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 कृतज्ञता 
यस गाउँपालिकाको विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना २०७८ िाई यस बर्व तयार गररएकोमा 
मिाई खलुि िागेको छ । विजयनगर गाउँपालिका बाढी, नदीकटान पटान, आगिागी, खडरेी, 
महामारी तथा भुकम्पको हहसाििे अतत नै जोखखममा रहेको र विगतका बर्वहरुमा यसिे तनकै 
जनधनको क्षतत पुयावईरहेको पररप्रेक्षमा तयार पाररएको यस योजनािे बाढीबाट हुन सक्ने असर 
तथा प्रभाििाई न्यूतनकरण गरी मानिीय सहयोग पुयावउन सरिता यायाउन ेविवािास गरेको छ । 
बबलभन्न जजयािाबाट हुने उच्च बसाई सराई, अव्यिजथथत बथती, मौसम पररिवतन, विगतमा 
बाढीिेपारेको प्रभाि तथा असर जथता पक्षहरुिाई ध्यानमा राखख विजयनगर गाउँपालिकाको 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रततकायव योजना २०७८ िाई नेपाि सरकारको सङ् घीय मालमिा तथा 
सामान्य प्रिासन मन्राियको तनदेलिका अनुसार तयार गररएको छ । यस योजनिाई तयार 
गदाव विगतको बबपद् बाट  भएका अनुभििाई लसकाईको रुपमा लिई मानिीय सहयोगका प्रकार 
तथा क्रियाकिापका आठ िटा क्षेरिाई (Cluster) अझै बढी जजम्मेिार बनाउने प्रयास गररएको छ 
। 

अन्तमा यस गाउँपालिकाको विपद् पुिवतयारी तथा प्रततकायव योजना तयार गने िममा सहयोग 
पुयावउनु हुने राजनतैीक दिका प्रतततन ध, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संथथाका प्रमुख तथा 
प्रतततन धहरु, नेपाि प्रहरी, सिर प्रहरी, नेपाि रेडिस सोसाइटी, सम्िजन्धत क्षेरका (Cluster) 
प्रमुख, परकार लमरहरुिाई धन्यिाद हदन चाहन्छु र वििरे् गरर यस योजनािाई तयार गन े
िममा प्रारम्भ देखखनै सहजजकररीण गनव सहयोग पुयावउनु हुने दलित विकास केन्र कवपिबथतु र 
केयर नेपाििाई हाहदवक धन्यिाद हदन चाहन्छु । 
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पररच्छेद एक 

प्रारम्बिक 

१.१पषृ्ठिबूि 

नेपािको संविधानिे विपद्  व्यिस्थापन स्थानीय तहको एकि अबधकार सूचीको रुपिा सूचीकृत गरेको छ। 
संिैधाबनक व्यिस्था कायावतियियन गनव सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहिा नीबत, ऐन, बनयि तथा बनदेम्शकाहरु 
तजुविा िएका छन।् साथै विपद् व्यिस्थापनका िाबग केतिर देम्ख सिदुाय तहसबि विबिन्न संस्थागत संरचना 
गठन गरी वययाशीि रहेका छन।् स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबत पबन यस्तै संरचनािध्येको एक हो। 
स्थानीय तहिा हनुे विपद् व्यिस्थापनको सतिदिविा यस सबिबतको िहत्िपूणव िबूिका रहेको हतुिछ। स्थानीय 
तहिा गररने विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव सबितिधी कायविाई व्यिम्स्थत र प्रिािकारी ढङ्गिाट सबपन्न गनव 
सबिबतिे यस सबितिधी छुटै्ट योजना तजुविा गनुवपने हतुिछ। विद्यिान कानूनी व्यिस्था अनरुुप सिेत स्थानीय 
तहिे विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा गनव आिश्यक रहेको छ। 

जििाय ुपररितवन तथा अतिय विबिन्न कारणिाट संसारिा प्रकोप जोम्खिको अिस्थािा िषेनी िवृद्ध हनुे गरेको 
छ।यस विजयनगर गाउँपाबिका पबन यस्ता प्रकोप जोम्खिहरुिाट अछुतो रहन सकेको छैन। यस 
गाउँपाबिकािा विपद् िाट हनु ेजनधनको क्षबत तियूनीकरण गनव, विपद् को प्रबतकायव र पनुिावििाई गबत ददन र 
यस कायविा सरोकारिािाहरु िीचको सितिियिाई प्रिािकारी िनाउन विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना 
तजुविा गनव आिश्यक देम्खएको छ।  

प्रस्ततु सतिदिविा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (न) र 
नेपाि सरकारिाट जारी विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा िागवदशवन, २०७६ अनरुूप यस 
गाउँपाबिकािे यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तयार गरेको छ। 

१.२ योजनाको उद्दशे्य 

यस गाउँपाबिकािा विपद् व्यिस्थापनको पूिवतयारी र यससबितिधी प्रबतकायविाई प्रिािकारी िनाई सबिावित 
जनधनको क्षबत कि गनुव यस योजनाको प्रिखु उद्दशे्य हो। यसका अतिय उद्दशे्यहरु देहाय ििोम्जि रहेका 
छन््ः   

(क) विपद् प्रबतकायवका िाबग विषयक्षेत्रहरूको िबूिका तथा म्जबिेिारी बनधावरण गनुव, 

(ख) विपद् प्रबतकायवका िाबग िखु्य म्जबिेिार तथा सहयोगी बनकायहरूको पवहचान र अद्यािबधक गनुव, 
(ग) विपद्को िेखाजोखा, जोम्खि नक्साङ् कन, विगतिा घटेका विपद्का घटनाहरुको त्याङ् क सङ् किन र 

विश्लणेका आधारिा जोम्खि सूम्चत योजना तजुविा गनुव, 

(घ) विपद् प्रबतकायवका िाबग सािातिय पूिवतयारी, पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी तथा आपत् कािीन 
प्रबतकायवका वययाकिापहरू तय गनुव र  

(ङ) विपद् प्रबतकायवका िाबग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र जनशम्िको िेखाजोखा एिि ्सबिावित विपद्को 
सािना गनव आिश्यक क्षिताको आकंिन, प्रके्षपण र प्रितिध गनुव। 
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1.३ योजना तजुविा प्रवयया 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा िागवदशवन, २०७६ िे गाउँपाबिकाको स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन सबिबतको नतेतृ्ि र विपद् जोम्खि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापनको के्षत्रिा संिग्न बनकाय तथा 
विषयक्षेत्रको सहिाबगतािा विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा गनुवपने व्यिस्था गरेको छ। सोही 
व्यिस्थाअनसुार यस गाउँपाबिकािे सहिाबगतािूिक प्रवयया अपनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना 
तजुविा गरेको छ। विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा गदाव अििबिन गररएको प्रवययागत ढाँचा 
देहाय ििोम्जि रहेको छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

िाबथ उम्ल्िम्खत ढाँचािा योजना तजुविाका चरणहरुको सङ्क्षेपिा ति चचाव गररएको छ्ः 

१.३.१गाउँपाबिका विपद् व्यिस्थापन सबिबतको िैठक 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तयारीका िाबग सिवप्रथि बिबत ……....…. िा गाउँपाबिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सबिबतिे तयारी िैठकको आयोजना गरेको बथयो। िैठकिे योजना तजुविा गनव आठ िटा 
विषयक्षेत्रहरुको बनधावरण गनुवका साथै विगतका विपद्का घटनासबितिधी त्याङ् क, प्रकोप नक्सा, 
सङ् कटासन्नता तथा जोम्खि आकंिन, पूिावनिुान एिि ्पूिवसूचना प्रणािी र विपद् सबितिधी विद्यिान सतिदिव 
सािग्रीको सिीक्षा गनव र योजना तजुविा प्रवययािा प्राविबधक सहयोग गनवका िाबग अनिुि प्राप्त विज्ञ सिेत 
रहेको प्राविबधक कायवसिूह (Technical Working Group) गठन गरेको बथयो। प्राविबधक कायवसिूहको 
िैठकको कायवसूची अनसूुची-१ िा संिग्नछ। स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सबिबतको िैठकिे कायव सिूहिाई 
काि, कतवव्य र म्जबिेिारी सवहत अनसूुची-२ ििोम्जिको कायावदेश प्रदान गरेको बथयो। िैठकिे स्थानीय 
तहिा कायवरत सरोकारिािा र साझेदार संस्थाको पवहचान तथा सूचीको प्रस्ताि तयार गरी सूचीिाई पूणवता 
प्रदान गने विषयिाइ कायवसिूहको म्जबिेिारीिा सिािेश गने बनणवय सिेत गरेको बथयो। यसरी पवहचान 
गररएका सरोकारिािा बनकायहरूको वििरण अनसूुची-३ िा सिािेश गररएको छ। 

 
   

आधारितू अध्ययन 

e"t 

 कायावतिियन, अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा बसकाई 

 

 

 

पररिाम्जवत िस्यौदा तयारी 
 

योजनाको परीक्षण 

 

प्रारम्बिक िस्यौदा तयारी 

 

 

कायवशािा  
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१.३.2 आधारितू अध्ययन 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतिाट स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबितिधी िौजदुा नीबत, योजनाहरू, विपद्का 
घटना सबितिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अतिय सातिदबिवक सािग्रीहरुको पनुराििोकन 
र सिीक्षा गरी विपद् जोम्खि सबितिधी आधारितू अध्ययन(Baseline Study) र विश्लषेण गररएको बथयो। 
योजना तजुविाका यििा देहाय ििोम्जिका त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अबििेखहरुको सिेत अध्ययन 
तथा विश्लषेण गररएको बथयो्ः- 
 विपद्  व्यिस्थापन सबितिधी सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीबत, ऐन, बनयि तथा बनदेम्शका, 
 विपद् जोम्खि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय रणनीबत, २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको 

रणनीबतक कायवयोजना, 
 विगत ३० िषवको विपद्का घटना सबितिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता 

तथा जोम्खि आकंिन, पूिावनिुान तथा पूिवसूचना प्रणािी सबितिधी त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र 
अबििेखहरु, 

 विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रबतकायव योजना तथा विषयक्षेत्रगत आकम्स्िक योजनाहरू, 

 विपद्सँग सबिम्तिधत प्रबतिेदनहरू, 

 स्थानीय विपद्को इबतहास (िकूबप, िाढी, नदी कटान र पटान , आगिागी, िहािारी, सडक दघुवटना 
आदद), 

 विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्यास, अनिुि तथा बसकाई, 

 गाउँपाबिकाको प्रकोप, सङ् कटासन्नता तथा जोम्खि िेखाजोखा  प्रोफाइि, 

 स्थानीय िौसि तथा िाढी पूिावनिुान र पूिवसूचना प्रणािी, िहािारी बनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 
कायवयोजना, 

 जनसंख्या वििरण, सडक सञ्जाि, नदी, िसोिास क्षते्र तथा गाउँपाबिकाको सीिाना देम्खने नक्सा, 
 गाउँपाबिकाको आिबधक योजना, विषयक्षेत्रगत योजनाहरू, प्रबतिेदनहरू। 

1.३.3 विषयक्षते्र (क्िस्टर) को िैठक 

विषयक्षेत्र अतितगवत पने सरोकारिािा बनकायहरूको पवहचान, सािातिय पूिवतयारी योजना, पूिावनिुानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना, आपत् कािीन प्रबतकायव योजनाका वययाकिापहरु, विषयके्षत्रसँग सबिम्तिधत 
स्रोतहरूको आकंिन, आिश्यकताको िेखाजोखा आदद विषयहरूिा छिफि गनव स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबतको आयोजनािा िैठकहरू सञ्चािन गररएको बथयो। विषयक्षेत्रगत रुपिा योजनाको प्रस्ताि तयार गनव 
विषयक्षेत्रगत सबिबतहरु गठन गररएको बथयो। विषयक्षते्रको सबिबतहरुको िैठकको कायवसूची अनसूुची-४ िा 
प्रस्ततु गररएको छ। विषयके्षत्रका सदस्य संस्था (Cluster Member) र ती बनकायहरुको कायवशतव 
अनसूुची-५ िा तथा अगिुा सहयोगी संस्था (Lead SupportAgency) को कायवशतव अनसूुची-६ िा सिािेश 
गररएको छ।  
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1.३.4 कायवशािा गोष्ठी 
विषयक्षेत्रहरुको बनष्कषव तथा प्राप्त योजनाको प्रस्ताि उपर छिफि गनव स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सबिबतको 
नेततृ्ििा कायवशािा गोष्ठी आयोजना गररएको बथयो। कायवशािा गोष्ठी आयोजना गनुवअम्घ स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन सबिबतको िैठक िसी विषयक्षेत्रिाट प्राप्त बनष्कषव तथा योजनाको प्रस्ताििा पयावप्त छिफि र 
आिश्यक पररिाजवन गररएको बथयो। कायवशािािा विषयक्षेत्रहरुको िैठकिाट प्रस्तावित वििरण तथा योजना 
उपर छिफि गरी सझुाि सङ् किन गररएको बथयो। कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची अनसूुची-७ िा संिग्न 
रहेको छ।  

बिबत २०७९ जेष्ठ १९ सञ्चाबित कायवशािा गोष्ठीिा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतका सदस्यहरू, 
विषयक्षेत्रका सदस्य सङ् घ/संस्थाहरू साथै राजनैबतक दि, बनजी क्षते्रका प्रबतबनबधहरु, विज्ञ, पत्रकार, 
सङ् कटासन्न सिदुाय िगायतका सरोकारिािाहरुको सहिाबगता रहेको बथयो। कायवशािाको सञ्चािन तथा 
सहजीकरण विज्ञ कायवसिूहिे गरेको बथयो। योजना तजुविा प्रवययािा िानिीय सहायतािा संिग्न सरकारी 
बनकाय तथा राविय एिि ्अतितरावविय गैरसरकारी संस्थाहरुिाट सहयोग उपिब्ध रहेको बथयो। 

1.३.5 योजनाको िस्यौदा तयारी 
उपिब्ध नीबत, कानून तथा दस्तािेजको अध्ययन तथा विश्लषेण, विषयक्षते्रहरूको छिफि र दितीय स्रोतिाट 
सङ् किन गररएका सूचनाहरू र कायवशािा गोष्ठीिाट प्राप्त बनष्कषव र सझुाि सिािेश गरी गाउँपाबिकाको 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजनाको प्रस्ततु िस्यौदा तयार गररएको छ।  

1.३.6 योजनािा प्रस्तावित वययाकिापको परीक्षण 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजनाको िस्यौदािा प्रस्ताि गररएका िखु्य वययाकिापहरु उपयिु िए 
निएको र त्यस्तो वययाकिाप कायावतिियन गने क्षिता गाउँपाबिका तहिा उपिब्ध िएनिएकोसबुनम्ित गनव 
सरोकारिािाहरूको सहिाबगतािा कृबत्रि घटना अभ्यास (Simulation Exercise) िाफव त परीक्षण सिेत 
गररएको बथयो।यस्तो परीक्षणिाट प्राप्त िएका पषृ्ठपोषणिाई पबन यस योजना तजुविाको यििा ध्यान 
ददइएको छ। 

1.३.7 पषृ्ठपोषण  सङ् किन र अम्तिति िस्यौदा तयारी 
कायवशािा तथा कृबत्रि घटना अभ्यास सिेतिाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारिा तयार िएको विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रबतकायव योजनाको िस्यौदािा सरोकारिािा बनकाय, सङ् घ संस्था र विज्ञहरूको सझुाि बिईएको बथयो। 
यसरी प्राप्त िएका सझुाििाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतिे पूनराििोकन गरी विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रबतकायव योजनािाई अम्तिति रुप ददईएको छ। 
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पररच्छेद दईु 

विपद् जोम्खि र व्यिस्थापनको अिस्था 
 

२.1 गाउँपाबिकाको संम्क्षप्त पररचय 

विजयनगर गाउँपाबिका िमु्बिनी प्रदेश अतितगवत कवपििस्त ु म्जल्िािा पदवछ। यो गाउँपाबिकाका पूिविा 
म्शिराज नगरपाबिका, पम्िििा दाङ्ग म्जल्िा र बछिेकी ििुकु िारत, उिरिा दाङ्ग म्जल्िा र दम्क्षणिा 
कृष्णनगर नगरपाबिकाको सीिानाबित्र अिम्स्थत रहेको छ। यो गाउँपाबिका सिरुी सतहिाट ११४.५ देम्ख 
१३७.१ बिटरसबिको उचाईिा अिम्स्थत छ। सङ् घीय राजधानी काठिाण्डौंिाट कररि २१० वकिोबिटर, 
प्रदेश राजधानी दाङ्गको िाििुाङिाट ४० वकिोबिटर र म्जल्िा सदरिकुाि तौबिहिािाट ४० वकिोबिटर 
दूरीिा रहेको छ। ७ िटा िडा रहेको यस गाउँपाबिकाको क्षते्रफि १७३.१९ िगव वकिोबिटर रहेको छ। 
यस गाउँपाबिकाको केतिर िडा नबिर ५को खरुुहरुरयािा  रहेको छ। 

 

वियि सबित २०६८ को जनगणना अनसुार यहाँको घरधरुी सङ्ख्या ६,३६१ र जनसङ्ख्या ३६,९३७   
(िवहिा्ः १८,८३१ र परुूष्ः १८,१०३) रहेको छ। यस गाउँपाबिकािाट २०७८  साििा गरेको 
जनगणना अनसुार हािको कूि घरपररिार सङ्ख्या ६,३६१ र जनसङ्ख्या ४३४४०  (िवहिा्ः २१,८७८ 
र परुूष्ः२१,५६२) पगेुको छ। यो गाउँपाबिका तराई क्षेत्रको सिथर ििूागिा अिम्स्थत छ। यस 
गाउँपाबिकाको हािापानी सिम्शतोष्ण रहेको छ। यहाकँो अबधकति तापयि ४४ बड.से. सबि पगु्ने र 
तियूनति तापयि ४.५ बड.से. सबिपगु्न ेगरेको छ।यसैगरी औसत िावषवक िषाव १५,०० बिबिबिटर रेकडव 
गररएको छ।  

2.२ गाउँपाबिकािा विद्यिान प्रिखु प्रकोपहरु 

यस गाउँपाबिकाको विद्यिान प्रिखु प्रकोपहरूिा िाढी, नददकटान, आगिागी, िकूबप, िहािारी, हािाहरुी, 
िानि ितियजतित ुितिि, आगिागी, सखु्खा/खडेरी, शीतिहर, अबसनापानी, चट् याङ, सडक दघुवटना, ि ुआदद 
पदवछन।्गाउँपाबिकाको विपद् जोम्खि प्रोफाइि २०७८  अनसुार िाढी र आगिागी  प्रकोपिाट यस क्षेत्रिा 
जनधनको सिैितिदा िढी क्षबत हनु ेगरेको छ।त्यसैगरी िहािारी, हािाहरुी, कृवष िािीिा हनु ेरोग, पशरुोग, 
आगिागी, शीतिहर, खडेरी, अबसनापानी, िानि-ितियजतित ुितिि, सडक दघुवटना र ि ु जस्ता प्रकोपहरूिाट 
पबन हरेक िषव जनधनको क्षबत हनुे गरेको छ। 

2.३ विगतका विपद् को अिस्था विश्लषेण 

यस गाउँपाबिकाको विपद्को अिस्था विश्लषेण गदाव सिैितिदा िढी क्षबत आगिागी र िाढीिे गरेको छ, 
जसको पूनरािृम्ि पबन उच्च रहेको छ। िूित्ः िाढी र नददकटानिे घरजग्गा डिुान गने, घर जिाउने, 
खेबतयोग्य जबिन तथा सािदुावयक िनको जबिन कटान/पटान गने गरेको र यसिाट अस्थायी िा स्थायी 
रूपिा िषेनी ५८९ पररिार प्रिावित हनुे गरेका छन।्  
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त्यसिाहेक कोबिड-१९, डैंग,ु झाडापखािा जस्ता िहािारी, हािाहरुी, िानि-ितियजतित ु ितिि, शीतिहर, 
सखु्खा/खडेरी, आगिागी, चट्याङ, सडक दघुवटना जस्ता प्रकोपिाट पबन उल्िेख्य िात्रािा क्षबत िएको 
छ।विपदको  ऐबतहाबसक सियरेखाको निनुा अध्ययनिाट प्राप्त त्यांकको विश्लषेण गदाव बिगत  ३०  िषविा  
११ जना िाबनसको ितृ्य ु िएको छ । यी िध्ये िाढीिाट २ जना, आगिागीिाट ४, शीतिहरिाट ३,  

सपवदंशिाट २ जना रहेको देम्खतिछ । विस्ततृ अध्ययन गरेिा यो संख्या अझै िढन सक्ने अनिुान गररएको 
छ । आबथवक, िौबतक र िानिीय क्षबतको तिुना गने हो िने आगिागीिाट धेरै िौबतक र िाढीिाट धेरै 
आबथवक क्षबत िएको देम्खतिछ िने झाडापखािािाट धेरै िाबनसहरु प्रिावित िएको देम्खतिछ । नेपाि सरकार 
गहृ ितित्राियको बड आर आर पोटवििा उल्िेख िए अनसुार सन २०११ अवप्रि  देम्ख २०२२ अवप्रि  
सबिको रेकडव अनसुार कवपििस्त ुम्जल्िािा घटेका ५५५ प्रकोपका घटनाहरु िध्ये ५५ िटा अथावत ९.९ 
प्रबतशत घटनाहरु यस गाउँपाबिकािा िएको उल्िेख छ । यी घटनाहरुिा २ जना िाबनसको  ितृ्य ुिएको, 
८ जना घाइते िएको, १३८ पररिार प्रिावित िएको, ३३ चौपाया र २०१ घर तथा गोठ नष्ट िएको र रु. 
३,३१,५९,००० िरािरको  क्षबत िएको उल्िेख छ । 

यस गाउँपाबिका क्षेत्रिा गत िषविा ५पटक ितिदा िढी प्राकृबतक, गैर प्राकृबतक तथा जििाय ु र गैर 
जििायजुतिय साना र ठूिा प्रकोप तथा विपद्का घटनाहरू घटेका छन।् यस गाउँपाबिकािा आिृम्ि र 
गम्बिरताको आधारिा अतिय प्रकोप तथा घटेका विपद्का घटनाहरुको तिुनािा िाढी तथा नदीकटानको 
असर तथा प्रिाि िढी देम्खएको छ जसको कारणिे जनधन, व्यम्िगत सबपम्ि र अन्नपात सिेत क्षबत हनु े
गरेको छ। यस्ता प्रकोप तथा विपद् िाट विपन्न िगव, सिदुायको आबथवक अिस्था थप किजोर िने्न गरेको 
छ। यसरी विपद् को चपेटािा पने घरपररिार तथा सिदुायिाई उत्थानशीि र अनकुुबित िनाउन आिश्यक 
छ।  

िडागत जोम्खिको आिश्था 

 

 

प्रकोप स्तरीकरण  
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2.३.1 विपद्को ऐबतहाबसक सियरेखा: 
यस गाउँपाबिकािा विगत तीस िषवयता विबिन्न सियिा घटेका प्राकृबतक, गैह्रप्राकृबतक, जििायजुतिय 
विपद्का घटनाहरुको ऐबतहाबसक सियरेखा, सोको प्रिाि र प्रिावित क्षेत्र, पूिवतयारी र प्रबतकायवका िाबग 
गररएका प्रयासिाई तिको ताबिकािा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

विपद् 

घटनाको 
िषव विषयके्षत्रिा परेको प्रिाि 

प्रिावित 
स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका िाबग 
गररएका प्रिखु प्रयासहरु 

िाढी/नदी 
कटान र 
पटान  

२०४२ साि  कृवर्, आिास, भौततक 
सरंचना  

नौरंगीका २० 
घर  विथथावपत  

खोज तथा उद्धार, राहत, 
पनुथथावपना  

२०४६ साि  जग्गा कटान र पटान   कटतनया, 
जबबरैठ, कटुिा, 
सेमरी, 
नेउिागजं 
कुकुभुवक्िा र 
गोब्रह्िा  

मािपोत लमन्हा गरेको  

२०७१ साि  भौततक सरंचना र 
मानिीय  

देिीपरु, कटुिा  खोज तथा उद्धार, 
पनुथथावपना र राहत  

२०७४ साि  आिास, भौततक सरंचना, 
मानिीय र कृवर्  

सब ैिडाहरुमा  खोज तथा उद्धार, राहत, 
पनुथथावपना 

२०७७ साि  भौततक सरंचना, जबबरैाठ  खोज तथा उद्धार, राहत, 
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विपद् 

घटनाको 
िषव विषयके्षत्रिा परेको प्रिाि 

प्रिावित 
स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका िाबग 
गररएका प्रिखु प्रयासहरु 

मानिीय  पनुथथावपना 
२०७८ साि  कृवर् र भौततक सरंचना  सब ैिडाहरुमा नेपाि सरकारबाट कृवर् 

उत्पादनमा राहत  

िहािारी 

२०४५ साि  मानिीय  खुरुहुररया  थिाथ्य लिविर सचंािन 

२०५० साि  मानिीय  सब ैिडामा  थिाथ्य लिविर सचंािन 

२०७६ साि  मानिीय  सब ैिडामा क्िारेन्टाइन र आइसोिेसन 
सचंािन  

२०७८ साि  मानिीय  िडा न ं५,३,२,७ थिाथ्य लिविर सचंािन  

हािाहरुी 
२०७० साि  भौततक सरंचना  सब ैिडामा राहत प्रदान  
२०७८ साि  भौततक सरंचना  सब ैिडामा राहत प्रदान  

खडरेी  २०४२ साि  कृवर्, मानिीय  सब ैिडामा मजदरुी गरेर हदन काटीयो  
२०५१ साि  कृवर्  सब ैिडामा मजदरुी गरेर हदन काटीयो, 

मािपोत माफ भयो  
२०७७ साि  कृवर्  सब ैिडामा मजदरुी गरेर हदन काटीयो, 

मािपोत माफ भयो  
आगिागी  २०७१ साि  भौततक सरंचना, 

मानिबथती  
नौरंगी टोि  राहत वितरण तथा बजथत 

तनमावणमा सहयोग  
२०७३ साि  भौततक सरंचना, 

मानिबथती 
खतनया गाउँ, 
गेहुिाजोत, 
दत्तपरु  

राहत वितरण तथा बजथत 
तनमावणमा सहयोग 

२०७६ साि  भौततक सरंचना, 
मानिबथती 

गगुौिी र 
मानपरु  

राहत वितरण तथा बजथत 
तनमावणमा सहयोग 

स्रोत्ः स्थानीय सिदुायसंग सिहु छिफि २० जेष्ठ २०७९  

2.३.2 विपद्को आिमृ्ि र गम्बिरता 
यस गाउँपाबिकािा विगत तीस िषव यताका विपद्हरुको आिृम्ि र गम्बिरताको संम्क्षप्त वििरण तिको 
ताबिकािा प्रस्ततु गररएको छ: 

य.सं. विपद् वििरण आिमृ्ि (Frequency) गम्बिरता (Intensity) कैवफयत 

१ िाढी १२ पटक २ जना िाबनसको िरेको, 
५० घर ित्केको   

 

२ नदी कटान र पटान  प्रत्येक िषव  औरैया, म्चराई र सरुई 
खोिाको वकनारिा रहेका  
िडा नबिर 
१,२,६,५,४,र ७ का 
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य.सं. विपद् वििरण आिमृ्ि (Frequency) गम्बिरता (Intensity) कैवफयत 

कटबनया,कटुिा, सेिरी, 
नेउिागंज, कुकुि ुवक्िा र 
गोब्रह्वा सिदुायिा बनरतितर 
कटान १० बिगहा  

३ िहािारी ३ पटक ९ जना िरेको र परैु 
सिदुाय प्रिावित  

 

४ हािाहरुी २६ पटक ११० घर ित्केको   

५ म्शतिहर/िू  २७ पटक दैबनक जीिनिा सिस्या   

६ िािी तथा पशरुोगजतिय 
िहािारी 

१० पटक जनजीिन प्रिावित िएको   

७ िानि ितियजतित ुितिि ३० पटक िषेनी दखु ददने गरेको   

८ खडेरी ६ पटक  केवह उत्पादन न िएर 
िावहर किौना जाने परेको  

 

९ आगिागी  १९ पटक  १०९ घर जिेको र एक 
िाच्चा िरेको  

 

स्रोत्ः स्थानीय सिदुाय र गाउँपाबिकासंग सिहु छिफि २० जेष्ठ २०७९ 

2.३.3 विपद् िाट िएको क्षबतको वििरण: 
यस गाउँपाबिकािा विगत तीस िषविा विबिन्न विपद् िाट िएको क्षबतको वििरण देहायअनसुार रहेको छ: 

य.सं. विपद्को वकबसि क्षबतको वििरण िानिीय क्षबत 

अनिुाबनत आबथवक क्षबत 
(रु. िाखिा) 

१. िाढी ६० घर 
ित्केको, कृवष 
िािी  

२ जना  ५ करोड  

२. नदी कटान र पटान  १० बिगह 
कटान  

- ९० िाख  

३. िहािारी परैु पाबिकािा 
असर  

९ जना  औषधी खचव १० िाख  

४. हािाहरुी ११० घर 
ित्केको  

- १.२५ करोड  

५. म्शतिहर/िू  अन्न िािी र 
िानि स्िास्थ  

- १.५ करोड  

६. िािी तथा पशरुोगजतिय िहािारी सािातिय 
उपचार सबि 
गनुव परेको  

- १ करोड  
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य.सं. विपद्को वकबसि क्षबतको वििरण िानिीय क्षबत 

अनिुाबनत आबथवक क्षबत 
(रु. िाखिा) 

७. िानि ितियजतित ुितिि िािी नोक्सान 
गने गरेको  

- २ करोड  

८. खडेरी िािी 
उत्पादनिा 
कबि haa  

- ३ करोड  

स्रोत्ः स्थानीय सिदुाय र गाउँपाबिकासंग सिहु छिफि २० जेष्ठ २०७९ 

वियि सबित ्२०७६ सािको िाघ देम्ख शरुु िएको कोबिड-१९ िहािारीिे २०७८ चैत्र सबििा यस 
गाउँपाबिकािा ११ िवहिा र २७ परुुष गरर जबिा ३८ जनािा संयिण िएको र सोिाट ३ िवहिा र ३ 
जना परुुष गरर ६ जनाको ितृ्य िएको छ।साथै यसिाट आबथवक सािाम्जक के्षत्र सिेत उल्िेख्य िात्रािा 
प्रिावित िएकोछ।  

विगत पाँच िषविा हािाहरुीिे कसैको जनाको ितृ्य ु िएको छैन तर  १५ जना घाईते, ७५ घरहरु 
पूणव/आमं्शक क्षबत, ४ िटा विद्याियका ििनहरू पूणव/आमं्शक क्षबत, ९ िटा अतिय िौबतक संरचनाहरू क्षबत 
िएको छ िने १५०० घरपररिार प्रिावित िएका छन।् हािाहरुीिे सािातिय रूपिा हरेक िषव क्षबत 
परु् याउनगेरेको िएता पबन वियि सबित ्२०७५ िा आएको हािाहरुीिे सिैितिदा िढी क्षबत गरेको बथयो, 
जसिा ितृ्य ुर घाईतेको आवप्रय खिर सनुु्न परेको बथएन तर पबन ६५ घरधरुीिाई क्षबत परु् याएको बथयो।  

उपिब्ध त्याङ् कअनसुार विगत पाँच िषविा िाएका आगिागीका घटनािाट ४ जनाको ितृ्य ुिएको, १२ 
जना घाईते िएको, १५०  घरगोठ जिेर नष्ट िएको, घरिा िण्डारण िएको िगिग १७६ कुतिटि अन्न 
जिेको िएको पाईएको छ।  

खडेरी/सखु्खापन ददन प्रबतददन िढदै गएको छ। पानीको िाग िढे अनरुूप आपूबतव हनु नसकेको अिस्था 
छ।यहाँ खडेरीको सियिा विदेश गएर किाउने र पररिार पाल्ने काि िैरहेको छ । 

जङ्गिी जनािरहरूको िाबग आिश्यक र पयावप्त खानेकुराको अिाि िढ्दै गएकोिे यस्ता जनािरहरू िस्तीिा 
आई खेबतिािी नष्ट गने यि िढ्दै गएको छ। छाडा छोबडएका पशचुौपायाहरूिे सिेत खेतिा िगाएको 
अन्निािी नष्ट गने गरेका छन।् तरकारी, अन्निािी र पशचुौपायाहरूिा रोग/वकटाणकुो सिस्या िढ्दै गएको 
छ। जििाय ुपररितवनका कारण िविष्यिा िौसिजतिय प्रकोपहरूको प्रकृबत, िात्रा र यसिाट हनुे क्षबत अझै 
िढ्न सक्ने अनिुान गररएको छ। 

2.४ सबिाव्य प्रकोप तथा सबिावित प्रिाि के्षत्र 

यस गाउँपाबिकाका ७ िटा िडाका १२० िम्स्त िध्ये २० कृवष क्षेत्र र. ३ िन क्षेत्रहरू म्चरैया र ओरै 
नदीको िाढी/नदी कटान र पटान को जोम्खििा रहेका छन।् विश्वव्यापी िहाव्याधी कोबिड-१९ को असर 
सिै िडािा रहेको िएता पबन ७ नबिर िडा गणेशपरुिा यसको जोम्खि िढी देम्खतिछ। हािाहरुी, शीतिहर, 
अबसनापानी, खडेरीिाट प्राय्ः सिै िडाहरूिा असर पनव सक्छ। जङ्गिी जनािर र छाडा पशचुौपायािाट 
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जनधनिा क्षबत हनुे सबिािना ५, ७, ६, १ र २ िडाहरूिा िढी देम्खतिछ।िनिा हनुे आगिागीिाट १ 
नबिर िडािा िढी असर पने देम्खतिछ। िकूबपिाट हनु सक्न े क्षबतिाट िन े सिै िडाहरू र जनसंख्या 
प्रिावित हनुे अिस्था छ। 

2.५प्रकोपहरुको सबिाव्य जोम्खि विश्लषेण 

यस गाउँपाबिकािा रहेका घरहरूको िनािटहेदाव ६ रेक्टर स्केि बयाग्नटे्युडको िकूबप गएिा कम्बतिा ६० 
प्रबतशत घरहरू िस्न नबिल्ने गरी ित्कन सक्ने सबिािना आकंिन गररएको छ। यस क्षते्रिा िाढी/नदी 
कटान र पटान िे विगत िषवहरूिा धेरै क्षबत गरेको छ। विगत २०७४ िषवको जम्िकै ठूिो िषाव िएिा 
३५० घरपररिारहरू (१५,००० जना) प्रत्यक्ष प्रिावित हनुसक्ने देम्खतिछ।   

यस के्षत्रिा जििाय ुपररितवनको प्रके्षपण अनसुार िविष्यिा िषाव हनु े ददनहरू घट्न ेतर कूि िषाव १,५०० 
बिबिबिटर देम्ख १० प्रबतशत सबि िढ्न सक्ने आकंिन िएकोिे िविष्यिा िाढी नदी कटान र पटान को 
जोम्खि िढ्न ेसबिािना देम्खतिछ। अब्यिम्स्थत िसोिास तथा किजोर िौबतक संरचना बनिावणको यि िढ्दै 
गएकोिे यसिाट जोम्खि पबन िढ्न सक्न ेदेम्खएको छ। तसथव, कम्बतिा पबन चार हजार ितिदा िढी घरधरुी 
(कररि १७,००० हजार जनसंख्या) िाई आपत् कािीन व्यिस्था गनव सक्ने गरी िाढीको विपद् पूिवतयारी गनव 
आिश्यक देम्खतिछ।  

विगतको हािाहरुीको प्रिृम्ि हेदाव यसिाट १,५०० घरधरुी (कररि ६,००० जनसंख्या) प्रिावित हनु सक्न े
सबिािना रहेको छ। त्यसै गरी शीतिहरिे कररि ९,००० िाबनसहरू, वहउँदे खेबतिािी र पशचुौपायाहरू 
प्रिावित हनु सक्न ेदेम्खतिछ। हािाहरुी तथा शीतिहरको कारण आिश्यक कपडा र खानेकुराको अिाि िई 
िाह्य सहयोग चावहने जनसङ्ख्या ३,००० अनिुान गररएको छ।  

सखु्खा/खडेरीिे िषेनी अन्निािी उत्पादनिा कबि आएको देम्खतिछ। वहउँदयाििा पानीको िूि र ताितिैया 
सकु्दै गएको र िढ्दो तापयिको कारणिे िविष्यिा यस के्षत्रिा सखु्खा/खडेरीको अिस्था झन ्जवटि हनु 
सक्नेछ। अनिुाबनत ३,००० जनसङ्ख्याका िाबग खडेरीका कारण हनुे विपद्  पूिवतयारी गनुवपने हनुसक्दछ।  

िन जङ्गि विनाशका कारण पयावप्त खानेकुराको अिाििा जङ्गिी जनािर िस्तीिा आउने यि िढेको र 
यसिाट अन्निािी नोक्सानीका घटना िवढरहेको गनुासाहरू आउने गरेका छन।् िविष्यिा िाढी, 
सखु्खा/खडेरी, आगिागी, बिचाहा प्रजातीको िनस्पतीको प्रकोप आददका कारण िनिा जनािरको िाबग 
आिश्यक चररचरन तथा िासस्थानको थप विनाश िई खेबतिािी र िस्तीिा जङ्गिी जनािरहरू आउने यि 
अझ िढ्न सक्ने देम्खतिछ। यसिाट िानि तथा ितियजतितिुीच ितिि िढ्दै जानसक्ने सबिािना देम्खएको 
छ।हरेक िषव खडेरी िगातार िढ्दै गएिा कबतपय ितियजतितकुो सङ्ख्या घट्न ेिा िाबसन सक्ने सबिािना 
सिेत रहेकोछ।संरक्षणका प्रयासहरूिे िानि-ितियजतित ुितिि सिाधान गनव सवकने हुँदा यस तफव  विशेष ध्यान 
ददन जरुरी देम्खएको छ। िानि-ितियजतित ुितिििाट िावषवक १० जना घाईते, ५ जनाको ितृ्य ुहनुाका साथै 
रु २५ िाख िरािरको सबपम्िको क्षबत हनु सक्ने सबिािना देम्खतिछ।  
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विकास तथा जीविकोपाजवनको िाबग गररने वययाकिापहरुजोम्खि तियूनीकरण गने, उत्थानशीि क्षिता 
अबििृवद्ध गने र जििाय ु पररितवनको असरको सािना गनव अनकूुि हनुेगरी सञ्चािन गने व्यिस्था 
नबििाएसबि अतिय प्रकोपहरूिाट पबन यस गाउँपाबिकािा जोम्खि िढ्ने सबिािना देम्खतिछ। 

2.६ पूिवसूचना प्रणािीको अिस्था 
यस गाउँपाबिकािा िाढी, आगिागी, डढेिो जस्ता प्रकोपको स्थानीयस्तरिा पूिवसूचना प्रणािी स्थापना 
गररएको छैन। स्थानीय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिरको म्जल्िा, प्रदेश तथा राविय आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिरसँग सबपकव  स्थावपत गरी सूचना आदान प्रदान गने गररएको छ।तल्िो तटीय के्षत्रिा िस्ने 
सिदुायिे िाबथल्िो तटीय के्षत्रिा िस्ने सिदुायिाट नदी सतह गेज ररडरिाई बसधै सबपकव  गरी सूचना प्राप्त 
गने गररएको छ। 

2.७ नीबतगत,कानूनीतथा संस्थागत व्यिस्था 
यस गाउँपाबिकाको विपद् जोम्खि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को आधारिा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत गठन गररएको छ। सबिबतिा हाि रहेका पदाबधकारीहरूको वििरण अनसूुची-८िा 
संिग्न छ। स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबत अतितगवत ८ िटा विषयक्षते्र हेनव अगिुा संस्था तोकी  
सबिम्तिधत विषयक्षते्रको योजना तजुविा र सितिियको म्जबिेिारी प्रदान गररएको छ। विषयक्षेत्रका अगिुा 
संस्था र बतनिा कायवरत पदाबधकारीहरूको वििरण अनसूुची-९िा संिग्न गररएको छ।  

यस गाउँपाबिकािा िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा/इकाई स्थापना गररएको छ। ७ िटा िडािा 
िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन सबिबत गठन गररन ेछ। यस गाउँपाबिकािा विपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना 
गररएकोछ। सो कोषिा आबथवक िषव २०७८ िा गाउँपाबिका र अतिय रय ोतिाट गरी रकि रु 
२६,३७,७८८.३२ रुपैया जबिा िएको छ। कोष सञ्चािन तथा पररचािनको िाबग स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन कोष सञ्चािन कायवविबध तजुविा गररएको छ। यस िाहेक गाउँपाबिकािा विपद् व्यिस्थापन 
सबितिधी नीबत, ऐन, बनयि, िागवदशवन तथा आिश्यक िागवदशवनहरू िनकेा/िने्न यििा रहेका छन।्  

2.८ विषयके्षत्र तथा कायव म्जबिेिारी 
यस गाउँपाबिकािेविपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा र कायावतिियनका िाबग देहाय ििोम्जिका 
आठ िटा विषयक्षते्र बनधावरण गरी देहाय ििोम्जिका कायव म्जबिेिारी प्रदान गरेको छ: 

2.८.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को सियिा सबपूणव सरोकारिािाहरूसँग सितििय कायि गने, विपद्को अिस्था 
आउनसक्ने पूिवसूचना प्राप्त िएपबछ स्थानीय सञ्चार िाध्यििाट सूचना सबप्रषेण गने, प्रकोपको कारण 
सिस्यािा परररहेका िा घाईतेिाई उद्धार गने, हराएकाहरूको खोजी गने, िाबनसको ितृ्य ुिएिा सनाखत 
गरी शि व्यिस्थापन(िा हस्तातितरण)को प्रितिध बििाउने, पीबडतहरूिाई राहत वितरण गनेजस्ता म्जबिेिारी 
बनिावह गनेछ।   
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2.८.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को अिस्थािा पीबडतहरूिाई तत्काि खानेकुरा, विस्थावपत िई म्शविरिा िसेकािाई 
चािि, दाि, ननु, तेि आदद खाद्य सािग्री उपिब्ध गराउने, खानेकुरा पकाउनको िाबग आिश्यक प्रितिध 
बििाउने र कृवष के्षत्रिा िएको क्षबत वििरण तयार गने म्जबिेिारी बनिावह गनेछ।  

2.८.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् िा घाईते िएकाहरूको प्राथबिक उपचार गने, िहािारी हनुिाट िचाउन े विबधहरू 
अििबिन गने, म्शविरिा उपचार गनव नसवकन े प्रकृबतका स्िास््य सिस्या िएका विरािी िा घाईतेिाई 
अस्पतािसबि परु् याई स्िास््य उपचारको सबुनम्ितता गने, िवहिा तथा िाििाबिकािा पोषणको किी िएिा 
त्यसिाट हनुसक्न ेसियस्यािारे पीबडत र सरोकारिािािाई सचेत गनेजस्ता म्जबिेिारी बनिावह गनेछ। साथै 
यस विषयके्षत्रिे कोबिड-१९ िगायतका िहाव्याधीकोसंयिण, रोकथाि र व्यिस्थापनको कायव सिेत 
गनेछ। 

2.८.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को अिस्थािा खानेपानी आपूबतव गने, विपद्का कारण ढिेका िोटबिरूिाहरू हटाउने, 
विपद्जतिय घटनािाट बसजवना िएका फोहोरहरू सरसफाई गने, िरेका पशपंुक्षीहरूको व्यिस्थापन गने, 
व्यम्िगत सरसफाईको िाबग स्िच्छता सबितिधी सरसािानहरू (जस्तै्ः हाईम्जन वकट, वपयषु, क्िोररन, 
डस्टविन, सािनु उपिब्ध गराउने म्जबिेिारी बनिावह गनेछ।  

2.८.5 आपत् कािीन आरय य तथा गैर–खाद्य सािग्री क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को कारण घरिा क्षबत पगुी िस्न नसक्ने अिस्थािा रहेका पीबडतहरूिाई आपत् कािीन 
आरय य िा िासको िाबग अस्थायी संरचना बनिावण गने, पीबडतहरूिाई बत्रपाि, िाँडाकँुडा, ििाकपडा जस्ता 
गैर–खाद्य सािग्री वितरण गने म्जबिेिारी बनिावह गनेछ।  

2.८.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् को सियिा िवहिा, गिविती िवहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता िएका व्यम्िहरू, 
म्शश,ुिाििाबिका, िदृ्धिदृ्धाहरूिाई संरक्षण गने, उनीहरूको आिश्यकता ििोम्जिका सरसािानहरू जस्तै्ः 
सेनेटरी प्याड, खेिकुदका सािान आदद उपिब्ध गराउने, घरपररिारका सदस्य गिुाएकाहरू तथा विपद्का 
कारण त्रबसत व्यम्िहरूिाई िनोसािाम्जक परािशव सेिा ददने रवहंसाििु िातािरण बसजवना गने जस्ता 
म्जबिेिारी बनिावह गनेछ।  

2.८.7 आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण विद्यािय तीन ददनितिदािढी ितिद िएिा विद्याथीहरूिाई आपत् कािीन 
म्शक्षाको व्यिस्था गने, प्रकोपिे विद्याथीको पठनपाठनका शैम्क्षक सािग्रीहराए िा क्षबत परु् याएिा सोको 
व्यिस्था गने र विद्याियको म्शक्षण सािग्रीहरू नष्ट िएिा पनु्ः व्यिस्था गने म्जबिेिारी बनिावह गनेछ। 
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2.८.8 शीघ्र पनुिावि क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण अिरूद्ध हनु पगेुका अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः सडक, विद्यतु,खानेपानी, 
टेबिफोन) तत्काि सचुारू गने र त्यस्ता सेिा प्रदान गने बनकायका कायावियहरूिा क्षबत पगेुिा िैकम्ल्पक 
व्यिस्था गने, सािाम्जक आबथवक पूिावधार र अिस्थािाई चिायिान िनाई जनजीिनिाई सािातिय िनाउन े
म्जबिेिारी बनिावह गनेछ। 

िाबथ उम्ल्िम्खत विषयक्षते्र अतितगवत वययाशीि रहेका सरोकारिािा बनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
अनसूुची-१० िा संिग्न गररएको छ। 
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पररच्छेद तीन 

पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना 
3.1 सािातिय पूिवतयारीयोजना 
विपद्को म्स्थबतिा प्रबतकायव गबतविबधहरू सियिै कायावतिियन गनव संस्थागत क्षिता िेखाजोखा गरी सोको 
तयारी आिबधक रुपिा अद्यािबधक गनव जरुरी हतुिछ। सािातिय पूिवतयारी सबितिधीकायवहरुिा विपद् घटना 
अगािै प्राय्ः सिै प्रकोपका िाबग गनुवपने जोम्खि तियूनीकरण, पूिवतयारी र विपद् प्रबतकायव गनव संस्थागत तथा 
िौबतक संरचना,िेम्शन रऔजार,सीप विकास,जनचेतना,कृबत्रि घटना अभ्यास जस्ता वययाकिापहरु सिािेश 
गररएका छन।् यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना अद्यािबधक गनुव पबन विपद् पूिवतयारी कायव नै 
हो। विपद् प्रबतकायवका कायवहरूिाई प्रिािकारी िनाउन विषयक्षते्रगत रुपिा सािातिय पूिवतयारीको 
कायवयोजना देहाय ििोम्जिहनुे गरी तजुविा गररएको छ: 

3.1.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सिै प्रकोपका िाबग गनुवपने सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको 
सािातियपूिवतयारीसबितिधी कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव 
योजना अद्यािबधक गने 

प्रत्येक िषव 
असोज सबि 

गाउँ/ 
नगरपाबिका 

प्रत्येक 
आबथवक 
िषविा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत 

२ 

 

विपद्को क्षबत, नोक्सानी 
िूल्याङ् कनको िाबग सिेक्षण 
टोिी गठनरपनुगवठन गने र 
आिश्यकता ििोम्जि सिेक्षणका 
िाबग सहायक टोिीहरू गठन 
गने र ताबिि आयोजना गने 

प्रत्येक िषव 
िनसनु शरुु 
हनु ुपूिव  

गाउँ/ 
नगरपाबिका 
र हरेक 
िडािा 

गाउँ/ 
नगरपाबिका
िा एक 
रहरेक 
िडािा एक 
एक िटा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत, िडा 
स्तरीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत 

३ 

 

प्रारम्बिक रतु िेखाजोखा, क्षबत 
िेखाजोखा गनव विस्ततृ घरधरुी 
सिेक्षण फाराि तयार गने  

प्रत्येक िषव 
काबतवक सबि 

गाउँ/ 
नगरपाबिका  

१००० प्रबत सािाम्जक विकास 
शाखा 

४ 

 

राहत वितरणका िाबग बसफाररस 
फाराि िगायतका कागजात 
तयारीतथा अद्यािबधक गने 

प्रत्येक िषव 
िंबसर सबि 

 

गाउँ/ 
नगरपाबिका  

१००० प्रबत िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

५ 

 

प्रकोपको प्रकृबत अनसुार खोज 
तथा उद्धारका िाबग टोिी गठन 
गने  

प्रत्येक िषव 
काबतवक सबि 

िडा तहिा 
 

हरेक िडािा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा,िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 
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य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

६ 

खोज तथा उद्धारका िाबग 
गदठत टोिीको बनबििताबिि 
आयोजना गने र पररचािन हनु े
प्रवयया बनधावरण गने 

प्रत्येक िषव 
पौष सबि 

 

िडा तहिा 
 

हरेक िडािा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, सूरक्षा 
बनकाय, विषयक्षते्र 

 

७ 

 

खोज तथा उद्धार सािग्रीहरू 
खररद, िण्डारण, ििवत र 
व्यिस्थापन गने 

बनरतितर बनरतितर हरेक िडािा 
कम्बतिा एक 
सेट 

गाउँपाबिका,स्थानी
य विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत, िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 
 

८ 

 

खोज तथा उद्धारका िाबग प्रयोग 
गनव सवकन े सिारी साधनहरू र 
एबििेुतिसहरूको सूची र सबपकव  
व्यम्िको वििरण तयार गने 

बनरतितर गाउँ/ 
नगरपाबिका  

१ िटा 
एबििेुतिस 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, स्िास्थ 
शाखा 
 

९ 

 

िाढी÷नदी कटान र पटान , 

िकूबपिाट िच्न र िचाउन 
सरुम्क्षत स्थानको पवहचान 
गरीअध्यािबधक सूची तयार गने 

बनरतितर िडा अनसुार 
 

आिश्यकता 
अनसुार हरेक 
िडािा 
 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

१० 

आपत् कािीन अिस्थािा प्रयोग 
गने स्थिहरूको सूची स्थानीय 
राजपत्रिा प्रकाम्शत गने 

तत्काि सरुु 
गरी बनरतितर 
 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनसुार 

प्रत्येक 
िडािा 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा,  
िडा कायाविय 

११ 

आपत् कािीन अिस्थािा 
आरय यस्थिका रुपिा प्रयोग गने 
स्थानको िाबग चावहने िौबतक 
पूिावधार र सेिाहरू बनिावण, 

बिस्तार गने 

 

तत्काि सरुु 
गरी बनरतितर 
 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनसुार 
 

प्रत्येक 
िडािा 

पूिावधार विकास 
शाखा, िडा 
कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

१२ 

प्रकोपिाट सिदुायिाई िचाउन 
आपत् कािीन आरय य ििनहरू 
बनिावण गने 

आिश्यिा 
अनसुार 

हरेक िडािा 
जोम्खििा 
रहेको 
सिदुाय 
नम्जक 

 

२ िटा पूिावधार विकास 
शाखा र 
सबिम्तिधत िडा 



 

17 

 

 विजयनगर गाउँपाबिका विपद् पिूवतयारी तथा प्रबतकायव योजना 20७८ 
 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१३ 

िाढी÷नदी कटान र पटान , 

शीतिहर, हािाहरुी, िकूबप, 

चट्याङ, आगिागी आदद 
प्रकोपहरूिाट सिदुायिा 
पनवसक्ने असर र सोिाट िच्न े
उपायहरूका िारेिा 
जनचेतनािूिक कायवयि 
सञ्चािन गने 

बनरतित गाउँ/ 
नगरपाबिका
िा सञ्चाबित 
एफ.एि, 
पत्रपबत्रका, 
िाईवकङ् 
आदद 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय अगािै 
कम्बतिा २ 
पटक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय 

१४ 

िाबनसको ज्यान बिनसक्नेजङ्गिी 
जनािरहरू (जस्तै्ः जङ्गिी हािी, 
गैंडा आदद) िस्तीिा प्रिेश 
गरेिा सबिम्तिधत सिदुायिाई 
म्शघ्र सूचना ददने प्रणािीको 
विकास गने 

बनरतितर िडास्तर िा 
सबिि 
िएसबि 
िस्तीस्तर 

हरेक िडािा 
एक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय, 
सिदुाय, विषयक्षेत्र 

१३ 

खोज तथा उद्धारिाई प्रिािकारी 
िनाउन प्रकोपिा आधाररत 
कृबत्रि घटना अभ्यास 
गने÷गराउने 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय अगािै 

गाउँ/ 
नगरपाबिका 
तथा िडािा 

प्रिखु 
प्रकोपको 
िाबग िषविा 
कम्बतिा एक 
एक पटक 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत 

3.1.2खाद्य तथा कृवष क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सिै प्रकोपका िाबग गनुवपने खाद्य तथा कृवष के्षत्रको सािातिय पूिवतयारीसबितिधी 
कायवहरुकोयोजनादेहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य 
म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

विपद्को अिस्थािा खाद्यान्न खररद 
तथा आपूबतवका िाबग सबिाव्य 
उद्योगहरू पवहचान गने साथै 
सहयोग बिन सवकन े कायाविय, 

संस्थाहरूसँग सितििय गने 

बनरतितर गाउँ/ 

नगरपाबिका 
आिश्यकता 
अनसुार िषवको 
१ िा २ पटक 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् िाट प्रिावित हनुसक्न े
जनसङ्ख्याको आधारिा खाद्य 
सािग्री (चािि, दाि, तेि, ननु 
आदद) िण्डारण गने 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय 
अगािै 

गाउँ/ 
नगरस्तर 

िषवको २ पटक कृवष शाखा,  
विषयक्षेत्र 
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य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य 
म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

३ 

तयारी खानेकुराका िाबग तत्काि 
खररद गनव सवकने गरी पसिहरू 
पवहचान गने िा अनिुतिध करार 
गने 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय 
अगािै 

गाउँ/ 
नगरस्तर 

कम्बतिा २ िटा 
ठूिा पसि िा 
उद्योग 

कृवष शाखा, 
िडा कायाविय 

४ 

विपद्को सियिा खाद्य सािग्री 
वितरण गने तौरतररका÷प्रवयया 
िारे विषयक्षते्रका सदस्यहरू िीच 
छिफि तथा कृबत्रि घटना 
अभ्यास गने 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय 
अगािै 

िडास्तर िखु्य प्रकोपको 
सबिावित सिय 
ितिदा पवहिे 
कम्बतिा १ 
पटक 

कृवष शाखा,  
विषयक्षेत्र 

3.1.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सिै प्रकोपका िाबग गनुव पने स्िास््य तथा पोषण विषयक्षेत्रको सािातिय 
पूिवतयारीसबितिधी कायवहरुकोयोजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 

विपद् पिात तत्काि देखा पने 
स्िास््य सिस्या सिाधानका िाबग 
चावहने औषधीहरू िण्डारण गने 

हरेक िवहना, 
औषबधको 
गणु अनसुार 

गाउँ/नग
रस्तर 

२००० 
जनाको िाबग 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

रिु प्रबतकायव टोिी(Rapid Response 

Team-RRT)गठन गने, क्षिता विकास 
र कायवसूची तयार गने 

स्िास््य क्षेत्रको 
प्रोटोकिअनसुार 

गाउँ/नग
रस्तर 

िषविा १ 
पटक 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

३ 

प्रबतकायवका िाबग आिश्यक दक्ष 
िानि संशाधनको सूची 
तयार/अद्यािबधक गने 

िडा संख्या र 
जनसंख्या 
अनसुार 

गाउँ/नग
रस्तर 

गाउँ/नगरस्तर:३
० जनािडास्तर: 
७ जना 

स्िास््य शाखा,  

४ 

स्िास््य सबितिधी म्शक्षण सािग्रीको 
व्यिस्था तथा स्िास््य म्शक्षाको िाबग 
स्िास््यकिीको व्यिस्था गने 

बनयबित िडास्तर हरेक िडािा १ 
पटक 

स्िास््य शाखा, 
िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

५ 

कोबिड-१९ िहाव्याधी िगायत 
िहािारी रोकथाि, बनयतित्रण र 
परीक्षण तथा उपचार सबितिधी 
जनचेतना अबििवृद्ध कायवयि सञ्चािन 
गने 

बनयबित जोम्खियु
ि 
िम्स्तहरु
िा 

िषविा कम्बतिा 
३ पटक 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 
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3.1.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सिै प्रकोपका िाबग गनुव पने खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता विषयक्षते्रको सािातिय 
पूिवतयारीसबितिधी कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ विपद्को सियिा खानेपानी 
शवुद्धकरणको िाबग आिश्यक 
पने क्िोरीन, वपयषु जस्ता 
औषबधको उम्चत िण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय अगािै 

गाउँ/नगर
स्तर 

िषविा 
कम्बतिा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

२ सरसफाईका िाबग आिश्यक 
पने सािग्री तथा उपकरणहरू 
उपयिु ठाउँिा िण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय अगािै 

गाउँ/नगर
स्तर 

िषविा 
कम्बतिा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

३ खानेपानी ओसाने, जबिा गने 
र वितरण गने साधनहरू 
ििवत सबिार गरी चाि ु
अिस्थािा राख्न।े 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय अगािै 

गाउँ/नगर
स्तर 

िषविा 
कम्बतिा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

४ आपत् कािीन अिस्थािा प्रयोग 
गनव सवकने खानेपानीको 
रय ोतहरू पवहचान र संरक्षण 
गने  

बनरतितर िडा तथा 
सिदुायस्त
रिा 

हरेक 
प्रिावित 
िडाहरु 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, पूिावधार विकास 
शाखा, िडा कायविय 
तथा स्थानीय सिदुाय 

3.1.5आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सािग्री क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सिै प्रकोपका िाबग गनुव पने आपत् काबिन आरय यस्थि र गैरखाद्य सािग्री 
विषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारी सबितिधी कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 

विपद् प्रिावितहरूको िाबग 
अस्थायी आरय य िा िासको 
व्यिस्था गनव आिश्यक 
सरसािान तथा औजारहरूको 
ितिदोिस्ती गने। 

प्रकोपको 
सबिावित 
सिय 
अगािै 

सिै िडािा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्बतिा २० 
प्रबतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने  

शहरी विकास तथा 
ििन बनिावण 
कायावियको 
सहयोगिा पूिावधार 
विकास शाखा, 
नेपाि रेडयस 
सोसाईटी 
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य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

२ 

 

सबिावित आपत् कािीन अिस्था 
आईपरेिा तरुूतित खररद गनव 
सवकन े गरी अनिुतिध करार 
गने। 

आिश्यक
ताअनसुार 

थोक वियेता/ 

खरुा वियेता/ 
सहकारी/ 

ठूिा कृषक 

५९० 
पररिारका 
िाबग 

गाउँपाबिका, 
कृवष शाखा, 
नेपाि रेडयस 
सोसाईटी 

३ 

अस्थायी आरय य स्थि िनाउन 
सवुिधायिु खिुा के्षत्रको 
व्यिस्थापन र संरक्षण गने। 

बनरतितर सिै िडािा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्बतिा २० 
प्रबतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्न े

पूिावधार विकास 
शाखा 
र िडाकायाविय 

४ 

गैर–खाद्य सािग्री सेटहरू 
िण्डारण गने। 

बनरतितर गाउँ/नगरस्तर, 
गोदाि 
घरहरु(Wareho

use)  

कम्बतिा 
५९०  
पररिारका 
िाबग 

गाउँपाबिका, िडा 
कायावयि 

नेपाि रेडयस 
सोसाईटी, विषयक्षते्र 

५ 

विपद् प्रिावित स्थान िा खलु्िा 
क्षेत्रिा म्शविर सञ्चािन 
गनेस्थानिा सिारी साधनको 
प्रितिध गने। 

आिश्यक
ता अनसुार 

गाउँ/नगरस्तर आिश्यकता 
अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
विषयक्षेत्र 

६ 

अस्थायी आरय य िा िास 
बनिावणको िाबग टोिी गठन 
गने र दक्षता अबििवृद्धका िाबग 
कृबत्रि घटना अभ्यास गने 

िनसनु 
सरुुहनु ु
ितिदा 
अगाडी 

िडास्तर हरेक िडािा िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

3.1.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सिै प्रकोपका िाबग गनुवपने संरक्षण तथा सूरक्षाविषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारीसबितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 

िवहिा, िाििाबिका, अपाङ्गता 
िएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकको 
संरक्षणका तररकाहरू िारे जानकारी 
पमु्स्तका तयार एिि ्प्रकाशन गने। 

 

 

बनरतितर  गाउँ/नगरस्तर कम्बतिा 
५०० प्रबत  

गाउँपाबिका, िवहिा 
तथा िाििाबिका 
शाखा 

२ विपद्को सियिा अत्यािश्यक 
सेिाका िाबग चावहने सािग्रीहरू 

बनरतितर  गाउँ/नगरका 
गोदाि घरहरू 

यस्तो 
जनसंख्याको 

िवहिा तथा 
िाििाबिका 
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य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

(जस्तै्ः बडम्ग्नवट वकट) खररद गरी 
िण्डारण गने। 

कम्बतिा २० 
प्रबतशतिाई 
पगु्न े

शाखा,विषयक्षते्र 

३ 

उिेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अिस्था अनसुार गररनपुने सेिा 
सहयोगका िाबग प्रोटोकि तयार 
गरी िागू गने। 

तत्काि  गाउँ/नगरस्तर १ पटक  िवहिा तथा 
िाििाबिका शाखा, 
नेपाि रेडयस 
सोसाइटी, विषयक्षेत्र 

४ 

विद्याियका म्शक्षक र िवहिा 
स्िास््य  स्ियंसेविकािाईआधारितू 
िनोसािाम्जक परािशव सबितिधी 
तािीि ददन।े 

प्रत्येक 
िषव १ 
पटक 

गाउँ/नगरस्तर हरेक 
विद्याियिाट 
१ जना र 
हरेकिडािाट 
२ जना 
िवहिा 
स्िास््य 
स्ियंसेविका  

म्शक्षा र स्िास््य 
शाखा, नेपाि 
रेडयस सोसाइटी, 
विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को सियिा पररचािन हनुे 
विषयके्षत्रका सदस्यहरूिाई कृबत्रि 
घटना अभ्यास गने/गराउन े

बनरतितर  िडास्तरिा  िखु्य 
प्रकोपको 
सबिावित 
सिय 
अगाडी 
कम्बतिा १ 
पटक  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत, 
अतिय सरोकारिािा 

3.1.7 आपत् कािीन म्शक्षा विषयक्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सिै प्रकोपका िाबग गनुव पने आपतकाबिन म्शक्षा विषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारीसबितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 

िाढी, नदी कटान र पटान , हािाहरुी, 
शीतिहरिे प्रिावित गनवसक्न े
विद्याियहरूको सूची अद्यािबधक गने 
र संिावित क्षबतको आकंिन गने। 

 

िषवको १ 
पटक  

िडास्तर
िा  

सिै िडाका 
विद्यािय  

म्शक्षा शाखा, 
सबिम्तिधत 
विद्यािय  

२ 
आपत् कािीन म्शक्षाका िाबग 
आिश्यक पने म्शक्षण सािग्रीहरू 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

बनरतितर  गाउँ/नग
रस्तर 

२ िटा 
विद्याियको िाबग  

म्शक्षा शाखा, 
सबिम्तिधत 
विद्यािय  
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य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

३ 

शीतिहरिाट विद्याथीिा हनुसक्न े
प्रिािहरूको िारेिा विद्याियिा 
जनचेतनािूिक कायवयि सञ्चािन 
गने। 

बनरतितर  विद्यािय
स्तरिा  

सिै  
विद्याियिा  

म्शक्षा शाखा, 
सबिम्तिधत 
विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

४ 

सबिावित विपद् िाटसरुम्क्षत हनुे उपाय 
िारे विद्याियहरूिा चेतनािूिक 
कायवयिहरू सञ्चािन गने र 
एफ.एि. रेबडयोिाट सतिदेशिूिक 
कायवयि प्रशारण गने। 

बनरतितर  गाउँ/नग
रस्तर,वि
द्याियस्तर  

विद्यािय र 
एफ.एि.िाट 
कम्बतिा १५ 
ददन (प्रकोपिा 
केम्तिरत िई)  

िातािरण तथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शाखा, म्शक्षा 
शाखा,सबिम्तिधत 
विद्यािय  

3.1.8 शीघ्र पनुिावि क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सिै प्रकोपका िाबग गनुव पने शीघ्र पनुिावि विषयक्षते्रको सािातिय पूिवतयारी सबितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान, पररिाण 
िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ 
सरुम्क्षत स्थानिा आपत् कािीन प्रयोजनको 
िाबग खानेपानी ट्याङ्की, शौचािय र 
हातेपबप व्यिस्था गने। 

बनरतितर  िडास्तर
िा  

सिै 
िडाहरूिा  

पूिावधार विकास शाखा, 
िडा कायाविय, विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् िाट अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः 
सडक, खानेपानी, विजिुी आदद) अिरूद्ध 
िएिा उि सेिा सचुारू गनव तत्काि 
प्राविबधक टोिी पररचािन गने। 

बनरतितर  गाउँ/नग
रस्तर,िडा
स्तरिा  

गाउँ/नगर
स्तरिा 
एक र 
िडास्तरिा 
एक  

पूिावधार विकास शाखा, 
िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा र 
विषयक्षेत्र 

3 

सबिावित विपद् िाट आबथवक सािाम्जक 
क्षेत्रिा पने क्षबतको म्शघ्र िूल्याङ् कनको 
िाबग टोिी गठन गरी प्रम्शक्षण ददने। 

प्रत्येक 
िषव एक 
पटक 

गाउँ/नग
रस्तर 

एक पटक स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
नेपाि रेडयस सोसाईटी 

4 

सबिावित विपद् िाट कृवष, पश,ु रोजगारी, 
सेिा, उद्योग, पयवटन, व्यिपार िगायतका 
क्षेत्रिा पनव सक्ने असरहरु तियूनीकरण 
गने वययाकिाप तय गरी कायवतिियन 
गने।   

विपद् 
पिात 
तत्काि 

गाउँ/नग
रस्तर 

प्रिावित 
सिूदायिा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
उद्योग िाम्णज्य संघ 

3.2 पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजनािा सही पूिावनिुान र उपिब्ध सियको आधारिा पूिवतयारीका 
कायवहरू बनधावरण गनुव पदवछ। यसिा सािातिय सतकव  रहनेदेम्ख जोम्खियिु ठाउँिा रहेका सिदुाय र 
स्थानातितरण गनव बिल्न ेधनसबपम्ि अस्थायी रुपिा सरुम्क्षत ठाउँिा साने सबिका वययाकिाप हनु सक्छन।् 
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यस्तो योजना प्रकोपको प्रकृबत, सिय र संिावित प्रिािके्षत्रको िरपदोआबधकाररक पूिवसूचनाको आधारिा तय 
गररन ु पदवछ। प्रकोप आउन ेसियसीिा नम्जक हनु थािेपबछ िा प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गररन े
वययाकिापहरूको योजना देहाय ििोम्जि तजुविा गररएको छ: 

3.2.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको गनुवपने पूिावनूिानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

िषाव र आधँी/हािाहरुीको 
पूिावनिुान सबितिधी जानकारी 
जि तथा िौसि विज्ञान वििाग 
(बसधै िा िेिपेज िाफव त),प्रदेश 
र म्जल्िा आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिरिाट 
आदानदप्रदान गने। 

िाघ देम्ख 
असोज 
सबि  

गाउँ/नगरस्तर ददनिा 
कम्बतिा १ 
पटक  

स्थानीय 
आपत्काबित 
कायवसञ्चािन 
केतिर/ िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा  

२ 

िाढी/नदी कटान र पटान , 
हािाहरुी र खराि िौसिको 
सूचना प्राप्त 
हनुासाथगाउँ/नगरिासी/सिदुाय
िाई सतकव ता अपनाउन सूचना 
सबप्रषेण गने। 

पूिावनिुान 
प्राप्त िए 
िगिै  

गाउँ/नगर 
केतिरिाट 
सिदुायसबि 
पहुँच हनुेगरी 

पूिावनिुानको 
खिर पिात 
ददनिा 
कम्बतिा ३ 
पटक  

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय 

३ 

विपद् िाट हनुसक्न े सबिािना 
देम्खएिा सिै विषयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अिस्थािा रहन आग्रह 
गने। 

पूिावनिुान 
प्राप्त िए 
िगिै  

गाउँ/नगरस्त
र 

सूचना प्राप्त 
िएपबछ 
कम्बतिा एक 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार थप  

स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

४ 

पूिावनिुान अनसुार िडास्तरीय 
सबिबतिाई जानकारी गराईविपद् 
सबिखु सिदुायिाई सरुम्क्षत 
स्थानिा साने व्यिस्था 
बििाउने। 

पूिावनिुान 
प्राप्त िए 
पिात 
िगिै  

गाउँ/नगरस्त
र 

जोम्खििा 
रहेका सिै 
सिदुाय  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर 

 

५ 

खोज तथा उद्धार टोिी 
रक्षबतको वििरण 
सङ् किनटोिीिाई तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान 
प्राप्त िए 
पिात 
िगिै  

गाउँ/नगरस्त
र   

िडास्तरिा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 



 

24 

 

 विजयनगर गाउँपाबिका विपद् पिूवतयारी तथा प्रबतकायव योजना 20७८ 
 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िडा कायाविय 

3.2.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोप आउने सिय सीिा नम्जक हनु थािेपबछ िा प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने खाद्य तथा कृवष 
के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. 
पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण 

िखु्य 
म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

खाद्य तथा कृवष 
विषयक्षेत्रको सितिियात्िक 
िैठक िस्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगरस्तरिा सूचना प्राप्त 
िएपबछ एक पटक 
र आिश्यकता 
अनसुार थप  

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

िण्डारण गररएको खाद्य 
सािग्रीहरूको अिस्था 
बनररक्षण गरी अद्यािबधक 
गने। 

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगरस्तरिा सूचना प्राप्त 
िएपबछ एक पटक 

कृवष शाखा 

3 

विपद् प्रिावित क्षेत्रिाखाद्य 
सािग्रीहरूढुिानीका िाबग 
आिश्यक सिारी साधन 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात 

गाउँ/नगरस्तरिा सूचना प्राप्त 
िएपबछ 
आिश्यकता 
अनसुार 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

3.2.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.
सं. 

पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

स्िास््य तथा पोषण 
विषयक्षेत्रको सितििय 
िैठकिस्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी पिात 
तत्काि 

गाउँ/नग
रस्तर 

सूचना प्राप्त िएपबछ 
१ पटक र 
आिश्यकता अनसुार 
थप  

 

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् प्रिावित 
क्षेत्रिाआिश्यक  पने औषधी 
तथा उपकरण बनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
प्रकृबत  अनसुार  

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 
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य.
सं. 

पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

३ 

प्राथबिक उपचार र स्िास््य 
सेिाको िाबग आिश्यक 
जनशम्ि र सिारी साधन 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
प्रकृबत  अनसुार 

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 

४ 

कोबिड-१९ िगायतका 
िहािारीिाट सरुम्क्षत रहन र 
सतकव ता अपनाउने उपाय 
िारे स्थानीय टेबिबिजन, 

एफ.एि. रेबडयो र सािाम्जक 
सञ्जाि िगायतका 
िाध्यििाट प्रसारण र 
जानकारी प्रिाह गने। 

पूिावनूिानको 
जानकारी प्रिात 

िडा र 
सिदुाय 
स्तरिा 

प्रकोपको आधारिा 
बनरतितर गने 

गाउँपाबिका/ 
नगरपाबिका,
स्िास््य शाखा, 
सूचना तथा 
प्रविबध शाखा 
र विषयक्षेत्र 

3.2.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत 
पूिवतयारी योजना सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

खानेपानी सरसफाई तथा 
स्िच्छता प्रिद्धवन विषयक्षते्रको 
सितिियिैठक िस्ने। 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सूचना प्राप्त िएपबछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

सािाम्जक विकास 
शाखा र विषयक्षेत्र 

२ 

खानेपानी शवुद्धकरणका िाबग 
क्िोररन, वपयषु जस्ता औषबध 
तथा प्रविबधको बनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार  

खानेपानी तथा 
सरसफाई शाखा र 
विषयक्षेत्र 

३ 

सरसफाईका िाबग पररचािन 
हनु ु पने जनशम्ि, सिारी 
साधन र उपकरणहरू तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार  

सािाम्जक विकास 
शाखा, विषयक्षेत्र 

      

3.2.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सािग्री क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने आपतकाबिन आरय य र गैर खाद्य सािागी के्षत्रको पूिावनूिानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 
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य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

आपतकाबिन आरय य र 
गैर-खाद्य सािग्री 
विषयक्षेत्रको सितिियात्िक 
िैठक िस्न े

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/ 

नगरस्तरिा 
सूचना प्राप्त 
िएपबछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, नेपाि 
रेडयस सोसाइटी र 
विषयक्षेत्र 

२ 

आपत् कािीन आरय य 
स्थिको बनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

तत्कािै  िडास्तर सबिावित 
प्रकोप अनसुार  

गाउँपाबिका, नेपाि 
रेडयस सोसाइटी, 
िडास्तरीय सबिबत र 
विषयक्षते्र  

३ 

अस्थायी आरय य िा आिास 
बनिावणका िाबग आिश्यक 
जनशम्ि, सािग्री तथा 
औजारहरू बनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगर
स्तरिा 

सबिावित 
प्रकोपको 
सिय अनसुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, नेपाि रेडयस 
सोसाइटी, रविषयक्षेत्र 

४ 

सािग्री तथा औजारहरू 
ढुिानीको िाबग आिश्यक 
सिारी साधन तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगर
स्तरिा 

सबिावित 
प्रकोपको 
सिय अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, नेपाि 
रेडयस सोसाइटी र 
विषयक्षते्र 

      

३.२.६ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने संरक्षण र सूरक्षा के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

संरक्षण 
तथासूरक्षाविषयक्षेत्रको 
सितिियिैठक िस्ने। 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगर
स्तरिा 

सूचना प्राप्त िएपबछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

िवहिा तथा 
िाििाबिका 
शाखा,  
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद्जतिय घटनािाट 
प्रिावितिाई परािशव सेिा 
ददन परािशव टोिी तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगर
स्तर, 
िडास्तर 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार 

स्िास््या शाखा, 
म्शक्षा शाखा, 
विषयक्षेत्र 

३ 
विपद् प्रिावित क्षेत्र िा 
म्शविर सञ्चािन िएको 
स्थानिा आिश्यक 

पूिावनिुान
को 
जानकारी 

गाउँ/नगर
स्तरिा 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार 

िवहिा तथा 
िाििाबिका 
शाखा,  
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य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 
पनेबडम्ग्नटी वकट िगायतका 
सरसािानहरूको बनररक्षण 
गरी तैयारी अिस्थािा राख्न।े 

पिात  विषयक्षेत्र 

३.२.७ आपत् कािीनम्शक्षा क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने आपकाबिन म्शक्षा के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 

आपत् कािीन म्शक्षा 
विषयक्षेत्रको 
सितिियिैठक िस्ने। 

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नगरस्तर
िा 

सूचना प्राप्त 
िएपबछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा र 
विषयक्षेत्र 

२ 

प्रिावित हनु सक्न े
विद्याियिाई म्शक्षण 
सािग्रीहरू सरुम्क्षत 
ठाउँिा राख्न अनरुोध 
गने। 

सितिियात्िक 
िैठक पिात  

विद्याियस्तरिा  सबिावित 
प्रकोप 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा 

३ 

विपद्को सियिा 
अपनाउनपुने सािधानी र 
सूरक्षाका उपाय तथा 
अनशुासनका िारेिा 
विद्याथीिाई सचेत गने। 

तत्काि  विद्याियस्तरिा  सबिावित 
प्रकोपको 
बसजन 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा तथा 
सबिम्तिधत विद्यािय  

४ 
विपद्को सियिा 
पठनपाठन बनरतितर गनव 
आिश्यक तयारी गने। 

तत्काि  गाउँ/नगरस्तर
िा 

सबिावित 
प्रकोप 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा तथा 
सबिम्तिधत विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

3.2.8 शीघ्र पनुिावि क्षते्रको पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनिुान प्राप्त िएपबछ गनुवपने शीघ्र पनुिावि के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सबितिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 

१ 
म्शघ्र पनुिावि 
विषयक्षेत्रको 
सितिियिैठक िस्ने।  

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सूचना प्राप्त िएपबछ 
एक पटक र 
आिश्यकता 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
पूिावधार 
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य.सं. पूिावनिुानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िखु्य म्जबिेिार 

बनकाय/संस्था 
अनसुार  विकासशाखा,विषयक्षे

त्र 

२ 

अत्यािश्यक सेिा सचुारू 
गनवका िाबग आिश्यक  
जनशम्ि, िण्डारण 
गररएकासािग्री तथा 
उपकरणहरू बनररक्षण 
गरी र तयारी अिस्थािा 
राख्न।े 

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार  

पूिावधार विकास 
शाखा, सािाम्जक 
विकास 
शाखा,विषयक्षेत्र 

३ 

सिेक्षण टोिीिा सिािेश 
हनुे व्यम्ििाई तयारी 
अिस्थािा रहन अनरुोध 
गने।  

पूिावनिुानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँ/नग
रस्तर 

सबिावित प्रकोपको 
सिय अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शाखा,विषयक्षेत्र 

3.3आपत् कािीन प्रबतकायव (कायवविबध) योजना 
यस अतितगवत खोज, उद्धार रस्थानातितरण तथा विपद् पिात ् पररम्स्थबत सािातिय नहतुिजेि सबि गनुवपने 
प्रबतकायव र म्शघ्र पनुविािका कायवहरू पदवछन।्  यसिा विपद्को सिय र विपद् पिात ् तरुुतितै चाल्नपुने 
खोज, उद्धार, उपचार एिि ् जोम्खि के्षत्रिाट प्रिावितहरूिाई सरुम्क्षत स्थानिा स्थानातितरण र राहत 
वितरणकावययाकिापहरू सिािेश गररएका छन।् विपद् प्रबतकायवका िाबग गदठतविषयक्षेत्रहरू पररचािन गनव 
तपम्शि ििोम्जिका वययाकिापहरू तजुविा गररएको छ: 

3.3.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् \ प्रबतकायव गनव सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षेत्रको आपत् कािीन प्रबतकायव सबितिधी 
योजनाहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ विपद्जतिय घटना घटेिा िा घट्ने यवकन िएिा 
विपद् व्यिस्थापन सबिबतको िैठक िस्न।े 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, सबपूणव विषयके्षत्र 

२ 

विपद्िे प्रिाि पारेको तथा जोम्खििा रहेका 
व्यम्ि तथा सिदुाय र िहत्िपूणव सबपम्ि 
सरुम्क्षत स्थानिा स्थानातितरण गनवसूरक्षा बनकाय 
र खोज तथा उद्धार टोिी/कायवदि पररचािन 
गने। 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, िडास्तरीय सबिबत 

३ 
विपद् िा परी घाईते िएकािाई उद्धार गने र 
हराई रहेका व्यम्िहरूको त्याङ् क तयार गरी 
खोजी गने। 

तत्काि सूरक्षा बनकाय, खोज तथा उद्धार 
टोिी र स्ियंसेिक  
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य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

४ 

तत्कािै घटनाको अििोकन, बनररक्षण गने 
रप्रारम्बिक रतु िेखाजोखाको प्रबतिेदन तयार 
गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबत सिक्ष 
पेश गने। 

विपद् पिात 
72 घण्टा 
बित्र 

सिेक्षण टोिी  

५ 
विपद् िाट ितृ्य ु िएिा सोको त्याङ् कर िगत 
तयार गरी सनाखत गने व्यिस्था बििाउने र 
शि हस्तातितरण/व्यिस्थापन गने। 

विपद्को 
सियिा  

सूरक्षा बनकाय, उद्धार टोिी, 
नेपाि रेडयस सोसाईटी, स्ियि ्
सेिक 

६ 
पीबडत सिदुायिाई थप जोम्खििाट िचाउन र 
सहयोग परु् याउन अतिय विषयक्षेत्र र 
सरोकारिािा बनकायसँग सितििय गने। 

विपद् पिात  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, विषयक्षते्र 

७ 

िहकेु्षत्रगत सिेक्षण गरी क्षबत, प्रिावित अिस्था 
र तत्काि गनुवपने कायवहरू सिेटी सझुाि 
सवहतको विषयके्षत्र केम्तिरत प्रबतिेदन (प्रारम्बिक 
रिु िेखाजोखा) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबतिा प्रस्ततु गने। 

विपद् पिात 
7 ददन बित्र 

सिेक्षण टोिी, सबिम्तिधत शाखा, 
नेपाि रेडयस सोसाईटी, 
िडास्तरीय सबिबत, विषयक्षेत्र 

८ 
सिीक्षा तथा योजना तजुविा िैठक िस्ने र 
तजुविा गररएको योजना कायावतिियन 
गने/गराउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, सबिम्तिधत शाखा तथा 
विषयक्षेत्र 

९ 

विस्थावपत िई म्शविरिा िसेका, छरबछिेक िा 
आफतितको घरिा आरय य बिएका, घरगोठ पूणव 
रूपिा नष्ट िएका, आफतित गिुाएका, घाइते 
िएकाहरूिाई स्िीकृत िापदण्ड ििोम्जि राहत 
रकि उपिब्ध गराउने।  

विपद् पिात 
तत्काि  

गाउँपाबिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत, िडास्तरीय 
सबिबत, िडा कायाविय 

१० 
विपद्कोसङ्कटकाि घोषणा गनुव पने अिस्था 
िएिा म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सबिबत 
सिक्षबसफाररश गने। 

विपद् पिात स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत 

3.3.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
प्रकोपिाट बसम्जवत विपद् िा प्रबतकायव गनव खाद्य तथा कृवष के्षत्रको आपत् कािीन प्रबतकायव सबितिधी कायवहरुको 
योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचानिा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

कृवष शाखा र विषयक्षते्रका 
सदस्यहरु 

२ 
विपद् िाट प्रिावित िएकाहरूिाई खाद्यान्न 
वितरण गने। 

विपद्को 
पवहिो ददन  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायाविय 
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य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

३ 
सिेक्षण टोिीको बसफाररसको आधारिा 
आिश्यक खाद्य सािग्रीको व्यिस्था गरी 
बनधावररत िापदण्ड ििोम्जि वितरण गने। 

दोस्रो ददन देम्ख 
बनरतितर  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, कृवष 
शाखा, िडास्तरीय सबिबत 

४ 
िण्डारण गररएको खाद्य सािग्री अपगु हनु े
देम्खएिा तत्काि खररद गरी आपूबतवको व्यिस्था 
बििाउने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

गाउँपाबिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत, विषयक्षते्र 

५ 

प्रबतकायवका िाबग गाउँपाबिकाको क्षितािे 
नभ्याउने िएिाथप सहयोगका िाबग म्जल्िा तथा 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सबिबतिा थप सहयोग 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

गाउँपाबिका अध्यक्ष/ नगर 
प्रिखु िा प्रिखु प्रशासकीय 
अबधकृत 

६ 
थप खाद्य सािग्री आिश्यक िएिास्थानीय तहिा 
वययाशीि िानिीय सहायता कायविा संिग्न 
बनकायहरूसँग सितििय तथा अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सबिबत, विषयक्षते्र 

७ 

खाद्य सािग्री वितरणिाआईपरेका सिस्या तथा 
चनुौतीहरूको विषयिा विषयक्षेत्रको सबिक्षा 
िैठक गने र बनष्कषव सवहतको प्रबतिेदनस्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन सबिबतिा पेश गने। 

प्रबतकायवको 
आधारिा 
कम्बतिा एक 
पटक 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

3.3.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद्  प्रबतकायवको सतिदिविा स्िास््य तथा पोषण क्षेत्रको आपतकाबिन प्रबतकायव सबितिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण तथा 
आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात  स्िास््य शाखा, विषयक्षेत्र 

२ विपद्को घटनािा घाईते िएकाहरूको प्राथबिक 
उपचार गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 

३ 
स्थानीय स्तरिा उपचार हनु नसक्ने घाईते तथा 
विरािीिाई नम्जककोस्िास््य केतिर िा अस्पताि 
िैजान व्यिस्था बििाउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षेत्र 

४ िहािारी रोकथाि र व्यम्िगत सरसफाई कायि 
राख्न स्िास््य म्शक्षा प्रदान गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय,विषयक्षते्र 

५ विपद् प्रिावित स्थानिा स्िास््य म्शविर सञ्चािन 
गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 

६ 
गिविती िवहिा,सतु्केरी, िाििाबिका,ज्येष्ठ नागररक 
तथा अपाङ्गता िएका व्यम्िहरुिाई आिश्यकता 
अनसुार स्िास््य सेिा प्रदान गने तथा पोषणयिु 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 
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य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 
खानेकुरा वितरणको व्यिस्था बििाउन खाद्य तथा 
पोषण के्षत्रिाई बसफाररस गने। 

७ 

औषधी,सूरक्षाका सािग्री (वपवपइ सेट, सम्जवकि 
िास्क, स्यानीटाइजर, सािनु) तथा उपकरण 
(थिवि गन,िेम्तिटिेटर,विज, टेवष्टङ्वकट) िगायतका 
सािग्रीहरु पवहचान गरी सोको व्यिस्था गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

गाउँपाबिका,स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

3.3.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् प्रबतकायव गनव खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रकोआपत् कािीन प्रबतकायव सबितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. विपद् प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सािाम्जक विकास शाखा  

२ विपद् प्रिावित क्षेत्र िा म्शविर सञ्चािन िएको 
स्थानिा शदु्ध खानेपानीको प्रितिध गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी एकाई, विषयक्षते्र 

३ विपद्का कारण बसम्जवत फोहोर व्यिस्थापनको 
कायव गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सरसफाई एकाई, विषयक्षते्र 

४ 

वपयसु, क्िोरीन जस्ता खानेपानी शवुद्धकरणका 
औषधी तथाव्यम्िगत सरसफाईका िाबग हाईम्जन 
वकट वितरण गने र सरसफाई तथा स्िच्छता 
कायि गनव चेतनािूिक कायवयि गने 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी र सरसफाई एकाई, 
म्शक्षा शाखा, विषयक्षते्र,नेपाि 
रेडयस सोसाईटी 

५ 
खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन 
क्षेत्रकोविपद् प्रबतकायवकोसिीक्षा गरी प्रबतिेदन 
गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

सािाम्जक विकास शाखा, 
विषयक्षेत्र 

3.3.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सािग्री क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् प्रबतकायव गनव आपतकाबिन आरय य र गैर खाद्य सािग्री के्षत्रको आपतकाबिन प्रबतकायव सबितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. विपद् प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ 

सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग 
गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, विषयक्षते्र, नेपाि रेडयस 
सोसाइटी  

 

२ 
पवहचान िएको सरुम्क्षत स्थानिा आरय य िा 
िासको िाबग अस्थायीसंरचना बनिावण गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

पूिावधार विकास शाखा, िडा 
कायाविय, विषयक्षते्र,नेपाि रेडयस 
सोसाइटी 

३ आिश्यक गैरखाद्य सािग्रीको वितरण गने। आिश्यकता िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
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य.सं. विपद् प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 
अनसुार  शाखा, िडा कायाविय, विषयक्षेत्र, 

नेपाि रेडयस सोसाइटी 

५ 
आपत् कािीन आरय य र गैर खाद्य सािग्री 
क्षेत्रकोविपद् प्रबतकायवकोसिीक्षा गरी प्रबतिेदन 
गने। 

बनरतितर  विषयक्षेत्रका सिूह सदस्यहरू  

3.3.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् प्रबतकायव गनव संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रको आपत् कािीन प्रबतकायव सबितिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात ्तत्कािै िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

२ 
पवहचान िएका आिश्यकता ििोम्जिगिविती 
िवहिा, सतु्केरी, िाििाबिका, अपाङ्गता िएका 
व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकिाई सहयोग गने। 

विपद् पिात ् तत्कािै 
र अिश्यकता अनसुार 

िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

३ 

गिविती िवहिा, सतु्केरी, िाििाबिका, अपाङ्गता 
िएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररककािाबग 
आिश्यक सािग्रीहरूको दैबनक सूची तयार गरी 
सािग्री जटुाउने र वितरण गने। 

अिश्यकता अनसुार िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

४ 
विम्शष्ट आिश्यकता अनसुारका सािग्री जस्तै्ः 
बडम्ग्नटी वकट  वितरण गने।  

विपद् पिात ्सकेसबि 
बछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को घटनािाट िानबसक रूपिा प्रिावित 
व्यम्ि र पररिारका सदस्य गिुाएका 
व्यम्िहरूिाई पररम्स्थतीको आकंिन गरी 
िनोसािाम्जक परािशव सेिा उपिब्ध गराउने। 

विपद् पिात ्सकेसबि 
बछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

६ 
संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रकोविपद् 
प्रबतकायवकोसिीक्षा गरी प्रबतिेदन गने। 

प्रबतकायवको कायव 
सबपन्न िएपबछ 

िवहिा तथा िाििाबिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

3.3.7आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् प्रबतकायव गनव आपतकाबिन म्शक्षा क्षते्रको आपतकाबिन प्रबतकायव सबितिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण तथा विपद् पिात  म्शक्षा शाखा, 
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य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय/संस्था 

आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। विषयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपिाट प्रिावित विद्याियहरूको सूची तयार गरी 
सबिम्तिधत विद्याियका विद्याथीहरूिे गिुाएका 
पठनपाठनका सािग्रीहरूको वििरण तयार गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय,विषयक्षते्र 

३ विद्यािय ३ (तीन) ददन ितिदा िढी ितिद हनुे अिस्था 
िएिा आपत् कािीनम्शक्षाका िाबग प्रितिध बििाउने  

आिश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

४ 
आपत् कािीन म्शक्षाका िाबग आिश्यक सरसािानको 
व्यिस्था गरी पठनपाठन सचुारू गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

५ म्शक्षाक्षेत्रकोविपद् प्रबतकायवकोसिीक्षा गरी प्रबतिेदन गने। प्रबतकायवको कायव 
सबपन्न िएपबछ 

म्शक्षा शाखा,  
विषयक्षेत्र 

3.3.८ शीघ्र पनुिावि क्षते्रको प्रबतकायव योजना 
विपद् प्रबतकायव गनव आपतकाबिन शीघ्र पनुिावि क्षेत्रको आपतकाबिन प्रबतकायव सबितिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

य.सं. प्रबतकायव सबितिधी वययाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेिार बनकाय/संस्था 

१ 
सिेक्षण टोिीिा प्रबतबनबध पठाई क्षबत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात  पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

२ 

िौबतक संरचनाहरू नोक्सान िई सेिा अिरूद्ध 
िएको स्थान पवहचान गरी त्याङ् कसङ् किन 
गने र तत्काि सचुारू गनुवपने सेिाहरूको 
प्राथबिवककरण गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

३ 
सािवजबनक सेिा अिरूद्ध िएका िौबतक 
संरचनाहरूको ििवत सबिारका िाबग टोिी 
पररचािन गरी सेिा सूचारु गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

४ 
विपद् िाट आबथवक सािाम्जक क्षेत्रिा परेको प्रिाि 
िेखाजोखा गरी म्शघ्र पनुिाविका कायवयि 
सञ्चािन गने। 

विपद् पिात तीन 
िवहना बित्र 

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, सािाम्जक विकास शाखा, 
विषयक्षेत्र 

५ 
म्शघ्र पनुिावि क्षेत्रकोविपद् प्रबतकायवकोसिीक्षा 
गरी प्रबतिेदन गने। 

प्रबतकायवको कायव 
सबपन्न िएपबछ 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 
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पररच्छेद चार 
ितिदोिस्ती सािग्रीको उपिब्धता तथा आिश्यकताको िेखाजोखा 

 

४.१ स्रोत-साधनको ितविान अिस्था 

ितिदोिस्तीका सािग्रीहरुको उपिब्धताको िेखाजोखा विषयके्षत्रका आधारिा गररएको छ। यस 
गाउँपाबिकािा विपद्जतिय घटनाहरुिा सबिम्तिधत विषयक्षते्र अतितगवत उपिब्ध रय ोत साधन तथा सािग्रीहरुको 
विद्यिान अिस्था देहाय ििोम्जिरहेको छ्ः 

विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररिाण िण्डारणस्थि/स्थान 

सिग्र व्यिस्थापन/ 

सूचना खोज तथा 
उद्धार 

दिकि (आिश्यक औजार सेट 
सवहत)  

............ गाउँपाबिका 

एक्सािेटर (जेबसवि) १ िटा  गाउँपाबिका 
िाईफ ज्याकेट  गाउँपाबिका, नेपाि रेडयस 

सोसाईटी 
क्िाइम्बिङ डोरी ............ गाउँपाबिका 
सेम्टट हेल्िेट ............ गाउँपाबिका 
रिर िोट ............ गाउँपाबिका 
स्रेचर ............ गाउँपाबिका, नेपाि रेडयस 

सोसाईटी 
िेगा ह्याण्ड िाइक ............ गाउँपाबिका, नेपाि रेडयस 

सोसाईटी 
ईिजेतिसी टचव िाईट   ............ गाउँपाबिका 
आगो बनिाउने यतित्र ............ गाउँपाबिका, नेपाि रेडयस 

सोसाईटी 
साईरन ............ गाउँपाबिका, नेपाि रेडयस 

सोसाईटी, म्जल्िा प्रशासन 
कायाविय 

रिरको पञ्जा ............ गाउँपाबिका 
थ्रो व्याग ............ गाउँपाबिका 
प्राथबिक उपचार वकट ............ नेपाि रेडयस सोसाईटी 
   

खाद्यान्न तथा कृवष वकटनाशक विषादी दाना ३ वकिो  

झोि १० बिटर  

कृवष शाखा 

चािि ............ नेपाि रेडयस सोसाईटी 
ननु, तेि प्याकेट ............ नेपाि रेडयस सोसाईटी 
   

स्िास््य तथा पोषण स्यानीटरी प्याड १ िोरा  गाउँपाबिका 
इिेरजेतिसी वकट ............ गाउँपाबिका 
ह्याण्डिास तथा सािनु १ पेटी  गाउँपाबिका 
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विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररिाण िण्डारणस्थि/स्थान 

वपवपई सेट/गाउन ५० िटा  गाउँपाबिका 
सम्जवकि ग्िोि ५० पोका  गाउँपाबिका 
स्यानीटाईजर १०० पीस  गाउँपाबिका 
क्िोररन पाउडर ४०  गाउँपाबिका 
िेबडबसन ............ गाउँपाबिका 
आर.एि. िोटि १०० िटा  गाउँपाबिका 
प्राथबिक उपचार िाकस/वकट २ सेट  गाउँपाबिका 
   

खानेपानी, सरसरफाई 
तथा स्िच्छता 

वपयषु २०  गाउँपाबिका 
एक्िाट्याि ............ गाउँपाबिका 
वप.ए.िाइि १०  गाउँपाबिका 
पानी जाँच्ने वकट ............ गाउँपाबिका 
पाईप तथा वफवटङ्स ............ गाउँपाबिका 
अस्थाई शौचािय वकट ............ गाउँपाबिका 
   

आपतकाबिन आरय य 
तथा गैर खाद्य 
सािग्री क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

ईतिधनिाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

............ गाउँपाबिका 

खतिती (सव्िि) ............ गाउँपाबिका, 
नेपाि रेडयस सोसाईटी 

गैंबत र िेल्चा सेट ............ गाउँपाबिका 
एयर बिटट ब्याग ............ म्जल्िा प्रशासन कायाविय 
बत्रपाि/टेतिट ............ .................... 
िाँडाकँुडा सेट ............ .................... 
जस्तापाता ............ .................... 
   

नोट: यस्ता सािग्रीहरुको विषयक्षेत्रिाट प्राप्त वििरण अनसुार अबििेख अद्यािबधक गने कायव विपद् व्यिस्थापन शाखािे 
बनयबित रुपिा गनेछ। 

४.२ विपद् प्रबतकायवका िाबग जनशम्िको उपिब्धता 
यस गाउँपाबिकािा विपद्जतिय घटनािा सिै विषयक्षेत्रका सदस्यहरू र स्थानीय सिदुायहरू प्रबतकायवका िाबग 
पररचाबित हनुेछन।् यस िाहेक .......  जना खोज तथा उद्धार, ...... जना प्राथबिक उपचार, ...... जना 
पूिवसूचना कायवदि र ७ जना िेखाजोखा कायव सबितिधी दक्ष व्यम्िहरु रहेका छन।् यसका साथै शि 
व्यिस्थापन सबितिधी विम्शष्ट ज्ञान िएका व्यम्िहरू ....... जना सूरक्षा बनकायहरुसँग रहेका छन।् विपद् 
प्रबतकायवका िाबग उपिब्ध जनशम्िको अद्यािबधक वििरण अनसूुची-1१ िा संिग्न गररएको छ। 

४.३ ितिदोिस्ती सािग्रीको आंकिन 

विपद्जतिय घटनाहरुिा प्रबतकायवका िाबग गैरखाद्य सािाग्रीहरु र सोको िण्डारणस्थि र िानिीय 
सहायतास्थिको िाबग देहायअनसुारको व्यिस्था गररएको छ्ः 
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४.३.१ गैर–खाद्य सािग्री िण्डारण स्थि 

विपद् का घटनाहरुिा प्रबतकायवका िाबग गैह्र खाद्य सािग्रीहरुको गोदाि घर (िण्डारण स्थि) ५ नबिर 
िडाको वपपरीिा रहेको छ। िण्डारणस्थि रहे त ् पबन सहज पहचु र उपिब्धताका कारण सािग्री बसधै 
खररद गरर पीबडतिाई उपिब्ध गररने योजना रहेको छ .   

य.सं. वििरण स्थान क्षिता सबपकव  व्यम्ि सबपकव  नबिर 

१  वपपरी   रवि यादि  ९८१००२६३०७  

२      

३      

४      

५      

४.३.२ िानिीय सहायता स्थि 

िैरहिा वििानस्थि पररसरिा रहेको िानिीय सहायता स्थि यस विजयनगर गाउँपाबिकाको िाबग विपद् 
प्रबतकायवको बनबिि उपयोग गररनेछ। 

४.४ थप स्रोत साधनको आिश्यकता र अनिुाबनत िागत 

िाबथ उम्ल्िम्खत विद्यिान स्रोत साधनका अबतररि विपद् प्रबतकायवका िाबग विषयक्षते्रहरूिाई आिश्यक पने 
थप स्रोत, साधन र उपकरणको वििरण तथा सोको अनिुाबनत िागत देहायको ताबिकािा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

विषयक्षते्र 
आिश्यक स्रोत, 

साधन/उपकरण 

थप सङ्ख्या िा 
पररिाण 

अनिुाबनत रकि (रु 
हजारिा) 

सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज 
तथा उद्धार के्षत्र  

५९० पररिारका  िाइफ जकेट-५०, 
बत्रपाि १०० िटा, 
साइरन- १० िटा, 
अतिय  सािग्री  

१० िाख  

खाद्य तथा कृवष के्षत्र  ५९० पररिारका  खाद्य सािग्री दाि 
चािि  

३० िाख  

स्िास््य तथा पोषण के्षत्र  ५९० पररिारका  आपतकािीन औषधी  १५ िाख  

खानेपानी, सरसफाई तथा 
स्िच्छता प्रिद्धवन क्षेत्र  

५९० पररिारका  अस्थायी शौचािय २५ 
िटा, पानी प्रसोधन ३ 
सेट, बडम्ग्नटी वकट 
३०० सेट  

२५ िाख  

आपत् कािीन आरय य तथा गैर–
खाद्य सािग्री के्षत्र  

२५० पररिारका  २५० सेट िाडा  १२.५ िाख  

संरक्षण तथा सूरक्षा के्षत्र  १००० िवहिाका 
िाबग  

सचुनाििुक पबप्िेट, 
जनचेतना   

१ िाख  

आपत् कािीन म्शक्षा के्षत्र  १००० िाििाबिकाका वकताि, कापी डे्रस  ५ िाख  
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िाबग  

शीघ्र पनुिावि के्षत्र ५९० पररिारका  आिश्यकता अनसुार  ५ िाख  
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पररच्छेद पाँच 

विविध 

५.१स्रोत साधनको व्यिस्थापन 

विपद् व्यिस्थापनका िाबग यस गाउँपाबिकािा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना गररएको छ। यस 
विपद् पूिवतयारी र प्रबतकायव योजनािा स्िीकृत वययाकिापका िाबगउि कोषिा उपिब्ध िजेट पयावप्त िएिा 
विषयके्षत्रिाई िजेटको आिश्यकता र उपिब्धताका आधारिा रकि बनकासा गररनछे। कोषिा पयावप्त िजेट 
उपिब्ध निएको अिस्थािा स्िीकृत िावषवक िजेटिाट यस्तो रकि उपिब्ध गराईनेछ। स्िीकृत 
वययाकिाप कायावतिियन गने कायव िडा कायाविय िाफव त ्हनु सक्ने अिस्थािा यस्तो रकि सबिम्तिधत िडा 
कायावियिाई उपिब्ध गराईनेछ। 

गाउँपाबिकाको आटनो स्रोत साधनिे कायावतिियन सबिि नहनुे वययाकिापको िाबग प्रदेश सरकार िा म्जल्िा 
प्रशासन कायाविय िाफव त ् सङ् घीय सरकारसँग अनरुोध गररनेछ। साथै थप आिश्यक सहयोगका िाबग 
िानिीय सहायता कायविा संिग्न बनकाय तथा विकास साझेदार संस्था, स्थानीय सािाम्जक सङ् घ संस्था तथा 
बनजी क्षेत्रसँग सितििय गररनछे।  

५.२ अतिय बनकायसँगको सितििय र सहकायव 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायवका िाबग बछिेकी म्शिराज र कृष्णनगर गाउँपाबिका सँग सहयोग आदानप्रदान 
गररनेछ। यस्तो सहयोग विशेषगरी िाढी, नदी कटानपटान  र आगिागीको सियिा प्रबतकायवका िाबग 
दिकि, एबििेुतिस तथा अत्यािश्यक िानिीय सहायता सािग्रीको उपयोगिा केतिरीत हनुेछ।अतिय वकबसिका 
थप सहयोग आदानप्रदान गनव कायवपाबिकािे अतिय स्थानीय तहहरुसँग आिश्यक सिझदारी िा सबझौता गनव 
सक्नेछ।  

नेपाि सरकार, प्रदेश तथा म्जल्िा म्स्थत कायावियहरूिाट सिेत विपद् प्रबतकायवको िाबग स्रोत, साधन प्राप्त 
हनुे अपेक्षा गररएको छ। म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सबिबत, म्जल्िा म्स्थत अतिय गैह्र सरकारी बनकाय तथा 
बनजी के्षत्रसँग सितििय गरी थप स्रोत पररचािन गररनेछ। म्जल्िा आपतकािीन कायवसञ्चािन केतिरसँग विपद् 
सबितिधी सूचना आदानप्रदान गनव आिश्यक सितििय गररनेछ। 

५.३  अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा बसकाई 

५.३.१ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस योजनािा गाउँपाबिकािा विपद् िाट प्रिावित हनुे पररिार, ितृ्य ुहनुे तथा घाईतेको सङ्ख्या एिि ्आबथवक 
क्षबतको तियूनीकरण गने िक्ष्य बिईएको छ। यस योजनाको अनगुिन, िूल्याङ् कन र सिीक्षाको िाबग देहाय 
ििोम्जिको िक्ष्य सूचकहरु बनधावरण गररएको छ: 

य.सं. सूचक 
आधार 

िषव(२०७८/०७९) 

िक्ष्य 

२०७९/८०  २०८०/८१  २०८१/८२  

१. गाउँ/नगर क्षेत्रिा विपद् िाट हनुे िानिीय क्षबतको दर कि िएको हनुेछ। 

१.१ विपद् िाट ितृ्य ु हनुेको िावषवक औसत ८  ६  ४  २  
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य.सं. सूचक 
आधार 

िषव(२०७८/०७९) 

िक्ष्य 

२०७९/८०  २०८०/८१  २०८१/८२  

सङ्ख्या (सडक दघुवटना िाहेक) 

१.२ 
सडक दघुवटनािाट ितृ्य ु हनुेको िावषवक 
औसत सङ्ख्या 

४  ३  ३  १  

२. विपद् िाट प्रिावित व्यम्िहरूको सङ्ख्या उल्िेख्य िात्रािा कि िएको हनुेछ। 

२.१ विपद् िाट प्रत्यक्ष प्रिावित हनुे पररिारहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

३४  २८  १९  ११  

२.२ 
विपद् िाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक 
औसत सङ्ख्या  

८  ७  ५  ३  

२.३ 
सडक दघुवटनािाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

५  ४  ३  २ 

२.४ 
विपद् िाट क्षबत हनुे घरहरूको िावषवक 
औसत सङ्ख्या 

२८  २१  १६  ९  

३. विपद्को कारण हनुे िावषवक औसत प्रत्यक्ष आबथवक क्षबतिा किी आएको हनुेछ। 

४. गाउँपाबिका र सरोकारिािाहरू िीच अतितर तथा परस्पर सितििय र साझेदारी अबििवृद्ध गने संयतित्र सङ्ख्या 

५. 
िह–ुप्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्खि सूचना आंकिन, उपिब्धता र पहुँचिा उल्िेख्य िवृद्ध िएको 
हनुेछ।  

५.१ 
कूि क्षेत्रफिको अनपुातिा िह–ुप्रकोप 
अनगुिन तथा पूिवसूचना प्रणािी स्थापना र 
सञ्चािन िएको क्षेत्रफिको प्रबतशत 

०%  २५% ४०%  ५०%  

५.२ 

विपद् प्रिावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको 
अनपुातिा स्थानीय िा राविय सूचना प्रणािी 
िाफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसङ्ख्याको 
प्रबतशत 

७७% ८०%  ९५%  ९८%  

५.३ 

विपद् जोम्खियिु क्षेत्रहरूिा पूिावनिुानिा 
आधाररत पूिवतयारी कायवविबध िागू िएका 
िडाहरूको सङ्ख्या 

०% ७%  - - 

५.४ 

स्थानीय स्तरिा उपयोगी विपद् जोम्खि 
सबितिधी सूचना तथा जानकारी 
जनसिदुायिाई उपिब्ध गराउन सक्ने 
सिदुाय 

१०% ४०% ५०% ७५% 

५.५ 

पूिवसूचना प्राप्त िएपबछ विपद् प्रिावित 
क्षेत्रिाट सरुम्क्षत स्थानिा साररएका 
जनसङ्ख्या 

६३%  ९१%  १००%  - 

५.३.२ अनगुिन, िूल्याङ् कन र योजनाको पररिाजवन 

यस योजना कायावतिियनको बनयबित अनगुिन र िूल्याङ् कनगने कायव अनगुिन तथा सपुररिेक्षण सबिबतिे 
गनेछ। उि सबिबतिे िाबथ उम्ल्िम्खत सूचकहरुको आधारिा बनयबित रुपिा योजना कायावतिियनको 
अिस्थाको अनगुिन गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबत सिक्ष प्रबतिेदन पेश गनेछ। यस्तो प्रबतिेदनिा 
औलं्याईएका सधुार गनुवपने विषयिाई सबिम्तिधत विषयके्षत्रिे सधुार गरी कायावतिियन गनुव पनेछ र योजनािा 
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नै सधुार गनुवपने अिस्थािा विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजनाको पररिाजवन गदाव सिािेश गररनेछ। 
योजनाको कायावतिियनको अिस्था, प्रिािकाररता र बसकाई संश्लषेण कायवसूचीको प्रारुप अनसूुची-१२ िा संिग्न 
गररएको छ। यस योजनाको पूनराििोकन तथा पषृ्ठपोषण सङ् किन तिको ताबिका ििोम्जि हनुेछ्ः 

वििरण म्जबिेिार बनकाय गनुवपने िखु्य कायव सिय 

योजना 
कायावतिियनको 

सबिक्षा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत 

 

आिबधक रुपिा सबिक्षािैठक गने 

 

काबतवक िवहना 
िाघिवहना 

िैशाख िवहना 
रय ािण िवहना (आगािी 

आ.ि. को) 
योजनाको 

पनुराििोकन 
स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन सबिबत 
विषयक्षेत्र अनसुारका वययाकिापहरुको 
पनुराििोकन गरी योजना अद्यािबधक गने 

प्रत्येक िषव काबतवक 
िसातित 

५.४ क्षिता विकास रणनीबत र योजना 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजनाको प्रिािकारी कायावतिियन गनवका िाबग दक्ष स्रोत व्यम्ि तथा 
संस्थाहरूको सहयोगिा देहायका वययाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

य.सं. क्षिता विकास वययाकिापहरु म्जबिेिारी सियताबिका 

१ 

विषयक्षेत्रका जनशम्ििाई उि क्षेत्रसँग सबिम्तिधत 
विषयिा अबििमु्खकरण, ताबिि र अभ्यासको व्यिस्था 
गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रबतकायव 
योजना तजुविा पिात 

२ 
िडास्तरका विपद् व्यिस्थापन सबिबतिाई विपद् 
व्यिस्थापन सबितिधी अबििमु्खकरण, ताबिि प्रदान गने। 

विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रबतकायव 
योजना तजुविा पिात 

३ 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोषिाई प्रिािकारी रुपिा 
सञ्चािन गनव क्षिता विकास गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत 

आगािी आ. ि. योजना 
तजुविा प्रवयया शरुु हनु ु
ितिदा अगािै 

४ 

विपद् प्रिावित स्थानिा रहेका विद्याियहरू र स्थानीय 
स्ियंसेिकहरूिाई विपद् प्रबतकायव सबितिधी ताबिि प्रदान 
गनव विषयक्षेत्रको क्षिता विकास गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत 

िनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअम्घ 

५ 
ितिदोिस्तीका सािान तथा औजारहरू व्यिस्थापनका 
िाबग विषयक्षेत्रहरूको क्षिता विकास गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सबिबत 

िनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअम्घ 
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अनसूुची-१ 

प्राविबधक कायवसिूहको प्रथि िैठकको कायवसूची 
 

गाउँपाबिका ..............,म्जल्िा ..................,प्रदेश ..................,  

स्थान्ः        बिबत/सिय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. गत िषवका विपद्का घटनाहरू र व्यिस्थापन सबितिधी सिीक्षा, 
२. यस िषवको पूिावनिुान (िषाव, िाढी र नदी कटान र पटान  सबिम्तिध पूिावनिुानहरू जि तथा िौसि 

विज्ञान बििागिाट उपिब्ध हतुिछ, अतिय प्रकोपहरूको सबिम्तिधत बनकायिाट उपिब्ध हतुिछ), 
३. सङ् कटासन्नता र जोम्खिको िस्तमु्स्थबत (िौगोबिक कायवके्षत्र्ः गाउँ िा नगरपाबिका), 
४. विषयक्षेत्रहरू (गाउँपाबिकािा रहने क्िष्टरहरू) र बतनको योजना, 
५. योजना तजुविा िा अद्यािबधक गने प्रवयया, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविािा प्राविबधक सहयोग गनवका िाबग (आिश्यक िएिा) 

अनिुि प्राप्त विज्ञ सम्बिबित) कायवटोिीको गठन गने र कायवशतवहरू छिफि गरी स्िीकृत गने, 
७. पूिवतयारी योजना तजुविा प्रवययािा सहयोग र सितििय (अतिय गाउँपाबिका,नेपाि सरकार र प्रदेश 

सरकारका म्जल्िा म्स्थत बनकायहरु), 
८. अतिय  
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अनसूुची-२ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतिाट प्राविबधक कायवसिूहिाई प्रदान कायावदेश 

 

१. उपिब्ध त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन तथा अबििेखहरुको अध्ययन तथा विश्लषेण गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सबितिधी िौजदुा योजनाहरू, कम्बतिा विगत ५ िषवको विपद्का घटना सबितिधी 

त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, सङ् कटासन्नता तथा जोम्खि आकंिन, पूिावनिुान तथा पूिवसूचना 
प्रणािी िगायत अतिय सातिदबिवक सािग्रीको पनुराििोकन र सिीक्षा गने, 

३. सबिम्तिधत तहका आिबधक विकास योजनाहरू, विषयक्षते्रगत योजनाहरू, प्रबतिेदनहरू, 
४. आधारितू अध्ययन िगायतका कायव गने, 
५. विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्यास अनिुि तथा बसकाई सबितिधी अध्ययन तथा सिीक्षा गने, 
६. विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रबतकायव योजना तथा विषयक्षेत्रगत आकम्स्िक योजनाहरूको अध्ययन र 

सिीक्षा गने, 
७. स्थानीय िौसि तथा िाढी पूिावनिुान र पूिवसूचना प्रणािी, िहािारी बनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 

कायवयोजना अध्ययन र प्रिृम्ि विश्लषेण गने, 
८. स्थानीय तहिा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संस्थाको पवहचान गरी सूची तयारी गने, 
९. कायवशािा गोष्ठीको सञ्चािन विबध, सिय, स्थान, कायवसूचीको छनौट तथा स्रोत साधन जस्ता विषयिा 

सहयोग र परािशव प्रदान गने, 
१०. सिै विषयक्षते्रका योजनाहरू एकबत्रत गरी िस्यौदा तयार गने, 
११. अनसूुचीिा उम्ल्िम्खत निूना ििोम्जि स्थानीय तहिा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संस्थाको 

पवहचान गरी सूची तयार गने। 
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अनसूुची-३ 

सरोकारिािा बनकायको पवहचान ताबिका 
 

य.सं. बनकाय विषयक्षते्र 

कायवरत 
प्रदेश/म्जल्िा/गाउँ/ 

नगरपाबिका 

सबपकव  
व्यम्िको नाि 

र पद 

सबपकव  वििरण 

(टयाक्स, फोन, इिेि) 
कैवफयत 

१ इतिरेणी 
सािाम्जक 
विकास 
केतिर 

िवहिा तथा 
िाििाबिका 

िबुिनी/कवपििस्त,ु 
विजयनगर 

प्रदीप शाह ९८५७०२१२३३  

२ दबित 
सिाज 
विकास 
केतिर  

म्शक्षा, 
स्िास्थ, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
आयआजवन 

िबुिनी/कवपििस्त,ु 
विजयनगर 

राि सरन 
कोरी 

९८५७०५११५८  

३ वकड्स  स्िास्थ िबुिनी/कवपििस्त,ु 
विजयनगर 

कृष्ण दिेुदी ९८५७०५०२५१  

४  हाडव 
इतिटरनसेनि  

स्िास्थ िबुिनी/कवपििस्त,ु 
विजयनगर 

सवुप्रज 
सापकोटा 

९८५१२३८०३६  

५ काबिका 
सािाम्जक 
विकास 
केतिर  

स्िास्थ िबुिनी/कवपििस्त,ु 
विजयनगर 

राम्बनर बसंह ०७६५६०२८२ 

kssc@ntc.net.np 
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अनसूुची-४ 

विषयक्षेत्रको प्रथि िैठकको कायवसूची 
 

गाउँपाबिका .............., म्जल्िा .................., प्रदेश .................., विषयक्षेत्र ............  

स्थान्ः         बिबत/सिय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. विषय क्षेत्रको पररचय, 
२. बिषयगत के्षत्रको अगिुा तथा सदस्य संस्थाको नािाििी, 
३. प्रिखु विपद् र प्रिावित क्षेत्रको छनौट, 
४. पवहचान िएको विपद् कोपूिवतयारी तथा प्रबतकायविा सबिम्तिधत विषयक्षेत्रको िबूिका, 
५. विपद्को घटना हनु ुअगाबड गररने पूिवतयारी र विपद् पिात ्गररने प्रबतकायवको सियसीिा बनधावरण, 
६. विद्यिान किीकिजोरीहरूको पवहचान, 
७. प्राथबिकता प्राप्त पूिवतयारी तथा आपत् कािीन प्रबतकायव वययाकिापहरूको पवहचान,  

८. प्राथबिकता प्राप्त पूिवतयारी तथा प्रबतकायवका िाबग विषयक्षेत्रको कायवयोजना तजुविा,  

९. विपद्को घटना अगािै गररन ेपूिवतयारी तथा विपद्को सियिा गररन ेआपत् कािीन कायवका िाबग 
िखु्य म्जबिेिार बनकायको पवहचान, 

१०. बिषयगत के्षत्रको अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा बसकाई योजना तजुविा, 
११. पूिवतयारी तथा प्रबतकायवका वययाकिापका िाबग िागत अनिुान (सबिि िए सबि), 
१२. अतिय  
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अनसूुची-५ 

विषयक्षेत्र सदस्य संस्थाको कायवशतव 
 

कुनै विषयक्षते्रिा परेको सिस्या सिाधानिा सहयोग गनव सबिम्तिधत तहिा तोवकएको प्राविबधक क्षिता िएको 
तथा अबधकार प्राप्त व्यम्ि, संस्था िा बनकायिाई विषयक्षेत्र सदस्य संस्था िबनतिछ। विषयक्षेत्र सदस्य 
संस्थाको काि कतवव्य देहाय अनसुार हनुेछन््ः- 

१. विषयगत सदस्य संस्था (सरकारी बनकाय, राि संघीय बनकाय, रेडयस अबियानका सदस्य, 
राविय/अतितरावविय गैसस, बनजी क्षेत्र आदद) का िीचिा उपयिु विषयगत सितििय संयतित्र स्थापना तथा 
व्यिस्थापन गनव विषयगत अगिुा संस्था तोवक आिश्यकता अनसुार सहयोग गने, 

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका म्जल्िा म्स्थत बनकाय, स्थानीय तह, नागरीक सिाज तथा अतिय 
सरोकारिािा बनकायिीच सितििय गनव विषयगत अगिुा संस्थािाई सहयोग गने, 

३. आटनो विषयक्षेत्रिा विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा गनव विषयगत अगिुा संस्थािाई 
सहयोग गने (यस अतितगवत विपद्को प्रकृबत तथा योजना िातियता, प्राथबिकताप्राप्त आपत् कािीन कायव 
तयारी, आपत् कािीन कायव संिोधन गनव प्राथबिकताप्राप्त पूिवतयारी कायवका िाबग विद्यिान किीकिजोरी 
पवहचान, विषयगत कायवयोजना आदद पदवछन)्, 

४. आपत् कािीन अिस्थाका िाबग प्रयावप्त आकम्स्िक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्यािबूत गराउने, 
५. विषयक्षेत्रका सहिागीहरू सबिम्तिधत नीबतगत िागवदशवन तथा प्राविबधक िापदण्डका िारेिा जानकारी 

राख्दछन ् र सोही िापदण्डका आधारिा प्रबतकायव गदवछन ् िने्न कुराको प्रत्यािबूत गराउन विषयगत 
अगिुा संस्थािाई सहयोग गने, 

६. विषयक्षेत्रको प्रिाि र कायावतिियन योजनाको प्रगबतको सिीक्षा गनव तथा पयावप्त प्रबतिदेन र प्रिािकारी 
सूचना पव्राहको प्रत्यािबूत ददन र प्रिािकारी अनगुिन संयतित्र स्थापना गनव विषयगत अगिुा संस्थािाई 
सहयोग गने, 

७. सूचना सङ् किन तथा प्रचारप्रसारिा योगदान गनव स्रोत साधनको आिश्यकता पवहचान गने, 
८. विषयक्षेत्रका प्राथबिकता प्राप्त कायव सञ्चािन गनव दात ृसिदुायिाई िानिीय सहायता कायविा िगानी 

गनव प्रोत्साहन गने  साथै, विषयक्षेत्रका सहिागीहरूिाई स्रोत साधन पररचािन गनव प्रोत्सावहत गने, 
९. िानिीय सहायतािा संिग्न साझेदार संस्थाका किवचारीको क्षिता विकासका िाबग ताबिि सञ्चािन गनव 

सहयोग गने, 
१०. पूिवबनधावरीत प्राथबिकता प्राप्त विषयगतसंस्थाहरूिाई अम्तिति सेिा प्रदायककारुपिा म्जबिेिार िनाउने, 
११. कायवक्षेत्र र कायवयिको प्राथबिकताका आधारिा विषयक्षते्रका  िखु्य साझेदारिाई सिािेश गराउने। 
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अनसूुची-६ 

अगिुा सहयोगी संस्थाको कायवशतव 
 

अगिुा सहयोगी संस्थाको िखु्य िबूिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव सबितिधी वययाकिाप तय गनवका 
िाबग सिै बनकायहरुिीच छिफि गनव साझा िञ्च प्रदान गरी सहजकतावको रुपिा विपद् व्यिस्थापन 
सबिबतिाई सहयोग गनुव हो। यसको अतिय िबूिका देहायििोम्जि हनुेछ्ः- 

१. सिै बनकायहरूको सहकायविा विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा कायविा सहयोग गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सबिबतसँग सितििय गरी िैठकहरू सञ्चािन गने, 
३. विपद् सबितिधी त्याङ् कसङ् किन, प्रकोप जोम्खि विश्लषेण आदद कायविा सितििय गने र प्राविबधक 

तथा विम्िय सहयोग प्रदान गने, 
४. प्रिािकारी प्रबतकायव र पूिवतयारीको िाबग िखु्य बसद्धातित िा तियूनति िापदण्डका िारेिा सितििय 

गने, 
५. विगतका अनिुिको आधारिा सफिता, बसकाई, चनुौबत तथा किीकिजोरी पवहचान गने, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना तजुविा प्रवययािा सिै विषयक्षते्रका अगिुा तथा सदस्य 

संस्थाहरू िगायत अतिय सरोकारिािाहरूको सहिाबगता सबुनम्ित गने, 
७. कायवशािाको नबतजा तयार गने र सबिम्तिधततहिा कायवरत िानिीय सहायतािा संिग्न बनकायहरूिाई 

जानकारी गराउने तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतिा विषयके्षत्रको योजना िस्यौदा पेश गने, 
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अनसूुची-७ 

कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची 
 

कायवशािा गोष्ठीका विषयिस्त ुदेहाय अनसुार रहेका छन:् 
१. सतिदिव सािग्रीको पनुराििोकन िाट प्राप्त बनचोड, 

२. बनकायगत रय ोत, साधन तथा क्षिताहरू, 

३. सबिावित प्रकोप तथा सोको प्रिाि क्षते्र, 

४. विषयक्षेत्र केम्तिरत योजना र सिूहगत छिफि, 

५. तीनै चरणका योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथबिकीकरण, 

६. योजना गररएका कायवहरूिा सबिम्तिधत बनकायको दावयत्ि तथा िबूिका, 
७. आिश्यकता तथा क्षिता विश्लषेण र क्षिता अबििवृद्ध गने रणनीबत, 

८. अतितरसबिम्तिधत सिािहरुको सबिोधन, 

९. सहकायव र सितिियका क्षेत्रहरु र सरोकारिािाहरू, 

१०.अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा बसकाई योजना, 
 

अनसूुची-८ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सबिबतिा विद्यिान पदाबधकारीहरूको वििरण 
 

य.सं. नािथर पद आिद्ध बनकाय/कायाविय/संस्था सबपकव  नबिर 

१ गोपाि िहादरु थापा  अध्यक्ष गा.पा. विजयनगर  ९८५७०५५१०३ 

२ िक्ष्िी कुिारी चौधरी  सदस्य  ९८५७०१४१०२ 

३ शंकुतितिा िण्डारी  सदस्य  ९८६७१३६२३७ 

४ गोबितिद िट्टराई सदस्य  ९८४१७३१३८४ 

५ यज्ञ प्रसाद अबधकारी   सदस्य  ९८४७०३५९०१ 

६ रण िहादरु बिष्ट  सदस्य इ.प्र.का. गणेशपरु ९८५७०५५१७२ 

७ कृष्णा िहादरु के. सी  सदस्य स.प्र. िेश क्याबप डािपरु ्  ९८६१०००२७९ 

८ सत्य कुिार िढुाथोकी  सदस्य स.प्र.ि.वि.ओ.ंपी. जिािैराठ ९८५७८८९००० 

९ बत्रिेणी कुिी  सदस्य  ९८०४४२५६११ 

१० राजेश कुिार उपाध्याय  सदस्य  ९८०७५९६६४७ 

११ कृष्णा िण्डारी  सदस्य  ९८६७९१४२४२ 

१२ अश्वनी कुिार चाई सदस्य  ९८४७०८५४१२ 

१३ विजय कुिार चौधरी  सदस्य  ९८१४४४८७४७ 

१४ गोकणव प्रसाद सापकोटा  सदस्य  ९८५७०५५१०५ 

१५ राि प्रघट कोरी  सदस्य  ९८४७१३२८६३ 

१६ सतितराि तेिी  सदस्य  ९८११४५६५२२ 
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१७ शाबिकराि पासी सदस्य  ९८१६४६६७३४ 

१८ वहििाि पौडेि  सदस्य सम्चि  ९८४४७७८४३३ 

     

अनसूुची-९  

विषयक्षेत्रका अगिुा संस्थाका/कायवदिको वििरण 

!_ ;du| Joj:yfkg, ;"rgf, vf]h tyfp4f/ If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= k|zff;g zfvf lxdnfn kf}8]n (*$$&&*$## kanalp274@gmail.com 

2 Onfsf k|x/L sfof{no 

u0f]zk'/  

   

3 ;z:q k|x/L lacf]kL haa}/f7    

4 OGb]0fL u|fdL0f ljsf; s]Gb| 

uf]?l;u+] 

k|lbkzfx (*%&)@!@##  

5 Onfsf k|zf;g sfof{no 

rGbf}6f 

ufljGbclwsf/L   

6 :jf:Yo zfvf k|]dgu/  o1 k|;fbclwsf/L (*%&)#%()!  

 

@_ vfB tyf s[lif If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= s[lif zfvf /fd ;'Gb/ dfnL (*%&)%%(&%  

2 uf=kf= kz' zfvf k|xnfb 7fs'/ (*!&$!@))@  

3 OGb|]0fL ljsf; s]Gb| ldGs' ofbj (*)&$^)()@  

4 v'?xl/of s[lif;/sf/L uf]j{wg ofbj (*$&)$@^#&  

5 ofbj Pu|f]e]6 k8/Lo lkG6' ofbj (*!!$$#^#^  

6 ldlnh'nL dlxnf s[lif ;d'x ;'Gb/ vqL (*$&!*&#&(  

7 ufofqL dftf s[ifs ;d'x /fds'df/ ofbj (*!&$*)^$$  

 

#_ :jf:Yotyfkf]if0f If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 
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l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf=:jf:Yo o1 k|;fb clwsf/L (*$&)#%()! ypadhkai004bijayanagar 

health@gmail.com 

2 uf=kf=:jf:Yo ;/:jtL vgfn (*$(*))%%%#  

3 lji0f'k'/ :jf:Yo rf}sL lj/]Gb| s'df/ rf}w/L (*$&@)**(@  

4 v'?x'l/of :j:Yo rf}sL s[if s'df/ rf}xfg (*^&&&(@$*  

5 u0f]zk'/ :jf:Yo rf}sL uf}td /fo (*$&@(@&#(  

6 u'uf}nL :jf:Yo rf}sL ltnsaxfb'/ aufn] (*$&%^@^!)(  

7 ;'xf/f÷sfnLsf t]h s'df/ l3ld/] (*$&)^#)@)  

8 :jod\ ;]ljsf ;+hfn x'dsnfjf]:tL (*&@(%^@*  

9 o'jfSna k|ltlglw   

10 uf=kf= vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ zfvf 

ch'{g k|;fb a]naf;] (*%&)%!%%*  

 

$_ vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf k|jb{\wg If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ zfvf 

ch{'g a]njf;] (*%&)%!%%* belbasearjung@gmail.com 

2 uf=kf= kz' ;]jfzfvf k|xnfb 7fs'/ (*!&$!@))#  

3 ax'p4]ZoLo kf]if0f sfo{qmd s';'d kf7s   

4 uf=kf= :jf:Yo zfvf o1 k|;fb clwsf/L (*$&)#%()!  

5 dgsfdgfvfg]kfgLtyf 

;=p=;ldlt 

t]h k|;fb kf}8]n (*^&&&(!)!  

6 dfwjgu/ vfg]kfgL pkef]Stf 

;ldlt 

s0f{ axfb'/ yfkf 

If]qL 

(*^(&*)($&  

7 uf=kf= lhG;L zfvf /lj k|;fbofbj (*$&$*)&&&  

8 OGb|]0fL u|fld0f ljsf; s]Gb|   /fdaxfb'/ a'9fdu/ (*$&)#(*#$ ram.budhamagar@gmail.com 

9 vf=kf=;=6]Sg]l;og /fd k|;fb vgfn (*$&!*@!))  

10 xl/ofnL o'jf Sna lvdaxfb'/ vqL (*)^(((@$(  

11 z+s/k'/ vfg]kfgL pkef]Stf 

;ldlt 

6]s axfb'/ vqL (*$*&*%&%$  

%_ cfkTsfnLg cf>o tyf u}/–vfB ;fdu|L If]q 
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l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= lhG;Lzfvf an axfb'/ yfkf (*^&!)%$&*  

2 zf/bf ;fd'bflos jg uLtf ld>f (*$*$*)$)$  

3 g]kfn /]8qm; cUgL ;fksf]6f (*%&)%%!)@  

4 ljho gu/ Joj;foL tf}n]Zj/ vl6s (*%&)%%!@$  

5 uf=kf=cfO6L zfvf nId0f l3ld/] (*$#^!!^^%  

6 ljhogu/ Jofkf/ ;+3 uf]s0f{ ;fksf]6f (*%&)%%!)^  

7 ufkf /fhZj zfvf /fl3sf ;fksf]6f (*%&)%!%$)  

8 lzIfs k|ltlgwL dgf]h s'df/ z'Snf (*)%$%@^!@  

9 o'jf k|ltlgwL b]j]Gb| dl0f lqkf7L (*!^$)**()  

10 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ zfvf ch{'g a]njf;] (*%&)%!%%*  

 

^_ ;+/If0f tyf ;"/Iff If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'v JolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf=dlxnf afnaflnsf 

zfvf 

odsnf /]ZdL (*^(*%)%^( bijaynagar.wcgc@gmail.com 

2 ;fu/dfyf dlxnf ;d'x lkkf /fgf (*^$$%^)%*  

3 ;[hgzLn dlxnf ;d'x uu+fs'df/L zdf{ (*^%!#*(!@  

4 laxfgL dlxnf ;d'x c?0ff b]jLljZjsdf{   

5 :jtGq dlxnf ;d'x cfzfrGb| af]x/f   

6 ;/:jtL dlxnf ;d'x v'Za' lgzf (*$&%!($!^  

7 ;fu/dfyf dlxnf ;d'x u+uf v/fn (*$&%!($!^  

8 k|ultlznf dlxnf ;d'x k|]dfbdfO{   

9 uf=kf= ljhogu/ lhG;L zfvf /ljk|tfkofbj (*$&$*)&&&  

10 dw]z dfgjclwsf/  k|]d rGb| ho;jfn (*$&@)#$^^  

&_ cfkTsfnLg lzIff If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= lzIff o'jf tyf v]ns'b xl/x/ a]njf;] (*^&#%!#)# belbase.hari123@gmail.com 

mailto:belbase.hari123@gmail.com
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l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

zfvf 

2 :ju{4f/L ;fdflhs ljsf; 

s]Gb|  

s[i0f k|;fb zdf{ (*%&)%@)$)  

3 ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 

dxf;+3 

/fdk|36 sf]/L (*$&!#@*#^  

 

*_ zL3| k'gnf{e If]q 

l;=g+= ;+:yfsf] gfd 

;Dks{ laj/0f 

k|d'vJolQm kmf]g Od]n 

1 uf=kf= k'jf{wf/ zfvf gljg 8'd|]  er.bijaynagarmun@gmail.com 

2 uf=kf= of]hgf zfvf af]w /fh e'iffn (*$&)^!($! bhusal.anil941@gmail.com 

3 ljw't k|flws/0f    

4 vfg]kfgL pkef]Stf ;d'x    

5 lgdf{0f Joj;foL    

6 ;Knfo;{÷6«]8;{    

7 ;fd'bflos jg    

8 uf=kf=lhG;L zfvf    

mailto:er.bijaynagarmun@gmail.com
mailto:bhusal.anil941@gmail.com
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अनसूुची-१० 

विषयक्षेत्र अतितगवतका सरोकारिािा बनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 

बनकाय, शाखा, 
कायाविय संस्थाको नाि 

टोिी 
सबपकव  व्यम्िको 

नाि र पद 

सबपकव  वििरण (टयाक्स, 

फोन, इिेि) 
कैवफयत 

पूिवतयारी  म्जल्िा विपद् 
व्यिस्थापन सबिबत 

१  प्रिखु म्जल्िा 
अबधकारी  

९८५७०३७७७७   

पूिवतयारी तथा 
राहत 
व्यिस्थापन  

नेपाि रेडयस 
सोसाइटी 

१  केशि बसंह, 
सिापबत  

०७६-५६००१५   

राहत संकिन  उधोग िाम्णज्य संघ १  अध्यक्ष  ९८५७०२२२०४   

पूिवतयारी तथा 
सचेतना 

पत्रकार िहासंघ  १  अध्यक्ष ९८५७०५०६८१   

पूिवतयारी, 
सचेतना  र 
राहत  

इतिरेणी ग्राबिण 
विकास केतिर नेपाि  

१  प्रदीप शाह ९८५७०२१२३३  

पूिवतयारी 
स्िास््य तथा 
सािग्री 

काबिका सािाम्जक 
विकास केतिर  

१  राम्बनर बसंह ०७६५६०२८२ 

kssc@ntc.net.np 

 

पूिवतयारी, 
सचेतना  र 
राहत 

दबित सािाम्जक 
विकास केतिर  

१  राि सरन कोरी ९८५७०५११५८  

राहत संकिन  वकड्स  १  कृष्ण दिेुदी ९८५७०५०२५१  

राहत 
व्यिस्थापन 

हाडव इतिटरनेसनि  १  सवुप्रज सापकोटा ९८५१२३८०३६  

राहत 
व्यिस्थापन 

गैर सरकारी संस्था 
म्जल्िा िहासंग  

१  अध्यक्ष  ९८५७०५०४०८   

   

मानवीय सहयोग मापदण्ड: प्रभाववतहरुको पहुुँच ननम्न वस्तुमा हुनेछ  

 प्रतत व्यजक्त प्रतत हदन न्यूनतम २,१०० क्यािोरी प्राप्तहुने गरी खाद्यान्न (थफेयर 
मापदण्ड बमोजजम),  

 प्रभावित मातनसहरूका िा ग उपिब्ध भएका र पहँुच योग्य खाद्यपदाथवमा पररपूरक 
रूपमा एक अथिा दईु खाद्य िथतुहरु उपिब्ध गराउने, 
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 तनजवाचत समूहका व्यजक्तहरूका (बाििालिका, एच.आई.भी.भएका, कुपोवर्त आहद) िा ग 
उतनहरुको आिवायकतािाई पूरा गनव सामान्य खाद्यान्नका अततररक्त पररपरूक 
व्यिथथा । 

खाद्यान्न परिमाण ननम्न बमोजिम हुनेछ (स्फेयि मापदण्ड बमोजिम)  

(१) चामि: प्रतत हदन प्रतत व्यजक्त ४१० ग्राम, 

(२) दाि: प्रतत हदन प्रतत व्यजक्त ६० ग्राम, 

(३) िनथपतत तेि: प्रतत हदन प्रतत व्यजक्त ३० लम.लि. र 

(४) नुन: प्रतत हदन प्रतत व्यजक्त ७.५ ग्राम । 

(५) पौष्टीक आहार: ५० ग्राम 

थथानीय पररजथथतत बमोजजम खाद्यान्नको पररमाण तनधावररत गनव सक्रकनेछ, तर िुरुमा 
पाररिाररक आाधारमा गररने वितरण र अजन्तम िेखाजोखाबाट प्राप्त त्याङ्कको आधारमा 
वितरण गररनु पदवछ । 
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अनसूुची-११ 

प्रबतकायवको िाबग उपिब्ध जनशम्ि तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 
व्यम्िको नाि र पद  

बनकाय, शाखा, 
कायाविय संस्थाको 

नाि 

सबपकव  वििरण (टयाक्स, 

फोन, इिेि) 
कैवफयत 
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अनसूुची-१2 

योजना अनगुिन, िूल्याङ् कनतथा बसकाई संश्लषेण प्रारुप 
 

क. विपद्  पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना अनगुिनका िाबग सूचक तथा िक्ष्यहरू 

य.सं. सूचक आधार रेखा िक्ष्य 

१. गाउँ/नगर क्षते्रिाविपद् िाट हनु ेितृ्य ुदर कि गने   

१.१ विपद् िाट ितृ्य ुहनुेको िावषवक औसत संख्या (सडक दघुवटना िाहेक)   

१.२  सडक दघुवटनािाट ितृ्य ुहनुेको िावषवक औसत संख्या     

२. गाउँपाबिकास्तरिा विपद् िाट प्रिावित व्यम्िहरूको संख्या उल्िेख्य िात्रािा 
कि गने 

  

२.१ विपद् िाट प्रत्यक्ष प्रिावित हनुे पररिारहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.२ विपद् िाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.३ सडक दघुवटनािाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.४ विपद् िाट क्षबत हनुे घरहरूको िावषवक औसत संख्या   

३. विपद्को कारण हनु ेिावषवक औसत प्रत्यक्ष आबथवक क्षबत कि गने   

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू र सरोकारिािाहरू िीच अतितर तथा परस्पर 
सितििय र साझेदारी अबििवृद्ध गनव संयतित्रको विकास हनु े

  

५. िहपु्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्खि सूचना आंकिन, उपिब्धता र 
पहुँचिा िवृद्ध गने 

  

५.१ कूि क्षेत्रफिको अनपुातिा िहपु्रकोप अनिुान तथा पूिवसूचना प्रणािी 
स्थापना र संचािन िएको क्षेत्र 

  

५.२ विपद् प्रिावित क्षेत्रको जनसंख्याको अनपुातिा स्थानीय िा राविय सूचना 
प्रणािी िाफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसंख्या 

  

५.३ विपद् जोम्खियिु क्षेत्रहरूिा पूिावनिुानिा आधाररत पूिवतयारी कायवविबध 
िाग ुिएका िडा 

  

५.४ स्थानीय स्तरिा उपयोगी विपद् जोम्खिसबितिधी सूचना तथा जानकारी एिि ्
आंकिन जनसिदुायिाई उपिब्ध गराउन सक्न ेिडा सङ्ख्या 

  

५.५ पूिवसूचना प्राप्त िएपबछ विपद् प्रिावित क्षेत्रिाट सरुम्क्षत स्थानिा साररएका 
जनसंख्या 

  

 

ख. पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना कायावतिियन अिस्था र बसकाई सबितिधी ढाचँा  

य.सं. 
पूिवतयारीतथा प्रबतकायव 
सबितिधी कायवहरु 

िखु्य म्जबिेिार 
बनकाय 

कायावतिियनको 
अिस्था 

असि अभ्यास तथा 
किीकिजोरी 

सझुाि 
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नोट्ः अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा बसकाइिाई अतिय स्थावपत प्रचिनका ढाँचािा पबन अबििेखन गनव सवकतिछ।   

ग. विपद् पूिवतयारी तथा प्रबतकायव योजना पनुराििोकन सियताबिका   

योजना पनुराििोकन 
गररन ेअिबध 

म्जबिेिार 
बनकाय 

गनुवपने िखु्य कायव (िैठक 
गने,िजेट व्यिस्था आदद) 

अको योजना पनुराििोकन िा अद्यािबधक 
गने िैठकको अनिुाबनत बिबत 

    

    

    

 

घ. घटना वििरण प्रबतिेदनि ढाचँा 

१. तयार गने गाउँपाबिका: 
२. प्रबतिेदन तयार गरेको बिबत्ः 
३. पेश गरेको बनकाय्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सबिबत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय िाबििा तथा 

सािातिय प्रशासन ितित्रािय आदद)    

४. िोधाथव्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सबिबत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय िाबििा तथा सािातिय प्रशासन 
ितित्रािय आदद)   

५. प्रबतिेदन अिबध (.......देम्ख......सबि)     

६. सािातिय अिस्था (प्रिावित क्षेत्र, प्रिावित जनसङ्ख्या, क्षबत िएको घर आदद)  

७. पूिवतयारी कायवको वििरण   

८. पूिवतयारी योजना (सरकारी बनकाय, नेपाि रेडयस सोसाईटी, गैरसरकारी के्षत्रिाट प्रदान गररने 
पूिवतयारी योजना/कायव) 

९. खोज, उद्धार र राहतको वििरण (सरकारी, गैर सरकारी, नेपाि रेडयस सोसाईटी र 
रािसङ् घीयबनकायहरूिाट िएको खोज, उद्धार र राहत)  

१०. खोज, उद्धार र राहतको योजना (सरकारी, रेडयस, गैरसरकारी के्षत्रिाट प्रदान गरीने खोज, उद्धार 
र राहतको योजना) 

११. पूिवतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतिा देम्खएका किी िा कदठनाई 

१२. सिस्या सिाधानका उपाय िा अिश्यक सहयोगको अपेक्षा 
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