177 2546  

10 अदािचुली कामलका N 29 0 41"91 " / E  81 0 49"73 " 80368632 2180  

11 ताजाुँकोट मैला N 29 0 38"21 " / E  81 0 45"34 " 72987986 2240  

12 चंखेली वपप्लाङ N 29 0 43' 17 " / E  82 0 02' 14" 03919221 1800  

13 मसमकोट मसमकोट N 29 0 58"01 " / E  81 0 48"98 " 79251635 2971  

14 मसमकोट रािीिि N 29 0 58'06 " / E  81 0 48' 40 " 78701611 3125  
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32 अनसुचच ११, कोमभड १९ को व्यवस्तीत ररपोदटङको लाचग प्रयोग हुने िारािहरू  
..................................... गाउुँपामलका तथा स्िास््य सेिा कायानलय, हुम्ला  

(क) कोमभड १९ को लाचग पूवि तयारी तथा प्रततकायि को दैतनक  कायि वववरण संकलन िाराि 
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...................... गाउुँपामलका तथा स्िास््य सेिा कायानलय, हुम्ला 
(ि) कोमभड १९ को लाचग पूवि तयारी तथा प्रततकायि को कायि वववरण  (Wekly Update) सकंलन तथा प्रततवदेन िाराि 

मस.िं. प्रततकायि तथा व्यवस्थापनका पक्षहरू  स्थािीय तहको अिस्था कैकफयत  

१ वतििान अवस्था  पुवि तयारी तथा प्रतीकायि , िोखििको अवस्था      

२ 
आपतकामलन प्रततकायिको लाचग स्थानीय सरकारले स्थापना गरेको संयन्त्र हरू के 
के हुन ्? स्थानीय तहिा अपतकालीन सिन्वय समितत गठन गरेको अवस्था ।      

३ 
आपतकालीन संचारको लाचग िोकल पसिन तोकीएको अवस्था नाि तथा सम्पकि  
नम्िर सिेत 

    

४ 
COVID-१९ को रोकथाि, उपचार र प्रतीकायिको लाचग गरेको प्रयासहरू क्वारेन्टाइन 
तथा आइसोलेसन कक्ष सम्िन्धिा स्थानीय सरकारले के कायि गरेको ि?     

५ 
गाउँपामलका (संघीय सरकार, सेना, दातृ तनकायहरू, एनिीओ आददिाट) लाई कसले 
सहयोग प्रदान गरररहेको ि? कस्ता प्रकारका सहयोगहरू प्रदान भइरहेका िन?्     

६ 
गाउँपामलकािाट COVID १९ को व्यवस्थापनको लाचग आइपरेका सिस्या तथा 
चुनौतीहरू      

७ 
स्वास्थ्य सेवा कायािलय तथा अन्य सरोकारवालाहरूिाट आशा गररएको सहयोगहरू 
के के हुन ्?     

८ थप केही भएिा      

 
................................. 

तयार गनेको 
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.............................................. 

चके गनेको  
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ममनत  
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प्रिाणीत गनेको 
िाम 

पद 
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यो प्रनतिेदि तथा सूचिा स्थािीय तहमा व्यिस्थीत रुपमा अमभलेख राखु्न पछन र मागथल्लो निकायमा नियममत रुपमा पठाउिु पिे छ ।
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