ु पूर् व तयारी योजना
मनसन
२०७७/७८

जजल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन समममत
खोटाङ, प्रदे श नं. १

१. भौगोमलक अर्जस्थमत, मसमाना तथा राजनीमतक, प्रशासमनक वर्भाजन
खोटाङ जजल्लाको भौगोमलक र्नौटमा वर्वर्धता पाइन्छ । एकामतर यस जजल्लामा मैयूङ, मेरुङ र ट्याम्के
जस्ता पहाडी श्रृङखलाहरु रहेका छन् भने अकोतर्व साप्सु, रार्ा, सार्ा, सुनकोशी तथा अन्य नदीनालाहरुबाट
मनममवत साना ठू ला बेंसीहरु रहेका छन् । जजल्लाको सर्ै भाग पहाडी धरातल रहेकाले मूलत: यस जजल्लामा
शीतोष्ण हार्ापानीको प्रधानता छ ।
१.२ भौगोमलक अर्जस्थमत
अक्ांश

२६० ५०, उत्तर दे जख २७० २८, उत्तरी अक्ांससम्म

दे शान्तर

८६० २६, पूर् व दे जख ८६० ५९, पूर्ी दे शान्तरसम्म

समुन्र सतहदे जखको उचाई

१५२ ममटर दे जख ३६२० ममटर सम्म

कूल क्ेत्रर्ल

१५९१ बगव वकमम (१५९,१०० हेक्टर)

१.२ मसमाना
यस जजल्लाको पूर्म
व ा कोशी अञ्चलको भोजपुर जजल्ला पदवछ भने पजिम, उत्तर र दजक्णमा सगरमाथा अञ्चलका
क्रमश :ओखलढुं गा, सोलुखम्ु बु र उदयपुर जजल्लाहरु पदवछन् ।
१.3 राजनैमतक तथा प्रशासमनक वर्भाजन
वर्.स. २०४६ सालमा दे शमा प्रजातन्त्रको पूनस्थावपना पिात खोटाङ जजल्लाको राजनैमतक, प्रशासमनक र
भौगोमलक पक्लाई मध्यनजर राखी प्रशासमनक से र्ा सुवर्धाको सन्तुमलत वर्तरणमा सहयोग पुगोस् र
राजनैमतक दृविकोणर्ाट सम्पूणव नागररकहरुको समान पहुुँच रहोस् भन्ने उद्घे श्यले वर्.स. २०४६ मा ३ मनर्ावचन
क्ेत्रमा वर्भाजन गररएको मथयो । र्ेरी वर्.स. २०५१ मा तत्कामलन सरकारद्घारा यस जजल्लालाई २ मनर्ावचन
क्ेत्र र १३ र्टा इलाकामा वर्भाजन गररएको मथयो । नेपालमा सं घीयताको कायावन्र्यनसुँगै सं घीय प्रमतमनमध
सभा मनर्ावचन क्ेत्र एक, प्रदे श सभा मनर्ावचन क्ेत्र २ दुई र १० स्थानीय तहमा वर्भाजन गररएको छ
।
प्रमतमनमध सभा मनर्ावचन क्ेत्रः

१ र्टा

प्रदे श सभा मनर्ावचन क्ेत्र : २ र्टा
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नगरपामलका : २ र्टा (ददक्तेल रुपाकोट मझुर्ागढी र हलेसी तुर्ाच ुङ)

ु कव र
गाउपामलका: ८ र्टा (साकेला, ददप्रङ,
ु खोटे हाङ, बराहपोखरी, जन्ते ढुङ्गा, केवपलासगढी, ऐसेलख
रार्ार्ेशी)

र्डा: ७९ र्टा
१.४ मौसम :
यस जजल्लाको औषत तापक्रम न्यूनतम ५० से. दे जख अमधकतम ३०० से.सम्म रहे को पाईन्छ भने
औषत र्षाव : १४८ मम.ली. हुने गरे को पाइन्छ ।
१.५ प्रमुख नदी/खोला :
दूधकोशी, सुनकोशी, रार्ाखोला, सार्ाखोला, साप्सु खोला, अन्य खोलाहरु : लै कु खोला
,मेर्ाखोला, टुर्ाखोला, तापखोला, तार्ाखोला, र्ुर्ाखोला, छे पेखोला, ददखुमखोला, र्ेमलयाखोला,
मखुर्ाखोला, रुपुर्ाखोला, लप्सेखोला, काभ्रेखोला आदद ।
१.७. मनसुन पूूर् व तयारी तथा प्रमतकायव योजनाका उदे श्यहरु
 जजल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन समममत र सरोकारर्ालाहरुलाई मनसुन पूर्त
व यारी तथा प्रमतकायव सेर्ामा
सहयोग पुयावउनु,
 अगुर्ाहरु बीच प्रभार्कारी समन्र्य तथा रतु सूचना आदान प्रदान गराई तथा प्रमतकायव सेर्ामा सहयोग
पुयावउनु ,

 वर्मभन्न जनचेतनामुलक गमतवर्मधको माध्यमर्ाट मनसुनको पूर्त
व यारी तथा असरलाई न्युनीकरण
गने,
 मनसुन पिात उद्धारको लामग यथाजशघ्र घटनास्थलमा पुगी उद्धार गनव सक्म बनाउने,
 मनसुन पिात प्रभावर्त व्यजक्त तथा समुदायलाई राहतको ब्यर्स्था गने,
 मनसुन प्रभावर्तलाई तत्काल उद्धार तथा राहत सेर्ा पुयावउन सरल पाने,
 मनसुनबाट प्रभावर्त भएका अशक्त, गभवर्ती, सुत्केरी मवहला बालबामलका, एच.आई.भी.सं क्रममत र
जेष्ठ नागररकहरुलाई प्राथाममकतामा राखी राहतका कायवक्रमहरुको योजना बनाउने,

 अगुर्ाहरु बीच रणनीमतक योजनाको खाका तयार गरी प्रभार्कारी राहत तथा उद्धार सेर्ामा सहयोग
पुयावउनु,
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१.8 योजनाको आर्श्यकता तथा महत्र्
वर्पद व्यर्स्थापन मभत्र गररने वर्मभन्न चरणका कायवमध्ये मनसुन पूर्त
व यारी हो । वर्पद्
आउनुभन्दा अगाडी र प्रमतकायव योजना वर्पद् परे लगत्तै देजख जस्थमत सामान्य नभए सम्म कायावन्र्यन
हुन्छ । वर्पद्को यो समय ज्यादै सं र्ेदनशील हुने भएकोले यस समयमा गररने मानर्ीय सहयोग
महत्र्पूणव रहने हुनाले यस योजनाको ठू लो महत्र् रहन्छ
दे हायर्मोजजमको आर्श्यकताले पुिी गछव :

। योजनाका महत्र् तथा आर्श्यकतालाई

 योजनाले वर्पद्को समयमा मानर्ीय सहयोगलाई व्यर्जस्थत र सुमनजितता गछव ।
 बाढीपवहरोको जोजखम कम गनव सरोकारर्ाला र समुदायलाई हाते मालो गने प्रेरणा ददन्छ ।
 पीमडतलाई आफ्नो अमधकार र दावयत्र्को बारे मा सचेत गराउुँछ ।

 उद्धार र राहतजस्ता कायवमा पीमडत समुदायको समान पहुुँचको प्रत्याभूमत गछव ।
 आपत्कालीन समयमा सूचना र जानकारी प्रक्ेपणलाई व्यर्जस्थत गनव सहयोग गछव ।
 सामाजजक, सांस्कृमतक मयावदा तथा सद्भार् अमभर्ृवद्ध गनव सहयोग गछव ।
 स्रोतको सही सदुपयोग गने मागवदशवन ददन्छ ।

 क्ेत्रगत रूपमा कामको बाुँडर्ाुँड हुने हुुँदा मानर्ीय सहयोग पारदशी, प्रभार्कारी र व्यर्जस्थत
ु ो साथै सेर्ाप्रदायकमा जर्ार्दे ही र उत्तरदावयत्र्को भार्नाको वर्कास गराउुँछ ।
हुनक
 भवर्ष्यमुखी योजना भएकोले प्रवक्रयाहरु सहज गने कायव गदवछ ।
२.९ खोटाङ्ग जजल्लामा वर्पदको इमतहास
खोटाङ्ग जजल्लाको वर्पद्को इमतहास हे ने हो भने पवहरो र आगलामगलाई नै प्रमुख प्रकोपको रुपमा मामनन्छ ।
जजल्लामभत्र र्हने दू धकोशी, सुनकोशी, रार्ाखोला, सार्ाखोला, साप्सु खोला, मेर्ाखोला, टु र्ाखोला, तापखोला,
तार्ाखोला, र्ुर्ाखोला, छे पेखोला, ददखुमखोला, र्ेमलयाखोला, मखुर्ाखोला, रुपुर्ाखोला, लप्सेखोला,
ु ागमा र्ाढी एर्म् भक्
ु यको प्रकोपहरु मबमभन्न समयमा दे खा परररहे को
काभ्रेखोला आददका आसपासका भभ
पाईन्छ ।
यसै गरी जजल्लाका प्रमुख र्जार मध्ये ददक्तेल र्जार, हले शी बजार आददमा अव्यर्जस्थत शहरीकरण
ददनानुददन र्ढ्रदै जानुले भवर्ष्यमा कुनै प्रकारको वर्पद आइनलाग्ने सं भार्ना बढ्दो छ । २०७२ साल र्ैशाख
ु म्प, २०७४ सालमा हलेसी तुर्ाच ुङ नगरपामलकाको हलेसी बजारमा, दुमछवम,
१२ गतेको वर्नाशकारी भक
बाहुनीडाुँडा लगायतको स्थानमा लागेको आगलामग, २०७३ असार २७ गते थपुड
व ाुँडामा भएको आगलामग,
२०७३ आषाढमा माजत्तम क्ेत्रमा आएको बाढी तथा नदी कटान, २०६१ सालमा बडहरे , बाहुनीडाुँडामा गएको
बाढीपवहरो, २०७२ को कृवष बाली (मकै, कोदो आदद) मा प्रत्येक र्षव दे खा परे को र्ौजी वकराको सं क्रमण,
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अमसनापानीले धानबालीलाई नि पारे को अर्स्था, २०७६ असार २६ गते लगातर एक साता अबएको र्षवले
पुयावएकर्् जनधनको क्मत, लामो खडे रीले बालीनाली पुयावएको क्मत,

र्षेमन चट्याङले जनधनको क्मत,

स्थानीय स्तरमा ग्राममण सडकहरु अव्यर्जस्थत रुपमा मनमावण हुन ु साथै चट्याङले र्षेनी जनधनको क्मतलाई
हेदाव यस जजल्ला जलर्ायुजन्य तथा प्रकोपजन्य वर्पद्को जोजखममा दे जखन्छ । सदरमुकाममा रहे को
नगरपामलकामभत्र ढलको मनकास नहुन,ु वर्पद्का समयमा सुरजक्त स्थानमा जान सुरजक्त बाटो नहुन,ु आगलामग
मनयन्त्रणको लामग र्रुणयत्रको उजचत ममवत सं भार नहुन,ु व्यर्जस्थत सडकमागव नहुन,ु आगलामग मनयन्त्रणको
लामग टोलटोलमा पानीको व्यर्स्थापन नहुन,ु खोज तथा उद्धारका सामाग्रीको व्यर्स्थापन गनव नसक्नु, तामलम
प्राप्त दक् जनशजक्त उत्पादन गनव नसक्नु/नहुन ु जस्ता वर्मभन्न कारणले गदाव जजल्लाको समग्र च ुनौतीलाई प्रि
पारे को छ । अन्य जजल्लाका शहरी दुघट
व नाहरुलाई मनयाल्दा यस वकमसमको प्रकोपको मनजम्त समयमै
सम्र्जन्धत मनकायमा तथा स्थानीय जनसमुदायले सजगता एर्ं पूर्त
व यारीका उपायहरु अर्लम्र्न गररहाल्नुपने
आजको आर्श्यकता दे जखन्छ ।
खोटाङ जजल्लाको उत्तरी भ–ु भाग भौगोमलक रुपमा पमन वर्कट मामनन्छन् । उक्त क्ेत्रका सुंदेल, र्ेदी,
बासपानी, खातावम्छा, सप्तेश्वर, महेश्वरी, जले श्वरी आदी गाउपामलकाका र्डाहरु पवहरोका कारण वर्गत लामो
समयदे खी प्रभावर्त छन । त्यसैगरी जजल्लाकै दजक्णी भ ु–भागका गाउपामलकाका र्डाहरु सुन्तले , र्ाक्टाङ,
ु म्प, र्ाढी,
र्ोपुङ, इन्राणीपोखरी, जचवप्रङ, आदद पवहरोका जोजखममा रहे का छन् ।आगलामग, पवहरो, भक
चट्याङ, खडे री, हार्ाहुरी, अमसनापानी, अमनकाल, सडक दुघट
व ना, महामारी, वर्षालु सपवहरुको टोकाई जस्ता
प्रकोपजन्य वर्पद्बाट सं कटासन्न अर्स्था रहेका छन् ।
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मनसुन पूर्त
व यारी तथा प्रमतकायव कायवयोजना
क) खोज उद्धार, पुबत
व यारी, प्रमतकायव तथा समन्र्य
मस

वक्रयाकलाप

नं.

1

बाढी,पवहरोको जोजखमयुक्त स्थानको पवहचान

:
जजम्बेर्ारी

सहयोगी मनकाय


गाउुँपामलका

नेपाल रे डक्रस



अन्य सं घसं स्थाहरु

वर्पद पूर्त
व ायरीको लामग सचेतना जगाउने

जजल्ला वर्पद्



सबै पामलकाहरु

मनसुन शू रुहुन ु पुब व

वकमसमका सूचनाहरु स्थानीय सं चार

ब्यर्स्थापन समममत



सुरक्ा मनकायहरु

समय दे जख मनरन्तर



जजल्ला आपत्कालीन कायव

गरी त्यस्तो स्थान र जोजखमको प्रकार

सबै नगरपामलका र

समय
१५ ददन मभत्र

सवहतको सूची जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन
समममतमा पठाउने
2

माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने

सं चालन केन्र

3

र्षाव याममा सकेसम्म नयाुँ सडक ट्याक

नखोल्ने र खोल्दा सोही समयमा नालीको

सबै नगरपामलका र



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी



अन्य सं घसं स्थाहरु



गाउुँपामलका

मनमावण व्यर्सायीहरु

मनसुन समयमा



सचेत नागररकहरु

सबै नगरपामलका,



वर्मभन्न सम्र्जन्धत

मनसुन शू रुहुन ु पुब व

सरकारी तथा गैर

समय दे जख मनरन्तर

व्यर्स्था गने
4

खानेपानीको मुहान र पाइपलाइन तथा मसं चाइ
कुलोको मुहान र कुलो सं रक्ण

गाउुँपामलका र मसं चाइ
कायावलय

5

सडक, मसं चाइ, खानेपानी जस्ता सं रचना

सरकारी मनकाय

सुरक्ा मनकायहरु

जोगाउन तयारी कायव गने तथा प्रमतकायवको

6



मनमावण व्यबसावय सं घ

मनसुन शू रुहुन ु पुब व



सबै पामलकाहरु

समय दे जख मनरन्तर

कैवर्यत

मस

वक्रयाकलाप

नं.

लामग ईक्र्ीपमेन्ट सवहत आबश्यक न्यू नतम

जजम्बेर्ारी

सहयोगी मनकाय

खोज तथा उद्धारमा



समय

वर्भन्न सं घसं स्थाहरु

उद्धार सामाग्री सवहत खोज तथा उद्धार तयारी सम्लग्न मनकायहरु,
अर्स्थामा राख्ने

मडमभजन सडक
कायावलय हकवपुर र
गाइघाट ददक्तेल सडक
आयोजना

6

जजल्ला आपत्कालीन कायव सं चालन केन्रलाई
सचेत अबस्थामा राख्ने

जजल्ला आपत्कालीन



कायव सं चालन केन्र,
DDMC

NEOC (National
Emergency Operation
Center) राविय

मनरन्तर

आपत्कालीन कायव सं चालन
केन्र

7



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

राहत सामाग्रीहरुको उजचत भण्डारण गने तथा

जजल्ला आपत्कालीन



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

कजम्तमा मवहनामा १

जजल्लामा भएको भण्डारणको अनुगमन गरी

कायवसंचालन केन्र तथा



नेपाल उघोग बाजणज्य सं घ

पटक

मनरन्तर

अध्यामधक गने

जजल्ला वर्पद्

ब्यर्स्थापन समममत
8
9

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन राहत कोषमा

जजल्ला वर्पद्



गृह मन्त्रालय

न्यूनतम रकम राख्ने

ब्यर्स्थापन समममत



नेपाली सेना, नेपाल

जजल्ला समन्र्य समममत



प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र्ल

गृह मन्त्रालय



जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन

सुरक्ा मनकायहरुलाई तैनाथी अबस्थामा राख्ने

समममत

7

मनरन्तर

कैवर्यत

मस

वक्रयाकलाप

नं.

10

बाढी पुब व सुचना प्रणालीलाई थप प्रभार्कारी

जजम्बेर्ारी


बनाउन सूचना प्रवर्धीको प्रयोगलाई र्ढाउने

सहयोगी मनकाय

जजल्ला वर्पद



व्यर्स्थापन समममत

मुख्य नदद तथा खोलाहरुमा बाढीको बहार्



जल तथा मौषम

जलमापन केन्रहरु



बषाव मापन केन्र



जल तथा मौसम मबज्ञान

मापन गरी जजल्ला आपत्कालीन कायव

मबज्ञान मबभागका

सं चालन केन्रमा सुचना ददने

स्थामनय ईकाई



कायावलय



जजल्ला आपत्कालीन





मनरन्तर

मबभाग


11

जल तथा मौसम मबज्ञान

समय

मनरन्तर

मबभाग

कायव सं चालन केन्र

जलमापन केन्रहरु
बषाव मापन केन्र

NEOC (National
Emergency Operation
Center) राविय

आपत्कालीन कायव सं चालन
केन्र
12

स्थामनय स्र्यं सेर्कको गठन गरी पररचालन
गने



DDMC/DEOC
(District Emergency
Operation Center)
जजल्ला आपत्कालीन




सबै स्थानीय तहहरु

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी,

जेठ मभत्र

जजल्ला क्लिर मनकायहरु

कायव सं चालन केन्र
ख)
१

राहत, पुनस्थापना, पुनलावभ :
ु ान गरी न्युनतम
मबपद्को पुर्ावनम

जजल्ला समन्र्य समममत,

बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु ब्यर्स्थापन गने

सबै नगरपामलका र
गाउुँपामलकाहरु



स्थामनय मबपद

ब्यर्स्थापन समममत,
स्थामनय रे डक्रसका

8

जेठको तेश्रो हप्ता मभत्र

कैवर्यत

मस

वक्रयाकलाप

नं.

जजम्बेर्ारी

सहयोगी मनकाय

समय

स्र्यंसेर्क तथा
उपशाखाहरु
२

आश्रय स्थलको पवहचान र व्यर्स्था

सबै नगरपामलका र



स्थामनय मबपद ब्यर्स्थापन
समममत,

गाउुँपामलकाहरु



जेठको तेश्रो हप्ता मभत्र

जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन
समममत



३

अस्थायी आर्ास ब्यर्स्थापनका लागी

जजल्ला समन्र्य समममत,



गाउुँपामलकाहरु

स्थामनय मबपद

ब्यर्स्थापन समममत,

सरोकारर्ाला मनकायमा सहजीकरणमा सहयोग सबै नगरपामलका र
गने

अन्य सं घसं स्थाहरु



र्डा नागरीक मञ्च,



मडमभजन बन कायावलय



स्थामनय रे डक्रसका

जेठको तेश्रो हप्ता मभत्र

स्र्यंसेर्क तथा
4

आपत्कालीन अबस्थामा अस्थायी आर्ास

न.पा./गा.पा./नेपाल

मनमावणका लागी प्रामबमधक सहयोग गने

रे डक्रस सोसाइटी

उपशाखाहरु


मनरन्तर

सदस्यहरु


5

DDMC सेल्टर क्लिरका
नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

प्रत्येक घना बस्तीको लागी एउटा खुल्ला

न.पा./गा.पा./नेपाल



जजसस, गापा,

क्ेत्रको पवहचान गने

रे डक्रस सोसाइटी



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

9

नपा

मनसुन शुरुहुन ु पुब व

कैवर्यत

मस

वक्रयाकलाप

नं.

6

तत्काल राहत मबतरणका लागी गैह्खाद्य
सामाग्री ब्यर्स्थापन गने

जजम्बेर्ारी

सहयोगी मनकाय

नेपाल रे डक्रस सोसाइटी





समय

जजल्ला वर्पद् ब्यर्स्थापन

वर्पदको समयमा

समममत

आर्श्यकता अनुसार

सं घ सं स्थाहरु, क्ेत्रगत
सदस्य

7

अत्यर्श्यक तथा दै मनक उपभोग्य र्स्तुहरुको

उद्योग र्ाजणज्य सं घ

सं चय



सबै स्थानीय तहहरु



जजल्ला वर्पद व्यर्स्थापन

मनयममत

समममत

8



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी



खद्या भण्डार तथा व्यापार
कायावलय

अस्पताल,मबद्यालय, सुरक्ा मनकाय तथा

न.पा./गा.पा./नेपाल



सेल्टर क्लिर सदस्यहरु

मानवर्य आबश्यक्ताका सामाग्री भण्डारणका

रे डक्रस सोसाइटी,



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी

नेपाली सेना नेपाल



जजल्ला जशक्ा कायावलय



DDMC,जजसस,

लागी क्याम्प ब्यर्स्था गने

जेठको ते श्रो हप्ता

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी
र्ल
9

राहत मबतरण

सबै स्थानीय तहहरु

गापा, सेर्ा केन्रहरु


10

नपा,

अन्य सं घसं स्थाहरु

मबपद पिात

कैवर्यत

मस

वक्रयाकलाप

नं.

10

परीर्ारबाट मबछोमडएका, अमभभार्क गुमाउन

जजम्बेर्ारी

सहयोगी मनकाय

सम्बजन्धत न.पा./गा.पा.

सक्ने बालबालीकाका लागी तत्काल राहत
तथा बन्दोबस्ती उपलब्ध गराउन सक्ने गरी
ब्यर्स्था गने

11



नेपाल रे डक्रस सोसाइटी



अन्य सं घसं स्थाहरु

समय
जेठको ते स्रो हप्ता

कैवर्यत
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cg';"rL @
g]kfn k|x/L t}gfy
क्र.स.

सुरक्ा मनकायको नाम

ठे गाना

सम्पकव नं.

1

जजल्ला प्रहरी कायावलय

ददक्तेल

9852805555

2

इलाका प्रहरी कायावलय हलेसी

हतुनपा ७

9852849800

3

ु कव
इलाका प्रहरी कायावलय ऐसेलख

ु कव गापा३
ऐसेलख

9852849117

4

इलाका प्रहरी कायावलय खोटाङर्जार

खोटे हाङ गापा ७

9852849433

5

इलाका प्रहरी कायावलय जचसापानी

जन्तेढं ु गा गापा ५

9852949432

6

इलाका प्रहरी कायावलय बाजक्सला ख

केवपलासगढी गापा ४

9852852890

7

इलाका प्रहरी कायावलय मामतममबताव ख

साकेला गापा ४

9743086186

8

प्रहरी चौकी अखौले

हतुनपा १०

9843092266

9

प्रहरी चौकी खातावम्छा

केवपलासगढी गापा २

9862980952

10

प्रहरी चौकी जचउरीडाडा

ददरुमनपा ७

9743092109

11

प्रहरी चौकी च्याजस्मटार

हतुनपा ३

9852949520

12

प्रहरी चौकी मछतापोखरी

ददप्र ुङ च ुईच ुम्मागापा ६

035691299

13

प्रहरी चौकी जाल्पा

ददरुमनपा १२

9862980951

14

प्रहरी चौकी डुम्रध
े ारापानी

रार्ार्ेशी गापा ४

036690548

15

प्रहरी चौकी दे वर्स्थान

जन्तेढं ु गा गापा १

9743027285

16

प्रहरी चौकी मधतुङ

हतुनपा ८

9862980960

17

प्रहरी चौकी नुनथला

ददरुमनपा १३

9825705600

18

प्रहरी चौकी बाराहापोखरी

बाराहापोखरी गापा १

9743073226

19

प्रहरी चौकी बुईपा

ददरुमनपा १४

9852849552

20

प्रहरी चौकी रतन्छा

साकेला गापा २

9862980953

21

प्रहरी चौकी र्ाप्लुखा

खोटे हाङ गापा २

9862980957

22

प्रहरी चौकी मसमपानी

खोटे हाङ गापा ८

9862980958

23

प्रहरी चौकी हुक्नाजोर

बाराहापोखरी गापा ४

9743085798

24

प्रहरी चौकी हलेसी तुर्ाच ुङ

छापडाुँडाहलेसी ,

25

प्रहरी चौकी खापाव

रार्ार्ेशी गापा २

13

9862980956

26

प्रहरी चौकी हरमटार

रार्ार्ेशी गापा १

9852890121

27

अस्थाइ ट्रावर्क प्रहरी पोि

ददरुमनपा २

9862679509

28

अस्थाइ प्रहरी चौकी तालखकव

ददरुमनपा ६

9743053381

29

अस्थाइ प्रहरी चौकी भण्डारे घाट

ददप्र ुङ च ुईच ुम्मागापा ४

9852849450

30

अस्थाइ प्रहरी चौकी याम्खा

ददप्र ुङ च ुईच ुम्मागापा १

9862980959

31

सामुदावयक प्रहरी सेर्ा केन्र

खोटाङ

32

जजल्ला अदालत सुरक्ा गाडव

ददक्तेल

9741450497

33

प्रमुख जजल्ला अमधकारी सुरक्ा गाडव

ददक्तेल

036420681

34

जजल्ला कारागार सुरक्ा गाडव

ददक्तेल

9852690095

35

वर्मानस्थल सुरक्ा गाडव

लाममडाुँडा

9862980950

36

वर्मानस्थल सुरक्ा गाडव )अस्थाइ पोि)

खानीडाुँडा

9862980954

37

वर्मानस्थल सुरक्ा गाडव

थामखकव

38

जजल्ला अस्पताल सुरक्ा गाडव

ददक्तेल

जजल्ला आपतकामलन कायव सञ्चालन
39

केन्र

ददक्तेल

14

cg';'rL #
z;;\q k|x/L t}gfy
सुरक्ा मनकायको नाम

क्र.स.

ठे गाना

सशस्त्र प्रहरी र्ल नेपाल नंहलेसी गुल्म ७.

1 खोटाङ

२ सशस्त्र प्रहरी र्ल नेपाल सुरक्ा र्ेस जचसापानी

15

दद.रु.म.न.पा .
जन्तेढुङ्गा

सम्पकव नं.

