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नेपालको िंविधानले विपद  व्यिस्थापन स्थानीय तहको एकल अलधकार िूर्ीको रुपमा िूर्ीकृत गरेको छ। 
िंिैधालनक व्यिस्था कायावन्यियन गनव स्थानीय तहमा नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेशशकाहरु तजुवमा भएका 
छन।् विपद् व्यिस्थापनका लालग केन्र देशख िमदुाय तहिम्म विलभन्न िंस्थागत िंरर्ना गठन गरी वियाशील 
रहेका छन।् स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत पलन यस्तै िंरर्नामध्येको एक हो। स्थानीय तहमा हनु े
विपद् व्यिस्थापनको िन्दभवमा यि िलमलतको महत्िपूर्व भलूमका रहेको हनु्छ। स्थानीय तहमा गररनवेिपद् 
पूिवतयारी तथा प्रलतकायव िम्बन्धी कायवलाई व्यिशस्थत र प्रभािकारी ढङ्गबाट िम्पन्न गनव िलमलतले यि 
िम्बन्धी छुटै्ट योजना तजुवमा गरेको छ। विद्यमान कानूनी व्यिस्था अनरुुप िमेत स्थानीय तहले विपद् 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव आिश्यक रहेकोले बागमती गाउँपाललकाले पलन विपद् पूिवतयारीतथा 
प्रलतकायव योजना  तयार गरेका छ। 

जलिाय ुपररितवन तथा अन्य विलभन्न कारर्बाट िंिारमा प्रकोप जोशखमको अिस्थामा िरे्षनी बवृि हनुे गरेको  
िन्दभमाव यिगाउँपाललका पलन यस्ता प्रकोप जोशखमहरुबाट अछुतो रहन िकेको छैन। यि गाउँपाललकामा 
विपद् बाट हनु ेजनधनको क्षलत न्यूनीकरर् गनव, विपद को प्रलतकायव र पनुलावभलाई गलत ददन र यि कायवमा 
िरोकारिालाहरुबीर्को िमन्ियलाई प्रभािकारी बनाउन विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाले मदत गने  
छ।  
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पररच्छेद एक 

प्रारशम्भक 

१.१पषृ्ठभलूम 

नेपालको िंविधानले विपद  व्यिस्थापन स्थानीय तहको एकल अलधकार िूर्ीको रुपमा िूर्ीकृत गरेको छ। 
िंिैधालनक व्यिस्था कायावन्ियन गनव िङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेशशकाहरु 
तजुवमा भएका छन।् िाथै विपद् व्यिस्थापनका लालग केन्रदेशख िमदुाय तहिम्म विलभन्न िंस्थागत िंरर्ना 
गठन गरी वियाशील रहेका छन।् स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत पलन यस्तै िंरर्ना मध्येको एक हो। 
स्थानीय तहमा हनुे विपद् व्यिस्थापनको िन्दभवमा यि िलमलतको महत्िपूर्व भलूमका रहेको हनु्छ। स्थानीय 
तहमा गररने विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव िम्बन्धी कायवलाई व्यिशस्थत र प्रभािकारी ढङ्गबाट िम्पन्न गनव 
िलमलतले यि िम्बन्धी छुटै्ट योजना तजुवमा गनुवपने हनु्छ। विद्यमान कानूनी व्यिस्था अनरुुप स्थानीय तहले 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव आिश्यक रहेको छ। 

जलिाय ुपररितवन तथा अन्य विलभन्न कारर्बाट िंिारमा प्रकोप जोशखमको अिस्थामा िरे्षनी बवृि हनुे गरेको 
छ।यि गाउँपाललका पलन यस्ता प्रकोप जोशखमहरुबाट अछुतो रहन िकेको छैन। यि गाउँपाललकामा 
विपद् बाट हनु ेजनधनको क्षलत न्यूनीकरर् गनव, विपद को प्रलतकायव र पनुलावभलाई गलत ददन र यि कायवमा 
िरोकारिालाहरुबीर्को िमन्ियलाई प्रभािकारी बनाउन विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव 
आिश्यक देशखएको छ।  

प्रस्ततु िन्दभवमा स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (न) र 
नेपाल िरकारबाट जारी विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ अनरुूप यि 
गाउँपाललकाले यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयार गरेको छ। 

१.२योजनाको उद्दशे्य 

यि गाउँपाललकामा विपद् व्यिस्थापनको पूिवतयारी र यििम्बन्धी प्रलतकायवलाई प्रभािकारी बनाई िम्भावित 
जनधनको क्षलत कम गनुव यि योजनाको प्रमखु उद्दशे्य हो। यिकाअन्य उद्देश्यहरु देहाय बमोशजम रहेका 
छन््ः   

(क) विपद् प्रलतकायवका लालग विर्षय के्षत्रहरूको भलूमका तथा शजम्मेिारी लनधावरर् गनुव, 

(ख) विपद् प्रलतकायवका लालग मखु्य शजम्मेिार तथा िहयोगी लनकायहरूको पवहर्ान र अद्यािलधक गनुव, 

(ग) विपदको लेखाजोखा, जोशखम नक्िाङ् कन, विगतमा घटेका विपदका घटनाहरुको तथ्याङ् क िङ् कलन 
र विश्लरे्षर्का आधारमा जोशखम िूशर्त योजना तजुवमा गनुव, 

(घ) विपद् प्रलतकायवका लालग िामान्य पूिवतयारी, पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी तथा आपत् कालीन 
प्रलतकायवका वियाकलापहरू तय गनुव र  
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(ङ) विपद् प्रलतकायवका लालग हाल उपलब्ध स्रोत, िाधन र जनशशिको लेखाजोखा एिम ्िम्भावित विपदको 
िामना गनव आिश्यक क्षमताको आकंलन, प्रके्षपर् र प्रिन्ध गनुव। 

१.३ योजना तजुवमा प्रविया 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ ले गाउँपाललकाको स्थानीय विपद  
व्यिस्थापन िलमलतको नतेतृ्ि र विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापनको के्षत्रमा िंलग्न लनकाय तथा 
विर्षयके्षत्रको िहभालगतामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनुवपने व्यिस्था गरेको छ। िोही 
व्यिस्थाअनिुार यि गाउँपाललकाले िहभालगतामूलक प्रविया अपनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
तजुवमा गरेको छ। विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गदाव अिलम्िन गररएको प्रवियागत ढाँर्ा 
देहाय बमोशजम रहेको छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मालथ उशललशखत ढाँर्ामा योजना तजुवमाका र्रर्हरुको िङ्क्षेपमा तल र्र्ाव गररएको छ्ः 

१.३.१गाउँ विपद ब्यबस्थापन िलमलतको बैठक 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयारीका लालग ििवप्रथम  गाउँपाललकाको विपद् व्यिस्थापन िलमलतले 
तयारी बैठकको आयोजना गरेको लथयो। बैठकले योजना तजुवमा गनव केवह विर्षय के्षत्रहरुको लनधावरर् गनुवका 
िाथै विगतका विपदका घटनािम्बन्धी तथ्याङ् क, प्रकोप नक्िा, िङ् कटािन्नता तथा जोशखम आकंलन, 
पूिावनमुान एिम ् पूिव िूर्ना प्रर्ाली र विपद् िम्बन्धी विद्यमान िन्दभव िामग्रीको िमीक्षा गनव र योजना 
तजुवमा प्रवियामा प्राविलधक िहयोग गनवका लालग अनभुि प्राप्त विज्ञ िमेत रहेको प्राविलधक कायविमूह 
(Technical Working Group) गठन गरेको लथयो।प्राविलधक कायविमूहको बैठकको कायविूर्ी अनिूुर्ी-
१ मा िंलग्न छ। स्थानीय विपद  व्यिस्थापन िलमलतको बैठकले कायव िमूहलाई काम, कतवव्य र शजम्मेिारी 

 
   

अधारभतू अध्ययन 

 कायावन्ियन, अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई 

पररमाशजवत मस्यौदा तयारी 
 

योजनाको परीक्षर् 

प्रारशम्भक मस्यौदा तयारी 

 

 

कायवशाला  
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िवहतअनिूुर्ी-२बमोशजमको कायावदेश प्रदान गरेको लथयो। बैठकले स्थानीय तहमा कायवरत िरोकारिाला र 
िाझेदार िंस्थाको पवहर्ान तथा िूर्ीको प्रस्ताि तयार गरी िूर्ीलाई पूर्वता प्रदान गने विर्षयलाइ कायविमूहको 
शजम्मेिारीमा िमािेश गने लनर्वय िमेत गरेको लथयो। यिरी पवहर्ान गररएका िरोकारिाला लनकायहरूको 
वििरर् अनिूुर्ी-३ मा िमािेश गररएको छ। 

१.३.२आधारभतू अध्ययन 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतबाट स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी मौजदुा नीलत, योजनाहरू, विपदका 
घटना िम्बन्धी तथ्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्िा लगायत अन्य िान्दलभवक िामग्रीहरुको पनुरािलोकन 
र िमीक्षा गरी विपद् जोशखम िम्बन्धी आधारभतू अध्ययन(Baseline Study) र विश्लरे्षर् गररएको लथयो। 
योजना तजुवमाका िममा देहाय बमोशजमका तथ्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभलेखहरुको िमेत अध्ययन 
तथा विश्लरे्षर् गररएको लथयो्ः- 

• विपद  व्यिस्थापन िम्बन्धी िङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेशशका, 

• विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन राविय रर्नीलत, २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको 
रर्नीलतक कायवयोजना, 

• विगत ५िर्षवको (पाँर्िर्षव िा िो भन्दा बढी अिलधको प्रिशृि विश्लरे्षर् गनव उपयिु हनुे) विपदका घटना 
िम्बन्धी तथ्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्िा, िङ् कटािन्नता तथा जोशखम आकंलन, पूिावनमुान 
तथा पूिविूर्ना प्रर्ाली िम्बन्धी तथ्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभलेखहरु, 

• विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना (उपलब्ध भएको हरु मात्र)तथा विर्षयक्षेत्रगत आकशस्मक 
योजनाहरू, 

• विपदिँग िम्बशन्धत प्रलतिेदनहरू, 

• स्थानीय विपदको इलतहाि (भकूम्प, बाढी, पवहरो, आगलागी, महामारी, िडक दघुवटना आदद), 

• विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्याि, अनभुि तथा लिकाई, 

• गाउँपाललकाको प्रकोप, िङ् कटािन्नता तथा जोशखम लेखाजोखा प्रोफाइल, 

• स्थानीय मौिम तथा बाढी पूिावनमुान र पूिविूर्ना प्रर्ाली, महामारी लनगरानी प्रर्ाली, िडक िूरक्षा 
कायवयोजना, 

• जनिंख्या वििरर्, िडक िञ्जाल, नदी, बिोबाि क्षते्र तथा गाउँपाललकाको लिमाना देशखने नक्िा, 

• गाउँपाललकाको विर्षयक्षते्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू। 
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१.३.3 विर्षयक्षते्र (क्लस्टर) को बैठक 

विर्षयक्षेत्र अन्तगवत पने िरोकारिाला लनकायहरूको पवहर्ान, िामान्य पूिवतयारी योजना, पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारी योजना, आपतकालीन प्रलतकायव योजनाका वियाकलापहरु, विर्षयके्षत्रिँग िम्बशन्धत स्रोतहरूको 
आकंलन, आिश्यकताको लेखाजोखा आदद विर्षयहरूमा छलफल गनव स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतको 
आयोजनामा बैठकहरू िञ्चालन गररएको लथयो। विर्षयक्षेत्रगत रुपमा योजनाको प्रस्ताि तयार गनव 
विर्षयक्षेत्रगत िलमलतहरु गठन गररएको लथयो। विर्षय क्षते्रका  िलमलतहरुको बैठकको कायविूर्ी अनिूुर्ी-४ 
मा प्रस्ततु गररएको छ। विर्षयके्षत्रका िदस्य िंस्था (Cluster Member) र ती लनकायहरुको कायवशतव 
अनिूुर्ी-५ मा तथा अगिुा िहयोगी िंस्था (Lead SupportAgency) को कायवशतव अनिूुर्ी-६ मा िमािेश 
गररएको छ।  

१.३.४कायवशाला गोष्ठी 
विर्षयक्षेत्रहरुको लनष्कर्षव तथा प्राप्त योजनाको प्रस्ताि उपर छलफल गनव स्थानीय विपद  व्यिस्थापन िलमलतको 
नेततृ्िमा कायवशाला गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो। कायवशाला गोष्ठी आयोजना गनुवअशघ स्थानीय विपद  
व्यिस्थापन िलमलतको बैठक बिी विर्षयक्षेत्रबाट प्राप्त लनष्कर्षव तथा योजनाको प्रस्तािमा पयावप्त छलफल र 
आिश्यक पररमाजवन गररएको लथयो। कायवशालामा विर्षयके्षत्रहरुको बैठकबाट प्रस्तावित वििरर् तथा 
योजनाउपर छलफल गरी िझुाि िङ् कलन गररएको लथयो। कायवशाला गोष्ठीको कायविूर्ी अनिूुर्ी-७ मा 
िंलग्न रहेको छ।  

लमलत २०७८-१०-२५ मा िञ्चाललत कायवशाला गोष्ठीमा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतका िदस्यहरू, 
विर्षयक्षेत्रका िदस्य विज्ञ, पाललका अध्यक्षज्यू तथा िाडव अध्यक्षज्यूहरु लगायतका िरोकारिालाहरुको 
िहभालगता रहेको लथयो। कायवशालाको िञ्चालन तथा िहजीकरर् विज्ञ कायविमूहले गरेको लथयो। योजना 
तजुवमा प्रवियामा मानिीय िहायतामा िंलग्न िरकारी लनकाय तथा राविय एिं अन्तरावविय गैरिरकारी 
िंस्थाहरुबाट िहयोग उपलब्ध रहेको लथयो। 

१.३.५ योजनाको मस्यौदा तयारी 
उपलब्ध नीलत, कानून तथा दस्तािेजको अध्ययन तथा विश्लरे्षर्, विर्षयक्षते्रहरूको छलफल र दितीय स्रोतबाट 
िङ् कलन गररएका िूर्नाहरू र कायवशाला गोष्ठीबाट प्राप्त लनष्कर्षव र िझुाि िमािेश गरी गाउँपाललकाको 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रस्ततु मस्यौदा तयार गररएको छ।  

१.३.६ योजनामा प्रस्तावित वियाकलापको परीक्षर् 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको मस्यौदामा प्रस्ताि गरीएका मखु्य वियाकलापहरु उपयिु भए 
नभएको र त्यस्तो वियाकलाप कायावन्ियन गने क्षमता गाउँपाललका तहमा उपलब्ध भए नभएको िलुनशित 
गनव िरोकारिालाहरूको िहभालगतामा कृलत्रम घटना अभ्याि (Simulation Exercise) माफव त परीक्षर् 
िमेत गने योजना गररएको छ।यस्तो परीक्षर्बाट प्राप्त भएका पषृ्ठपोर्षर्लाई पलन यि योजना तजुवमाको 
िममा ध्यान ददइएको छ। 
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१.३.७पषृ्ठपोर्षर् िङ् कलन र अशन्तम मस्यौदा तयारी 
कायवशाला तथा कृलत्रम घटना अभ्याि िमेतबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षर्का आधारमा तयार भएको विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजनाको मस्यौदामा िरोकारिाला लनकाय, िङ् घ िंस्था र विज्ञहरूको िझुाि ललइएको  छ 
। यिरी प्राप्त भएका िझुािलाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतले पूनरािलोकन गरी विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजनालाई अशन्तम रुप ददईएको छ 

 

 

 

पररच्छेद दईु 

विपद् जोशखम र व्यिस्थापनको अिस्था 
 

२.१गाउँपाललकाको िंशक्षप्त पररर्य 

घ्याङलेख गाउँपाललका बागमती प्रदेश अन्तगवत l;Gw'nL शजललामा पदवछ। यो गाउँपाललका पूिवमा l;Gw'nL 
शजललाको  कमलामाइ नगरपाललका   पशिममा काभ्रपेलान्र्ोक शजललाको  महाभारत गाउँपाललका  र 
l;Gw'nL शजललाको  मररर् गाउँपाललका उिरमा काभ्रपेलान्र्ोक शजललाका रोशी  र l;Gw'nL शजललाको  
िनुकोशी   गाउँपाललका र दशक्षर्मा l;Gw'nL शजललाको  कमलामाइ नगरपाललका    र मररर् गाउँपाललका   
रहेका  छन।्   

 

 

यो गाउँपाललका िमरुी ितहबाट ४८४ लमटर देशख २३८० लमटर िम्मको उर्ाईमा अिशस्थत छ। 
घ्याङलेख गाउँपाललका शजलला िदरमकुामबाट ३५ वकलोलमटर दूरीमा रहेको छ। ५ िटा िडा रहेको यि 
गाउँपाललकाको क्षते्रफल १६६.७७िगव वकलोलमटर रहेको छ। यि गाउँपाललकाको केन्र िडा नम्बर ३ 
को हायटुार  मा  रहेको छ। 

 

वििम िम्ित २०६८ को जनगर्ना अनिुार यहाँको घरधरुी िङ्ख्या २७११ र जनिङ्ख्या १७३०३  
रहेको छ। । यो  गाउँपाललकाको   अलधकांश भाग र्रेु  र केही भाग महाभारत क्षते्रको केही िमथर तथा 
लभरालो भभूागमा अिशस्थत छ। यि गाउँपाललकाको हािापानी ठण्डा/िमशशतोष्र् रहेको छ।  
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भ-ू उपयोग 

 

उर्ाइको वहिािले गा.पा.का  लबलभन्न स्थानहरूको क्षेत्रफल 
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पाललकामा रहेकोलभरालोपन ( लडग्रीमा )  
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२.२ गाउँपाललकामा विध्यमान प्रमखु प्रकोपहरु 

यि गाउँपाललकाको विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरूमा बाढी, पवहरो, भकूम्प, महामारी,हािाहरुी, मानि िन्यजन्त ु
िन्ि, आगलागी, िखु्खा/खडेरी, शीतलहर, अलिनापानी, र्ट् याङ, िडक दघुवटना आदद 
पदवछन।्गाउँपाललकाको विपद् जोशखम प्रोफाइल अनिुार बाढी, पवहरो, र्ट् याङ, हािाहरुी जस्ता प्रकोपबाट 

यि क्षेत्रमा जनधनको िबैभन्दा बढी क्षलत हनु े गरेको छ।त्यिैगरी महामारी, कृवर्ष बालीमा हनु े रोग, 
पशरुोग, आगलागी, शीतलहर, खडेरी, अलिनापानी, मानि-िन्यजन्त ुिन्ि, िडक दघुवटना जस्ता प्रकोपहरूबाट 
पलन हरेक िर्षव जनधनको क्षलत हनुे गरेको छ। 

२.३ विगतका विपद् को अिस्था विश्लरे्षर् 

यि गाउँपाललकाको विपदको अिस्था विश्लरे्षर् गदाव िबैभन्दा बढी क्षलत बाढी/पवहरो, र्ट् याङ, मानि-

िन्यजन्त ुिन्ि ले  गरेको छ, जिको पूनरािृशि पलन उच्र् रहेको छ। मूलत्ः बाढी/पवहरोले घरजग्गा 
डुिान गने, खेलतयोग्य जलमन तथा िामदुावयक िनको जलमन कटान गने गरेको र यिबाट अस्थायी िा 
स्थायी रूपमा िरे्षनी केही जनिङ्ख्या विस्थावपत हनुे गरेका छन।्  

यि गाउँपाललका क्षेत्रमा गत िर्षवमा अधीकतम १० पटक भन्दा बढी प्राकृलतक, गैर प्राकृलतक तथा जलिाय ु
र गैरजलिायजुन्य िाना र ठूला प्रकोप तथा विपदका घटनाहरू घटेका छन।् यि गाउँपाललकामा आिृशि 
र गशम्भरताको आधारमा अन्य प्रकोप तथा घटेका विपदका घटनाहरुको तलुनामा  २०७६  को अिर तथा 
प्रभाि बढी देशखएको छ जिको कारर्ले जनधन, व्यशिगत िम्पशि र अन्नपात िमेत क्षलत हनु ेगरेको छ। 
यस्ता प्रकोप तथा विपद् बाट विपन्न िगव, िमदुायको आलथवक अिस्था थप कमजोर बने्न गरेको छ। यिरी 
विपद् को र्पेटामा पने घरपररिार तथा िमदुायलाई उत्थानशील र अनकुुललत बनाउन आिश्यक छ।  

त्यिबाहेक कोलभड-१९,झाडापखाला जस्ता महामारी, हािाहरुी, मानि-िन्यजन्त ु िन्ि, शीतलहर, 
िखु्खा/खडेरी, आगलागी, र्ट्याङ, िडक दघुवटना जस्ता प्रकोपबाट पलन उललेख्य मात्रामा क्षलत भएको छ। 

यि गाउँपाललका के्षत्रमा गत िर्षवमा ६२ पटक भन्दा बढी प्राकृलतक, गैर प्राकृलतक तथा जलिाय ुर गैर 
जलिायजुन्य िाना र ठूला प्रकोप तथा विपदका घटनाहरू घटेका छन।् यि गाउँपाललकामा आिृशि र 
गशम्भरताको आधारमा अन्य प्रकोप तथा घटेका विपदका घटनाहरुको तलुनामा फौशज वकरा, बावढ, पवहरो 
को अिर तथा प्रभाि बढी देशखएको छ l  जिको कारर्ले जनधन, व्यशिगत िम्पशि र अन्नपात िमेत 
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क्षलत हनुे गरेको छ। 

 

२.३.१ विपदको ऐलतहालिक िमय रेखा: 
यि गाउँपाललकामा विगत तीन िर्षव यता विलभन्न िमयमा घटेका प्राकृलतक, गैह्रप्राकृलतक, जलिायजुन्य 
विपदका घटनाहरुको ऐलतहालिक िमयरेखा, िोको प्रभाि र प्रभावित क्षेत्र, पूिवतयारी र प्रलतकायवका लालग 
गररएका प्रयािलाई तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

घटनाको 
वििरर् 

विपद् 
घटनाको 

िर्षव 

विर्षयके्षत्रमा परेको 
प्रभाि 

प्रभावित स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका लालग 
गररएका प्रमखु प्रयािहरु 

बाढी/पवहरो 

२०७६ ४ िटा घर  भत्केको,  
बाटो  भत्केको,  
खेत बगाएको 

अमलेडाडा र्ाललिे, 
र्ौकीटार, रामपरु  
बजार 

उद्दार गररएको, 

ग्याविनिाल लनमार्व ,  

पवहरा लनयण्त्रर्का लालग लनिेदन, 

काठेपलु  लनमार्व 
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घटनाको 
वििरर् 

विपद् 
घटनाको 

िर्षव 

विर्षयके्षत्रमा परेको 
प्रभाि 

प्रभावित स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका लालग 
गररएका प्रमखु प्रयािहरु 

२०७७ घर  भत्केको,  
बाटो  भत्केको,  

 खेत बगाएको 

डललडुाँडा, भन्ज्यागं, 
िकुार्रुी, र्न्दनपरु, 
कोलटार, र्ारघरेफेदद 

ग्याविनिाल लनमार्व,  

पवहरा लनयण्त्रर्का लालग लनिेदन, 

काठेपलु   लनमार्व,   

झोलुंगेपलु  लनमार्व   

 

२०७८ घर  भत्केको,  
बाटो  भत्केको,  

खेत बगाएको 

पटबाि िकुार्रुी,  
हायटुार, खोलागाउँ, 
ठाडेखोला  तामाजोर, 
रात ु

िूर्ना बोडव,   ग्यालबन िाल 
लनमावर्  ररटेलनंग िाल  लनमार्व 

२०७२ भकूम्पले  घरहरूमा 
क्षती पारेको,   
पवहरोहरु लनकै बढेको  

अलधकांश  बशस्तहरू गाउँपाललकाबाट  उद्दारका काम 
भएको  

 

हरेक िर्षव  पवहरोले  िडक 
खण्डमा अिरोध 
परु् याएको  

लभरालो  ठाउहरू   स्क्याभेटर प्रयोग गरेर बाटो 
खोलने कायव गररएको 

 

हरेक िर्षव खोलाले कटान गदाव 
बस्ती बगाएको 

खोला  छेउका 
अलधकांश  बशस्तहरू 

 

 ग्याविनिाल लनमावर्  

 

 

हरेक िर्षव 
पानीको कारर्ले हरेक 
िर्षव आित जाितमा 
अिर 

िडकमा नालाको लनमावर्, मखु्य 
िडकमा हेरालकुो व्यिस्था  

     

िन्यजन्त ु
आिमर् 

हरेक िर्षव  भाल ुतथा बदेँलको 
आिमर् को जोशखम  

बनजंगल ,िडक के्षत्र िूर्ना बोडव राशखएको  
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घटनाको 
वििरर् 

विपद् 
घटनाको 

िर्षव 

विर्षयके्षत्रमा परेको 
प्रभाि 

प्रभावित स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका लालग 
गररएका प्रमखु प्रयािहरु 

हािाहरुी 

रै्त देशख 
जेठ िम्म 
हरेक िर्षव 

घरहरुमा  क्षती हनुे 
गरेको (छानो उडाउन े
गरेको) 

 ५ िटै िडा   राहत  जस्तापाता वितरर् 
गररएको र कायवलबलधमा व्यिस्था 
भए बमोशजम राहत (नगद) 
िहयोग    

भकूम्प २०७२ िबैजिो कच्र्ी घरहरु 
भत्केको (३०० देखी 
४०० घरहरु क्षती 
भएको), जलमनमा धांजा 
फाटेका, पवहरो  लनकै 
गएको  

५ िटै िडा उद्दार तथा राहत वितरर् 
गररएको; पनुलनमावर् गरेर िबै 
घरहरु स्थावपत गररएको   

महामारी पशमुा  कोलभड िंिमर्, 
झाडापखाला, पशमुा  
खोरेत,  

थलागाउं, अमले, 
बस्तीपरु, ताम्जोर, 
नेत्रकाली, रामपरु, 
५ िडा कै केवह 
स्थानहरु  

आइिोलेिनको व्यिस्था , 
स्िास्थ्य र्ौकी बाट टोलल 
पररर्ालन, वकटनाशक और्षलध 
लबतरर्, पश ुशर्वकत्िकको 
अनगुमन, शशलबर िंर्ालन  

बालीनालीमा 
गने नोक्िानी 

हरेक िर्षव फौजी वकराले गदाव 
िाली नष्ट परेको 

िबै ठांउहरू वकटनाशक और्षलधको प्रयोगले  
प्रयोगले घटेको,  वकटनाशक 
और्षलध पगेुको, कृवर्षका 
प्रालबलधक पगुी  न्यूनीकरर्मा  
िहयोग परुाएको   

स्रोत्ः स्थलगत अध्ययन २०७८ 

२.३.२विपदको आिशृि र गशम्भरता 
यि गाउँपाललकामा विगत तीििर्षव यताका विपदहरुको आिृशि र गशम्भरताको िंशक्षप्त वििरर् तलको 
ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ: 

ि.िं. विपद् वििरर् आिशृि (Frequency) गशम्भरता(Intensity) कैवफयत 

१ बाढी २४ पटक उच्र् देखी गशम्भर खोला नदी तटका बस्तीहरू  
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ि.िं. विपद् वििरर् आिशृि (Frequency) गशम्भरता(Intensity) कैवफयत 

  िर्षवमा४ देखी ८  पटक गशम्भर  

(जेठदेशख भारिम्म पटक-पटक 
भइरहेको) 

गशम्भर  

२ पवहरो ४५ पटक लबगत  ३ िर्षवमा उच्र् देखी गशम्भर  प्राय लभराला ठांउहरूमा 

  िर्षवमा ४  देखी १२ पटक 
िम्म 

गशम्भर देखी उच्र्  

  (जेठ देशख भार िम्म पटक-
पटक भइरहेको) 

गशम्भर देखी उच्र्  

३ महामारी हाल कोलभड बाहेक अशघको 
िर्षवमा अरु  गम्भीर महामारी 
नदेशखएको , झाडापखाला 
हलका रूपमा देशखएको  

न्यनु थलागाउँ ,एकायारी, रूडी  

४ हािाहरुी ३० पटक लबगत ३ बर्षमाव मध्ययम देखी न्यनु अमले, थलागाउँ , 

हरेक िर्षव रै्त्र देशख जेष्ठ िम्म मध्ययम देखी न्यनु  

५ शशतलहर/ 

वहमपात  

छैन नभएको  

६ बाली तथा 
पशरुोगजन्य 
महामारी 

हरेक िर्षव फौजी वकराको प्रकोप  मध्ययम देखी न्यनु खोरेत, फौजीवकराले   मकै, 
आल ुखेतीमा   क्षती 

७ मानि िन्यजन्त ु
िन्द 

हरेक िर्षव  उच्र् िडक, बशस्त तथा जंगलके्षत्रमा 
बंदेल, भालकुो  आिमर्को  
घटना 

८ र्ट्यांग हरेक िर्षव उच्र् गाउँपाललका का  अलधकांश क्षेत्र  
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स्रोत्ः स्थलगत अध्ययन २०७८ 

२.३.३ विपद् बाट भएको क्षलतको वििरर्: 
यि गाउँपाललकामा विगत तीििर्षवमा विलभन्न विपद् बाट भएको क्षलतको वििरर् देहायअनिुार रहेको छ: 

ि.िं. विपदको वकलिम क्षलतको वििरर् मानिीय क्षलत 

अनमुालनत आलथवक क्षलत (रु. 
लाखमा) 

 बाढी • खेत, घर बगाएको 

• जग्गा बगाएको  

छैन १५-२० लाख हरेक िर्षव 

  • बाटो भालिने  
• ठूलो ढुङ्गाले बाटो अिरोध 
गने 

• घर-जग्गा बगाएको 

अवहले छैन  

  हरेक िर्षव िडक, घर, 
बस्तीहरू प्रभावित भए्को 

मानिीयक्षलत 
नभएको 

प्रलत िर्षव १०-२० लाख 
रुपैँयाक्षलत 

२. पवहरो बाटा, घर, िडक तथा बस्तीहरूमा क्षती तथा प्रभाि पारेका 

हाल िम्म ्पवहरोले मानविय 
क्षती भएको छैन 

हाल िम्म ्पवहरोले 
मतृ्य ुभएको छैन 

प्रलत िर्षव १०-१५ लाख 
रुपैँया क्षलत 

ग्रालमर्ा िडक िंजालमा 
अिरोध पगु्दै आएको 

मानिीय क्षलत 
नभएको 

 

३. महामारी  

कोही पलन हताहत  नभएको छैन छैन 

४. र्ट्याङ्ग गाउँपाललकाका   अलधकांश  क्षेत्रमा र्ट्याङ्गको  प्रभाि छ 

लबगत ३ बर्षमाव , घरहरूमा 
क्षती 

१ जनाका मतृ्य 

३ जना घाइते 

छैन 
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ि.िं. विपदको वकलिम क्षलतको वििरर् मानिीय क्षलत 

अनमुालनत आलथवक क्षलत (रु. 
लाखमा) 

५. शशतलहर/वहमपात खेती, अन्नबाली तथा जेष्ठ नागररकहरूमा प्रभाि 

  छैन छैन २ लाख ५० हजार 

६. बाली तथा पशरुोगजन्य 
 

  महामारी फौजी वकराले गदाव कृवर्ष 
उत्पादनमा लगरािट,खोरेत  
रोगले  पशमुा  क्षती  

छैन १० लाख 

७. मानि िन्यजन्त ुिन्ि िन्यजन्त ु आिमर्  

छैन छैन २० लाख 

८. खडेरी  

 छैन छैन छैन 

९. भकूम्प िडा  नं १,२,३, ४ र ५ मा ०७२ िालको  भकूम्पले  क्षती 

२०७२ िालको भकूम्पले 
३०० देखी ४०० घरहरु 
भत्केको 

छैन क्षलतका आलथवक   लबष्लेर्षर् 
गररएका छैन 

 

  २ देखी ३  करोड 

१०. आगलागी घर गोठ पूर्व क्षती नभएको  

छैन छैन २०-३० लाख  

स्रोत्ः स्थलगत अध्ययन २०७८ 

विगत पाँर् िर्षवमा हािाहरुीले  केवह घरहरु आशंशक क्षलत भएको छ भन ेकेवह घरपररिार प्रभावित भएका 
छन।् हािाहरुीले िामान्य रूपमा हरेक िर्षव क्षलत परु् याउने गरेको छ। 
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खडेरी/िखु्खापन ददन प्रलतददन बढदै गएको छ। पानीको माग बढे अनरुूप आपूलतव हनु निकेको अिस्था 
छ। बाँदरले  मकै बाली नष्ट गरेको पाइएको छ। तरकारी, अन्नबाली र पशरु्ौपायाहरूमा रोग/वकटार्कुो 
िमस्या बढ्दै गएको छ। जलिाय ुपररितवनका कारर् भविष्यमा मौिमजन्य प्रकोपहरूको प्रकृलत, मात्रा र 
यिबाट हनुे क्षलत अझै बढ्न िक्ने अनमुान गररएको छ। 

२.४ िम्भाव्य प्रकोप तथा िम्भावित प्रभाि क्षते्र 

यि गाउँपाललकाका ५  िटा िडाका १००० मरुर धान. उत्पादन हनुे खेत  बाढी/पवहरोको जोशखममा 
रहेका छन ्भने ५ िटै िडामा  फौशज वकराले प्रशस्त  मकै नष्ठ गरेको पाइएको छ। विश्वव्यापी महाव्याधी 
कोलभड-१९ को अिर िबै िडामा रहेको भएता पलन िाडव २ मा यिको जोशखम बढी देशखन्छ। हािाहरुी, 
अलिनापानी, खडेरीबाट प्राय्ः िबै िडाहरूमा अिर पनव िक्छ। २०७२ को भकूम्पबाट िबै िडाहरूका 
कशच्र् घरहरु मा  क्षलत भएको अबस्था छ।  

२.५प्रकोपहरुको िम्भाव्य जोशखम विश्लरे्षर् 

यि गाउँपाललकामा रहेका  २०७२ को भकुम्पले नभत्केका  घरहरूको जनु केही प्रबललकरर् िमेत 
गररिवकएको छ । ८.५-९   रेक्टर स्केल म्याग्नेट्यडुिम्म  भकूम्प गएमा मात्र िबै घरहरू बस्न नलमलन े
गरी भत्कन िक्ने िम्भािना आकंलन गररएको छ।यि क्षेत्रमा बाढी/पवहरोले विगत िर्षवहरूमा धेरै क्षलत 
गरेको छ। विगत िर्षवको जशिकै ठूलो िर्षाव भएमा  घरपररिारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हनुिक्ने देशखन्छ।   

यि के्षत्रमा जलिाय ुपररितवनको प्रके्षपर् अनिुार भविष्यमा िर्षाव हनुे ददनहरू घट्न ेतर कूल िर्षाव कलत िम्म 
बढ्न िक्छ भने्न आकंलन भएपलन  भविष्यमा बाढी पवहरोको जोशखम बढ्ने िम्भािना देशखन्छ। अब्यिशस्थत 
बिोिाि तथा कमजोर भौलतक िंरर्ना लनमावर्को िम बढ्दै गएकोले यिबाट जोशखम पलन बढ्न िक्न े
देशखएको छ। तिथव, आपत् कालीन व्यिस्था गनव िक्ने गरी बाढीपवहरोको विपद् पूिवतयारी गनव आिश्यक 
देशखन्छ। 

विगतको हािाहरुीको प्रिृशि हेदाव प्रभावित हनुेे िंख्या बढन िक्ने िम्भािना रहेको छ। हािाहरुी कारर् 
आिश्यक कपडा र खानकुेराको अभाि भई बाह्य िहयोग र्ावहने अनमुान गररएको छ।खडेरी/िखु्खापन 
ददन प्रलतददन बढदै गएको छ। पानीको माग बढे अनरुूप आपूलतव हनु निकेको अिस्था छ। फौशज वकराले 
हरेक िाडवमा तरकारी, अन्नबाली नष्ठ गरेको पाइएको छ भने खोरेत रोगको कारर्ले पशपंुक्षीमा क्षती पगु्न े   
छ।  जलिाय ुपररितवनका कारर् भविष्यमा मौिमजन्य प्रकोपहरूको प्रकृलत, मात्रा र यिबाट हनुे क्षलत 
अझै बढ्न िक्न ेअनमुान गररएको छ। 

भविष्यमा बाढी, िखु्खा/खडेरी, आगलागी, लमर्ाहा प्रजातीको िनस्पतीको प्रकोप आददका कारर् िनमा 
जनािरको लालग आिश्यक र्ररर्रन तथा िािस्थानको थप विनाश भई खेलतबाली र िस्तीमा जङ्गली 
जनािरहरू आउने िम अझ बढ्न िक्ने देशखन्छ। यिको न्यूनीकरर्को लालग बन्यजन्तहुरुको प्राकृलतक 
बािस्थान, आहारा खोजीको लालग वहड्ने पथहरुमा उनीहरुलाई बाधा पने मानलबय वियाकलापहरु नगने l 
उनीहरुको िम्भावित आिमर् बाट बच्नको लालग िमहुमा वहडडुल गने र र्को  आबाज लनकालेर 
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उनीहरुलाई तिावउने l उनीहरुको प्रभावित के्षत्र पवहर्ान गरी िरुक्षा िरे्तना िवहतका िूर्ना बोडवहरु राख्न े
l उनीहरुबाट बालीनालीमा हनुे क्षतीको न्यूनीकरर्को लालग उनीहरुलाई तिावउनको लालग बैज्ञालनक लबलध 
अनिुारको अिाजको व्यिस्था गने l  

हरेक िर्षव खडेरी लगातार बढ्दै गएमा कलतपय िन्यजन्तकुो िङ्ख्या घट्ने िा मालिन िक्न ेिम्भािना िमेत 
रहेकोछ l  

यिै गरी बाढीको उच्र् जोशखम भएका स्थानहरु लबर्षेशत: खोला तथा नदी तटका िमथल बेिी , टारहरु, 
हनु िक्ने भएकोले मनिनुको बेलामा िर्षाव भएको बखत उच्र् िाबधानी पयुावउन ुपदवछ l यिको लालग 
बर्षावको भविश्यबानी तथा पूिावनमुान जल तथा मौिम लबज्ञान विभागले गरेको हनु्छ l यिको जानकारी 
प्रभावित के्षत्रका नागररकहरुलाई गराउने िंयन्त्र  बनाउन ुपदवछ र पूिव िूर्ना प्रर्ाली िाइरनको िंकेत 
बाट पलन गराउन ु पदवछ l डुबान तथा कटान हनुे के्षत्रहरुमा िकेिम्म बिोबाि नगने र कटान हनु े
स्थानहरुमा नदी लनयन्त्रर्का उपाएहरुको अबलम्बन गनुव पदवछ l  

पवहरोजन्य प्रकोपको जोशखम  लभरालो ठाउँहरुमा बढी हनु्छ l बस्तीहरु भएका पवहरोको उच्र्  जोशखम 
के्षत्रमा मानब बिोबाि भएका स्थानहरुलाई पवहर्ान गरी स्थानान्तरर् गने योजना बनाइ कायावन्ियन गनुव 
पदवछ l मध्यम  तथा कम जोशखम भएका स्थानहरुमा लबगतमा गएका पवहरोको प्रकृलत, आकार र फैलािट 
िवहतको अिरको आधारमा लिलभल इशन्जलनयररंग िंरर्ना, बायो इशन्जलनयररंग िंरर्ना तथा यी दिैु 
िंरर्नाहरुको िंयिु लनमावर् बाट पवहरो लनयन्त्रर् गनुव पदवछ  l जलमनको ितहमा धाँजा पाठेको र धाँजाहरु 
बढ्दै गएको स्थानहरुमा मानि बिोबाि राख्न ुहदैुन l ितहमा बग्ने पानीको िामान्य व्यबस्थापनले पलन 
पवहरोको जोशखमलाई न्यून गराउन िवकन्छ l  

यि गाउँपाललकामा  र्ट्यागंका घटनाहरू लनकै हनुे  गरेको  पाइएको  छ । लबशेर्ष भौगोललक  तथा 
िायमुण्डलको  अबशस्थलत का कारर् यि पाललकाका अलधकांश क्षेत्रहरू यिको  जोशखममा  रहेका  
छन । मानविय क्षती िमेत भएका छन । यि बाट हनुे  क्षती न्यूनीकरर्का  लालग  प्रर्ललत बैज्ञालनक  
लबधीहरू को  अिलम्बन गनव जरूरी छ  । प्रभावित िबै िडाहरू मा प्रत्येक  ५ वकलोलमटर  लग्रड मा  
अलथिंग  स्टेशनहरू लनमार् गनव  जरूरी छ । यिका िाथै यि विर्षममा व्यापक  जनरे्तना अलभिृवि गनव 
जरुरी छ l  

विकाि तथा जीविकोपाजवनको लालग गररने वियाकलापहरु जोशखम न्यूनीकरर् गने, उत्थानशील क्षमता 
अलभिृवि गने र जलिाय ु पररितवनको अिरको िामना गनव अनकूुल हनुेगरी िञ्चालन गने व्यिस्था 
नलमलाएिम्म अन्य प्रकोपहरूबाट पलन यि गाउँपाललकामा जोशखम बढ्ने िम्भािना देशखन्छ। 

२.६ पूिविूर्ना प्रर्ालीको अिस्था 
यि गाउँपाललकामा बाढी, पवहरो, डढेलो, तथा अन्य प्रकोपको पूिविूर्ना प्रर्ाली  अवहले िम्म स्थापना 
गररएको छैन। स्थानीय आपत् कालीन कायव िञ्चालनको लालग  केन्र, प्रदेश, शजलला,  तथा राविय 
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आपत् कालीन कायव िञ्चालन केन्रिँग िम्पकव  स्थावपत गरी िूर्ना आदान प्रदान गने आबश्यक रहेको 
छ।तललो तटीय के्षत्रमा बस्ने िमदुायले मालथललो तटीय के्षत्रमा बस्ने िमदुायबाट नदी ितह गेज ररडरलाई 
लिधै िम्पकव  गरी िूर्ना प्राप्त गने गररएको छैन । तथावप  लबगतका घटनाहरूबाट यस्ता प्रकोपका बारेमा 
नागररकहरूमा िरु्ना प्रिाह गने  िंयन्त्रको  लबकाि गनव  गाउँपाललकाले  अध्ययन गनुव पने आबश्यकता 
रहेको छ। 

२.७नीलतगत,कानूनी तथा िंस्थागत व्यिस्था 

यि गाउँपाललकाको विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४को आधारमा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत गठन गररएको छ। िलमलतमा हाल रहेका पदालधकारीहरूको वििरर् अनिूुर्ी-८मा 
िंलग्न छ।स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत अन्तगवत ८ िटा विर्षयक्षेत्र हेनव अगिुा िंस्था तोकी  िम्बशन्धत 
विर्षयक्षेत्रको योजना तजुवमा र िमन्ियको शजम्मेिारी प्रदान गनुव आबश्यक रहेको छ। विर्षयक्षेत्रका अगिुा 
िंस्था र लतनमा कायवरत पदालधकारीहरूको वििरर् यिको गठन पिात अनिूुर्ी-९मा िंलग्न गररने छ। 

यि गाउँपाललकामा िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा/इकाई स्थापना गररएको छ। ५ िटा िडामा 
िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत गठन गररएको छ। कोर्ष िञ्चालन तथा पररर्ालनको लालग स्थानीय 
विपद  व्यिस्थापन कोर्ष िञ्चालन कायवविलध तजुवमा गररएको छ। यि िाहेक गाउँपाललकामा विपद् व्यिस्थापन 
िम्बन्धी नीलत,ऐन, लनयम, मागवदशवन तथा आिश्यक मागवदशवनहरू बने्न िममा रहेका छन।्  

2.८ विर्षयक्षते्र तथा कायव शजम्मेिारी 

यि गाउँपाललकाले विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र कायावन्ियनका लालग गाउँपाललका स्तरमा 
१ िटा र हरेक िाडवमा १/१ िटा लबपद व्यबस्थापन िलमलत बनकेो कुरा िबवविददतै छ।िाथै देहाय 
बमोशजमका ८ िटा विर्षयक्षते्र लनधावरर् गरी देहाय बमोशजमका कायव शजम्मेिारी प्रदान गनुव पने आबस्यकता 
रहेको छ। 

 

२.८.१िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार क्षते्र 

यि विर्षयके्षत्रले विपदको िमयमा िम्पूर्व िरोकारिालाहरूिँग िमन्िय कायम गने, विपदको अिस्था 
आउनिक्न े पूिविूर्ना प्राप्त भएपलछ स्थानीय िञ्चार माध्यमबाट िूर्ना िम्प्ररे्षर् गने, प्रकोपको कारर् 
िमस्यामा परररहेका िा घाईतेलाई उिार गने, हराएकाहरूको खोजी गने, मालनिको मतृ्य ुभएमा िनाखत 
गरी शि व्यिस्थापन(िा हस्तान्तरर्)को प्रिन्ध लमलाउन,े पीलडतहरूलाई राहत वितरर् गनेजस्ता शजम्मेिारी 
लनिावह गनेछ।   

२.८.२ खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्र 
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यो विर्षयके्षत्रले विपद को अिस्थामा पीलडतहरूलाई तत्काल खानेकुरा, विस्थावपत भई शशविरमा बिेकालाई 
र्ामल, दाल, ननु, तेल आदद खाद्य िामग्री उपलब्ध गराउने, खानेकुरा पकाउनको लालग आिश्यक प्रिन्ध 
लमलाउने र कृवर्ष के्षत्रमा भएको क्षलत वििरर् तयार गने शजम्मेिारी लनिावह गनेछ। 

२.८.3 स्िास्थ्य तथा पोर्षर् क्षते्र 

यि विर्षयके्षत्रले विपद मा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक उपर्ार गने, महामारी हनुबाट बर्ाउने विलधहरू 
अिलम्िन गने, शशविरमा उपर्ार गनव निवकने प्रकृलतका स्िास्थ्य िमस्या भएका विरामी िा घाईतेलाई 
अस्पतालिम्म परु् याई स्िास्थ्य उपर्ारको िलुनशितता गने, मवहला तथा बालबाललकामा पोर्षर्को कमी भएमा 
त्यिबाट हनुिक्ने िमयस्याबारे पीलडत र िरोकारिालालाई िरे्त गनेजस्ता शजम्मेिारी लनिावह गनेछ। िाथै 
यि विर्षयके्षत्रले कोलभड-१९ लगायतका महाव्याधीको िंिमर्, रोकथाम र व्यिस्थापनको कायव िमेत 
गनेछ। 

२.८.४ खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षते्र 

यि विर्षयके्षत्रले विपदको अिस्थामा खानेपानी आपूलतव गने, विपदका कारर् ढलेका बोटलबरूिाहरू हटाउने, 
विपदजन्य घटनाबाट लिजवना भएका फोहोरहरू िरिफाई गने,मरेका पशपंुक्षीहरूको व्यिस्थापन गने, 
व्यशिगत िरिफाईको लालग स्िच्छता िम्बन्धी िरिामानहरू (जस्तै्ः हाईशजन वकट, वपयरु्ष, क्लोररन, 
डस्टविन) उपलब्ध गराउन ेशजम्मेिारी लनिावह गनेछ।  

२.८.५आपत् कालीन आश्रय तथा गैर–खाद्य िामग्री क्षते्र 

यो विर्षयके्षत्रले विपद को कारर् घरमा क्षलत पगुी बस्न निक्ने अिस्थामा रहेका पीलडतहरूलाई 
आपत् कालीन आश्रय िा बािको लालग अस्थायी िंरर्ना लनमावर् गने, पीलडतहरूलाई लत्रपाल, भाँडाकँुडा, 
लिाकपडा जस्ता गैर–खाद्य िामग्री वितरर् गने शजम्मेिारी लनिावह गनेछ। 

 

२.८.६ िंरक्षर् तथा िूरक्षा क्षते्र 

यि विर्षयके्षत्रले विपद को िमयमा मवहला, गभविती मवहला, ितु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यशिहरू, 
शशश,ुबालबाललका, बिृबिृाहरूलाई िंरक्षर् गने, उनीहरूको आिश्यकता बमोशजमका िरिामानहरू जस्तै्ः 
िेनेटरी प्याड, खेलकुदका िामान आदद उपलब्ध गराउने, घरपररिारका िदस्य गमुाएकाहरू तथा विपदका 
कारर् त्रलित व्यशिहरूलाई मनोिामाशजक परामशव िेिा ददने र वहंिामिु िातािरर् लिजवना गने जस्ता 
शजम्मेिारी लनिावह गनेछ।  

२.८.७ आपत् कालीन शशक्षा क्षते्र 



19 
 

यि विर्षयके्षत्रले विपदको कारर् विद्यालय तीन ददनभन्दाबढी बन्द भएमा विद्याथीहरूलाई  आपतकालीन 
शशक्षाको व्यिस्था गने, प्रकोपले विद्याथीको पठनपाठनका शैशक्षक िामग्री हराए िा क्षलत परु् याएमा िोको 
व्यिस्था गने र विद्यालयको शशक्षर् िामग्रीहरू नष्ट भएमा पनु्ः व्यिस्था गने शजम्मेिारी लनिावह गनेछ। 

२.८.८ शीघ्र पनुलावभ क्षते्र 

यि विर्षयके्षत्रले विपदको कारर् अिरूि हनु पगेुका अत्यािश्यक िेिाहरू (जस्तै्ः िडक, विद्यतु,खानेपानी, 
टेललफोन) तत्काल िरु्ारू गने र त्यस्ता िेिा प्रदान गने लनकायका कायावलयहरूमा क्षलत पगेुमा िैकशलपक 
व्यिस्था गने, िामाशजक आलथवक पूिावधार र अिस्थालाई र्लायमान बनाई जनजीिनलाई िामान्य बनाउन े
शजम्मेिारी लनिावह गनेछ। 

मालथ उललेशखत  विर्षयक्षेत्र अन्तगवत वियाशील रहेका िरोकारिाला लनकाय तथा िंस्थाहरूको वििरर् तत ्
तत ्लनकायको गठन पलछ अनिूुर्ी-१० मा िंलग्न गररन ेछ। 

 

 

पररच्छेद तीन 

पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

३.१ िामान्य पूिवतयारी योजना 

विपदको शस्थलतमा प्रलतकायव गलतविलधहरू िमयमै कायावन्ियन गनव िंस्थागत क्षमता लेखाजोखा गरी िोको 
तयारी आिलधक रुपमा अद्यािलधक गनव जरुरी हनु्छ। िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धीकायवहरुमा विपद् घटना 
अगािै प्राय्ः िबै प्रकोपका लालग गनुवपने जोशखम न्यूनीकरर्, पूिवतयारी र विपद् प्रलतकायव गनव िंस्थागत तथा 
भौलतक िंरर्ना,मेशशन र औजार,िीप विकाि,जनरे्तना,कृलत्रम घटना अभ्याि जस्ता वियाकलापहरु िमािेश 
गररने छन।् यि विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अद्यािलधक गनुव पलन विपद् पूिवतयारी कायव नै हो। 
विपद् प्रलतकायवका कायवहरूलाई प्रभािकारी बनाउन विर्षयक्षेत्रगत रुपमा िामान्य पूिवतयारीको कायवयोजना 
देहाय बमोशजम हनुे गरी तजुवमा गररएको छ: 

३.१.१ िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 

विपद् घटना अगािै प्राय्ः िबै प्रकोपका लालग गनुवपने िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार के्षत्रको 
िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धी कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 
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१ 

विपद पूिवतयारी  तथा प्रलतकायव 
योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव 
अिोज िम्म 

गाउँपाललका प्रत्येक 
आलथवक 
िर्षवमा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
िलमलत 

२ 

 

विपदको क्षलत, नोक्िानी 
मूलयाङ् कनको लालग ििेक्षर् 
टोली गठन र पनुगवठन गने र 
आिश्यकता बमोशजम ििेक्षर्का 
लालग िहायक टोलीहरू गठन 
गने र ताललम आयोजना गने 

प्रत्येक िर्षव 
मनिनु शरुु 
हनु ुपूिव  

गाउँपाललका 
र हरेक 
िडामा 

गाउँपाललकमा 
एक र हरेक 
िडामा एक 
एक िटा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
िलमलत, िडा स्तरीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत 

३ 

 

प्रारशम्भक रतु लेखाजोखा, क्षलत 
लेखाजोखा गनव विस्ततृ घरधरुी 

प्रत्येक िर्षव 
कालतवक िम्म 

गाउँपाललका  आबश्यकता 
अनिुार 

िामाशजक विकाि शाखा 

४ 
 ििेक्षर् फाराम तयार गने  प्रत्येक िर्षव 

कालतवक िम्म 
गाउँपाललका 
र िाडव 
हरुमा  

आबश्यकता 
अनिुार 

योजना शाखा 

५ 

 

राहत वितरर्का लालग लिफाररि 
फाराम लगायतका कागजात 
तयारी तथा अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव 
मंलिर िम्म 

 

गाउँपाललका  आबश्यकता 
अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 

६ 

 

प्रकोपको प्रकृलत अनिुार खोज 
तथा उिारका लालग टोली गठन 
गने  

प्रत्येक िर्षव 
कालतवक िम्म 

िडा तहमा 

 

हरेक िडामा 
एक 

 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा,िडा 
कायावलय, विर्षयगत क्षेत्र 

७ खोज तथा उिारका लालग गदठत 
टोलीको लनलमि ताललम आयोजना 
गने र पररर्ालन हनुे प्रविया 
लनधावरर् गने 

प्रत्येक िर्षव 
पौर्ष िम्म 

 

िडा तहमा 

 

हरेक िडामा 
एक 

 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िूरक्षा 
लनकाय, विर्षयगत क्षेत्र 

 

८ 

 

खोज तथा उिार िामग्रीहरू 
खररद, भण्डारर्, ममवत र 
व्यिस्थापन गने 

लनरन्तर लनरन्तर हरेक िडामा 
कशम्तमा एक 
िेट 

गाउँपाललका,स्थालनय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत, 
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िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 

९ 

 

खोज तथा उिारका लालग प्रयोग 
गनव िवकन े ििारी िाधनहरू र 
एम्बलेुन्िहरूको िूर्ी र िम्पकव  
व्यशिको वििरर् तयार गने 

लनरन्तर गाउँपाललका  १िटा 
एम्िलेुन्ि 

 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, स्िास्थ 
शाखा 
 

१० 

 

बाढी÷पवहरो, भकूम्पबाट बच्न र 
बर्ाउन िरुशक्षत स्थानको 
पवहर्ान गरीअध्यािलधक िूर्ी 
तयार गने 

लनरन्तर िडा अनिुार 

 

आिश्यकता 
अनिुार हरेक 
िडामा 

 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 

११ आपत् कालीन अिस्थामा प्रयोग 
गने स्थलहरूको िूर्ी स्थानीय 
राजपत्रमा प्रकाशशत गने 

तत्काल िरुु 
गरी लनरन्तर 

 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनिुार 

प्रत्येक 
िडामा 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायावलय 

१२ आपत् कालीन अिस्थामा 
आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग गने 
स्थानको लालग र्ावहने भौलतक 
पूिावधार र िेिाहरू लनमावर्, 

लबस्तार गने 

तत्काल िरुु 
गरी लनरन्तर 

 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनिुार 

 

प्रत्येक 
िडामा 

पूिावधार विकाि शाखा, िडा 
कायावलय, विर्षयक्षेत्र 

१३ प्रकोपबाट िमदुायलाई बर्ाउन 
आपत् कालीन आश्रय भिनहरू 
लनमावर् गने 

 

आबश्यकता 
अनिुार 

हरेक िडामा 
जोशखममा 
रहेको 
िमदुाय 
नशजक 

१ िटा पूिावधार विकाि शाखा र 
िम्बशन्धत िडा 

१४ 

बाढी÷पवहरो, हािाहरुी, भकूम्प, 

र्ट्याङ, आगलागी आदद 
प्रकोपहरूबाट िमदुायमा पनव 
िक्ने अिर र िोबाट बच्न े
उपायहरूकाबारेमा 

लनरन्तर गाउँपाललका
मा िञ्चाललत 
एफ.एम,,पत्र
पलत्रका, 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायावलय 
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जनरे्तनामूलक कायविम 
िञ्चालन गने 

माईवकङ् 
आदद 

अगािैकशम्त
मा २ पटक 

१५ 

खोज तथा उिारलाई प्रभािकारी 
बनाउन प्रकोपमा आधाररत 
कृलत्रम घटना अभ्याि 
गने÷गराउने 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगािै 

गाउँपाललका 
तथा िडामा 

प्रमखु 
प्रकोपको 
लालग िर्षवमा 
कशम्तमा एक 
एक पटक 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
िलमलत 

      

३.१.२ खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः िबै प्रकोपका लालग गनुवपने खाद्य तथा कृवर्ष के्षत्रको िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनिुार तजुवमा गररएको छ: 
 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

विपदको अिस्थामा खाद्यान्न खररद 
तथा आपूलतवका लालग िम्भाव्य 
उद्योगहरू पवहर्ान गने िाथै 
िहयोग ललन िवकन े कायावलय, 

िंस्थाहरूिँग िमन्िय गने 

लनरन्तर गाउँपाललका आिश्यकता 
अनिुार िर्षवको 
१ िा २ पटक 

कृवर्ष शाखा, विर्षयके्षत्र 

२ 

विपद् बाट प्रभावित हनुिक्न े
जनिङ्ख्याको आधारमा खाद्य 
िामग्री (र्ामल, दाल, तेल, ननु 
आदद) भण्डारर् गने 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय 
अगािै 

गाउँस्तर िर्षवको २ पटक कृवर्ष शाखा,  विर्षयके्षत्र, 
गाउँपाललका  

३ 

तयारी खानेकुराका लालग तत्काल 
खररद गनव िवकने गरी पिलहरू 
पवहर्ान गने िा अनिुन्ध करार गने 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय 
अगािै 

गाउँस्तर कशम्तमा २ िटा 
ठूला पिल िा 
उद्योग 

कृवर्ष शाखा, िडा 
कायावलय 
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ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

४ 

विपदको िमयमा खाद्य िामग्री 
वितरर् गने तौरतररका÷प्रविया बारे 
विर्षयक्षेत्रका िदस्यहरू बीर् 
छलफल तथा कृलत्रम घटना अभ्याि 
गने 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय 
अगािै 

िडास्तर मखु्य प्रकोपको 
िम्भावित िमय 
भन्दा पवहले 
कशम्तमा १ 
पटक 

कृवर्ष शाखा,  विर्षयके्षत्र 

      

३.१.३स्िास्थ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः िबै प्रकोपका लालग गनुव पने स्िास्थ्य तथा पोर्षर् विर्षयके्षत्रको िामान्य पूिवतयारी 
िम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय अनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

विपद् पिात तत्काल देखा पने 
स्िास्थ्य िमस्या िमाधानका लालग 
र्ावहने और्षधीहरू भण्डारर् गने 

हरेक मवहना, 
और्षलधको 
गरु् अनिुार 

गाउँस्तर कशम्तमा 
१००० 
जनाको 
लालग 

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

२ 

रतु  प्रलतकायव टोली(Rapid Response 

Team-RRT)गठन गने, क्षमता विकाि 
र कायविूर्ी तयार गने 

स्िास्थ्य 
क्षेत्रको 
प्रोटोकल 
अनिुार 

गाउँस्तर िर्षवमा १ 
पटक 

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

३ 

प्रलतकायवका लालग आिश्यक दक्ष 
मानि िंशाधनको िूर्ी 
तयार/अद्यािलधक गने 

हरेक िर्षवको 
लतहार/छठ 
पलछ 

गाउँस्तर गाउँस्तर:२० 
जना 
िडास्तर: ४  
जना 

स्िास्थ्य शाखा,  

४ 

स्िास्थ्य िम्बन्धी शशक्षर् िामग्रीको 
व्यिस्था तथा स्िास्थ्य शशक्षाको लालग 
स्िास्थ्यकमीको व्यिस्था गने 

लनयलमत िडास्तर हरेक िडामा 
१ पटक 

स्िास्थ्य शाखा, 

िडा कायावलय, विर्षयक्षते्र 
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ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

५ 

कोलभड-१९ महाव्याधी लगायत 
महामारी रोकथाम, लनयन्त्रर् र परीक्षर् 
तथा उपर्ार िम्बन्धी जनरे्तना 
अलभबवृि कायविम िञ्चालन गने 

लनयलमत जोशखमयिु 
िशस्तहरुमा 

िर्षवमा 
कशम्तमा ३ 
पटक 

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

      

३.१.४ खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै िबै प्रकोपका लालग गनुव पने खानपेानी, िरिफाई र स्िच्छता विर्षयक्षेत्रको िामान्य 
पूिवतयारीिम्बन्धी कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ विपदको िमयमा खानेपानी 
शवुिकरर्को लालग आिश्यक 
पने क्लोरीन, वपयरु्ष जस्ता 
और्षलधको उशर्त भण्डारर् 
गने। 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगािै 

गाउँस्तर िर्षवमा 
कशम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा िरिफाई शाखा, विर्षयके्षत्र 

२ िरिफाईका लालग आिश्यक 
पने िामग्री तथा उपकरर्हरू 
उपयिु ठाउँमा भण्डारर् गने। 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगािै 

गाउँस्तर िर्षवमा 
कशम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा िरिफाई शाखा, विर्षयके्षत्र 

३ खानेपानी ओिाने, जम्मा गने र 
वितरर् गने िाधनहरू ममवत 
िम्भार गरी र्ाल ु अिस्थामा 
राख्न।े 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगािै 

गाउँस्तर िर्षवमा 
कशम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा िरिफाई शाखा, विर्षयके्षत्र 

४ आपत् कालीन अिस्थामा प्रयोग 
गनव िवकने खानेपानीको 
श्रोतहरू पवहर्ान र िंरक्षर् गने  

लनरन्तर िडा तथा 
िमदुायस्तर
मा 

िर्षवमा 
कशम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा िरिफाई शाखा, पूिावधार 
विकाि शाखा, िडा कायवलय तथा स्थानीय 
िमदुाय 
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३.१.५ आपत् कालीन आश्रय र गैर–खाद्य िामग्री क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः िबै प्रकोपका लालग गनुव पने आपत् काललन आश्रयस्थल र गैरखाद्य िामग्री 
विर्षयके्षत्रको िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धी कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

विपद् प्रभावितहरूको लालग अस्थायी 
आश्रय िा बािको व्यिस्था गनव 
आिश्यक िरिामान तथा 
औजारहरूको बन्दोबस्ती गने। 

प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगािै 

िबै िडामा िडाको कुल 
जनिंख्याको 
कशम्तमा २० 
प्रलतशत 
जनिंख्यालाई 
पगु्ने  

शहरी विकाि तथा 
भिन लनमावर् विभाग 
(पूिावधार विकाि 
शाखा), नेपाल 
रेडिि िोिाईटी 

२ 

 

िम्भावित आपतकालीन अिस्था 
आईपरेमा तरुून्त खररद गनव िवकन े
गरी अनबुन्ध करार गने। 

आिश्यकता
अनिुार 

थोक वििेता/ 

खरुा वििेता/ 
िहकारी/ 

ठूला कृर्षक 

२० प्रलतित  
पररिारका 
लालग पगु्न े

गाउँपाललका, 
कृवर्ष शाखा, 
नेपाल रेडिि 
िोिाईटी 

३ 

अस्थायी आश्रय स्थल बनाउन 
िवुिधायिु खलुा क्षेत्रको 
व्यिस्थापन र िंरक्षर् गने। 

लनरन्तर िबै िडामा िडाको कुल 
जनिंख्याको 
कशम्तमा २० 
प्रलतशत 
जनिंख्यालाई 
पगु्न े

पूिावधार विकाि 
शाखा 
र िडा कायावलय 

४ 

गैर–खाद्य िामग्री िेटहरू भण्डारर् 
गने। 

लनरन्तर गाउँस्तर, मा गोदाम 
घरहरु(Warehouse)  

कशम्तमा २० 
प्रलतशत  
पररिारका 
लालग 

गाउँपाललका, िडा 
कायावयल 

नेपाल रेडिि 
िोिाईटी, विर्षयक्षते्र 

५ 

विपद् प्रभावित स्थान िा खलुला 
क्षेत्रमा शशविर िञ्चालन गनेस्थानमा 
ििारी िाधनको प्रिन्ध गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

गाउँस्तर आिश्यकता 
अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 
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ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

६ 

अस्थायी आश्रय िा बाि लनमावर्को 
लालग टोली गठन गने र दक्षता 
अलभबवृिका लालग कृलत्रम घटना 
अभ्याि गने 

मनिनु 
िरुुहनु ु
भन्दा 
अगाडी 

िडास्तर हरेक िडामा िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
िडा कायावलय, 
विर्षयक्षेत्र 

      

३.१.६िंरक्षर् तथा िूरक्षा क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै िबै प्रकोपका लालग गनुवपने िंरक्षर् तथा िूरक्षा विर्षयके्षत्रको िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ l  

 

 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

मवहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका 
व्यशि र ज्येष्ठ नागररकको िंरक्षर्का 
तररकाहरू बारे जानकारी पशुस्तका तयार 
एिम ्प्रकाशन गने। 

यि योजना 
लाग ुहनुे िमय 
िंगै 

गाउँस्तर कशम्तमा 
५०० प्रलत  

गाउँपाललका, मवहला 
तथा बालबाललका शाखा 

२ 

विपदको िमयमा अत्यािश्यक िेिाका 
लालग र्ावहने िामग्रीहरू (जस्तै्ः लडशग्नवट 
वकट) खररद गरी भण्डारर् गने। 

लनरन्तर  गाउँका 
गोदाम 
घरहरू 

 जनिंख्याको 
कशम्तमा २० 
प्रलतशतलाई 
पगु्न े

मवहला तथा 
बालबाललका 
शाखा,विर्षयक्षते्र 

३ 
उमेर, शारीररक र अपाङ्गताको अिस्था 
अनिुार गररनपुने िेिा िहयोगका लालग 
प्रोटोकल तयार गरी लागू गने। 

तत्काल  गाउँस्तर १ पटक  मवहला तथा बालबाललका 
शाखा, नेपाल रेडिि 
िोिाइटी, विर्षयक्षेत्र 

४ 

विद्यालयका शशक्षक र मवहला स्िास्थ्य  
स्ियंिेविकालाई आधारभतू 

प्रत्येक िर्षव १ 
पटक 

गाउँस्तर हरेक 
विद्यालयबाट 
१ जना र 
हरेक िडाबाट 

शशक्षा र स्िास्थ्य शाखा, 
नेपालरेडिि िोिाइटी, 
विर्षयक्षेत्र 
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ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरु िमय स्थान पररमार् 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

मनोिामाशजक परामशव िम्बन्धी तालीम 
ददन।े 

२ जना 
मवहला 
स्िास्थ्य 
स्ियंिेविका  

५ 

विपदको िमयमा पररर्ालन हनु े
विर्षयके्षत्रका िदस्यहरूलाई कृलत्रम 
घटना अभ्याि गने/गराउन े

मखु्य 
प्रकोपको 
िम्भावित 
िमय अगाडी 

िडास्तरमा  कशम्तमा १ 
पटक  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत, 
अन्य िरोकारिाला 

३.१.७आपत् कालीन शशक्षा विर्षयक्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै िबै प्रकोपका लालग गनुव पने आपतकाललन शशक्षा विर्षयके्षत्रको िामान्य पूिवतयारीिम्िन्धी 
कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरू िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

बाढी, पवहरो, हािाहरुीप्रभावित गनविक्न े
विद्यालयहरूको िूर्ी अद्यािलधक गने र 
िंभावित क्षलतको आकंलन गने। 

 

िर्षवको १ 
पटक  

िडास्तरमा  िबै िडाका 
विद्यालय  

शशक्षा शाखा, िम्बशन्धत 
विद्यालय  

२ 

आपत् कालीन शशक्षाका लालग आिश्यक 
पने शशक्षर् िामग्रीहरू तयारी अिस्थामा 
राख्न।े 

आबश्यकता 
अनिुार 
लनरन्तर  

गाउँस्तर आबश्यकता 
पदाव उपलब्ध 
गराउने गरी 
कायवलबलध 
बनाउने तथा 
ियोग ितु्रको 
खोशज गने 

शशक्षा शाखा, िम्बशन्धत 
विद्यालय  
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ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरू िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

३ 

िम्भावित विपद् बाटिरुशक्षत हनुे उपाय 
बारे विद्यालयहरूमा रे्तनामूलक 
कायविमहरू िञ्चालन गने र एफ.एम. 
रेलडयोबाट िन्देशमूलक कायविम 
प्रशारर् गने। 

आबश्यकता 
अनिुार 
लनरन्तर 

गाउँस्तर,वि
द्यालयस्तर  

आबश्यकता 
अनिुार 
विद्यालय र 
एफ.एम.बाट 
कशम्तमा १५ 
ददन (प्रकोपमा 
केशन्रत भई)  

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, शशक्षा 
शाखा,िम्बशन्धत विद्यालय  

      

३.१.८ शीघ्र पनुलावभ क्षते्रको िामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै िबै प्रकोपका लालग गनुव पने शीघ्र पनुलावभ विर्षयके्षत्रको िामान्य पूिवतयारी िम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. िामान्य पूिवतयारीका कायवहरू िमय स्थान, पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
िरुशक्षत स्थानमा आपत् कालीन प्रयोजनको 
लालग खानेपानी ट्याङ्की, शौर्ालय र हातेपम्प 
व्यिस्था गने। 

लनरन्तर 
पहल गने 

िडास्तर
मा  

िबै 
िडाहरूमा  

पूिावधार विकाि शाखा, िडा कायावलय, 
विर्षयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट अत्यािश्यक िेिाहरू (जस्तै्ः 
िडक, खानेपानी, विजलुी आदद) अिरूि 
भएमा उि िेिा िरु्ारू गनव तत्काल 
प्राविलधक टोली पररर्ालन गने। 

आबश्यकता 
अनिुार 
लनरन्तर  

गाउँस्तर
,िडास्तर
मा  

गाउँस्तर
मा एक 
र 
िडास्तर
मा एक  

पूिावधार विकाि शाखा, िातािरर् तथा 
विपद् व्यिस्थापन शाखा र विर्षयक्षेत्र 

3 

िम्भावित विपद् बाट आलथवक िामाशजक 
क्षेत्रमा पने क्षलतको शशघ्र मूलयाङ् कनको लालग 
टोली गठन गरी प्रशशक्षर् ददने। 

प्रत्येक िर्षव 
एक पटक 

गाउँस्तर एक पटक स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, 
िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
नेपाल रेडिि िोिाईटी 

4 

िम्भावित विपद् बाट कृवर्ष, पश,ु रोजगारी, 
िेिा, उद्योग, पयवटन, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा 
पनव िक्न े अिरहरु न्यूनीकरर्को लालग  
वियाकलापहरु बनाइ कायवन्ियन गने।   

विपद् पिात 
तत्काल 

गाउँस्तर प्रभावित 
िमूदायमा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, 
िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
उद्योग िाशर्ज्य िंघ 
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३.२ पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजनामा िही पूिावनमुान र उपलब्ध िमयको आधारमा पूिवतयारीका 
कायवहरू लनधावरर् गनुव पदवछ। यिमा िामान्य ितकव  रहनेदेशख जोशखमयिु ठाउँमा रहेका िमदुाय र 
स्थानान्तरर् गनव लमलने धनिम्पशि अस्थायी रुपमा िरुशक्षत ठाउँमा िाने िम्मका वियाकलाप हनु िक्छन।् 
यस्तो योजना प्रकोपको प्रकृलत, िमय र िंभावित प्रभािके्षत्रको भरपदो आलधकाररक पूिविूर्नाको आधारमा 
तय गररन ुपदवछ। प्रकोप आउने िमयिीमा नशजक हनु थालेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गररन े
वियाकलापहरूको योजना देहाय बमोशजम तजुवमा गररएको छ: 

३.२.१ िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार के्षत्रको गनुवपने पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

 

ि.िं 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

िर्षाव र आधँी/हािाहरुीको 
पूिावनमुान िम्बन्धी जानकारी 
जल तथा मौिम विज्ञान विभाग 
(लिधै िा िेभपेज माफव त),प्रदेश र 
शजलला आपत् कालीन 
कायविञ्चालन केन्रबाट 
आदानदप्रदान गने। 

माघ देशख 
अिोज िम्म  

गाउँस्तर ददनमा कशम्तमा 
१ पटक  

स्थानीयआपत्काललत 
कायविञ्चालन केन्र/ 
िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा  

२ 

बाढी/पवहरो, हािाहरुी र खराब 
मौिमको िूर्ना प्राप्त 
हनुािाथगाउँिािी/िमदुायलाई 
ितकव ता अपनाउन िूर्ना 
िम्प्ररे्षर् गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
लगिै  

गाउँकेन्रबाट 
िमदुायिम्म 
पहुँर् हनुेगरी 

पूिावनमुानको 
खिर पिात 
ददनमा कशम्तमा 
३ पटक  

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायावलय 

३ 

विपद् बाट हनुिक्न े िम्भािना 
देशखएमा िबै विर्षयके्षत्रहरूलाई 
तयारी अिस्थामा रहन आग्रह 
गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
लगिै  

गाउँस्तर िूर्ना प्राप्त 
भएपलछ 
आिश्यकता 
अनिुार   

स्थानीय आपत् कालीन 
कायविञ्चालन केन्र, 
िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 
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ि.िं 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

४ 

पूिावनमुान अनिुार िडास्तरीय 
िलमलतलाई जानकारी गराईविपद् 
िम्मखु िमदुायलाई िरुशक्षत 
स्थानमा िाने व्यिस्था 
लमलाउने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
लगिै  

गाउँस्तर जोशखममा रहेका 
िबै िमदुाय  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
िलमलत, स्थानीय 
आपत् कालीन कायविञ्चालन 
केन्र 

 

५ 

खोज तथा उिार टोली तथा 
वििरर् िङ् कलन टोलीलाई 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात लगिै 

गाउँस्तर   िडास्तरमा 
आबश्यकता 
अनिुार 

स्थानीय विपद 
ब्यबस्थापन  िलमलत, 
स्थानीय आपत् कालीन 
कायविञ्चालन केन्र, िडा 
कायावलय 

      

३.२.२खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोप आउन ेिमय िीमा नशजक हनु थालेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खाद्य तथा 
कृवर्ष के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

खाद्य तथा कृवर्ष विर्षयक्षेत्रको 
िमन्ियात्मक बैठक बस्ने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनिुार 
थप  

कृवर्ष शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 
भण्डारर् गररएको खाद्य 
िामग्रीहरूको अिस्था लनररक्षर् 
गरी अद्यािलधक गने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक 

कृवर्ष शाखा 

3 
विपद् प्रभावित क्षते्रमा खाद्य 
िामग्रीहरू ढुिानीका लालग 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात 

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
आिश्यकता अनिुार 

कृवर्ष शाखा, विर्षयके्षत्र 
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आिश्यक ििारी िाधन तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

३.२.३ स्िास्थ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने स्िास्थ्य तथा पोर्षर् के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 
 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

स्िास्थ्य तथा पोर्षर् 
विर्षयक्षेत्रको िमन्िय 
बैठकबस्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात 
तत्काल 

गाउँस्तर िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता अनिुार 
थप  

 

स्िास्थ्य शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 

२ 

विपद् प्रभावित 
क्षेत्रमाआिश्यक  पने और्षधी 
तथा उपकरर् लनररक्षर् गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

गाउँस्तर िम्भावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

प्राथलमक उपर्ार र स्िास्थ्य 
िेिाको लालग आिश्यक 
जनशशि र ििारी िाधन 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

गाउँस्तर िम्भावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनिुार 

स्िास्थ्य शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 

४ 

कोलभड-१९ लगायतका 
महामारीबाट िरुशक्षत रहन र 
ितकव ता अपनाउने उपाय बारे 
स्थानीय टेलललभजन, एफ.एम. 
रेलडयो र िामाशजक िञ्जाल 
लगायतका माध्यमबाट 
प्रिारर् रजानकारी प्रिाह 
गने। 

पूिावनूमानको 
जानकारी प्रिात 

िडा र 
िमदुाय 
स्तरमा 

प्रकोपको आधारमा 
लनरन्तर गने 

गाउँपाललका,स्िास्थ्य 
शाखा, िूर्ना तथा प्रविलध 
शाखा र विर्षयक्षेत्र 
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३.२.४खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खानेपानी, िरिफाई र स्िच्छता के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत 
पूिवतयारी योजना िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 

खानेपानी िरिफाई तथा 
स्िच्छता प्रििवन विर्षयक्षते्रको 
िमन्ियबैठक बस्ने। 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िूर्ना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनिुार 

िामाशजक विकाि शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 

२ 

खानेपानी शवुिकरर्का लालग 
क्लोररन, वपयरु्ष जस्ता और्षलध 
तथा प्रविलधको लनररक्षर् गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िम्भावित 
प्रकोपको िमय 
अनिुार  

खानेपानी तथा िरिफाई शाखा 
र विर्षयक्षेत्र 

३ 

िरिफाईका लालग पररर्ालन 
हनु ु पने जनशशि, ििारी 
िाधन र उपकरर्हरू तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िम्भावित 
प्रकोपको िमय 
अनिुार  

िामाशजक विकाि शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.2.5 आपत् कालीन आश्रय र गैर–खाद्य िामग्री क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपतकाललन आश्रय र गैर खाद्य िामागी के्षत्रको पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 

आपतकाललन आश्रय र 
गैर-खाद्य िामग्री 
विर्षयक्षेत्रको िमन्ियात्मक 
बैठक बस्न े

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, नेपाल रेडिि िोिाइटी र 
विर्षयक्षेत्र 
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ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

२ 
आपत् कालीन आश्रय 
स्थलको लनररक्षर् गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

तत्कालै  िडास्तर िम्भावित 
प्रकोप अनिुार  

गाउँपाललका, नेपाल रेडिि िोिाइटी, 
िडास्तरीय िलमलत र विर्षयक्षते्र  

३ 

अस्थायी आश्रय िा आिाि 
लनमावर्का लालग आिश्यक 
जनशशि, िामग्री तथा 
औजारहरू लनररक्षर् गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िम्भावित 
प्रकोपको 
िमय अनिुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, 
नेपाल रेडिि िोिाइटी, रविर्षयक्षेत्र 

४ 

िामग्री तथा औजारहरू 
ढुिानीको लालग आिश्यक 
ििारी िाधन तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िम्भावित 
प्रकोपको 
िमय अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, नेपाल रेडिि िोिाइटी र 
विर्षयक्षेत्र 

      

३.२.६ िंरक्षर् तथा िूरक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने िंरक्षर् र िूरक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 

िंरक्षर् तथा िूरक्षा विर्षय 
क्षेत्रको िमन्िय बैठक बस्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनिुार  

मवहला तथा बालबाललका 
शाखा,  

विर्षयक्षेत्र 

२ विपदजन्य घटनाबाट 
प्रभावितलाई परामशव िेिा ददन 
परामशव टोली तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर, 

िडास्तर 

िम्भावित प्रकोपको 
िमय अनिुार 

स्िास्थ्या शाखा, शशक्षा 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 
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ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

३ 

विपद् प्रभावित क्षेत्र िा शशविर 
िञ्चालन भएको स्थानमा 
आिश्यक पने लडशग्नटी वकट 
लगायतका िरिामानहरूको 
लनररक्षर् गरी तैयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िम्भावित प्रकोपको 
िमय अनिुार 

मवहला तथा बालबाललका 
शाखा,  

विर्षयक्षेत्र 

      

३.२.७ आपत् कालीन शशक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपतकाललन शशक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 

आपत् कालीन शशक्षा 
विर्षयक्षेत्रको 
िमन्ियबैठक बस्ने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरमा िूर्ना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता
अनिुार 

शशक्षा शाखा र विर्षयक्षेत्र 

२ 

प्रभावित हनु िक्न े
विद्यालयलाई शशक्षर् 
िामग्रीहरू िरुशक्षत 
ठाउँमा राख्न अनरुोध 
गने। 

िमन्ियात्मक 
बैठक पिात  

विद्यालयस्तरमा िम्भावित 
प्रकोप 
अनिुार  

शशक्षा शाखा 

३ 

विपदको िमयमा 
अपनाउनपुने िािधानी र 
िूरक्षाका उपाय तथा 
अनशुािनका बारेमा 
विद्याथीलाई िरे्त गने। 

तत्काल  विद्यालयस्तरमा  िम्भावित 
प्रकोपको 
लिजन 
(मौिम) 
अनिुार  

शशक्षा शाखा तथा िम्बशन्धत 
विद्यालय  
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ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

४ 
विपदको िमयमा 
पठनपाठन लनरन्तर गनव 
आिश्यक तयारी गने। 

तत्काल  गाउँस्तरमा िम्भावित 
प्रकोप 
अनिुार 

शशक्षा शाखा तथा िम्बशन्धत 
विद्यालय, विर्षयक्षते्र 

      

३.२.८ शीघ्र पनुलावभ क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने शीघ्र पनुलावभ के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
िम्बन्धी कायवहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. 
पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू 

िमय स्थान पररमार् मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
शशघ्र पनुलावभ 
विर्षयक्षेत्रको िमन्िय 
बैठक बस्न।े  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िूर्ना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, पूिावधार 
विकािशाखा,विर्षयक्षते्र 

२ 

अत्यािश्यक िेिा िरु्ारू 
गनवका लालग आिश्यक  
जनशशि, भण्डारर् 
गररएकािामग्री तथा 
उपकरर्हरू लनररक्षर् 
गरी र तयारी अिस्थामा 
राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िम्भावित प्रकोपको 
िमय अनिुार  

पूिावधार विकाि शाखा, िामाशजक 
विकाि शाखा,विर्षयक्षते्र 

३ 

ििेक्षर् टोलीमा िमािेश 
हनुे व्यशिलाई तयारी 
अिस्थामा रहन अनरुोध 
गने।  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर िम्भावित प्रकोपको 
िमय अनिुार 

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा,विर्षयक्षेत्र 

      

३.३ आपत् कालीन प्रलतकायव (कायवविलध) योजना 
यि अन्तगवत खोज, उिार रस्थानान्तरर् तथा विपद् पिात ्पररशस्थलत िामान्य नहनु्जेल िम्म गनुवपने प्रलतकायव 
र शशघ्र पनुवलाभका कायवहरू पदवछन।्  यिमा विपदको िमय र विपद् पिात ्तरुुन्तै र्ालनपुने खोज, उिार, 
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उपर्ार एिम ् जोशखम के्षत्रबाट प्रभावितहरूलाई िरुशक्षत स्थानमा स्थानान्तरर् र राहत वितरर्का 
वियाकलापहरू िमािेश गररएका छन।् विपद्  प्रलतकायवका लालग गदठत विर्षय क्षेत्रहरू पररर्ालन गनव 
तपशशल बमोशजमका वियाकलापहरू तजुवमा गररएको छ: 

३.३.१ िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार क्षते्रको प्रलतकायव योजना 

विपद \ प्रलतकायव गनव िमग्र व्यिस्थापन, िूर्ना, खोज तथा उिार क्षेत्रको आपत् कालीन प्रलतकायव िम्बन्धी 
योजनाहरु देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
विपदजन्य घटना घटेमा िा घट्ने एवकन  भएमा 
विपद् व्यिस्थापन िलमलतको बैठक बस्न।े 

तत्काल  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, िम्पूर्व विर्षयके्षत्र 

२ विपदले प्रभाि पारेको तथा जोशखममा रहेका 
व्यशि तथा िमदुाय र महत्िपूर्व िम्पशि िरुशक्षत 
स्थानमा स्थानान्तरर् गनविूरक्षा लनकाय र खोज 
तथा उिार टोली/कायवदल पररर्ालन गने। 

तत्काल  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, िडास्तरीय िलमलत 

३ विपद् मा परी घाईते भएकालाई उिार गने र हराई 
रहेका व्यशिहरूको तथ्याङ् क तयार गरी खोजी 
गने। 

तत्काल िूरक्षा लनकाय, खोज तथा उिार टोली र स्ियंिेिक  

४ तत्कालै घटनाको अिलोकन, लनररक्षर् गने र 
प्रारशम्भक रतु लेखाजोखाको प्रलतिेदन तयार गरी 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत िमक्ष पेश 
गने। 

विपद् 
पिात 
72 
घण्टा 
लभत्र 

ििेक्षर् टोली  

५ विपद् बाट मतृ्य ुभएमा िोको तथ्याङ् क र लगत 
तयार गरी िनाखत गने व्यिस्था लमलाउने र शि 
हस्तान्तरर्/व्यिस्थापन गने। 

विपदको 
िमयमा  

िूरक्षा लनकाय, उिार टोली, नेपाल रेडिि िोिाईटी, स्ियम ्िेिक 

६ पीलडत िमदुायलाई थप जोशखमबाट बर्ाउन र 
िहयोग परु् याउन अन्य विर्षयक्षेत्र र िरोकारिाला 
लनकायिँग िमन्िय गने। 

विपद् 
पिात  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, विर्षयक्षते्र 
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ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

७ बहकेु्षत्रगत ििेक्षर् गरी क्षलत, प्रभावित अिस्था र 
तत्काल गनुवपने कायवहरू िमेटी िझुाि िवहतको 
विर्षयके्षत्र केशन्रत प्रलतिेदन (प्रारशम्भक रिु 
लेखाजोखा) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतमा 
प्रस्ततु गने। 

विपद् 
पिात 
7 ददन 
लभत्र 

ििेक्षर् टोली, िम्बशन्धत शाखा, नेपाल रेडिि िोिाईटी, 
िडास्तरीय िलमलत, विर्षयक्षेत्र 

८ िमीक्षा तथा योजना तजुवमा बैठक बस्ने र तजुवमा 
गररएको योजना कायावन्ियन गने/गराउन।े 

आिश्य
कता 
अनिुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, िम्बशन्धत शाखा तथा विर्षयगत 
क्षेत्र 

९ विस्थावपत भई शशविरमा बिेका, छरलछमेक िा 
आफन्तको घरमा आश्रय ललएका, घरगोठ पूर्व 
रूपमा नष्ट भएका, आफन्त गमुाएका, घाइते 
भएकाहरूलाई स्िीकृत मापदण्ड बमोशजम राहत 
रकम उपलब्ध गराउने।  

विपद् 
पिात 
तत्काल  

गाउँपाललका, स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, िडास्तरीय िलमलत, 
िडा कायावलय 

१० विपदको िङ्कटकाल घोर्षर्ा गनुव पने अिस्था 
भएमा शजलला विपद् व्यिस्थापन िलमलत िमक्ष 
लिफाररश गने। 

विपद् 
पिात 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत 

३.३.२ खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
प्रकोपबाट लिशजवत विपद मा प्रलतकायव गनव खाद्य तथा कृवर्ष के्षत्रको आपत् कालीन प्रलतकायव िम्बन्धी कायवहरुको 
योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 
 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहर्ानमा िहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्काल  

कृवर्ष शाखा र विर्षयके्षत्रका िदस्यहरु 

२ 
विपद् बाट प्रभावित भएकाहरूलाई खाद्यान्न वितरर् 
गने। 

विपदको पवहलो 
ददन  

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायावलय 
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ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

३ 
ििेक्षर् टोलीको लिफाररिको आधारमा आिश्यक 
खाद्य िामग्रीको व्यिस्था गरी लनधावररत मापदण्ड 
बमोशजम वितरर् गने। 

दोस्रो ददन देशख 
लनरन्तर  

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
कृवर्षशाखा, िडास्तरीय िलमलत 

४ 
भण्डारर् गररएको खाद्य िामग्री अपगु हनु े
देशखएमा तत्काल खररद गरी आपूलतवको व्यिस्था 
लमलाउन।े 

आिश्यकता 
अनिुार 

गाउँपाललका, स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 

प्रलतकायवका लालग गाउँपाललकाको क्षमताले 
नभ्याउने भएमाथप िहयोगका लालग शजलला तथा 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन िलमलतमा थप िहयोग 
उपलब्ध गराउन अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

गाउँपाललका अध्यक्ष िा प्रमखु प्रशािकीय 
अलधकृत 

६ 
थप खाद्य िामग्री आिश्यक भएमा स्थानीय तहमा 
वियाशील मानिीय िहायता कायवमा िंलग्न 
लनकायहरूिँग िमन्िय तथा अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत, विर्षयक्षते्र 

७ 

खाद्य िामग्री वितरर्मा आईपरेका िमस्या तथा 
र्नुौतीहरूको विर्षयमा विर्षयके्षत्रको िलमक्षा बैठक 
गने र लनष्कर्षव िवहतको प्रलतिेदन स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलतमा पेश गने। 

प्रलतकायवको 
आधारमा 
कशम्तमा एक 
पटक 

कृवर्ष शाखा, विर्षयक्षेत्र 

    

३.३.३ स्िास्थ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद  प्रलतकायवको िन्दभवमा स्िास्थ्य तथा पोर्षर् क्षेत्रको आपत्काललन  प्रलतकायव िम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग गने। 

विपद् पिात  स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 
विपदको घटनामा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक 
उपर्ार गने। 

आिश्यकता 
अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 
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ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

३ 
स्थानीय स्तरमा उपर्ार हनु निक्ने घाईते तथा 
विरामीलाई नशजकको स्िास्थ्य केन्र िा अस्पताल 
लैजान व्यिस्था लमलाउन।े 

आिश्यकता 
अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षेत्र 

४ 
महामारी रोकथाम र व्यशिगत िरिफाई कायम 
राख्न स्िास्थ्य शशक्षा प्रदान गने। 

आिश्यकता 
अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा, शशक्षा शाखा, विद्यालय,विर्षयक्षते्र 

५ 
विपद् प्रभावित स्थानमा स्िास्थ्य शशविर िञ्चालन 
गने। 

आिश्यकता 
अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

६ 

गभविती मवहला,ितु्केरी, बालबाललका,ज्येष्ठ नागररक 
तथा अपाङ्गता भएका व्यशिहरुलाई आिश्यकता 
अनिुार स्िास्थ्य िेिा प्रदान गने तथा पोर्षर्यिु 
खानेकुरा वितरर्को व्यिस्था लमलाउन खाद्य तथा 
पोर्षर् के्षत्रलाई लिफाररि गने। 

आिश्यकता 
अनिुार  

स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

७ 

और्षधी,िूरक्षाका िामग्री (वपवपइ िेट, िशजवकल 
मास्क, स्यानीटाइजर, िाबनु) तथा उपकरर् (थमवल 
गन,भेशन्टलेटर,विज, टेवष्टङ् वकट) लगायतका 
िामग्रीहरु पवहर्ान गरी िोको व्यिस्था गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

गाउँपाललका,स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षेत्र 

    

३.३.४ खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षेत्रको आपत् कालीन प्रलतकायव िम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. विपद् प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्कालै  

िामाशजक विकाि शाखा  

२ 
विपद् प्रभावित क्षते्र िा शशविर िञ्चालन भएको स्थानमा 
शिु खानेपानीको प्रिन्ध गने। 

विपद् पिात 
तत्कालै  

खानेपानी एकाई, विर्षयक्षते्र 
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ि.िं. विपद् प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

३ 
विपदका कारर् लिशजवत फोहोर व्यिस्थापनको कायव गने। विपद् पिात 

तत्कालै  
िरिफाई एकाई, विर्षयक्षते्र 

४ 

वपयिु, क्लोरीन जस्ता खानेपानी शवुिकरर्का और्षधी तथा 
व्यशिगत िरिफाईका लालग हाईशजन वकट वितरर् गने 
र िरिफाई तथा स्िच्छता कायम गनव रे्तनामूलक 
कायविम गने 

विपद् पिात 
तत्कालै  

खानेपानी र िरिफाई एकाई, शशक्षा 
शाखा, विर्षयक्षेत्र,नेपाल रेडिि 
िोिाईटी 

५ 
खानेपानी, िरिफाई तथा स्िच्छता प्रििवन क्षेत्रकोविपद् 
प्रलतकायवकोिमीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

विपद् पिात 
तत्कालै 

िामाशजक विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 

    

३.३.५आपत् कालीन आश्रय र गैर–खाद्य िामग्री क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकाललन आश्रय र गैर खाद्य िामग्री के्षत्रको आपतकाललन प्रलतकायव िम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. विपद् प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 

ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग 
गने। 

विपद् पिात 
तत्काल  

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
विर्षयक्षेत्र, नेपाल रेडिि िोिाइटी  

 

२ 
पवहर्ान भएको िरुशक्षत स्थानमा आश्रय िा 
िािको लालग अस्थायी िंरर्ना लनमावर् गने। 

विपद् पिात 
तत्काल  

पूिावधार विकाि शाखा, िडा कायावलय, 
विर्षयक्षेत्र,नेपाल रेडिि िोिाइटी 

३ 
आिश्यक गैरखाद्य िामग्रीको वितरर् गने। आिश्यकता 

अनिुार  
िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
िडा कायावलय, विर्षयक्षते्र, नेपाल 
रेडिि िोिाइटी 

५ 
आपत् कालीन आश्रय र गैर खाद्य िामग्री के्षत्रको 
विपद् प्रलतकायवको िमीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

लनरन्तर  विर्षयके्षत्रका िमूह िदस्यहरू  
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३.३.६ िंरक्षर् तथा िूरक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव िंरक्षर् तथा िूरक्षा के्षत्रको आपत् कालीन प्रलतकायव िम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 
 

 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग गने। 

विपद् पिात ्तत्कालै मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

२ 
पवहर्ान भएका आिश्यकता बमोशजमगभविती 
मवहला, ितु्केरी, बालबाललका, अपाङ्गता भएका 
व्यशि र ज्येष्ठ नागररकलाई िहयोग गने। 

विपद् पिात ् तत्कालै 
र अिश्यकता अनिुार 

मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

गभविती मवहला, ितु्केरी, बालबाललका, अपाङ्गता 
भएका व्यशि र ज्येष्ठ नागररककालालग आिश्यक 
िामग्रीहरूको दैलनक िूर्ी तयार गरी िामग्री 
जटुाउने र वितरर् गने। 

अिश्यकता अनिुार मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

४ 
विशशष्ट आिश्यकता अनिुारका िामग्री जस्तै्ः 
लडशग्नटी वकट  वितरर् गने।  

विपद् पिात ्िकेिम्म 
लछटो र आिश्यकता 
अनिुार 

मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 

विपदको घटनाबाट मानलिक रूपमा प्रभावित 
व्यशि र पररिारका िदस्य गमुाएका 
व्यशिहरूलाई पररशस्थतीको आकंलन गरी 
मनोिामाशजक परामशव िेिा उपलब्ध गराउने। 

विपद् पिात ्िकेिम्म 
लछटो र आिश्यकता 
अनिुार 

मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
स्िास्थ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

६ 
िंरक्षर् तथा िूरक्षा के्षत्रको विपद् प्रलतकायवको 
िमीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
िम्पन्न भएपलछ 

मवहला तथा बालबाललका शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३.३.७आपत् कालीन शशक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकाललन शशक्षा क्षेत्रको आपतकाललन प्रलतकायव िम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 
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ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय 
मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग गने। 

विपद् पिात  शशक्षा शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रभावित विद्यालयहरूको िूर्ी तयार गरी िम्बशन्धत 
विद्यालयका विद्याथीहरूले गमुाएका पठनपाठनका 
िामग्रीहरूको वििरर् तयार गने। 

विपद् पिात 
तत्कालै 

शशक्षा शाखा, 
विद्यालय,विर्षयक्षते्र 

३ 
विद्यालय ३ (तीन) ददन भन्दा बढी बन्द हनुे अिस्थाभएमा 
आपत् कालीन शशक्षाका लालग प्रिन्ध लमलाउन े

आिश्यकता 
अनिुार 

 विद्यालय, विर्षयक्षेत्र 

४ 
आपत् कालीन शशक्षाका लालग आिश्यक िरिामानको व्यिस्था 
गरी पठनपाठन िरु्ारू गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

शशक्षा शाखा, विद्यालय, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 
शशक्षा क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको िमीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। प्रलतकायवको 

कायव िम्पन्न 
भएपलछ 

शशक्षा शाखा,  विर्षयक्षेत्र 

    

३.३.८ शीघ्र पनुलावभ क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकाललन शीघ्र पनुलावभ के्षत्रको आपतकाललन प्रलतकायव िम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहायअनिुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

१ 
ििेक्षर् टोलीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत ििेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहर्ान कायवमा िहयोग 
गने। 

विपद् पिात  पूिावधार विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 

भौलतक िंरर्नाहरू नोक्िान भई िेिा अिरूि 
भएको स्थान पवहर्ान गरी तथ्याङ् क िङ् कलन 
गने र तत्काल िरु्ारू गनुवपने िेिाहरूको 
प्राथलमवककरर् गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

पूिावधार विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 



43 
 

ि.िं. प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलापहरू िमय मखु्य शजम्मेिार लनकाय/िंस्था 

३ िािवजलनक िेिा अिरूि भएका भौलतक 
िंरर्नाहरूको ममवत िम्भारका लालग टोली 
पररर्ालन गरी िेिा िूर्ारु गने। 

आिश्यकता 
अनिुार 

पूिावधार विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 

४ विपद् बाट आलथवक िामाशजक के्षत्रमा परेको 
प्रभाि लेखाजोखा गरी शशघ्र पनुलावभका 
कायविम िञ्चालन गने। 

विपद् पिात तीन 
मवहना लभत्र 

िातािरर् तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
िामाशजक विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 

५ शशघ्र पनुलावभ के्षत्रको विपद् प्रलतकायवको 
िमीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
िम्पन्न भएपलछ 

पूिावधार विकाि शाखा, विर्षयक्षेत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद र्ार 

बन्दोबस्ती िामग्रीको उपलब्धता तथा आिश्यकताको लेखाजोखा 
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४.१ स्रोत-िाधनको ितवमान अिस्था 

बन्दोबस्तीका िामग्रीहरुको उपलब्धताको लेखाजोखा विर्षयके्षत्रका आधारमा गररएको छ। यि 
गाउँपाललकामा विपदजन्य घटनाहरुमा िम्बशन्धत विर्षयक्षते्र अन्तगवत उपलब्ध श्रोत िाधन तथा िामग्रीहरुको 
विद्यमान अिस्था देहाय बमोशजम रहेको छ्ः 

विर्षयक्षते्र स्रोत, िाधन/उपकरर् िंख्या िा पररमार् भण्डारर्स्थल/स्थान 

 

 

िमग्र व्यिस्थापन/ 

िूर्ना खोज तथा 
उिार 

दमकल (आिश्यक औजार िेट 
िवहत)  

0 गाउँपाललका 

एक्िाभेटर (जेलिवि) 0 गाउँपाललका 

एम्बलेुन्ि ० गाउँपाललका 

 लाईफ ज्याकेट ० िडा कायावलय 

 0 िडा कायावलय 

 िेशटट हेलमेट 0 गाउँपाललका 

Saftey shoe ० गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

 Reflective Jacket 

 

० गाउँपाललकामा र्ार िटा र हरेक िाडवमा 
र्ार र्ार  िटा 

रिर बोट        0  

स्रेर्र ३ गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

मेगा फोन ० गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

लिवि (Whistle) ० गाउँपाललकामा र्ार िटा र हरेक िाडवमा 
र्ार र्ार  िटा 

स्ट्यावटक रोप (static rope) 
० 

गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 
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विर्षयक्षते्र स्रोत, िाधन/उपकरर् िंख्या िा पररमार् भण्डारर्स्थल/स्थान 

 िेशटट हेलमेट 
० 

गाउँपाललकामा र्ार िटा र हरेक िाडवमा 
र्ार र्ार  िटा 

ईमजेन्िी टर्व लाईट   ५ िटा गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

आगो लनभाउने यन्त्र (fire 

extingusisher)  ० 
गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा  

िाईरन 0 गाउँपाललका 

 रिरको पञ्जा ० िडा कायावलय 

थ्रो व्याग 0 गाउँपाललका 

 िोभेल (shovel) ० गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

 Thelagada ० गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

Pick 

 

८ िटा गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा  

 

 

 

 

खाद्यान्न तथा कृवर्ष 

वकटनाशक विर्षादी वकटनाशक 
उपलब्ध रहेको 

कृवर्ष शाखा 

र्ामल ० 

 

गाउँपाललका 

ननु, तेल प्याकेट ० 

 

गाउँपाललका 

 

 

 

 

स्यानीटरी प्याड लबद्यालय मा 
वितरर्  

हेलथ पोष्ट मा  

First Aid Kit ६ िटा गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 
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विर्षयक्षते्र स्रोत, िाधन/उपकरर् िंख्या िा पररमार् भण्डारर्स्थल/स्थान 

 

स्िास्थ्य तथा पोर्षर् 

इमेरजेन्िी वकट उपलब्ध छैन गाउँपाललका 

क्लोररन पाउडर उपलब्ध छैन गाउँपाललका 

ह्याण्डिाि तथा िाबनु पयावप्त मात्रामा 
उपलब्ध 

गाउँपाललका 

 वपवपई िेट/गाउन उपलब्ध छ गाउँपाललका 

 मेलडलिन िामान्य रोगको 
उपर्ारको लालग 
उपलब्ध 

गाउँपाललका 

आर एन बोिल उपलब्ध छ गाउँपाललका 

 

 

 

खानेपानी, िरिरफाई 
तथा स्िच्छता 

वपयरु्ष छैन गाउँपाललका 

एक्िाट्याब छैन गाउँपाललका 

वप.ए.भाइल छैन गाउँपाललका 

पानी जाँच्ने वकट छ गाउँपाललका 

Polythen Pipe ८ गाउँपाललकामा एउटा र हरेक िाडवमा एक 
एक िटा 

अस्थाई शौर्ालय वकट छैन गाउँपाललका 

 

 

ईन्धनबाट र्लने आरा/ह्याक्िा  
(Hacksaw) 

पयावप्त मात्रामा 
उपलब्ध 

गाउँपाललका 

 

 

आपतकाललन आश्रय 
तथा गैर खाद्य िामग्री 
क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

खन्ती (िव्िल) पयावप्त मात्रामा 
उपलब्ध 

गाउँपाललका 

गैंलत र िेलर्ा िेट पयावप्त मात्रामा 
उपलब्ध 

गाउँपाललका 

एयर ललटट ब्याग छैन गाउँपाललका 
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विर्षयक्षते्र स्रोत, िाधन/उपकरर् िंख्या िा पररमार् भण्डारर्स्थल/स्थान 

ब्लाङे्कट / कम्बल  उपलब्ध  गाउंपाललका  

लत्रपाल/टेन्ट  उपलब्ध छ  गाउँपाललका 

 भाँडाकँुडा िेट छ गाउँपाललका 

 जस्तापाता छ गाउँपाललका 

नोट: यस्ता िामग्रीहरुको विर्षयक्षेत्रबाट प्राप्त वििरर् अनिुार अलभलेख अद्यािलधक गने कायव विपद् व्यिस्थापन शाखाले 
लनयलमत रुपमा गनेछ। 

४.२ विपद् प्रलतकायवका लालग जनशशिको उपलब्धता 

यि गाउँपाललकामा विपदजन्य घटनामा िबै विर्षय के्षत्रका िदस्यहरू र स्थानीय िमदुायहरू प्रलतकायवका 
लालग पररर्ाललत हनुेछन।् यि बाहेक ३ जना खोज तथा उिार,७जना प्राथलमक उपर्ार,३ जना पूिविूर्ना 
कायवदल र ३जना लेखाजोखा कायवदल िम्बन्धी दक्ष व्यशिहरु रहने छन।् यिका िाथै शि व्यिस्थापन 
िम्बन्धी विशशष्ट ज्ञान भएका व्यशिहरू३ जना िूरक्षा लनकायहरुिँग रहने छन। विपद् प्रलतकायवका लालग 
उपलब्ध जनशशिको अद्यािलधक वििरर् अनिूुर्ी-1१ मा िंलग्न गररने छ। 

जनशशि िम्बन्धी वििरर् हेरफेर भईरहन िक्ने हुदँा िबै विर्षयके्षत्रले विपद् प्रलतकायवका लालग विद्यमान 
जनशशिको तथ्याङ् क लनयलमत रुपमा अद्यािलधक गरी एकीकृत अलभलेख राख्न ेप्रयोजनका लालग विपद् 
व्यिस्थापन शाखामा पठाउन ुपनेछ। 

४.३ मानिीय िहायता स्थल 

शजललाका तोवकएको स्थानमा रहेको मानिीय िहायता स्थल यि घ्याङलेख गाउँपाललकाको लालग विपद् 
प्रलतकायवको लनलमि उपयोग गररनेछ। 

४.४ थप स्रोत िाधनको आिश्यकता र अनमुालनत लागत 

मालथ उशललशखत विद्यमान स्रोत िाधनका अलतररि विपद् प्रलतकायवका लालग विर्षयक्षेत्रहरूलाई आिश्यक पने 

थप स्रोत, िाधन र उपकरर्को वििरर् तथा िोको अनमुालनतलागत देहायकोताललकामा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

विर्षयक्षते्र 
आिश्यक स्रोत, 

उपकरर् 

थप 
िङ्ख्या 
िा 

पररमार् 

अनमुालनत रकम 
(रु हजारमा) 

कैवफयत 

िमग्र 
व्यिस्थापन
/ िूर्ना 

एक्िाभेटर  १ १०६०००००.०० यो अनमुालनत मलुय bazzarpa.com बाट ललइएको हो। 

िाईरन ८   
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खोज तथा 
उिार 

रिर बोट १० ३१६५0.00 https://www.daraz.com.np/inflatable-boats/ (यो अनमुालनत मलुय 
दराजको िेबिाइट बाट ललएको हो।प्रलतिटाको मलुय 
रु.३१६५.००राशखएको छ।) 

खाद्यान्न 
तथा कृवर्ष 

र्ामल ६० बोरा ९६०००.०० Tanishq Premium Steamed Jeera Masino Rice-25 kg(यो अनमुालनत मलुय 
दराजको https://www.daraz.com.np/rice/ बाट ललइएको हो-प्रलत २५ 
के.शज. बोरारु. २५००) 

 तेल  ५० 
ललटर. 

१५३६०.०० Chef Sunflower Oil Pouch 1 Ltr (Pack of 10) (यो अनमुालनत मलुय 
दराजको https://www.daraz.com.np/cooking-sunflower-oil/ बाट 
ललइएको हो- प्रलत १० ललटर काटुवन रु. २५६०.०० 

ननु ५० 
के.शज. 

९५० प्रलत के.शज. रु. १९ को दरले अनमुालनत गररएको 

स्िास्थ्य 
तथा पोर्षर् 

इमेरजेन्िी वकट १० िटा ५५००.०० First Aid Box Small 7.5(यो अनमुालनत मलुय 
दराजकोhttps://www.daraz.com.np/first-aid-supplies/बाट ललइएको 
हो- प्रलतबक्ि रु. ५५०.००  

शब्लशर्ङ ]एजेन्ट 
(शक्ललनङएजेन्ट
) 

१०बोिल २५५०.०० Kao Bleach 600ml 210012(यो अनमुालनत मलुय दराजको  

https://www.daraz.com.np/groceries-laundry-household-cleaning-

bleach/बाट ललइएको हो- प्रलत बोिल रु. २५५.00 

खानेपानी, 
िरिरफाई 
तथा 
स्िच्छता 

वपयरु्ष १० 
बोिल 

५५०.०० Piyush Water Purifier 240ml (यो अनमुालनत 
मलुयhttps://www.epharmacy.com.np/piyush-water-purifierबाट 
ललइएको हो- प्रलत बोिल रु.५५.०० 

एक्िाट्याब २ 
प्याकेट 

 १०००.०० यो अनमुालनत मलुय https://pricemandu.com/ बाट ललइएको हो। 

पानी जाँच्ने वकट २ िटा ३१६४०.०० यो अनमुालनत मलुय https://ecoconcern.com.np/products/5 बाट 
ललइएको हो। प्रलत वकट मलुय रु. १५८२०.०० 

पाईप तथा 
वफवटङ्ि 

१० िटा   

 अस्थाई शौर्ालय  १० िटा   

 जस्तापाता     

https://www.daraz.com.np/inflatable-boats/
https://www.daraz.com.np/products/tanishq-premium-steamed-jeera-masino-rice-25-kg-i105156266-s1026816157.html?search=1
https://www.daraz.com.np/products/chef-sunflower-oil-pouch-1-ltr-pack-of-10-i103690261-s1024396209.html?spm=a2a0e.searchlistcategory.list.4.4442322aYdzPrB&search=1
https://www.daraz.com.np/cooking-sunflower-oil/
https://www.daraz.com.np/products/first-aid-box-small-75-i100974453-s1021516501.html?search=1
https://www.daraz.com.np/first-aid-supplies/
https://www.daraz.com.np/products/kao-bleach-600ml-210012-i105635162-s1027442177.html?search=1
https://www.daraz.com.np/groceries-laundry-household-cleaning-bleach/
https://www.daraz.com.np/groceries-laundry-household-cleaning-bleach/
https://www.epharmacy.com.np/piyush-water-purifier
https://pricemandu.com/
https://ecoconcern.com.np/products/5
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जम्मा १०७८५२००.०० यो जम्मा रकममा पाईप तथा वफवटङ्ि, अस्थाई शौर्ालय तथा जस्ता पाता 
को रकम िमाबेश गररएको छैन 

पररच्छेद पारँ् 

विविध 

५.१स्रोत िाधनको व्यिस्थापन 

विपद् व्यिस्थापनका लालग यि गाउँपाललकामा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोर्ष स्थापना गररएको छ।यि 
विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजनामा स्िीकृत वियाकलापका लालग उि कोर्षमा उपलब्ध बजेट पयावप्त 
भएमा विर्षयके्षत्रलाई बजेटको आिश्यकता र उपलब्धताका आधारमा रकम लनकािा गररनेछ। कोर्षमा 
पयावप्त बजेट उपलब्ध नभएको अिस्थामा स्िीकृत बावर्षवक बजेटबाट यस्तो रकम उपलब्ध गराईनेछ। 
स्िीकृत वियाकलाप कायावन्ियन गने कायव िडा कायावलय माफव त ्हनु िक्ने अिस्थामा यस्तो रकम िम्बशन्धत 
िडा कायावलयलाई उपलब्ध गराईनेछ। 

गाउँपाललकाको आटनो स्रोत िाधनले कायावन्ियन िम्भि नहनुे वियाकलापको लालग प्रदेश िरकार िा 
शजलला प्रशािन कायावलय माफव त ्िङ् घीय िरकारिँग अनरुोध गररनेछ। िाथै थप आिश्यक िहयोगका 
लालग मानिीय िहायता कायवमा िंलग्न लनकाय तथा विकाि िाझेदार िंस्था, स्थानीय िामाशजक िङ् घ 
िंस्था तथा लनजी के्षत्रिँग िमन्िय गररनछे।  

५.२ अन्य लनकायिँगको िमन्िय र िहकायव 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका लालग लछमेकी गाउँपाललका तथा नगरपाललकािँगिहयोग आदानप्रदान 
गररनेछ। यस्तो िहयोग विशरे्षगरी बाढी, पवहरो र आगलागीको िमयमा प्रलतकायवका लालग दमकल, एम्बलेुन्ि 
तथा अत्यािश्यक मानिीय िहायता िामग्रीको उपयोगमा केन्रीत हनुेछ।अन्य वकलिमका थप िहयोग 
आदानप्रदान गनव कायवपाललकाले अन्य स्थानीय तहहरुिँग आिश्यक िमझदारी िा िम्झौता गनव िक्नेछ।  

नेपाल िरकार, प्रदेश तथा शजलला शस्थत कायावलयहरूबाट िमेत विपद् प्रलतकायवको लालग स्रोत, िाधन प्राप्त 
हनुे अपेक्षा गररएको छ। शजलला विपद् व्यिस्थापन िलमलत, शजलला शस्थत अन्य गैह्र िरकारी लनकाय तथा 
लनजी के्षत्रिँग िमन्िय गरी थप स्रोत पररर्ालन गररनछे। शजलला आपतकालीन कायविञ्चालन केन्रिगँ 
विपद् िम्बन्धी िूर्ना आदानप्रदान गनव आिश्यक िमन्िय गररनछे। 

५.३  अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई 

५.३.१ लक्ष्य र िूर्कहरू 

यि योजनामा गाउँपाललकामा विपद् बाट प्रभावित हनुे पररिार, मतृ्य ुहनुे तथा घाईतेको िङ्ख्या एिम ्आलथवक 
क्षलतको न्यूनीकरर् गने लक्ष्य ललईएको छ। यि योजनाको अनगुमन, मूलयाङ् कन र िमीक्षाको लालग देहाय 
बमोशजमको लक्ष्य िूर्कहरु लनधावरर् गररएको छ: 
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ि.िं. िूर्क 
आधार 

िर्षव(२०७6/77) 

लक्ष्य 

२०७७/७८.. २०७८/७९ २०७९/८० 

१. गाउँ क्षेत्रमा विपद् बाट हनुे मानिीय क्षलतको दर कम भएको हनुेछ। 

१.१ 
विपद् बाट मतृ्य ुहनुेको िावर्षवक औित िङ्ख्या 
(िडक दघुवटना बाहेक) 

िावर्षवक २  
जना  

१  ०  ० जना 

१.२ 
िडक दघुवटनाबाट मतृ्य ुहनुेको िावर्षवक औित 
िङ्ख्या 

िावर्षवक ३   
जना  

 जना १  ०  जना ०  जना 

२. 
विपद् बाट प्रभावित व्यशिहरूको िङ्ख्या 
उललेख्य मात्रामा कम भएको हनुेछ। 

    

२.१ 
विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हनुे पररिारहरूको 
िावर्षवक औित िङ्ख्या 

प्रभावित पररिार 
४९६  

१९८  ६९ २८ 

२.२ 
विपद् बाट घाईते हनुे व्यशिहरूको िावर्षवक 
औित िङ्ख्या  

औितमा ३१२ 
प्रलत िर्षव 

१२४  ५०  २०  

२.३ 
िडक दघुवटनाबाट घाईते हनुे व्यशिहरूको 
िावर्षवक औित िङ्ख्या 

िावर्षवक  १०   
जना  

४   २  ०  

२.४ 
विपद् बाट क्षलत हनुे घरहरूको िावर्षवक औित 
िङ्ख्या 

१४०   घरहरु 
िावर्षवक 

५६  २२  ८  

३. विपदको कारर् हनुे िावर्षवक औित प्रत्यक्ष आलथवक क्षलतमा कमी आएको हनुेछ। 

  

४. गाउँपाललका र िरोकारिालाहरू बीर् अन्तर तथा परस्पर िमन्िय र िाझेदारी अलभबवृि गने िंयन्त्र िङ्ख्या 

५. 
बह–ुप्रकोप पूिविूर्ना प्रर्ाली र विपद् जोशखम िूर्ना आंकलन, उपलब्धता र पहुँर्मा उललेख्य बवृि भएको 
हनुेछ।  

५.१ 

कूल क्षेत्रफलको अनपुातमा बह–ुप्रकोप 
अनगुमन तथा पूिविूर्ना प्रर्ाली स्थापना र 
िञ्चालन भएको क्षेत्रफलको प्रलतशत 

छैन (स्थापना 
गनव आिश्यक 
रहेको) 
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ि.िं. िूर्क 
आधार 

िर्षव(२०७6/77) 

लक्ष्य 

२०७७/७८.. २०७८/७९ २०७९/८० 

५.२ 

विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनिङ्ख्याको 
अनपुातमा स्थानीय िा राविय िूर्ना प्रर्ाली 
माफव त पूिविूर्ना प्राप्त गने जनिङ्ख्याको 
प्रलतशत 

छैन (स्थापना 
गनव आिश्यक 
रहेको) 

   

५.३ 

विपद् जोशखमयिु क्षेत्रहरूमा पूिावनमुानमा 
आधाररत पूिवतयारी कायवविलध लागू भएका 
िडाहरूको िङ्ख्या 

छैन     

५.४ 

स्थानीय स्तरमा उपयोगी विपद् जोशखम 
िम्बन्धी िूर्ना तथा जानकारी जनिमदुायलाई 
उपलब्ध गराउन िक्ने िमदुाय 

छैन     

५.५ 
पूिविूर्ना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित क्षेत्रबाट 
िरुशक्षत स्थानमा िाररएका जनिङ्ख्या 

तथ्यांक उपलब्ध 
नभएको  

   

५.३.२ अनगुमन, मूलयाङ् कन र योजनाको पररमाजवन 

यि योजना कायावन्ियनको लनयलमत अनगुमन र मूलयाङ् कन गने कायव अनगुमन तथा िपुररिेक्षर् िलमलतले 
गनेछ। उि िलमलतले मालथ उललेशखत  िूर्कहरुको आधारमा लनयलमत रुपमा योजना कायावन्ियनको 
अिस्थाको अनगुमन गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत िमक्ष प्रलतिेदन पेश गनेछ। यस्तो प्रलतिेदनमा 
औलंयाईएका िधुार गनुवपने विर्षयलाई िम्बशन्धत विर्षयके्षत्रले िधुार गरी कायावन्ियन गनुव पनेछ र योजनामा 
नै िधुार गनुवपने अिस्थामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पररमाजवन गदाव िमािेश गररनेछ। 

योजनाको कायावन्ियनको अिस्था, प्रभािकाररता र लिकाई िंश्लरे्षर् कायविूर्ीको प्रारुप अनिूुर्ी-१२ मा िंलग्न 
गररएको छ। यि योजनाको पूनरािलोकन तथा पषृ्ठपोर्षर् िङ् कलन तलको ताललका बमोशजम हनुेछ्ः 

वििरर् शजम्मेिार लनकाय गनुवपने मखु्य कायव िमय 

योजना 
कायावन्ियनको 

िलमक्षा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत 

 

आिलधक रुपमा िलमक्षा बैठक गने 

 

कालतवक मवहना 

माघमवहना 

बैशाख मवहना 

श्रािर् मवहना (आगामी 
आ.ि. को) 
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योजनाको 
पनुरािलोकन 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत 

विर्षयक्षेत्र अनिुारका वियाकलापहरुको 
पनुरािलोकन गरी योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव कालतवक 
मिान्त 

५.४ क्षमता विकाि रर्नीलत र योजना 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावन्ियन गनवका लालग दक्ष स्रोतव्यशि तथा 
िंस्थाहरूको िहयोगमा देहायका वियाकलापहरू िञ्चालन गररनेछ: 

ि.िं. क्षमता विकाि वियाकलापहरु शजम्मेिारी िमयताललका 

१ 

विर्षयक्षेत्रका जनशशिलाई उि क्षेत्रिँग िम्बशन्धत 
विर्षयमा अलभमशुखकरर्, ताललम र अभ्यािको व्यिस्था 
गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
िलमलत 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
योजना तजुवमा पिात 

२ 
िडास्तरका विपद् व्यिस्थापन िलमलतलाई विपद् 
व्यिस्थापन िम्बन्धी अलभमशुखकरर्, ताललम प्रदान गने। 

विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
योजना तजुवमा पिात 

३ 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोर्षलाई प्रभािकारी रुपमा 
िञ्चालन गनव क्षमता विकाि गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
िलमलत 

आगामी आ. ि. योजना 
तजुवमा प्रविया शरुु हनु ु
भन्दा अगािै 

४ 

विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका विद्यालयहरू र स्थानीय 
स्ियंिेिकहरूलाई विपद् प्रलतकायव िम्बन्धी ताललम प्रदान 
गनव विर्षयक्षेत्रको क्षमता विकाि गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
िलमलत 

मनिनु अगािै तथा 
विपदको घटना हनु ुअशघ 

५ 
बन्दोबस्तीका िामान तथा औजारहरू व्यिस्थापनका 
लालग विर्षयक्षेत्रहरूको क्षमता विकाि गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत 

मनिनु अगािै तथा 
विपदको घटना हनु ुअशघ 

 

अनिूुर्ी-१ 

प्राविलधक कायविमूहको प्रथम बैठकको कायविूर्ी 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतको प्रथम  बैठकिारा छलफल पिात लिफाररि गरी प्राविलधक कायविमूहको गठन 
गने छ।उि कायविमहुको  गठन भइिकेपलछ उपरोि कायविमहुले बैठकको कायविूर्ी तय गने छ। 

 

 घ्याङलेख गाउँपाललका 

स्थान्ः  हायटुार    लमलत/िमय्ः ........... 

छलफलका विर्षयहरू्ः प्राविलधक कायविमूहकोबैठकको छलफलका विर्षयहरु लनम्न ललशखत हनुेछन। 
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१. गत िर्षवका विपदका घटनाहरू र व्यिस्थापन िम्बन्धी िमीक्षा, 

२. यि िर्षवको पूिावनमुान (िर्षाव, बाढी र पवहरो िम्बशन्ध पूिावनमुानहरू जल तथा मौिम विज्ञान 
लबभागबाट उपलब्ध हनु्छ, अन्य प्रकोपहरूको िम्बशन्धत लनकायबाट उपलब्ध हनु्छ), 

३. िङ् कटािन्नता र जोशखमको बस्तशुस्थलत (भौगोललक कायवके्षत्र्ः गाउँपाललका), 

४. विर्षयके्षत्रहरू (गाउँपाललकामा रहने क्लष्टरहरू) र लतनको योजना, 

५. योजना तजुवमा िा अद्यािलधक गने प्रविया, 

६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमामा प्राविलधक िहयोग गनवका लालग (आिश्यक भएमा 
अनभुि प्राप्त विज्ञ िशम्मललत) कायवटोलीको गठन गने र कायवशतवहरू छलफल गरी स्िीकृत गने, 

७. पूिवतयारी योजना तजुवमा प्रवियामा िहयोग र िमन्िय (अन्य गाउँपाललका,नेपाल िरकार र प्रदेश 
िरकारका शजलला शस्थत लनकायहरु), 

८. अन्य (जस्तै्ः िलमलतको आगामी बैठक िम्बन्धमा)। 

 

अनिूुर्ी-२ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतबाट प्राविलधक कायविमूहलाई प्रदान कायावदेश 

प्राविलधक कायविमूहको गठन पिात स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतबाट प्राविलधक कायव िमूहलाई कायावदेश प्रदान 
गरीने छ। 

१. उपलब्ध तथ्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन तथा अलभलेखहरुको अध्ययन तथा विश्लरे्षर् गने, 

२. विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी मौजदुा योजनाहरू, कशम्तमा विगत ५ िर्षवको विपदका घटना िम्बन्धी 
तथ्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, िङ् कटािन्नता तथा जोशखम आकंलन, पूिावनमुान तथा 
पूिविूर्ना प्रर्ाली लगायत अन्य िान्दलभवक िामग्रीको पनुरािलोकन र िमीक्षा गने, 

३. िम्बशन्धत तहका आिलधक विकाि योजनाहरू, विर्षयक्षते्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू, 

४. आधारभतू अध्ययन लगायतका कायव गने, 

५. विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्याि अनभुि तथा लिकाई िम्बन्धी अध्ययन तथा िमीक्षा गने, 

६. विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना तथा विर्षयके्षत्रगत आकशस्मक योजनाहरूको अध्ययन र 
िमीक्षा गने, 

७. स्थानीय मौिम तथा बाढी पूिावनमुान र पूिविूर्ना प्रर्ाली, महामारी लनगरानी प्रर्ाली, िडक िूरक्षा 
कायवयोजना अध्ययन र प्रिृशि विश्लरे्षर् गने, 

८. स्थानीय तहमा कायवरत िरोकारिाला तथा िाझेदार िंस्थाको पवहर्ान गरी िूर्ी तयारी गने, 
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९. कायवशाला गोष्ठीको िञ्चालन विलध, िमय, स्थान, कायविूर्ीको छनौट तथा स्रोत िाधन जस्ता 
विर्षयमा िहयोग र परामशव प्रदान गने, 

१०. िबै विर्षयके्षत्रका योजनाहरू एकलत्रत गरी मस्यौदा तयार गने, 

११. अनिूुर्ीमा उशललशखत नमूना बमोशजम स्थानीय तहमा कायवरत िरोकारिाला तथा िाझेदार िंस्थाको 
पवहर्ान गरी िूर्ी तयार गने। 

  

अनिूुर्ी-३ 

िरोकारिाला लनकायको पवहर्ान ताललका 
िरोकारिाला लनकायको पवहर्ान तथा लबस्ततृ  जनकारी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतले गने बैठक र  
छलफल पिात जानकारीमा लयाइने छ। 

 

ि.िं. लनकाय विर्षयक्षते्र 
कायवरत 

प्रदेश/शजलला/गाउँ/पाललका 
िम्पकव  व्यशिको 

नाम र पद 

िम्पकव  वििरर् 

(टयाक्ि, फोन, इमेल) 
कैवफयत 

       

 

 

अनिूुर्ी-४ 

विर्षयक्षते्रको प्रथम बैठकको कायविूर्ी 
विर्षयक्षेत्रको प्रथम बैठकको कायविूर्ी विर्षय क्षेत्रको गठन पिात तय गररने छ। 

 

गाउँपाललका घ्र्यागंलेख, शजलला लिन्धलुी  प्रदेश बागमती विर्षयक्षेत्र ............ 

स्थान्ः         लमलत/िमय्ः  

छलफलका विर्षयहरू्ः 

१. विर्षयक्षेत्रकोपररर्य, 

२. लबर्षयगत के्षत्रको अगिुा तथा िदस्य िंस्थाको नामािली, 

३. प्रमखु विपद् र प्रभावित के्षत्रको छनौट, 

४. पवहर्ान भएको विपद् कोपूिवतयारी तथा प्रलतकायवमा िम्बशन्धत विर्षयके्षत्रको भलूमका, 

५. विपदको घटना हनु ुअगालड गररने पूिवतयारी र विपद् पिात ्गररने प्रलतकायवको िमयिीमा लनधावरर्, 
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६. विद्यमान कमीकमजोरीहरूको पवहर्ान, 

७. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा आपत् कालीन प्रलतकायव वियाकलापहरूको पवहर्ान,  

८. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका लालग विर्षयके्षत्रको कायवयोजना तजुवमा,  

९. विपदको घटना अगािै गररन ेपूिवतयारी तथा विपदको िमयमा गररन ेआपत् कालीन कायवका लालग 
मखु्य शजम्मेिार लनकायको पवहर्ान, 

१०. लबर्षयगत के्षत्रको अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई योजना तजुवमा, 

११. पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका वियाकलापका लालग लागत अनमुान (िम्भि भए िम्म), 

१२. अन्य (जस्तै्ः आगामी बैठक िम्बन्धमा)।  

 

नोट्ः  

प्रत्येक विर्षयके्षत्रका अन्य बैठक र लतनका कायविूर्ी पवहलो बैठकका लनर्वयहरू, लतनको कायावन्ियन अिस्था 
र अन्य आन्तररक ििालहरूमा लनभवर हनु्छ।  

 

अनिूुर्ी-५ 

विर्षयक्षते्र िदस्य िंस्थाको कायवशतव 
 

कुनै विर्षयके्षत्रमा परेको िमस्या िमाधानमा िहयोग गनव िम्बशन्धत तहमा तोवकएको प्राविलधक क्षमता 
भएकोतथा अलधकार प्राप्त व्यशि, िंस्था िा लनकायलाई विर्षयक्षेत्र िदस्य िंस्था भलनन्छ। विर्षयक्षेत्र िदस्य 
िंस्थाको काम कतवव्य देहायअनिुार हनुेछन््ः- 

१. विर्षयगत िदस्य िंस्था (िरकारी लनकाय, राि िंघीय लनकाय, रेडिि अलभयानका िदस्य, 
राविय/अन्तरावविय गैिि, लनजी क्षेत्र आदद) का बीर्मा उपयिु विर्षयगत िमन्िय िंयन्त्र स्थापना 
तथा व्यिस्थापन गनव विर्षयगत अगिुा िंस्था तोवक आिश्यकता अनिुार िहयोग गने, 

२. नेपाल िरकार र प्रदेश िरकारका शजलला शस्थत लनकाय, स्थानीय तह, नागरीक िमाज तथा अन्य 
िरोकारिाला लनकायबीर् िमन्िय गनव विर्षयगत अगिुा िंस्थालाई िहयोग गने, 

३. आटनो विर्षयके्षत्रमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव विर्षयगत अगिुा िंस्थालाई 
िहयोग गने (यि अन्तगवत विपदको प्रकृलत तथा योजना मान्यता, प्राथलमकताप्राप्त आपत् कालीन कायव 
तयारी, आपत् कालीन कायव िंिोधन गनव प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवका लालग विद्यमान कमी 
कमजोरी पवहर्ान, विर्षयगत कायवयोजना आदद पदवछन ्l  

४. आपत् कालीन अिस्थाका लालग प्रयाप्त आकशस्मक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्याभलूत गराउने, 
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५. विर्षयके्षत्रका िहभागीहरू िम्बशन्धत नीलतगत मागवदशवन तथा प्राविलधक मापदण्डका िारेमा जानकारी 
राख्दछन ्र िोही मापदण्डका आधारमा प्रलतकायव गदवछन ्भने्न कुराको प्रत्याभलूत गराउन विर्षयगत 
अगिुा िंस्थालाई िहयोग गने, 

६. विर्षयके्षत्रको प्रभाि र कायावन्ियन योजनाको प्रगलतको िमीक्षा गनव तथा पयावप्त प्रलतिदेन र प्रभािकारी 
िूर्ना पव्राहको प्रत्याभलूत ददन र प्रभािकारी अनगुमन िंयन्त्र स्थापना गनव विर्षयगत अगिुा िंस्थालाई 
िहयोग गने, 

७. िूर्ना िङ् कलन तथा प्रर्ारप्रिारमा योगदान गनव स्रोत िाधनको आिश्यकता पवहर्ान गने, 

८. विर्षयक्षेत्रका प्राथलमकता प्राप्त कायव िञ्चालन गनव दात ृिमदुायलाई मानिीय िहायता कायवमा लगानी 
गनव प्रोत्िाहन गने  िाथै, विर्षयक्षेत्रका िहभागीहरूलाई स्रोत िाधन पररर्ालन गनव प्रोत्िावहत गने, 

९. मानिीय िहायतामा िंलग्न िाझेदार िंस्थाका कमवर्ारीको क्षमता विकािका लालग ताललम िञ्चालन 
गनव िहयोग गने, 

१०. पूिव लनधावररत  प्राथलमकता प्राप्त विर्षयगत िंस्थाहरूलाई अशन्तम िेिा प्रदायकका रुपमा शजम्मेिार 
बनाउने, 

११. कायव क्षेत्र र कायविमको प्राथलमकताका आधारमा विर्षयक्षेत्रका मखु्य िाझेदारलाई िमािेश गराउन।े 

अनिूुर्ी-६ 

अगिुा िहयोगी िंस्थाको कायवशतव 
 

अगिुा िहयोगी िंस्थाको मखु्य भलूमका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव िम्बन्धी वियाकलाप तय गनवका 
लालग िबै लनकायहरुबीर् छलफल गनव िाझा मन्र् प्रदान गरी िहजकतावको रुपमा विपद् व्यिस्थापन 
िलमलतलाई िहयोग गनुव हो। यिको अन्य भलूमका देहायबमोशजम हनुेछ्ः- 

१. िबै लनकायहरूको िहकायवमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा कायवमा िहयोग गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन िलमलतिँग िमन्िय गरी बैठकहरू िञ्चालन गने, 
३. विपद् िम्बन्धी तथ्याङ् क िङ् कलन, प्रकोप जोशखम विश्लरे्षर् आदद कायवमा िमन्िय गने र प्राविलधक 

तथा विशिय िहयोग प्रदान गने, 
४. प्रभािकारी प्रलतकायव र पूिवतयारीको लालग मखु्य लििान्त िा न्यूनतम मापदण्डका िारेमा िमन्िय 

गने, 
५. विगतका अनभुिको आधारमा िफलता, लिकाई, र्नुौलत तथा कमीकमजोरी पवहर्ान गने, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा प्रवियामा ििै विर्षयके्षत्रका अगिुा तथा िदस्य 

िंस्थाहरू लगायत अन्य िरोकारिालाहरूको िहभालगता िलुनशित गने, 
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७. कायवशालाको नलतजा तयार गने र िम्बशन्धत तहमा कायवरत मानिीय िहायतामा िंलग्न 
लनकायहरूलाई जानकारी गराउने तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतमा विर्षयके्षत्रको योजना 
मस्यौदा पेश गने, 
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अनिूुर्ी-७ 

कायवशाला गोष्ठीको कायविूर्ी 
 

कायवशाला गोष्ठीका विर्षयबस्त ुदेहाय अनिुार रहने  छन:् 
१. िन्दभव िामग्रीको पनुरािलोकनबाट प्राप्त लनर्ोड, 

२. लनकायगत श्रोत, िाधन तथा क्षमताहरू, 

३. िम्भावित प्रकोप तथा िोको प्रभाि क्षते्र, 

४. विर्षयके्षत्र केशन्रत योजना र िमूहगत छलफल, 

५. तीनै र्रर्का योजनािि कायवहरूको पवहर्ान र प्राथलमकीकरर्, 

६. योजना गररएका कायवहरूमा िम्बशन्धत लनकायको दावयत्ि तथा भलूमका, 
७. आिश्यकता तथा क्षमता विश्लरे्षर् र क्षमता अलभबवृि गने रर्नीलत, 

८. अन्तरिम्बशन्धत ििालहरुको िम्बोधन, 

९. िहकायव र िमन्ियका क्षेत्रहरु र िरोकारिालाहरू, 

१०.अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई योजना, 

मालथ उशललशखत छलफलका विर्षयको िंशक्षप्त शर्नारी देहायअनिुार रहन ेछन:्  

१. िन्दभव िामग्रीको पनुरािलोकनबाट प्राप्त लनर्ोड्ःविर्षयक्षते्रका िम्बशन्धत िदस्यले िम्भावित प्रकोप, 
िङ् कटािन्नता तथा जोशखमको अिस्थाको बारेमा गररएको पनुरािलोकन र जोशखम विश्लरे्षर् गोष्ठीको 
मखु्य ित्रमा प्रस्ततु गनेछन।् िहभागीहरूले यिमा छलफल गरी आिश्यकता भए पररमाजवन गनव 
िझुाि ददन िक्छन।् यस्तो िझुाि गोष्ठी िमाप्त भएपलछ पलन ललन िवकनेछ। गाउँपाललकाको प्रकोप, 

िङ् कटािन्नता तथा जोशखम विश्लरे्षर्को लनर्ोडमा छलफल गररन्छ । 

२. लनकायगत उपलब्ध स्रोत िाधन तथा क्षमताहरू: पूिवतयारी तथा प्रलतकायव क्षमताका बारेमा विश्लरे्षर् 
गदाव विर्षयके्षत्रका अगिुा र अन्य िम्बशन्धत लनकायिँग छलफल गरी लनक्यौल गनुव पदवछ। यिको 
िंश्लरे्षर् कायवशालामा प्रस्ततु गररनेछ। हरेक लनकायले पूिवतयारी र प्रलतकायव गनवका लालग आफुिगँ 
भएका स्रोत र िाधनको िूर्ी तयार गनुवपदवछ।  

३. िम्भावित प्रकोप र िोको प्रभाि क्षते्र्ः आधारभतू अध्ययनमा िम्बशन्धत तहका प्रकोहरूको पवहर्ान, 

िङ् कटािन्न के्षत्र तथा पनविक्ने प्रभािको मूलयाङ् कन र लेखाजोखा गनुवपदवछ। यिको प्रलतिेदन 
कायवशालामा प्रस्ततु गनुवपदवछ। जोशखम विश्लरे्षर् गदाव दईुिटा आयाममा ध्यान ददनपुदवछ्ः   

क) प्रकोपको घटना घट्न िक्न ेिम्भािना, 

ख) िो प्रकोपबाट जनताको जीउधन, पूिावधार तथा िािवजलनक िेिा प्रिाहमा पनविक्ने अिर र प्रभाि   

िामान्यतया विपद् जोशखम विश्लरे्षर्का आधारमा प्रकोपहरू छनौट गरी योजना तयार गररन्छ। प्रकोपको 
छनौट गदाव प्रकृलत, िम्भावित मात्रा र िम्भावित आपत् कालीन अिस्थालाई आधार मान्न िवकन्छ। 
कवहलेकाँही मात्र हनुे भएता पलन भकूम्प जस्ता प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षलत पगु्न िक्दछ। 



59 
 

४. विर्षय क्षते्र केन्रीत योजना र िमूहगत छलफल्ःिहभागीहरूलाईआटनो िंस्थाको कामिँग िम्बशन्धत 
विर्षय क्षेत्र छनौट गनव लगाउन ुपदवछ।यदद एउटै िंस्था एकभन्दा िढी विर्षयके्षत्रिँग िम्बशन्धत भएमा 
िंस्थाका तफव बाट अन्य िदस्य िमेत िहभागी गराउन िा िबैभन्दा िढी योगदान गनव िवकन ेविर्षयके्षत्र 
छनौट गरी िमूह लनमावर् गनव िवकन्छ।   

५. तीनै र्रर्का योजनािि कायवहरूको पवहर्ान र प्राथलमकीकरर््ः पूिवतयारीका कायवहरूमा िामान्य 
पूिवतयारी र पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी र आपतकालीन अिस्थाका कायवहरू हनु िक्नेछन।् 
उदाहरर्का लालग केही पूिवतयारी कायवहरू लनम्न हनु िक्नेछन:् 

क) िम्बशन्धत तहका प्रत्येक विर्षयक्षेत्रमा पूिवतयारी र प्रलतकायव गलतविलधहरूमा िंलग्न एक िविय 
िूर्ना व्यिस्थापन िंयन्त्र िलुनशित गने, 

ख) विपद् पूिवतयारी र  प्रलतकायवको लालग स्ियंिेिकहरू र प्रशशक्षकहरूको क्षमता अलभिवृि गने, 

ग) स्थानीय िमदुायलाई पूिावनमुानका िाथै पूिविूर्ना प्रर्ाली, िूरक्षा तथा उिार िामग्री र उपकरर्ले 
िबल बनाउने, 

घ) प्रारशम्भक लेखाजोखा, मूलयाङ् कन र विस्ततृ घरधरुी ििेक्षर् फारम तथा प्रारूप तयार गने, 

ङ) तथ्यांक िङ् कलनका लालग आिश्यक फाराम तयार गने, 

र्) पूिावनमुान िूर्ना तथा ितकव ता िन्देशहरूका लालग िञ्चारको माध्यमहरूको विस्ततृ अलभलेख राख्न,े 

छ) पूिवतयारी र प्रलतकायव वियाकलापहरूका लालग आिश्यक मानिीय, भौलतक तथा वििीय स्रोतहरू 
पवहर्ान गने, 

ज) जनिंख्या, िङ् कटािन्न िमदुाय, िामाशजक िेिा, क्षमता प्रर्ाली, िूरक्षा शस्थलत, जीविकोपाजवन, 
बिोबािको अिस्था, खलुला ठाउँहरू, यातायात र पूिावधार िम्बन्धी िूर्ना प्राप्त गने, 

झ) िरुशक्षत मागवहरू, खोज तथा उिार मागवहरू, िङ् कटािन्न िमदुायमा हेललप्याड, अितरर् र ड्रप 
जोन पवहर्ान गने, 

ञ) िम्बशन्धत तहमा पूिवतयारी तथा प्रलतकायव टोली गठन गने र उनीहरूलाई ताललम प्रदान गने, 

ट) अस्थायी आपत् कालीन आश्रयस्थल, खाद्य तथा गैर-खाद्य िस्तहुरूका लालग भण्डारर् गहृ र भण्डारर् 
स्थलको पवहर्ान गने, श्रोत िामाग्रीको आकंलन र नपगु िामाग्रीको जोहो गने, 

ठ) आपत् कालीन राहतको लालग आिश्यक पने खाद्य तथा गैर खाद्य बस्तहुरूको बजार ििेक्षर् गने, 

ड) स्िास्थ्य िूरक्षा योजना तयार गने, अस्थायी स्िास्थ्य केन्र पवहर्ान गने, 

ढ) विद्यालयहरूको जोशखमको आधारमा िलगवकरर् गदै िूरक्षा योजना तयार गने, आकशस्मक योजना 
बनाउने, 
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र्) जीविकोपाजवनका उपायहरु (गाईपालन, बाख्रापालन, िुँगरु र कखरुा फमवहरू, माछा पोखरी, तरकारी 
खेती लगायत अन्य पेशा तथा व्यििाय) र िूरक्षाका अन्य उपायहरू बारे योजना बनाउने, 

त) बाढी लनकाि र नहरहरू िफा रहेका िलुनशित गने, िंिेदनशील िंरर्नाको मजबतुीपना लेखाजोखा 
गने, 

थ) िूरक्षा लनकाय र स्ियम ्िेिकलाई  खोज तथा उिार ताललम प्रदान गने, 

द) पूिवतयारी िारेमा राजनैलतक दल र नागररक  िमाजका लालग िंयिु अलभमखुीकरर् गने, 

ध) कायविञ्चालन विलध िवहतको आपत् कालीन प्रलतकायव कोर्षको विकाि गने  

केही प्रलतकायवका कायवहरू लनम्न हनु िक्नछेन:् 

क) विपद् व्यिस्थापन िलमलतको आकशस्मक बैठक गने, 

ख) खोज तथा उिार टोली र रतु प्रलतकायव टोलीको पररर्ालन गने, 

ग) घाइते तथा विरामीलाई घमु्ती शक्ललनकहरू माफव त प्राथलमक उपर्ार गने, 

घ) मालनिहरू र घरपालिुा जनािरहरू स्थानान्तरर् गने, 

ङ) िूर्ना िङ् कलन गनव, व्याख्या गनव र पवुष्ट गनव आपत् कालीन िूर्ना प्रर्ाली (तथ्याङ् क–िूर्ना 
इकाई) स्थापना र िञ्चालन गने, 

र्) आपत् कालीन प्रलतकायवका लालग स्थानीय आपत् कालीन कायविञ्चालन केन्रलाई िविय बनाउने, 

छ) आपत् कालीन आश्रयस्थल तथा राहत िामग्रीको व्यिस्था गने, 

ज) बाढीको खतरा के्षत्रमा नदीको ितह ितकव ता तहभन्दा तल नझरेिम्म प्रलतघण्टाको अद्यािलधक 
िूर्ना प्रिाह जारी राख्न,े 

झ) िम्बि आपत्कालीन प्रलतकायव योजनाहरूलाई िविय बनाउन,े 

ञ) विर्षयगतक्षते्र (Cluster) र कायवदल िमहुले आटना िम्बलधत आपत् कालीन योजनाहरू िविय 
बनाउन नतेतृ्ि गने । 

६. योजना गररएका कायवहरूमा िम्बशन्धत लनकायको दावयत्ि तथा भलूमका्ःलबलभन्न लनकायहरूको शजम्मेिारी 
ऐन, लनयम, राविय विपद् प्रलतकायव कायवढाँर्ा तथा िम्बशन्धत लनकायको कायवक्षते्र, कायवशतवहरूमा 
उललेख भए अनिुार हनु्छन।् कायवशालामा िम्बशन्धत विपद् व्यिस्थापन िलमलतका िदस्यहरू, 
विर्षयक्षेत्रका िदस्यहरू, मानिीय कायवमा िंलग्न िंस्थाहरूको भलूमकाको िारेमा छलफल गनुवपछव। 
यस्ता कायवक्षेत्र तथा कायवशतवहरूलाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतले आिश्यकता अनिुार थप 
स्पष्ट गनव िक्नछे।   
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७. आिश्यकता तथा क्षमता विश्लरे्षर् र क्षमता अलभबवृि गने रर्नीलत्ः योजना तजुवमा गदाव यिको 
कायावन्ियनका लालग आिश्यक पने िामग्री, उपकरर्, जनशशि, आलथवक श्रोत र योजना कायावन्ियनमा 
िंलग्न िंस्थाहरूको क्षमता विश्लरे्षर् गरी नपगु क्षमता पररपूलतव गनव आिश्यक रर्नीलत बनाउन ुपछव। 
विश्लरे्षर्मा विपद् घटना पिात ्प्रभावितहरूको मानिीय आिश्यकताको पूिावनमुान (जस्तै आश्रयस्थलमा 
आिश्यक पने खाद्यान्न, स्िास्थ्य तथा िरिफाई िामग्री आदद), जनिङ्ख्याको विशेर्षता (जस्तै्ः ललङ्ग, 

उमेर, आलथवक तथा िामाशजक स्तर आदद), प्रभावित िमदुाय एिम ् िम्बशन्धत तहको प्रलतकायव 
क्षमताकािाथै िम्भावित भौलतक तथा िातािरर्ीय अिस्था (पहँूर् मागव, बजार, िेिा प्रिाह आददका 
अिस्था) लाई पलन िमािेश गनुवपदवछ।  

८. अन्तरिम्बशन्धत विर्षय, ििालहरूको िम्बोधन:विपद् बाट मवहला/परुुर्ष, िालिाललका, ज्येष्ठ नागररक, 
अशि िा लबलभन्न कारर्ले लभन्न शारीररक तथा मानलिक अिस्था भएका व्यशिहरूमा फरक–फरक 
प्रभाि पदवछ। विपद् हनु ुअगािैको अिस्थामा िमेत िमाजका केही िमूह तथा व्यशिहरु आलथवक तथा 
िामाशजक वहिािले िीमान्तकृत भएका हनु्छन।् यिैले िङ् कटािन्नता लेखाजोखा, क्षमता विकाि र 
स्रोत पररर्ालन गदाव मवहला, परुुर्ष, िालिाललका, ज्येष्ठ नागररक, अशि िा लबलभन्न कारर्ले लभन्न 
शारीररक तथा मानलिक अिस्था भएका व्यशिको आिश्यकता र क्षमतालाई मध्यनजर राख्नपुदवछ। 
यी मदु्दालाई विशरे्ष ध्यान परु् याई उनीहरूको फरक आिश्यकता, योगदान र क्षमतालाई िम्िोधन 
गनुवपदवछ।विपदको पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा, कायावन्ियन तथा अनगुमनका हरेक र्रर्मा 
िबैले मवहला/परुुर्ष, िालिाललका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यशि िवहत िामाशजक तथा 
आलथवक रुपमा वपछलडएका िमदुायको पहँूर्, प्रलतनीलधत्ि र िविय िहभागीताको िलुनशितता गनुव 
पदवछ।  

९. िहकायव र िमन्ियका क्षते्रहरु र िरोकारिालाहरू: योजना कायावन्ियनका लालग परस्पर िहकायव र 
िमन्ियका के्षत्रहरू पवहर्ान गरी योजनामा िमािेश गररन्छ। अन्य तह र लनकायिगँको िमन्िय र 
िहयोगको िंयन्त्र तथा िहकायवका के्षत्रहरु लनधावरर् गररन ुपदवछ। अन्य तह र लनकायबाट आिश्यक 
पने िहयोग स्पष्ट गरी िमयमै जानकारी गराएमा उनीहरूले आटना योजनामा राख्न िक्छन।्  

१०. अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई योजना्ः विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाले लनददवष्ट गरेका 
कायवहरूको कायावन्ियनको अनगुमन तथा मूलयाङ् कन गनव लक्ष्य र िूर्कहरू पररभावर्षत गरी अनगुमन, 

मूलयाङ् कन योजना तयार गनुव पदवछ।    

प्रकोप अनिुार पूिवतयारी तथा प्रलतकायवको अनगुमन तथा मूलयाङ् कन िामान्यतया दईु पटक गनुव 
उपयिु हनु्छ (जस्तै्ः बाढी, पवहरो जस्ता प्रकोपका लालग मनिनु पूिव र पिात, शीतलहर पूिव र पिात, 

अन्य प्रकोपको हकमा विपद् पिात)्। योजना कायावन्ियनको अिस्था र प्रभािकाररताको अनगुमन 
आिश्यकता अनिुार तै्रमालिक, र्ौमालिक, अधवबावर्षवक गनव िवकन्छ। योजनाको कायावन्ियनको बावर्षवक 
मूलयाङ् कन र िमिामवयक पररमाजवन गनव िवकन्छ। प्रत्येक विर्षयके्षत्रले पूिवतयारी अिस्था र 
प्रलतकायवको मूलयाङ् कनको लालग आ–आटनो योजना बनाउन ुपदवछ। 
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विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावन्ियनको िमग्र प्रभािकाररता र कमजोरी तथा लिकाईहरू 
मूलयाङ् कन गने कायव गाउँपाललकाको अनगुमन तथा िपुररिेक्षर् िलमलतले गनुव पनेछ। यि िलमलतले 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतिँग प्रत्यक्ष िमन्ियमा कायव गनेछ। 

 

अनिूुर्ी-८ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलतमा विध्यमान पदालधकारीहरूको वििरर् 

घ्याङलेख गाउँपाललकाको विपद् जोशखम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनव बनेको ऐन २०७७ पररच्छेद २ 
दफा ३ बमोशजम तपलिल गाउँ विपद् व्यिस्थापन िलमलत गठन गने लनर्वय गररयो । 

 

ि.िं. नामथर पद आिि लनकाय/कायावलय/िंस्था िम्पकव  नम्बर 

१ श्री जगत बहादरु  भोलन  िंयोजक गाउंपाललका अध्यक्ष ९८४४५९५३७९  

२ दगुावदेिी िनुिुार  

 

िदस्य गाउंपाललका उपाध्यक्ष ९८४०५८३८५   

३ श्री रामकाजी िाइिा  िदस्य िाडव न १ अध्यक्ष  ९८५४०४१९०१ 

४ एक बहादरु खड्का  िदस्य िाडव न. २ अध्यक्ष ९८६२३६७५८३  

५ कृष्र् बहादरु लथङ्ग  िदस्य िाडव न. ३  अध्यक्ष ९६१११६४६०२  

६ र्ि बहादरु पाशख्रन  िदस्य िाडव न. ४ अध्यक्ष ९६१४७०२२६८  

७ श्री लबष्र् ुकुमार कमावर्ायव  िदस्य िाडव न. ५  अध्यक्ष ९६१४७०३४०१  

८ श्री िरेुश कुमार अलधकारी  िदस्य प्र. प.अ.  ९८४९५५४६४४  

९ िरेुन्र कुमार स्यांगत्यान ्  िदस्य शशक्षा अलधकृत  ९८६५३६२९७९  

१० भरत शे्रष्ठ  िदस्य पबुवधर शाखा प्रमखु   

१२ स्थानीय प्रहरी प्रमखु िदस्य गाउँपाललका  लभत्र रहेको इ . प्र. 
का. प्रमखु  

 

१३ राविय मान्यता प्राप्त दलका 
गाउँपाललका शस्थत प्रमखु 
िा प्रलतलनलधहरु 

िदस्य विलभन्न दलका प्रमखु िा प्रलतलनलध  
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१४ नेपाल पत्रकार महािंघको 
स्थानीय प्रलतलनलध 

िदस्य राविय पलत्रकाको प्रलतलनलध  

१५ गैह्र िरकारी िंस्था 
महािंघका स्थानीय प्रलतलनलध 

िदस्य स्थालनय रुपमा कायवरत  

गैह्र िरकारी िंस्था माफव त 
 

१६ नेपाल रेडिि िोिाइटीका 
स्थानीय प्रलतलनलध 

िदस्य नेपाल रेडिि िोिाइटी  

१७ लनजी क्षेत्रको उद्योग िाशर्ज्य 
िम्बन्धी मान्यता प्राप्त 
िंस्थाको गाउँ तहको अध्यक्ष 
िा लनजले तोकेको प्रलतलनलध 

िदस्य स्थालनय तहमा रहेको उद्योग 
िाशर्ज्य िम्बन्धी मान्यता प्राप्त 
िंस्था 

 

१८ विपद् व्यिस्थापन हेने गरी 
तोवकएको शाखा प्रमखु 

िदस्य िशर्ि गाउंपाललका लभत्र रहेको शाखा 
प्रमखु 

 

अनिूुर्ी-९ 

विर्षयक्षते्रका अगिुा िंस्थाका पदालधकारीहरूको वििरर्  

विर्षयक्षेत्रका अगिुा िंस्थाको पवहर्ान र िम्झौता पिात विर्षयक्षेत्रका अगिुा िंस्थाका पदालधकारीहरूको लबबरर् 
उपलब्ध गराइने छ।  

  



64 
 

ि.ि. विर्षय क्षेत्र नाम/थर पद आबि 
लनकाय/कायावलय 

िम्पकव  नम्बर 

१ िमग्र व्यबस्थापन, 
िूर्ना, खोज तथा 
उिार क्षेत्र  

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

२ खाध्य तथा कृवर्ष क्षेत्र  गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

३ स्िास्थ्य तथा पोर्षर् 
क्षेत्र 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

४ खानेपानी, िरिफाई 
तथा स्िच्छता प्रिधवन 
क्षेत्र 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

५ आपतकालीन आश्रय 
तथा गैर खाद्य  िामग्री 
क्षेत्र 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

६ िंरक्षर् तथा िरुक्षा 
क्षेत्र 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

७ आपतकालीन शशक्षा 
क्षेत्र 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

८ शशघ्र पनुलावभ  क्षेत्र  गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

गठन पिात 
उललेख गररनेछ 

 

 

अनिूुर्ी-११ 

प्रलतकायवको लालग िहयोगी हनु िक्ने तथा गाउँपाललकामा  उपलब्ध हनु िक्ने विलभन्न िलमलतको 
जनशशिकोवििरर् 

ि.िं. नामथर पद आिि लनकाय/कायावलय/िंस्था िम्पकव  नम्बर 

१ श्री जगत बहादर भालन िंयोजक गाउंपाललका अध्यक्ष ९८४४५९५३७९  
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२ दगुावदेिी िनुिुार  

 

िदस्य गाउंपाललका उपाध्यक्ष ९८४०५८३८५   

३ श्री रामकाजी िाइिा  िदस्य िाडव न १ अध्यक्ष्य  ९८५४०४१९०१ 

४ एक बहादरु खड्का  िदस्य िाडव न. २ अध्यक्ष ९८६२३६७५८३  

५ कृष्र् बहादरु लथंग  िदस्य िाडव न. ३  अध्यक्ष ९६१११६४६०२  

६ र्ि बहादरु पाशख्रन  िदस्य िाडव न. ४ अध्यक्ष ९६१४७०२२६८  

७ श्री लबष्र् ुकुमार 
कमावर्ायव  

िदस्य िाडव न. ५  अध्यक्ष ९६१४७०३४०१  

८ श्री िरेुश कुमार 
अलधकारी  

िदस्य प्र. प.अ.  ९८४९५५४६४४  

९ िरेुन्र कुमार स्यांगतान   िदस्य शशक्षा अलधकृत  ९८६५३६२९७९  

१० भरत शे्रष्ठ  िदस्य भौलतक पूिावधार शाखा   

१२ स्थानीय प्रहरी प्रमखु िदस्य गाउंपाललका लभत्र रहेको इ. प्र. 
का. प्रमखु 

 

१३ राविय मान्यता प्राप्त 
दलका गाउँपाललका 
शस्थत प्रमखु िा 
प्रलतलनलधहरु 

िदस्य विलभन्न दलका प्रमखु िा प्रलतलनलध  

१४ नेपाल पत्रकार 
महािंघको स्थानीय 
प्रलतलनलध 

िदस्य राविय पलत्रकाको प्रलतलनलध  

१५ गैह्र िरकारी िंस्था 
महािंघका स्थानीय 
प्रलतलनलध 

िदस्य स्थालनय रुपमा कायवरत  

गैह्र िरकारी िंस्था माफव त 
 

१६ नेपाल रेडिि 
िोिाइटीका स्थानीय 
प्रलतलनलध 

िदस्य नेपाल रेडिि िोिाइटी  
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१७ लनजी क्षेत्रको उद्योग 
िाशर्ज्य िम्बन्धी 
मान्यता प्राप्त िंस्थाको 
गाउँ तहको अध्यक्ष िा 
लनजले तोकेको प्रलतलनलध 

िदस्य स्थालनय तहमा रहेको उद्योग 
िाशर्ज्य िम्बन्धी मान्यता प्राप्त 
िंस्था 

 

१८ विपद् व्यिस्थापन हेने 
गरी तोवकएको शाखा 
प्रमखु 

िदस्य िशर्ि गाउंपाललका लभत्र रहेको शाखा 
प्रमखु 

 

 

 

अनिूुर्ी-१२ 

योजना अनगुमन, मूलयाङ् कन तथा लिकाई िंश्लरे्षर् प्रारुप 
 

क. विपद  पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अनगुमनका लालग िूर्क तथा लक्ष्यहरू 

ि.िं. िूर्क 
आधार 

िर्षव(२०७6/77) 

लक्ष्य 

२०७७/७८.. २०७८/७९ २०७९/८० 

१. गाउँ क्षेत्रमा विपद् बाट हनुे मानिीय क्षलतको दर कम भएको हनुेछ। 

१.१ 
विपद् बाट मतृ्य ुहनुेको िावर्षवक औित िङ्ख्या 
(िडक दघुवटना बाहेक) 

िावर्षवक २  
जना  

१  ०  ० जना 

१.२ 
िडक दघुवटनाबाट मतृ्य ुहनुेको िावर्षवक औित 
िङ्ख्या 

िावर्षवक ३   
जना  

 जना १  ०  जना ०  जना 

२. 
विपद् बाट प्रभावित व्यशिहरूको िङ्ख्या 
उललेख्य मात्रामा कम भएको हनुेछ। 

    

२.१ 
विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हनुे पररिारहरूको 
िावर्षवक औित िङ्ख्या 

प्रभावित पररिार 
४९६  

१९८  ६९ २८ 

२.२ 
विपद् बाट घाईते हनुे व्यशिहरूको िावर्षवक 
औित िङ्ख्या  

औितमा ३१२ 
प्रलत िर्षव 

१२४  ५०  २०  

२.३ 
िडक दघुवटनाबाट घाईते हनुे व्यशिहरूको 
िावर्षवक औित िङ्ख्या 

िावर्षवक  १०   
जना  

४   २  ०  
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ि.िं. िूर्क 
आधार 

िर्षव(२०७6/77) 

लक्ष्य 

२०७७/७८.. २०७८/७९ २०७९/८० 

२.४ 
विपद् बाट क्षलत हनुे घरहरूको िावर्षवक औित 
िङ्ख्या 

१४०   घरहरु 
िावर्षवक 

५६  २२  ८  

३. विपदको कारर् हनुे िावर्षवक औित प्रत्यक्ष आलथवक क्षलतमा कमी आएको हनुेछ। 

  

४. गाउँपाललका र िरोकारिालाहरू बीर् अन्तर तथा परस्पर िमन्िय र िाझेदारी अलभबवृि गने िंयन्त्र िङ्ख्या 

५. 
बह–ुप्रकोप पूिविूर्ना प्रर्ाली र विपद् जोशखम िूर्ना आंकलन, उपलब्धता र पहुँर्मा उललेख्य बवृि भएको 
हनुेछ।  

५.१ 

कूल क्षेत्रफलको अनपुातमा बह–ुप्रकोप 
अनगुमन तथा पूिविूर्ना प्रर्ाली स्थापना र 
िञ्चालन भएको क्षेत्रफलको प्रलतशत 

छैन (स्थापना 
गनव आिश्यक 
रहेको) 

 

 
 

५.२ 

विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनिङ्ख्याको 
अनपुातमा स्थानीय िा राविय िूर्ना प्रर्ाली 
माफव त पूिविूर्ना प्राप्त गने जनिङ्ख्याको 
प्रलतशत 

छैन (स्थापना 
गनव आिश्यक 
रहेको) 

   

५.३ 

विपद् जोशखमयिु क्षेत्रहरूमा पूिावनमुानमा 
आधाररत पूिवतयारी कायवविलध लागू भएका 
िडाहरूको िङ्ख्या 

छैन     

५.४ 

स्थानीय स्तरमा उपयोगी विपद् जोशखम 
िम्बन्धी िूर्ना तथा जानकारी जनिमदुायलाई 
उपलब्ध गराउन िक्ने िमदुाय 

छैन     

५.५ 
पूिविूर्ना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित क्षेत्रबाट 
िरुशक्षत स्थानमा िाररएका जनिङ्ख्या 

तथ्यांक उपलब्ध 
नभएको  

   

 

 

 

ख. पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावन्ियन अिस्था र लिकाई िम्बन्धी ढारँ्ा  
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ि.िं. 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
िम्बन्धी कायवहरु 

मखु्य शजम्मेिार 
लनकाय 

कायावन्ियनको 
अिस्था 

अिल अभ्याि तथा कमीकमजोरी िझुाि 

१ विपद आउन िक्ने 
िम्भावित अबस्थालाई 
ध्यानमा राखी ििेक्षर् 
टोलल तयारी अबस्थामा  

अनिंुधान तथा 
ििेक्षर् 
शाखा/योजना 
शाखा, बागमती 
गाउँपाललका 

अझै शरुुिात 
नगररएको  

गाउँपाललका स्तरमा कायव गनवलाई 
कलेज स्तर बाट ५/७ जनाको  
ििेक्षर् टोलल आबश्यक पदाव 
र्ावहने गरी (on need) तयार गने 

 

२ गोष्ठी  विषयहरूमा 
सहभागीहरूको आफ्नै 
सान्दर्भिक 
अनुभिहरूमा आधारित 
सामूहहक छलफल 

 

िूर्ना तथा 
प्रलबलध 
शाखा/योजना 
शाखा, बागमती 
गाउँपाललका 

अझै शरुुिात 
नगररएको 

गाउँ पाललका स्तरमा विलभन्न विपद 
प्रलतकायवमा  अनभुि हालिल गरेका 
अन्य पाललकाका व्यशिहरु, यिै 
पाललकाका  िरुक्षाकमी तथा  अन्य 
लबज्ञहरुलाई बोलाई छलफल 
र्लाउने  

 

३ िमूह कायव र 
प्रस्ततुीकरर्,  लिमलेुशन 
व्यायाम, 

अन्तरवियात्मक 
खेलहरू 

योजना शाखा/ 

स्िास्थ्य शाखा 
बागमती 
गाउँपाललका 

अझै शरुुिात 
नगररएको 

लबज्ञ माफव त यि प्रकारको भर् ुवअल 
घटना तथा अभ्याि गराइने 

 

 

ग. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना पनुरािलोकन िमयताललका 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना पनुरािलोकन िमयताललकागाउँपाललका विपद व्यिस्थापन िलमलतको 
बैठक पछी तय गररनछे l 

योजना 
पनुरािलोकन गररन े

अिलध 

शजम्मेिार 
लनकाय 

गनुवपने मखु्य कायव (बैठक गने,बजेट 
व्यिस्था आदद) 

अको योजना पनुरािलोकन िा अद्यािलधक 
गने बैठकको अनमुालनत लमलत 

हरेक बर्षव को 
बैशाख बाट शरुु 
गररने  

विपद 
ब्यबस्थापन 
िलमलत , 
गाउँ 
पाललका  

बैठक, माइनटु, लबगत बर्षवको विपद 
शशर्षवकमा  छुट्टाइएको बजेटको 
िलमक्षा गने तथा नयाँ बर्षवको लालग 
विपद िम्बशन्ध बजेटको लालग 
छलफल गने 

हरेक दइु दइु मवहनाको अन्तरकालमा 
बैठक बस्ने र लबगतको कायवको 
पनुरािलोकन गने 

घ. घटना वििरर् प्रलतिेदन ढारँ्ा 
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१. तयार गने गाउँपाललका: घ्याङलेख गाउँपाललका 

२. प्रलतिेदन तयार गरेको लमलत्ः  

३. पेश गरेको लनकाय्ः (शजलला विपद् व्यिस्थापन िलमलत, प्रदेश िरकार, िङ् घीय मालमला तथा 
िामान्य प्रशािन मन्त्रालय आदद)    

४. बोधाथव्ः (शजलला विपद् व्यिस्थापन िलमलत, प्रदेश िरकार, िङ् घीय मालमला तथा िामान्य 
प्रशािन मन्त्रालय आदद)   

५. प्रलतिेदन अिलध (२०७७ रै्त्र देशख२०७८ आर्षाढिम्म)     

६. िामान्य अिस्था (प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनिङ्ख्या, क्षलत भएको घर आदद)  

७. पूिवतयारी कायवको वििरर्   

८. पूिवतयारी योजना (िरकारी लनकाय, नेपाल रेडिि िोिाईटी, गैरिरकारी के्षत्रबाट प्रदान गररने 
पूिवतयारी योजना/कायव) 

९. खोज, उिार र राहतको वििरर् (िरकारी, गैर िरकारी, नेपाल रेडिि िोिाईटी र राििङ् घीय 
लनकायहरूबाट भएको खोज, उिार र राहत)  

१०. खोज, उिार र राहतको योजना (िरकारी, रेडिि, गैरिरकारी के्षत्रबाट प्रदान गरीने खोज, 
उिार र राहतको योजना) 

११. पूिवतयारी तथा खोज, उिार र राहतमा देशखएका कमी िा कदठनाई 

१२. िमस्या िमाधानका उपाय िा अिश्यक िहयोगको अपेक्षf 
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