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धन्यबाद ज्ञापन  

खााँडाचक्र नगरपालिका, कर्ाविी प्रदेशको कालिकोट जजल्िा सदरमकुमा अिजथथत  छ। देश संघीय संरचनामा 
गएपलछ थथानीय सरकारको रूपमा जनताको विकासको तीब्र आकांक्षासाँगै यस नगरपालिकामा पूिावधार विकास 
साथै अन्य विकास लनमावर्का काम भइरहेको छ । तर प्राकृलतक रूपमै यो नगरपालिका भकूम्प, पवहरो, बाढी, 
आगिागी, चट्याङ, हािाहरुी, अलसनाजथता बह-ुप्रकोपको जोजखममा छ र यस प्रकारका विपद्का घटनाबाट 
िरे्षनी क्षलत हनुे गरेको छ । जििाय ुपररितवनको प्रभाििे नगरपालिकाको विपद् जोजखम अझ बढाइवरहेको छ  

। खााँडाचक्र नगरपालिकाको धेरैजसो भाग लभरािो बिौटे माटोिे बनकेो हुाँदा बरे्षनी भ–ूक्षय हनु ेठााँउहरूमा 
धनजनको क्षलत गने गरेको उदाहरर्हरू पलन यस नगरमा प्रशथत पाइन्छन ् धेरैजसो भ ूभागहरुमा पहाडी 
लभरािो भएका कारर्िे गदाव पलन पवहरोको जोजखम बढेको छ । यसरी नगरको बह ुप्रकोपको वहसाबिे उच्च 
जोजखम अिथथामा रहेको छ ।  

नेपािको संविधान, २०७२ िे विपद् व्यिथथापनिाइव तीनिटै तहका सरकारको साझा अलधकारको 
सूचीमा राखेको छ । विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यािथथापन ऐन, २०७४; विपद् जोजखम न्यूनीकरर् 
तथा व्यािथथापन लनयमाििी, २०७६; थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४  र गाउाँपालिका थतरीय विपद् 
जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन ऐन, २०७५ िे प्रिन्ध गरेको थथानीय सरकारको विपद् व्यिथथापन 
सम्बन्धी काम कतवब्य र अलधकार अनसुार नगरपालिकािे विपद् व्यिथथापन सम्बजन्ध आिश्यक नीलत, रर्नीलत 
तथा योजना तयार गनव, ऐन लनयम तथा कायवविलध तयार गनव, अध्ययन अनसुन्धान र विपद् जोजखमको िेखाजोखा 
गनव गराउन, विपद् प्रलतकायवका िालग आिश्यक पूिवतयारी गनव  र प्रलतकायव संचािन गनव सक्दछ । यसै 
आधारमा खााँडाचक्र नगरपालिकािे विपद्को प्रभािकारी प्रलतकायव तथा त्यसको िालग पयावप्त पूिवतयारीको िालग 
प्रकोप, संकटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखाको आधारमा  खााँडाचक्र नगरपालिकाको विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रलतकायव योजना तजुवमा गरेको छ । यस के्षत्रमा बारम्बार भइरहने प्रमखु विपद्का घटनाहरूिाइव मध्यनजर 
गरी समान्य पूिवतयारी योजना र के्षत्रगत आिश्यकतािाइव सन्तलुित रूपमा सम्बोधन गनव सात िटा विर्षय क्षते्र 
लनधावरर् गरी विर्षय के्षत्रगत पूिवतयारी तथा प्रलतकायव कायवयोजना तयार गररएको छ । विपद् जोजखम न्यूनीकरर् 
तथा पूिवतयारीका गलतविलधहरूिाइव सम्बजन्धत विर्षय क्षेत्रगत योजना तथा कायवक्रमहरूसाँग समायोजना र 
एवककरर् गरी विपद् जोजखम ससूुजचत विकासको अभ्यास मार्व त नगरपालिकाको उत्थानशीिता विकास गररनेछ 
। यस योजनाको कायावन्ियनबाट विपद् जोजखम न्यूनीकरर् गदै विपद्का कारर् हनुे क्षलत एिम ्नोक्सानी 
घटाउन गाउाँपालिकािाइव सहयोग पगु्नेछ भने्न विश्वास लिएको छु ।  

खााँडाचक्र नगरपालिकाको विपद् पूिवतयारी  तथा प्रलतकायव योजना तजुवमाको लनजम्त आलथवक, प्राविलधक 
तथा विज्ञ सहयोगको तथा सूचना संकिन, विश्लरे्षर् र विलभन्न चरर्को छिर्ि गरी योजना तयारीको िालग 
USAID भकारी पररयोजना, थथानीय संथथा हरुन्डेकिाई  धन्यिाद ददन चाहन्छु । यस योजना तजुवमाको क्रममा 
िडाथतरीय छिर्िको समन्िय गरी आिश्यक सूचना उपिब्ध गराउनहुनु ेसबै िडाका िडाध्यक्ष तथा िडा 
विपद् व्यिथथापन सलमलतका सदथयहरूको योगदान उल्िेखनीय छ । त्यसैगरी नगर  थतरीय छिर्िको 
नेततृ्िदायी भलूमकाको िालग यस नगरपालिकाका सबै लबर्षयगत शाखाका कमवचारी, लबपद् व्यिथथापन सम्पकव  
व्यजि, सरुक्षा लनकाय,नेपाि रेड क्रस तथा थथानीय विकास साझेधार संथथा िगायत सबै िाई धन्यिाद ददन 
चाहन्छु ।  धन्यिाद ।  

           कमि बहादरु शाही  

नगर प्रमखु 
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पररच्छेद एक 

प्रारजम्भक 

१.१ पषृ्ठभलूम 

विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापनको मूिभतू उद्देश्य विपद्का कारर्िे  हनुे मतृ्यदुर तथा प्रभावित 
व्यजिहरूको संख्या उल्िेख्य रूपमा घटाउन ेविपद्का कारर्िे प्रभावितहरूको संख्या उल्िेख्य रूपमा घटाउने, 
कृवर्ष उद्योग, सडक, संचार, खानेपानी तथा सरसर्ाइका संरचना तथा थिाथ्य र जशक्षाका पूिावधार तथा सेिामा 
विपद्का कारर्बाट हनुे क्षलत तथा नोक्सानी घटाउाँदै लतनीहरूको उत्थानशीिता बढाएर विकासको दीगोपनािाइव 
थथावयत्ि ददन ुर विकास तथा पूिावधार लनमावर्मा गररएको िगानीिाइव सरुजक्षत गनुव हो ।  

अलधकार बााँडर्ाट सम्बन्धी संिैधालनक व्यिथथा, थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४; विपद् जोजखम 
न्यूनीकरर् तथा व्यािथथापन ऐन २०७४ र विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यािथथापन लनयमाििी, २०७६ 
िे व्यथिथथा गरेको विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन सम्बन्धी थथानीय सरकारको अलधकार तथा 
विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्िथथापन राविय नीलत, २०७५; विपद् जोजखम न्यूनीकरर् रर्नीलतक कायवयोजना, 
२०१८ -२०३० को िक्ष्य र मागवदशवनिे लनदेश गरे अनसुार खााँडाचक्र नगरपालिकाको विपद् प्रलतकायविाइव 
चथुत दरुूथत एिम ्प्रभािकारी बनाउन र त्यसको िालग आिश्यक पूिवतयारी गनव जरुरी छ ।  

जििाय ुपररितवन तथा अन्य विलभन्न कारर्बाट संसारमा प्रकोप जोजखमको अिथथामा िरे्षनी बवृद्ध हनुे गरेको 
छ। यस खााँडाचक्र नगरपालिका पलन पलछल्िो समयमा यथता प्रकोप जोजखमहरुबाट अछुतो रहन सकेको 
छैन। यस नगरपालिकामा विपद् बाट हनुे जनधनको क्षलत न्यूनीकरर् गनव, विपद् को प्रलतकायव र पनुिावभिाई 
गलत ददन र यस कायवमा सरोकारिािाहरु बीचको समन्ियिाई प्रभािकारी बनाउन थथानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दर्ा ११ को उपदर्ा (२) को खण्ड (न) र नेपाि सरकारबाट जारी विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ साथै यस खााँडाचक्र नगरपालिकाको  नगरपालिका   विपद् जोजखम 
न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन ऐन २०७७ अनरुूप यस नगरपालिकािे यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
तयार गरेको छ। 

१.२ योजनाको उद्देश्य 

यस खााँडाचक्र नगरपालिकामा विपद् व्यिथथापनको पूिवतयारी र यस सम्बन्धी प्रलतकायविाई प्रभािकारी बनाई 
सम्भावित जनधनको क्षलत उल्िेख्य रूपमा कम गनुव यस योजनाको प्रमखु उद्दशे्य हो। यसका अन्य उद्दशे्यहरु 
देहाय बमोजजम रहेका छन््ः   

(क) विपद् प्रलतकायवका िालग विर्षयगत क्षते्रहरूको भलूमका तथा जजम्मिेारी लनधावरर् गनुव र विपद् जोजखम 
न्यूनीकरर् तथा पूिवतयारीका गलतविलधहरूिाइव व्यिजथथत र समन्ियात्मक रूपमा कायावन्ियन गनुव 

(ख) विपद् प्रलतकायवका िालग मखु्य जजम्मिेार तथा सहयोगी लनकायहरूको पवहचान र अद्यािलधक गनुव, 

(ग) विपद्को िेखाजोखा, जोजखम नक्साङ् कन, विगतमा घटेका विपद्का घटनाहरुको त्याङ् क सङ् किन र 
विश्लरे्का आधारमा जोजखम सूजचत योजना तजुवमा गनुव, 
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(घ) विपद् प्रलतकायवका िालग सामान्य पूिवतयारी, पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी तथा आपत् कािीन प्रलतकायवका 
वक्रयाकिापहरू तय गनुव र  

(ङ) विपद् प्रलतकायवका िालग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र जनशजिको िेखाजोखा एिम ्सम्भावित विपद्को 
सामना गनव आिश्यक क्षमताको आंकिन, प्रके्षपर्, प्रिन्ध र विपद् प्रलतकायव तथा पूिवतयारीका िालग 
थथानीय साधन श्रोतको अलधकतम पररचािन गनुव । 

1.३ योजना तजुवमा प्रवक्रया 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ िे थथानीय लनकायको विपद्  व्यिथथापन 
सलमलतको नेततृ्ि र विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापनको के्षत्रमा संिग्न लनकाय तथा विर्षयगत क्षेत्रको 
सहभालगतामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनुव पने व्यिथथा गरेको छ। सोही व्यिथथा अनसुार 
यस खााँडाचक्र नगरपालिकािे सहभालगतामूिक प्रवक्रया अपनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा 
गरेको छ। विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गदाव अििम्िन गररएको प्रवक्रयागत ढााँचा देहाय 
बमोजजम रहेको छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मालथ उजल्िजखत ढााँचामा योजना तजुवमाका मखु्य चरर्हरुको सङ्क्षेपमा ति चचाव गररएको छ्ः 

१.३.१ खााँडाचक्र नगरपालिकाको थथानीय  विपद् व्यिथथापन सलमलतको बैठक  
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयारीका िालग सिवप्रथम लमलत २०७८/०१/१२ मा खााँडाचक्र 
नगरपालिकाको विपद् व्यिथथापन सलमलतिे पवहिो अलभमजुखकरर् तथा तयारी बैठकको आयोजना गरेको 
लथयो। यस तयारी बैठकिे योजना तजुवमा गनव आठिटा विर्षयक्षेत्रहरुको लनधावरर् गनुवका साथै विगतका विपद्का 
घटना सम्बन्धी त्याङ् क, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता तथा जोजखम आंकिन र विपद् सम्बन्धी विद्यमान 
सन्दभव सामग्रीको समीक्षा गनव र योजना तजुवमा प्रवक्रयामा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग थथानीय लनकायमा 
कायवरत कमवचारी तथा अनभुि प्राप्त विज्ञ समेत रहेको प्राविलधक कायवसमूह गठन गरेको लथयो। प्राविलधक 
कायवसमूहको बैठकको कायवसूची अनसूुची-१ मा संिग्न छ। थथानीय विपद्  व्यिथथापन सलमलतको बैठकिे 

 
   

खााँडाचक्र नगरपालिकाको विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमाका चरर्हरू  

१.  थथानीय  विपद् व्यिथथापन सलमलतको बैठक 

२.  प्रारजम्भक अध्ययन, विर्षयगत क्षेत्रको पवहचान 

३.  योजना तजुवमा बैठक तथा कायवशािा  

४.  योजनाको प्रारजम्भक मथयौदा तयारी 

५.  सरोकारिािाहरूको बैठक र मथयौदामालथ छिर्ि 

६.  योजना पररक्षर्  

७. अजन्तम मथयौदा तयारी र थिीकृलत 



विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना- खााँडाचक्र नगरपाविका,काविकोट २०७९  
 

 

कायव समूहिाई काम, कतवव्य र जजम्मेिारी सवहत अनसूुची-२ बमोजजमको कायावदेश प्रदान गरेको लथयो। 
बैठकिे थथानीय तहमा कायवरत सरोकारिािा र साझेदार संथथाको पवहचान तथा सूचीको प्रथताि तयार गरी 
सूचीिाई पूर्वता प्रदान गने विर्षयिाइ कायवसमूहको जजम्मिेारीमा समािेश गने लनर्वय समेत गरेको लथयो। यसरी 
पवहचान गररएका सरोकारिािा लनकायहरूको वििरर् अनसूुची-३ मा समािेश गररएको छ। 

१.३.2 आधारभतू अध्ययन 

थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतबाट थथानीय विपद् व्यिथथापन सम्बन्धी मौजदुा नीलत, योजनाहरू, विपद्का 
घटना सम्बन्धी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अन्य सान्दलभवक सामग्रीहरुको पनुराििोकन 
र समीक्षा गरी विपद् जोजखम सम्बन्धी आधारभतू अध्ययन र विश्लरे्षर् गररएको लथयो। थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलतिे पवहिो कायवशािा आयोजना गनुव अगािै आधारभतू अध्ययनको काम सरुु गररएको लथयो 
। योजना तजुवमाका क्रममा देहाय बमोजजमका त्याङ् क, दथतािेज, प्रकाशन र अलभिेखहरुको समेत अध्ययन 
तथा विश्लरे्षर् गररएको लथयो्ः- 
• विपद्  व्यिथथापन सम्बन्धी संघ र  कर्ाविी प्रदेशको  नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेजशका, 
• विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन राविय रर्नीलत, २०७५ तथा कर्ाविी प्रदेशको विपद् 

जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन नीलत २०२०  तथा रर्नीलतक कायवयोजना २०२०-२०३०, 

• खााँडाचक्र नगरपालिकाको नगरपालिका   विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन ऐन २०७७, 
• पलछल्िो  पााँच िर्षवको घटना सम्बन्धी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता तथा 

जोजखम आंकिन, पूिावनमुान तथा पूिवसूचना प्रर्ािी सम्बन्धी त्याङ् क, दथतािेज, प्रकाशन र 
अलभिेखहरु,  

• खााँडाचक्र नगरपालिकाको विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना २०७७ 

• USAID भकारी पररयोजनािे तयार गरेका विपद्साँग सम्बजन्धत प्रलतिदेनहरू,  

• थथानीय विपद्को इलतहास (भकूम्प, बाढी, पवहरो, आगिागी, महामारी, सडक दघुवटना आदद),   

• विपद् व्यिथथापनको विगतको अभ्यास, अनभुि तथा लसकाई,   

• जनसंख्या वििरर्, सडक सञ्जाि, नदी, बसोबास क्षते्र तथा नगरपालिकाको सीमाना देजखने नक्सा,  

• नगरपालिकाको विपद् व्यिथथापन कोर्ष(संचािन) कायवविलध २०७७, आिलधक योजना 

1.३.3 विर्षयक्षते्र (क्िथटर) को बैठक 

विर्षयक्षेत्र अन्तगवत पने सरोकारिािा लनकायहरूको पवहचान, सामान्य पूिवतयारी योजना, पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारी योजना, आपत् कािीन प्रलतकायव योजनाका वक्रयाकिापहरु, विर्षयके्षत्रसाँग सम्बजन्धत स्रोतहरूको 
आंकिन, आिश्यकताको िेखाजोखा आदद विर्षयहरूमा छिर्ि गनव थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतको 
आयोजनामा बैठकहरू सञ्चािन गररएको लथयो। विर्षयक्षेत्रगत रुपमा योजनाको प्रथताि तयार गनव विर्षयक्षेत्रगत 
सलमलतहरु गठन गररएको लथयो। विर्षयक्षेत्रको सलमलतहरुको बैठकको कायवसूची अनसूुची-४ मा प्रथततु गररएको 
छ। विर्षयक्षेत्रका सदथय संथथा (Cluster Member) र ती लनकायहरुको कायवशतव अनसूुची-५ मा तथा 
अगिुा सहयोगी संथथा (Lead SupportAgency) को कायवशतव अनसूुची-६ मा समािेश गररएको छ।  



विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना- खााँडाचक्र नगरपाविका,काविकोट २०७९  
 

 

1.३.4 कायवशािा गोष्ठी 
विर्षयगत क्षेत्रहरुको लनष्कर्षव तथा प्राप्त योजनाको प्रथताि उपर छिर्ि गनव थथानीय विपद्  व्यिथथापन 
सलमलतको नतेतृ्िमा कायवशािा गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठी आयोजना गनुव अजघ थथानीय 
विपद्  व्यिथथापन सलमलतको बैठक बसी विर्षयगत क्षते्रबाट प्राप्त लनष्कर्षव तथा योजनाको प्रथतािमा पयावप्त 
छिर्ि र आिश्यक पररमाजवन गररएको लथयो। कायवशािामा विर्षयगत क्षेत्रहरुको बैठकबाट प्रथतावित वििरर् 
तथा योजना उपर छिर्ि गरी सझुाि सङ् किन गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची अनसूुची-७ 
मा संिग्न रहेको छ।  

थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतका सदथयहरू, विर्षयगत क्षेत्रका सदथय सङ् घ/संथथाहरू साथै राजनैलतक दि, 
लनजी क्षेत्रका प्रलतलनलधहरु, विज्ञ, पत्रकार, सङ् कटासन्न समदुाय िगायतका सरोकारिािाहरुको सहभालगता b 
कभएको कायवशािाको सञ्चािन तथा सहजीकरर् विज्ञ कायवसमूहिे गरेको लथयो। विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव  
योजना तजुवमा प्रवक्रयामा हरुन्डेक नेपाि कालिकोट र मसी कोरको साझेदारीमा USAID को आलथवक सहयोग 
संचालित भकारी पररयोजनािे आलथवक तथा प्रालबलधक सहयोग गरेको हो । 

1.३.5 योजनाको मथयौदा तयारी 
उपिब्ध नीलत, कानून तथा दथतािेजको अध्ययन तथा विश्लरे्षर्, विर्षयक्षते्रहरूको छिर्ि र दितीय स्रोतबाट 
सङ् किन गररएका सूचनाहरू र कायवशािा गोष्ठीबाट प्राप्त लनष्कर्षव र सझुाि समािशे गरी खााँडाचक्र 
नगरपालिकाको विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रथततु मथयौदा तयार गररएको लथयो ।  

1.३.6 योजनामा प्रथतावित वक्रयाकिापको परीक्षर् 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको मथयौदामा प्रथताि गररएका मखु्य वक्रयाकिापहरु उपयिु भए नभएको 
र त्यथतो वक्रयाकिाप कायावन्ियन गने क्षमता खााँडाचक्र नगरपालिका तहमा उपिब्ध भए नभएको सलुनजित 
गनव सरोकारिािाहरूको सहभालगतामा कृलत्रम घटना अभ्यास (Simulation Exercise) मार्व त परीक्षर् समते 
गररएको लथयो। यथतो परीक्षर्बाट प्राप्त भएका पषृ्ठपोर्षर्िाई पलन यस योजना तजुवमाको क्रममा ध्यान ददइएको 
छ। 

1.३.7 पषृ्ठपोर्षर् सङ् किन र अजन्तम मथयौदा तयारी 
कायवशािा तथा कृलत्रम घटना अभ्यास समतेबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षर्का आधारमा तयार भएको विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रलतकायव योजनाको मथयौदामा सरोकारिािा लनकाय, सङ् घ संथथा र विज्ञहरूको सझुाि लिईएको लथयो। यसरी 
प्राप्त भएका सझुाििाई थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतिे पूनराििोकन गरी विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव 
योजनािाई अजन्तम रुप ददईएको छ। 
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पररच्छेद दईु 

विपद् जोजखम र व्यिथथापनको अिथथा 
 

२.1 खााँडाचक्र नगरपालिकाको संजक्षप्त पररचय 

खााँचक्र नगरपालिका कर्ाविी प्रदेश अन्तगवत कालिकोट जजल्िामा पदवछ। मिुकु संजघय संरचनामा गए  पिात 
साविकको मान्म,पााँखा दांहा, बदािकोट  गा.वि.सको िडा नं १,२,३ र भताव गा.वि.सको िडा नं ८ िाई  
समेटर हािको खााँचक्र नगरपालिका पनुसंरचना भएको हो।यस नगरपालिकामा हाि जम्मा ११ िटा िडाहरु 
रहेका छन ्।यस नगरपालिकाको कायाविय िडा न .ं१को मान्ममा  अिजथथत छ ।  

भौगोलिक अिजथथलत राजनीलतक तथा प्रशासलनक वििरर् 

पूिव  लतिागरु्ा नगरपालिका प्रदेश  कर्ाविी 

पजिम  सान्नी लत्रबेर्ी गाउाँपालिका र नरहररनाथ 
गाउाँपालिका  

जजल्िा कालिकोट 

उत्तर  पचािझरना गाउाँपालिका  नगरपालिका केन्र मान्म  

दजक्षर् शभुाकालिका गाउाँपालिका, महािै गाउाँ 
पालिका र दैिेख जजल्िा  

कुि िडा संख्या ११ 

क्षेत्रर्ि १३३.२९   

 

यो नगरपालिका महाभारत र वहमािी के्षत्रको लभरािो भभूागमा अिजथथत छ। यस नगरपालिकाको हािापानी 
समजशतोष्र् र जशतोष्र् रहेको छ। कालिकोट जजल्िामा मौसमी त्यांक नाप्ने र रेकडव गने मौसम मापन केन्र 
(थटेसन ) छैनन ्। बर्षावतको मापन गने जम्मा ३ िटा थटेसन रहेका छन ्।यस के्षत्रबाट सबैभन्दा नजजक 
रहेको नाग्माको थटेसनको त्यांक (१९८५ देजख २०१७ सम्मको वििरर्को आधारमा  आसा पररयोजनािे 
बनाएको शभुकालिका गाउाँपालिकाको थथानीय अनकुुिन योजना – िापा ) बाट साभार गररएको) 

हािापानीको प्रकार समजशतोष्र् र जशतोष्र् 

और्षत िर्षाव  ७८२ लम.लि. 
अलधकतम तापक्रम  उपिब्ध नभएको 
न्यूनतम तापक्रम  उपिब्ध नभएको 
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भ ूउपयोग  क्षते्रर्ि ( हेक्टर) 

जि क्षते्र ९५.७ 
िन क्षेत्र ४८०७.६२ 

घााँसे मैदान के्षत्र ५८९.१२ 

कृवर्ष के्षत्र ८५.२५ 

झााँडी तथा बटु्यान ७६०२.२४ 

लनमावर् क्षेत्र ८३.५८ 

बााँझो क्षेत्र ४१.८८ 

2.२  खााँडाचक्र नगरपालिकामा विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरु 

पवहरोको वहसाबिे कालिकोट जजल्िा नेपािकै एक प्रमखु समथयाग्रथत जजल्िा हो । यहााँको कररब ५० 
प्रलतशत भाग खतरापरु्व पवहरोको जोजखममा रहेको छ । सन १९८५ देजख २०११ सम्म २५ िर्षवसम्मको 
अिलधमा भएका पवहरोहरुको कारर् यस जजल्िामा ५० जनाको मतृ्यू भएको छ भन े३६ घाइते भएका लथए 
। पवहरोको कारर् घरिासको नोक्शानीिे गदाव १५१० जना मालनसहरुिाई अन्यत्र थथानान्तरर् गररएको 
लथयो । यस अिलधमा १३९ घरहरुको नोक्सानी तथा १५५ मा क्षलत पगेुको लथयो । यस जिाधार के्षत्रको 
भौगोलिक सूचना प्रर्ािीबाट लिइएको नक्शाको विश्लरे्षर् गदाव समग्र पवहरोको अिथथा उच्च थतरको देजखन्छ 
। भकू्षयको संकटाथन्नता बढाउने कारर्हरु भकु्षय, नददबाट दरुी, लभरािोपन, मोहडा तथा भौगलभवक अिथथाहरु 
हनु।् शभुकालिका गाउाँपालिका िडा नं १, २, ३ तथा ५मा  पवहरोको प्रकोप बढेको देजखएको छ (शभुकालिका 
गाउाँपालिकाको िडा नं ५को थथानीय अनकुुिन योजना)  । 

नगरपालिकाको विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरूमा पवहरो, भकूम्प, महामारी, हािाहरुी, जङ्गिी जनािर , आगिागी, 
खडेरी, वहमपात आदद पदवछन।् नगरपालिकाको विपद् जोजखम प्रोर्ाइि तयार गररएको छैन र पालिका क्षेत्र 
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लभत्र घटेका विपद्को घटनाको त्यांक राख्न ेगररएको छैन ।थथानीयसंगको छिर्ि, गाउाँपालिका थतरमा 
गररएको छिर्ि, गहृ मन्त्राियको विपद् पोटविमा उपिब्ध भएका त्यांक तथा भकारी पररयोजनािे संकटसन्न 
िडा तथा समदुायमा तयार गरेको एकीकृत सामदुावयक योजनामा समेवटएका त्यांक तथा सूचनाहरुको आधारमा 
रहेर पालिकाको प्रकोप थतरीकरर् लनम्न बमोजजम गररएको छ । 

प्रकोप भकूम्प पवहरो हरुीबतास खडेरी महामारी  वहमपात  जङ्गिी 
जनािर  

आगिागी 

भकूम्प  भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प भकूम्प 
पवहरो    पवहरो  पवहरो  पवहरो  पवहरो  पवहरो  पवहरो 
हरुीबतास    खडेरी हरुीबतास हरुीबतास हरुीबतास हरुीबतास 

खडेरी      खडेरी खडेरी खडेरी खडेरी 
महामारी      महामारी महामारी महामारी 
वहमपात       वहमपात वहमपात 

जङ्गिी 
जनािर 

       आगिागी 

आगिागी         

थतर १ २ ४ ३ ५ ६ ८ ७ 

 

थिाथ्यजन्य  महामारीमा संकटको थतरीकरर् 

प्रकोप  कोलभड-१९ झाडा पखािा भाइरि ज्िरो 
कोलभड-१९  कोलभड-१९ कोलभड-१९ 

झाडा पखािा    भाइरि ज्िरो 
भाइरि ज्िरो     

थतर  १  ३ २ 

 

2.३ खााँडाचक्र नगरपालिकाविगतका विपद् को अिथथा विश्लरे्षर् 

कायवशािाको छिर्ि , पररयोजनािे अध्ययन गरर तयार पारेको दथताबेज , नगरपालिकािे लनमावर् गरेको 
थथानीय लबपद् तथा जििाय ुउत्थानशीि योजनामा उल्िेख भए अनसुार यो नगरपालिका बहपु्रकोपको जोजखममा 
रहेको छ ।भकूम्पीय जोजखमको वहसाबिे समग्र देश उच्च जोजखममा रहेता पलन लबगतको दशकमा कुन ै
भकूम्पीय कारर्िे के्षती भएको छैन। 
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मालथ उल्िेजखत नगरपालिकाको लभरािोपनको नक्शािाई अध्ययन गने हो भने पलन अलधकांश क्षेत्र १५ लडग्री 
भन्दा लभरािो छ ।पलछल्िो समय बर्षावतमा देजखएको पररितवन लबशेर्षगरर छोटो समयािलधमा  ठुिो िर्षाविे 
लभरािो भभूागमा बढी क्षलत गने सम्भािना छ ।  

नगरपालिकाको अलधकांस भभूाग लभरािो भएकािे िर्षावयामको समयमा हनुे पवहरो तथा ठाडो खोिा तथा 
खोल्सीमा अकथमात आउन ेबाढीको घटना प्रत्येक साि दोहोरररहेको पाइएको छ ।पवहरोको अिथथा विश्लरे्षर् 
गदाव सबैभन्दा बढी क्षलत यसैिे गरेको छ, जसको पूनरािृजत्त पलन उच्च रहेको छ। मूित्ः बाढी/पवहरोिे 
घरजग्गा बगाउने/क्षलत गने, खेलतयोग्य जलमन तथा सामदुावयक िनको जलमन क्षती गने गरेको छ।  

2.३.1 खााँडाचक्र नगरपालिका विपद्को ऐलतहालसक समय रेखा: 
यस नगरपालिकामा विगतमा विलभन्न समयमा घटेका प्राकृलतक, गैह्रप्राकृलतक, जििायजुन्य प्रकोपका  
घटनाहरुिे लनम्त्याएको अिथथाको  ऐलतहालसक समय रेखा, सोको प्रभाि र प्रभावित क्षेत्र, पूिवतयारी र 
प्रलतकायवका िालग गररएका प्रयासिाई तिको तालिकामा प्रथततु गररएको छ्ः 
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2.४ सम्भाव्य प्रकोप तथा सम्भावित प्रभाि क्षते्र 

यस नगरपालिकाका सबै िडा पवहरो जोजखममा छन ्। विश्वव्यापी महाव्याधी कोलभड-१९ तथा थिाथ्य जन्य 
महामारीको , हािाहरुी र खडेरी को जोजखम पलन सबै िडामा छ र पलछल्िो समयमा सबै िडामा सकु्खा खडेरी 
को समय बढेको छ। जङ्गिी जनािर जनधनमा क्षलत हनुे बढीरहेको छ र लबशेर्ष गरर बािीनािीमा क्षलत 
बढीरहेको छ  ।ढंुगा माटो तथा भकूम्पीय जोजखमिाई मध्यनजर नगरी संरचना लनमावर् भएकािे  भकूम्पबाट 
हनु सक्न ेक्षलतबाट भन ेसबै िडाहरू र जनसंख्या प्रभावित हनु ेअिथथा छ। यी प्रकोपहरूको ितवमान प्रभाि 
के्षत्र तथा सम्भावित जोजखमको लबथततृ नक्साङ् कन गने कायव बााँकी रहेको भएको छ। 

2.५ प्रकोपहरुको सम्भाव्य जोजखम विश्लरे्षर् 

यस नगरपालिकाका विलभन्न थथानमा घटेका विपद्का घटना र त्यसको असर साथै थथानीय लनकायको मौजदुा 
अिथथा , श्रोत साधन र जनशजि सबैिाई आधार माने्न हो भने यो पालिका बहपु्रकोपको उच्च जोजखममा छ 
।पालिकािे सम्भालभत प्रकोपको आंकिनिाई लनरन्तर पनुराििोकन गदै योजना लनमावर् तथा िाग ुगनव 
ध्यान ददन ुआिश्यक छ । 

 खााँडाचक्र नगरपालिकाको विपद् जोजखम विश्लरे्षर् 

प्रकोप संकटासन्नता सम्मखुता बारम्बारता प्रभाि  जोजखम  

भकूम्प - लसंगो वहमािय क्षेत्र नै उच्च जोजखममा रहेको 
- भौगलभवक जचराहरू नजजकै रहेको 
- भिन तथा भौलतक पूिावधारका संरचनाहरू कमजोर 

रहेको  

- धेरै जनसंख्याको अधवपक्की एिं कच्ची घरमा बसोबास 
रहेको 

- िृद्धिृद्धा, बािबालिका, अपांगता भएको जनसंख्या 

उच्च मध्यम उच्च उच्च 

पवहरो - लभरािो जलमन 

- पवहरोको जोजखमयिु ठाउाँमा बसेको बथती  

- जििाय ुपररितवनको असर 

उच्च उच्च मध्यम उच्च 
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- विकास लनमावर्का कामिे बढाएको जोजखम 

- िृद्धिृद्धा बािबालिका अपांगता भएको जनसंख्या  

आगिागी - संरचनागत जोजखम तथा िापरिाही 
- बढ्दै गएको सखु्खा याम  

- सामाजजक आलथवक संकटासन्नता 
- जनचेतनाको कमजोर अिथथा 

उच्च मध्यम मध्यम मध्यम 

कोलभड – 
१९ तथा 
अन्य 
महामारी 

- संक्रमर् दर उच्च रहेको 
- कमजोर थिाथ्य पूिावधार र तयारी 
- सािधानीका उपायहरूको कमजोर पािना 
- कमजोर जनचेतनाको थतर 

- सामाजजक आलथवक संकटासन्नता 
- उच्च जोजखम समूहमा रहेको जनसंख्या 

उच्च उच्च उच्च उच्च 

हािाहरुी - जििायमुा आएको पररितवन 

- कमजोर सामाजजक आलथवक अिथथा 
- कमजोर घर भिनहरू 

- जनचेतनाको थतर 

मध्यम मध्यम उच्च मध्यम 

खडेरी  - जििायमुा आएको पररितवन 

- कमजोर सामाजजक आलथवक अिथथा 
- लसंचाईको कम पहुाँच  

मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम 

वहमपात  - भौगोलिक अिजथथलत  

-  
मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम 

 

सम्भावित जोजखम तथा प्रभावित घरधरुी आंकिन 

प्रकोपको 
घटना  

प्रभावित हनुे िडा  प्रभावित हनु े
जनसंख्या  

प्रभावित हनुे घरधरुी आंकिनको आधार 

भकूम्प  सबै िडा  १०,००० सबै २०७२को जथतै भकूम्प 
यस क्षेत्र िररपरी केन्र 
लबन्द ु पारेर गएको 
अिथथामा 

पवहरो  सबै िडा  १००० २०० २०० घर उच्च 
जोजखममा रहेको  

महामारी सबै िडा  १०,००० 

 

सबै कोलभड १९को जथतो 
अिथथामा 

खडेरी  सबै िडा १००० २०० पलछल्िो समयमा बढेको 
सकु्खा 
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2.६ पूिवसूचना प्रर्ािीको अिथथा 
यस नगरपालिकामा बाढी, पवहरो, डढेिो जथता  प्रकोपको पूिवसूचना प्रर्ािी थथापना गररएको छैन। थथानीय 
आपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रको जजल्िा, प्रदेश तथा राविय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रसाँग सम्पकव  
थथावपत गरी सूचना आदान प्रदान गने गररएको छैन।  

2.७ नीलतगत,कानूनी तथा संथथागत व्यिथथा 

यस नगरपालिकाको विपद् जोजखम न्यूनीकरर् तथा व्यिथथापन ऐन, २०७७ को आधारमा थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत गठन गररएको छ। सलमलतमा हाि रहेका पदालधकारीहरूको वििरर् अनसूुची-८ मा संिग्न 
छ। थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत अन्तगवत आठ  िटा विर्षयक्षेत्र हेनव अगिुा संथथा तोकी  सम्बजन्धत 
विर्षयक्षेत्रको योजना तजुवमा र समन्ियको जजम्मिेारी प्रदान गररएको छ। विर्षयक्षते्रका अगिुा संथथा र लतनमा 
कायवरत पदालधकारीहरूको वििरर् अनसूुची-९मा संिग्न गररएको छ।  

सबै िडामा िडाथतरीय विपद् व्यिथथापन सलमलत गठन गररएको छ। यस नगरपालिकामा विपद् व्यिथथापन 
कोर्ष थथापना गररएको छ। कोर्ष सञ्चािन तथा पररचािनको िालग थथानीय विपद्  व्यिथथापन कोर्ष सञ्चािन 
कायवविलध २०७७ तजुवमा गररएको छ। यस िाहेक नगरपालिकामा विपद् व्यिथथापन सम्बन्धी नीलत, ऐन, 
लनयम, मागवदशवन तथा आिश्यक मागवदशवनहरू बने्न क्रममा रहेका छन।्  

2.८ विर्षयक्षते्र तथा कायव जजम्मेिारी 
यस नगरपालिकािे विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र कायावन्ियनका िालग देहाय बमोजजमका 
आठ िटा विर्षयक्षते्र लनधावरर् गरी देहाय बमोजजमका कायव जजम्मेिारी प्रदान गरेको छ: 

2.८.1 समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्र 

यस विर्षयके्षत्रिे विपद्को समयमा सम्पूर्व सरोकारिािाहरूसाँग समन्िय कायम गने, विपद्को अिथथा 
आउनसक्ने पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ थथानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्ररे्षर् गने, प्रकोपको कारर् समथयामा 
परररहेका िा घाईतेिाई उद्धार गने, हराएकाहरूको खोजी गने, मालनसको मतृ्य ु भएमा सनाखत गरी शि 
व्यिथथापन (िा हथतान्तरर्) को प्रिन्ध लमिाउने, पीलडतहरूिाई राहत वितरर् गने जथता जजम्मेिारी लनिावह 
गनेछ।   

2.८.2 खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्र 

यो विर्षयके्षत्रिे विपद् को अिथथामा पीलडतहरूिाई तत्काि खानेकुरा, विथथावपत भई जशविरमा बसेकािाई 
चामि, दाि, ननु, तेि आदद खाद्य सामग्री उपिब्ध गराउने, खानेकुरा पकाउनको िालग आिश्यक प्रिन्ध 
लमिाउने र कृवर्ष के्षत्रमा भएको क्षलत वििरर् तयार गने जजम्मेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.3 थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षते्र 

यस विर्षयक्षते्रिे विपद् मा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक उपचार गने, महामारी हनुबाट बचाउन े विलधहरू 
अििम्िन गने, जशविरमा उपचार गनव नसवकन े प्रकृलतका थिाथ्य समथया भएका विरामी िा घाईतेिाई 
अथपतािसम्म परु् याई थिाथ्य उपचारको सलुनजितता गने, मवहिा तथा बािबालिकामा पोर्षर्को कमी भएमा 
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त्यसबाट हनुसक्ने समयथयाबारे पीलडत र सरोकारिािािाई सचेत गने जथता जजम्मिेारी लनिावह गनेछ। साथै 
यस विर्षयके्षत्रिे कोलभड-१९ िगायतका महाव्याधीको संक्रमर्, रोकथाम र व्यिथथापनको कायव समते गनेछ। 

2.८.4 खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षते्र 

यस विर्षयके्षत्रिे विपद्को अिथथामा खानेपानी आपूलतव गने, विपद्का कारर् ढिेका बोटलबरूिाहरू हटाउने, 
विपद्जन्य घटनाबाट लसजवना भएका र्ोहोरहरू सरसर्ाई गने, मरेका पशपंुक्षीहरूको व्यिथथापन गने, व्यजिगत 
सरसर्ाईको िालग थिच्छता सम्बन्धी सरसामानहरू (जथतै्ः हाईजजन वकट, वपयरु्ष, क्िोररन, डथटविन, ....) 
उपिब्ध गराउने जजम्मिेारी लनिावह गनेछ।  

2.८.5 आपत् कािीन आश्रय तथा गैर–खाद्य सामग्री क्षते्र 

यो विर्षयके्षत्रिे विपद् को कारर् घरमा क्षलत पगुी बथन नसक्ने अिथथामा रहेका पीलडतहरूिाई आपत् कािीन 
आश्रय िा बासको िालग अथथायी संरचना लनमावर् गने, पीलडतहरूिाई लत्रपाि, भााँडाकुाँ डा, ित्ताकपडा जथता 
गैर–खाद्य सामग्री वितरर् गने जजम्मिेारी लनिावह गनेछ।  

2.८.6 संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षते्र 

यस विर्षयके्षत्रिे विपद् को समयमा मवहिा, गभविती मवहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यजिहरू, जशश,ु 
बािबालिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिाई संरक्षर् गने, उनीहरूको आिश्यकता बमोजजमका सरसामानहरू जथतै्ः सेनेटरी 
प्याड, खेिकुदका सामान आदद उपिब्ध गराउने, घरपररिारका सदथय गमुाएकाहरू तथा विपद्का कारर् 
त्रलसत व्यजिहरूिाई मनोसामाजजक परामशव सेिा ददने र वहंसामिु िातािरर् लसजवना गने जथता जजम्मेिारी 
लनिावह गनेछ।  

2.८.7 आपत् कािीन जशक्षा क्षते्र 

यस विर्षयके्षत्रिे विपद्को कारर् विद्यािय तीन ददनभन्दा बढी बन्द भएमा विद्याथीहरूिाई आपत् कािीन जशक्षाको 
व्यिथथा गने, प्रकोपिे विद्याथीको पठनपाठनका शैजक्षक सामग्री हराए िा क्षलत परु् याएमा सोको व्यिथथा गने 
र विद्याियको जशक्षर् सामग्रीहरू नष्ट भएमा पनु्ः व्यिथथा गने जजम्मिेारी लनिावह गनेछ। 

2.८.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्र 

यस विर्षयके्षत्रिे विपद्को कारर् अिरूद्ध हनु पगेुका अत्यािश्यक सेिाहरू (जथतै्ः सडक, विद्यतु, खानेपानी, 
टेलिर्ोन) तत्काि सचुारू गने र त्यथता सेिा प्रदान गने लनकायका कायावियहरूमा क्षलत पगेुमा िैकजल्पक 
व्यिथथा गने, सामाजजक आलथवक पूिावधार र अिथथािाई चिायमान बनाई जनजीिनिाई सामान्य बनाउन े
जजम्मेिारी लनिावह गनेछ। 

मालथ उजल्िजखत विर्षयक्षते्र अन्तगवत वक्रयाशीि रहेका सरोकारिािा लनकाय तथा संथथाहरूको वििरर् अनसूुची-
१० मा संिग्न गररएको छ। 
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पररच्छेद तीन 

पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
3.1 सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद्को जथथलतमा प्रलतकायव गलतविलधहरू समयमै कायावन्ियन गनव संथथागत क्षमता िेखाजोखा गरी सोको तयारी 
आिलधक रुपमा अद्यािलधक गनव जरुरी हनु्छ। सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी कायवहरुमा विपद् घटना अगािै 
प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने जोजखम न्यूनीकरर्, पूिवतयारी र विपद् प्रलतकायव गनव संथथागत तथा भौलतक 
संरचना, मेजशन र औजार, सीप विकास, जनचेतना, कृलत्रम घटना अभ्यास जथता वक्रयाकिापहरु समािेश गररएका 
छन।् यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अद्यािलधक गनुव पलन विपद् पूिवतयारी कायव नै हो। विपद् 
प्रलतकायवका कायवहरूिाई प्रभािकारी बनाउन विर्षयक्षते्रगत रुपमा सामान्य पूिवतयारीको कायवयोजना देहाय 
बमोजजम हनुे गरी तजुवमा गररएको छ: 

3.1.1 समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको 
सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 

विपद्  पूिवतयारी तथा प्रलतकायव 
योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव 
असोज सम्म 

खााँडाचक्र  
नगरपालिका 

प्रत्येक 
आलथवक 
िर्षवमा 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

२ 

 

विपद्को क्षलत, नोक्सानी 
मूल्याङ् कनको िालग सिेक्षर् 
टोिी गठन र पनुगवठन गने र 
आिश्यकता बमोजजम सिेक्षर्का 
िालग सहायक टोिीहरू गठन 
गने र तालिम आयोजना गने 

प्रत्येक िर्षव 
मनसनु शरुु 
हनु ुपूिव  

खााँडाचक्र 
नगरपालिका 
र हरेक 
िडामा 

नगरपालिका
मा एक र 
हरेक िडामा 
एक एक 
िटा 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत, िडा 
थतरीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

३ 

 

प्रारजम्भक रतु िेखाजोखा, क्षलत 
िेखाजोखा गनव विथततृ घरधरुी 
सिेक्षर् र्ाराम तयार गने  

प्रत्येक िर्षव 
कालतवक सम्म 

खााँडा  
नगरपालिका 

२०० प्रलत सामाजजक विकास 
शाखा 

४ 

 

राहत वितरर्का िालग लसर्ाररस 
र्ाराम िगायतका कागजात 
तयारी तथा अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव 
मंलसर सम्म 

 

खााँडा  
नगरपालिका 

२०० प्रलत थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

५ 

 

प्रकोपको प्रकृलत अनसुार खोज 
तथा उद्धारका िालग टोिी गठन 
गने  

प्रत्येक िर्षव 
कालतवक सम्म 

िडा तहमा 
 

हरेक िडामा 
एक 

 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 
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क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

६ 

खोज तथा उद्धारका िालग गदठत 
टोिीको लनलमत्त तालिम आयोजना 
गने र पररचािन हनुे प्रवक्रया 
लनधावरर् गने 

प्रत्येक िर्षव 
पौर्ष सम्म 

 

िडा तहमा 
 

हरेक िडामा 
एक 

 

सूरक्षा लनकाय, 
विर्षयक्षेत्र 

 

७ 

 

खोज तथा उद्धार सामग्रीहरू 
खररद, भण्डारर्, ममवत र 
व्यिथथापन गने 

लनरन्तर लनरन्तर हरेक िडामा 
कजम्तमा एक 
सेट 

नगरपालिका, 
थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत, िातािरर् 
तथा विपद् 
व्यिथथापन शाखा 
 

८ 

 

खोज तथा उद्धारका िालग प्रयोग 
गनव सवकन े सिारी साधनहरू र 
एम्बिेुन्सहरूको सूची र सम्पकव  
व्यजिको वििरर् तयार गने 

लनरन्तर  
नगरपालिका  

 िातािरर् तथा 
विपद् व्यिथथापन 
शाखा, थिाथथ 
शाखा 
 

९ 

 

बाढी÷पवहरो, भकूम्पबाट बच्न र 
बचाउन सरुजक्षत थथानको 
पवहचान गरी अध्यािलधक सूची 
तयार गने 

लनरन्तर िडा अनसुार 
 

आिश्यकता 
अनसुार हरेक 
िडामा 
 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

१० 

आपत् कािीन अिथथामा प्रयोग 
गने थथिहरूको सूची थथानीय 
राजपत्रमा प्रकाजशत गने 

तत्काि सरुु 
गरी लनरन्तर 
 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 

प्रत्येक 
िडामा 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 
िडा कायाविय 

११ 

आपत् कािीन अिथथामा आश्रय 
थथिका रुपमा प्रयोग गने 
थथानको िालग चावहने भौलतक 
पूिावधार र सेिाहरू लनमावर्, 

लबथतार गने 

 

तत्काि सरुु 
गरी लनरन्तर 
 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 
 

प्रत्येक 
िडामा 

पूिावधार विकास 
शाखा, िडा 
कायाविय, 
विर्षयक्षेत्र 

१२ 

बाढी÷पवहरो, शीतिहर, हािाहरुी, 
भकूम्प, चट्याङ, आगिागी आदद 
प्रकोपहरूबाट समदुायमा 
पनवसक्ने असर र सोबाट बच्न े
उपायहरूका बारेमा 
जनचेतनामूिक कायवक्रम 
सञ्चािन गने 

लनरन्तर नगरपालिका
मा सञ्चालित 
एर्.एम, 
पत्रपलत्रका, 
माईवकङ् 
आदद 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय अगािै 
कजम्तमा २ 
पटक 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत, िडा 
कायाविय 
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क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१३ 

खोज तथा उद्धारिाई प्रभािकारी 
बनाउन प्रकोपमा आधाररत 
कृलत्रम घटना अभ्यास 
गने÷गराउने 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय अगािै 

नगरपालिका 
तथा िडामा 

प्रमखु 
प्रकोपको 
िालग िर्षवमा 
कजम्तमा एक 
एक पटक 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

3.1.2 खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने खाद्य तथा कृवर्ष के्षत्रको सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य 
जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

विपद्को अिथथामा खाद्यान्न खररद 
तथा आपूलतवका िालग सम्भाव्य 
उद्योगहरू पवहचान गने साथै 
सहयोग लिन सवकन े कायाविय, 

संथथाहरूसाँग समन्िय गने 

लनरन्तर खााँडाचक्र  
नगरपालिका 

आिश्यकता 
अनसुार िर्षवको 
१ िा २ पटक 

कृवर्ष शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

तयारी खानेकुराका िालग तत्काि 
खररद गनव सवकन े गरी थथानीय 
ब्यापारी संग २०० घरधरुीिाई 
तत्काि सहयोग उपिब्ध गराउन 
सक्ने गरर अनिुन्ध करार गने 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय 
अगािै 

खााँडाचक्र  
नगरपालिका 

कजम्तमा २ िटा 
ठूिा पसि िा 
उद्योग 

कृवर्ष शाखा, 
िडा कायाविय 

३ 

विपद्को समयमा खाद्य सामग्री 
वितरर् गने तौरतररका÷प्रवक्रया बारे 
विर्षयक्षेत्रका सदथयहरू बीच 
छिर्ि तथा कृलत्रम घटना अभ्यास 
गने 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय 
अगािै 

िडाथतर मखु्य प्रकोपको 
सम्भावित समय 
भन्दा पवहिे 
कजम्तमा १ 
पटक 

कृवर्ष शाखा,  
विर्षयक्षेत्र 

3.1.3 थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने थिाथ्य तथा पोर्षर् विर्षयक्षते्रको सामान्य पूिवतयारी 
सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 

विपद् पिात तत्काि देखा पने 
थिाथ्य समथया समाधानका िालग 
चावहने और्षधीहरू भण्डारर् गने 

हरेक मवहना, 
और्षलधको 
गरु् अनसुार 

खााँडाच
क्र  

२००० 
जनाको िालग 

थिाथ्य शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 
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क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

नगरपालि
का 

२ 

रतु्त प्रलतकायव टोिी (Rapid Response 

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

थिाथ्य क्षेत्रको 
प्रोटोकि 
अनसुार 

खााँडाच
क्र  
नगरपालि
का 

िर्षवमा १ 
पटक 

थिाथ्य शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

प्रलतकायवका िालग आिश्यक दक्ष 
मानि संशाधनको सूची 
तयार/अद्यािलधक गने 

िडा संख्या र 
जनसंख्या 
अनसुार 

खााँडाच
क्र  
नगरपालि
का 

गाउाँ/नगरथतर:३
० जना िडाथतर: 
७ जना 

थिाथ्य शाखा,  

४ 

थिाथ्य सम्बन्धी जशक्षर् सामग्रीको 
व्यिथथा तथा थिाथ्य जशक्षाको िालग 
थिाथ्यकमीको व्यिथथा गने 

लनयलमत िडाथतर हरेक िडामा १ 
पटक 

थिाथ्य शाखा, 
िडा कायाविय, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 

कोलभड-१९ महाव्याधी िगायत 
महामारी रोकथाम, लनयन्त्रर् र परीक्षर् 
तथा उपचार सम्बन्धी जनचेतना 
अलभबवृद्ध कायवक्रम सञ्चािन गने 

लनयलमत जोजखम 
यिु 
िजथतहरु
मा 

िर्षवमा कजम्तमा 
३ पटक 

थिाथ्य शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.1.4 खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने खानेपानी, सरसर्ाई र थिच्छता विर्षयक्षते्रको सामान्य 
पूिवतयारी सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ विपद्को समयमा खानेपानी 
शवुद्धकरर्को िालग आिश्यक 
पने क्िोरीन, वपयरु्ष जथता 
और्षलधको उजचत भण्डारर् 
गने। 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय अगािै 

नगरथतर िर्षवमा 
कजम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ सरसर्ाईका िालग आिश्यक 
पने सामग्री तथा उपकरर्हरू 
उपयिु ठाउाँमा भण्डारर् गने। 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय अगािै 

नगरथतर िर्षवमा 
कजम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

३ खानेपानी ओसाने, जम्मा गने र 
वितरर् गने साधनहरू ममवत 
सम्भार गरी चाि ु अिथथामा 
राख्न।े 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय अगािै 

नगरथतर िर्षवमा 
कजम्तमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 
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क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

४ आपत् कािीन अिथथामा प्रयोग 
गनव सवकने खानेपानीको 
श्रोतहरू पवहचान र संरक्षर् गने  

लनरन्तर िडा तथा 
समदुायथत
रमा 

हरेक 
प्रभावित 
िडाहरु 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शाखा, पूिावधार विकास 
शाखा, िडा कायविय 
तथा थथानीय समदुाय 

3.1.5 आपत् कािीन आश्रय र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपत् कालिन आश्रयथथि र गैरखाद्य सामग्री विर्षयक्षते्रको 
सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 

विपद् प्रभावितहरूको िालग 
अथथायी आश्रय िा बासको 
व्यिथथा गनव आिश्यक 
सरसामान तथा औजारहरूको 
बन्दोबथती गने। 

प्रकोपको 
सम्भावित 
समय 
अगािै 

सबै िडामा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कजम्तमा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने  

शहरी विकास तथा 
भिन लनमावर् 
कायावियको 
सहयोगमा पूिावधार 
विकास शाखा, 
नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी 

२ 

 

सम्भावित आपत् कािीन अिथथा 
आईपरेमा तरुून्त खररद गनव 
सवकन े गरी अनबुन्ध करार 
गने। 

आिश्यक
ताअनसुार 

थोक विके्रता/ 

खरुा विके्रता/ 
सहकारी/ 

ठूिा कृर्षक 

२०० 
पररिारका 
िालग 

नगरपालिका, 
कृवर्ष शाखा, 
नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी 

३ 

अथथायी आश्रय थथि बनाउन 
सवुिधायिु खिुा के्षत्रको 
व्यिथथापन र संरक्षर् गने। 

लनरन्तर सबै िडामा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कजम्तमा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने 

पूिावधार विकास 
शाखा 
र िडा कायाविय 

४ 

गैर–खाद्य सामग्री सेटहरू 
भण्डारर् गने। 

लनरन्तर खााँडाचक्र  
नगरपालिका 

कजम्तमा ५० 
पररिारका 
िालग 

नगरपालिका, िडा 
कायावयि 

नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी, विर्षयक्षते्र 

५ 

विपद् प्रभावित थथान िा खलु्िा 
क्षेत्रमा जशविर सञ्चािन गने 
थथानमा सिारी साधनको प्रिन्ध 
गने। 

आिश्यक
ता अनसुार 

नगरथतर आिश्यकता 
अनसुार 

विर्षयक्षेत्र 



विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना- खााँडाचक्र नगरपाविका,काविकोट २०७९  
 

 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

६ 

अथथायी आश्रय िा बास 
लनमावर्को िालग टोिी गठन गने 
र दक्षता अलभबवृद्धका िालग 
कृलत्रम घटना अभ्यास गने 

मनसनु 
सरुुहनु ु
भन्दा 
अगाडी 

िडाथतर हरेक िडामा िडा कायाविय, 
विर्षयक्षेत्र 

3.1.6 संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुवपने संरक्षर् तथा सूरक्षा विर्षयक्षेत्रको सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 

मवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका 
व्यजि र ज्येष्ठ नागररकको 
संरक्षर्का तररकाहरू बारे जानकारी 
पजुथतका तयार एिम ्प्रकाशन गने। 

 

 

लनरन्तर  नगरथतर कजम्तमा 
५०० प्रलत  

नगरपालिका, मवहिा 
तथा बािबालिका 
शाखा 

२ 

विपद्को समयमा अत्यािश्यक 
सेिाका िालग चावहने सामग्रीहरू 
(जथतै्ः लडजग्नवट वकट) खररद गरी 
भण्डारर् गने। 

लनरन्तर  खााँडाचक्र  
नगरपालिका 

 कजम्तमा 
५० सेट  

मवहिा तथा 
बािबालिका शाखा, 
विर्षयक्षते्र 

३ 

उमेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अिथथा अनसुार गररनपुने सेिा 
सहयोगका िालग प्रोटोकि तयार 
गरी िागू गने। 

तत्काि  नगरथतर १ पटक  मवहिा तथा 
बािबालिका शाखा, 
नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटी, विर्षयक्षेत्र 

४ 

विद्याियका जशक्षक र मवहिा 
थिाथ्य  थियंसेविकािाई आधारभतू 
मनोसामाजजक परामशव सम्बन्धी 
तािीम ददन।े 

प्रत्येक 
िर्षव १ 
पटक 

नगरथतर हरेक 
विद्याियबाट 
१ जना र 
हरेक 
िडाबाट २ 
जना मवहिा 
थिाथ्य 
थियंसेविका  

जशक्षा र थिाथ्य 
शाखा, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 

विपद्को समयमा पररचािन हनुे 
विर्षयके्षत्रका सदथयहरूिाई कृलत्रम 
घटना अभ्यास गने/गराउन े

लनरन्तर  िडाथतरमा  मखु्य 
प्रकोपको 
सम्भावित 
समय 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत, 
अन्य सरोकारिािा 
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क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरु समय थथान पररमार् 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

अगाडी 
कजम्तमा १ 
पटक  

3.1.7 आपत् कािीन जशक्षा विर्षयक्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपतकालिन जशक्षा विर्षयक्षेत्रको सामान्य पूिवतयारी सम्िन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् 
मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 

बाढी, पवहरो, हािाहरुीिे प्रभावित 
गनवसक्ने विद्याियहरूको सूची 
अद्यािलधक गने र संभावित क्षलतको 
आंकिन गने। 

 

िर्षवको १ 
पटक  

िडाथतर
मा  

सबै िडाका 
विद्यािय  

जशक्षा शाखा, 
सम्बजन्धत 
विद्यािय  

२ 
आपत् कािीन जशक्षाका िालग आिश्यक 
पने जशक्षर् सामग्रीहरू तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

लनरन्तर  नगरथतर २० िटा 
विद्याियको िालग  

जशक्षा शाखा, 
सम्बजन्धत 
विद्यािय  

३ 

सम्भावित विपद् बाट सरुजक्षत हनुे उपाय 
बारे विद्याियहरूमा चेतनामूिक 
कायवक्रमहरू सञ्चािन गने र एर्.एम. 
रेलडयोबाट सन्देशमूिक कायवक्रम 
प्रशारर् गने। 

लनरन्तर  नगरथतर,
विद्यािय
थतर  

सबै  विद्यािय 
र एर्.एम.बाट 
कजम्तमा १५ 
ददन (प्रकोपमा 
केजन्रत भई)  

जशक्षा शाखा, 
सम्बजन्धत 
विद्यािय 

3.1.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको सामान्य पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने शीघ्र पनुिावभ विर्षयक्षते्रको सामान्य पूिवतयारी सम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. सामान्य पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान, पररमार् 
मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ 
सरुजक्षत थथानमा आपत् कािीन प्रयोजनको 
िालग खानेपानी ट्याङ्की,  अथथाई शौचािय  
व्यिथथा गने। 

लनरन्तर  िडाथतर
मा  

सबै 
िडाहरूमा  

पूिावधार विकास शाखा, 
िडा कायाविय, विर्षयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट अत्यािश्यक सेिाहरू (जथतै्ः 
सडक, खानेपानी, विजिुी आदद) अिरूद्ध 
भएमा उि सेिा सचुारू गनव तत्काि 
प्राविलधक टोिी पररचािन गने। 

लनरन्तर  नगरथतर, 
िडाथतर
मा  

नगरथतरमा 
एक र 
िडाथतरमा 
एक  

पूिावधार विकास शाखा, र 
विर्षयक्षेत्र  
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3 

सम्भावित विपद् बाट आलथवक सामाजजक 
क्षेत्रमा पने क्षलतको जशघ्र मूल्याङ् कनको 
िालग टोिी गठन गरी प्रजशक्षर् ददने। 

प्रत्येक 
िर्षव एक 
पटक 

नगरथतर एक पटक थथानीय विपद् व्यिथथापन 
सलमलत, िातािरर् तथा 
विपद् व्यिथथापन शाखा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी 

4 

सम्भावित विपद् बाट कृवर्ष, पश,ु रोजगारी, 
सेिा, उद्योग, पयवटन, व्यिपार िगायतका 
क्षेत्रमा पनव सक्ने असरहरु न्यूनीकरर् गने 
वक्रयाकिाप तय गरी कायवन्ियन गने।   

विपद् 
पिात 
तत्काि 

नगरथतर प्रभावित 
समूदायमा 

थथानीय विपद् व्यिथथापन 
सलमलत, िातािरर् तथा 
विपद् व्यिथथापन शाखा, 
उद्योग िाजर्ज्य संघ 

3.2 पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजनामा सही पूिावनमुान र उपिब्ध समयको आधारमा पूिवतयारीका कायवहरू 
लनधावरर् गनुव पदवछ। यसमा सामान्य सतकव  रहने देजख जोजखमयिु ठाउाँमा रहेका समदुाय र थथानान्तरर् गनव 
लमल्ने धन सम्पजत्त अथथायी रुपमा सरुजक्षत ठाउाँमा साने सम्मका वक्रयाकिाप हनु सक्छन।् यथतो योजना 
प्रकोपको प्रकृलत, समय र संभावित प्रभािक्षते्रको भरपदो आलधकाररक पूिवसूचनाको आधारमा तय गररन ुपदवछ। 
प्रकोप आउने समय सीमा नजजक हनु थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गररने वक्रयाकिापहरूको 
योजना देहाय बमोजजम तजुवमा गररएको छ: 

3.2.1 समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षेत्रको गनुवपने पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

िर्षाव र आाँधी/हािाहरुीको 
पूिावनमुान सम्बन्धी जानकारी 
जि तथा मौसम विज्ञान विभाग 
(लसधै िा िेभपेज मार्व त), प्रदेश 
र जजल्िा आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केन्रबाट 
आदानदप्रदान गने। 

माघ देजख 
असोज 
सम्म  

नगरथतर ददनमा 
कजम्तमा १ 
पटक  

थथानीय 
आपत्कालित 
कायवसञ्चािन केन्र 

२ 

बाढी/पवहरो, हािाहरुी र खराब 
मौसमको सूचना प्राप्त हनुासाथ 
नगरिासी/समदुायिाई सतकव ता 
अपनाउन सूचना सम्प्ररे्षर् गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
िगतै्त  

नगर 
केन्रबाट 
समदुायसम्म 
पहुाँच हनुेगरी 

पूिावनमुानको 
खिर पिात 
ददनमा 
कजम्तमा ३ 
पटक  

थथानीय 
आपत्कालित 
कायवसञ्चािन केन्र 

३ 

विपद् बाट हनुसक्न े सम्भािना 
देजखएमा सबै विर्षयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अिथथामा रहन आग्रह 
गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
िगतै्त  

नगरथतर सूचना प्राप्त 
भएपलछ 
कजम्तमा एक 
पटक र 

थथानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केन्र, 
िातािरर् तथा  
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क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 
आिश्यकता 
अनसुार थप  

४ 

पूिावनमुान अनसुार िडाथतरीय 
सलमलतिाई जानकारी गराई विपद् 
सम्मखु समदुायिाई सरुजक्षत 
थथानमा साने व्यिथथा 
लमिाउने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगतै्त  

नगरथतर जोजखममा 
रहेका सबै 
समदुाय  

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत, 
थथानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केन्र 

 

५ 

खोज तथा उद्धार टोिी र क्षलतको 
वििरर् सङ् किन टोिीिाई 
तयारी अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगतै्त  

नगरथतर   िडाथतरमा थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत, 
थथानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केन्र, 
िडा कायाविय 

3.2.2 खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोप आउने समय सीमा नजजक हनु थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खाद्य तथा कृवर्ष 
के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् 

मखु्य 
जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

खाद्य तथा कृवर्ष विर्षयक्षेत्रको 
समन्ियात्मक बैठक बथन।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतरमा सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनसुार 
थप  

कृवर्ष शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

२ 
भण्डारर् गररएको खाद्य 
सामग्रीहरूको अिथथा लनररक्षर् 
गरी अद्यािलधक गने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतरमा सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक 

कृवर्ष शाखा 

3 

विपद् प्रभावित क्षते्रमा खाद्य 
सामग्रीहरू ढुिानीका िालग 
आिश्यक सिारी साधन तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात 

नगरथतरमा सूचना प्राप्त भएपलछ 
आिश्यकता अनसुार 

कृवर्ष शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.2.3 थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने थिाथ्य तथा पोर्षर् के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 
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क्र.
सं. 

पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

थिाथ्य तथा पोर्षर् 
विर्षयक्षेत्रको समन्िय बैठक 
बथने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात 
तत्काि 

 नगरथतर सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता अनसुार 
थप  

 

थिाथ्य शाखा 
र विर्षयक्षेत्र 

२ 

विपद् प्रभावित क्षते्रमा 
आिश्यक  पने और्षधी तथा 
उपकरर् लनररक्षर् गरी तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

नगरथतर सम्भावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार  

थिाथ्य शाखा 
र विर्षयक्षेत्र 

३ 

प्राथलमक उपचार र थिाथ्य 
सेिाको िालग आिश्यक 
जनशजि र सिारी साधन 
तयारी अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

नगरथतर सम्भावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार 

थिाथ्य शाखा 
र विर्षयक्षेत्र 

४ 

कोलभड-१९ िगायतका 
महामारीबाट सरुजक्षत रहन र 
सतकव ता अपनाउने उपाय बारे 
थथानीय टेलिलभजन, एर्.एम. 
रेलडयो र सामाजजक सञ्जाि 
िगायतका माध्यमबाट 
प्रसारर् र जानकारी प्रिाह 
गने। 

पूिावनूमानको 
जानकारी प्रिात 

िडा र 
समदुाय 
थतरमा 

प्रकोपको आधारमा 
लनरन्तर गने 

गाउाँपालिका/ 
नगरपालिका, 
थिाथ्य शाखा, 
सूचना तथा 
प्रविलध शाखा 
र विर्षयक्षेत्र 

3.2.4 खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खानेपानी, सरसर्ाई र थिच्छता के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत 
पूिवतयारी योजना सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

खानेपानी सरसर्ाई तथा 
थिच्छता प्रिद्धवन विर्षयक्षते्रको 
समन्िय बैठक बथने। 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

सामाजजक विकास 
शाखा र विर्षयक्षेत्र 

२ 

खानेपानी शवुद्धकरर्का िालग 
क्िोररन, वपयरु्ष जथता और्षलध 
तथा प्रविलधको लनररक्षर् गरी 
तयारी अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

खानेपानी तथा 
सरसर्ाई शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 
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क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

३ 

सरसर्ाईका िालग पररचािन 
हनु ु पने जनशजि, सिारी 
साधन र उपकरर्हरू तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरथतर 

सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

सामाजजक विकास 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

3.2.5 आपत् कािीन आश्रय र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपतकालिन आश्रय र गैर खाद्य सामागी के्षत्रको पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

आपतकालिन आश्रय र 
गैर-खाद्य सामग्री 
विर्षयक्षेत्रको समन्ियात्मक 
बैठक बथन े

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 

नगरथतरमा 
सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 
र विर्षयक्षेत्र 

२ 

आपत् कािीन आश्रय 
थथिको लनररक्षर् गरी 
तयारी अिथथामा राख्न।े 

तत्कािै  िडाथतर सम्भावित 
प्रकोप अनसुार  

गाउाँ/नगरपालिका, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी, 
िडाथतरीय सलमलत र 
विर्षयक्षते्र  

३ 

अथथायी आश्रय िा आिास 
लनमावर्का िालग आिश्यक 
जनशजि, सामग्री तथा 
औजारहरू लनररक्षर् गरी 
तयारी अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

नगरथतरमा सम्भावित 
प्रकोपको 
समय अनसुार  

 नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, 
र विर्षयक्षेत्र 

४ 

सामग्री तथा औजारहरू 
ढुिानीको िालग आिश्यक 
सिारी साधन तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरथतरमा 

सम्भावित 
प्रकोपको 
समय अनसुार 

नेपाि रेडक्रस सोसाइटी र 
विर्षयक्षते्र 

३.२.६ संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने संरक्षर् र सूरक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सम्बन्धी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 
संरक्षर् तथा सूरक्षा 
विर्षयक्षेत्रको समन्िय बैठक 
बथने। 

पूिावनमुान
को 

नगरथतरमा सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 

मवहिा तथा 
बािबालिका 
शाखा,  
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क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 
जानकारी 
पिात  

आिश्यकता 
अनसुार  

विर्षयक्षेत्र 

२ 

विपद्जन्य घटनाबाट 
प्रभावितिाई परामशव सेिा ददन 
परामशव टोिी तयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर, 
िडाथतर 

सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

थिाथ्या शाखा, 
जशक्षा शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

विपद् प्रभावित क्षेत्र िा जशविर 
सञ्चािन भएको थथानमा 
आिश्यक पनेलडजग्नटी वकट 
िगायतका सरसामानहरूको 
लनररक्षर् गरी तैयारी 
अिथथामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

नगरथतरमा सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

मवहिा तथा 
बािबालिका 
शाखा,  
विर्षयक्षेत्र 

३.२.७ आपत् कािीन जशक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपकालिन जशक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सम्बन्धी कायवहरु देहायअनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 

आपत् कािीन जशक्षा 
विर्षयक्षेत्रको समन्िय 
बैठक बथन।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतरमा सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

जशक्षा शाखा र 
विर्षयक्षेत्र 

२ 

प्रभावित हनु सक्न े
विद्याियिाई जशक्षर् 
सामग्रीहरू सरुजक्षत 
ठाउाँमा राख्न अनरुोध 
गने। 

समन्ियात्मक 
बैठक पिात  

विद्याियथतरमा  सम्भावित 
प्रकोप 
अनसुार  

जशक्षा शाखा 

३ 

विपद्को समयमा 
अपनाउनपुने सािधानी र 
सूरक्षाका उपाय तथा 
अनशुासनका बारेमा 
विद्याथीिाई सचेत गने। 

तत्काि  विद्याियथतरमा  सम्भावित 
प्रकोपको 
लसजन 
अनसुार  

जशक्षा शाखा तथा 
सम्बजन्धत विद्यािय  

४ 
विपद्को समयमा 
पठनपाठन लनरन्तर गनव 
आिश्यक तयारी गने। 

तत्काि  नगरथतरमा सम्भावित 
प्रकोप 
अनसुार 

जशक्षा शाखा तथा 
सम्बजन्धत विद्यािय, 
विर्षयक्षेत्र 
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3.2.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने शीघ्र पनुिावभ के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना सम्बन्धी 
कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय थथान पररमार् मखु्य जजम्मेिार 

लनकाय/संथथा 

१ 
जशघ्र पनुिावभ 
विर्षयक्षेत्रको समन्िय 
बैठक बथन।े  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनसुार  

पूिावधार विकास 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 

अत्यािश्यक सेिा सचुारू 
गनवका िालग आिश्यक  
जनशजि, भण्डारर् 
गररएका सामग्री तथा 
उपकरर्हरू लनररक्षर् 
गरी र तयारी अिथथामा 
राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

पूिावधार विकास 
शाखा, सामाजजक 
विकास शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

३ 

सिेक्षर् टोिीमा समािेश 
हनुे व्यजििाई तयारी 
अिथथामा रहन अनरुोध 
गने।  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

नगरथतर सम्भावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

िातािरर् तथा विपद् 
व्यिथथापन शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.3 आपत् कािीन प्रलतकायव (कायवविलध) योजना 
यस अन्तगवत खोज, उद्धार र थथानान्तरर् तथा विपद् पिात ्पररजथथलत सामान्य नहनु्जिे सम्म गनुवपने प्रलतकायव 
र जशघ्र पनुविाभका कायवहरू पदवछन।्  यसमा विपद्को समय र विपद् पिात ्तरुुन्तै चाल्नपुने खोज, उद्धार, 
उपचार एिम ्जोजखम के्षत्रबाट प्रभावितहरूिाई सरुजक्षत थथानमा थथानान्तरर् र राहत वितरर्का वक्रयाकिापहरू 
समािशे गररएका छन।् विपद्  प्रलतकायवका िालग गदठत विर्षयक्षेत्रहरू पररचािन गनव तपजशि बमोजजमका 
वक्रयाकिापहरू तजुवमा गररएको छ: 

3.3.1 समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् \ प्रलतकायव गनव समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सम्बन्धी 
योजनाहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार लनकाय/संथथा 

१ विपद्जन्य घटना घटेमा िा घट्ने यवकन भएमा 
विपद् व्यिथथापन सलमलतको बैठक बथन।े 

तत्काि  थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत, 
सम्पूर्व विर्षयके्षत्र 

२ 

विपद्िे प्रभाि पारेको तथा जोजखममा रहेका 
व्यजि तथा समदुाय र महत्िपूर्व सम्पजत्त सरुजक्षत 
थथानमा थथानान्तरर् गनव सूरक्षा लनकाय र खोज 
तथा उद्धार टोिी/कायवदि पररचािन गने। 

तत्काि  थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत, 
िडाथतरीय सलमलत 
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क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार लनकाय/संथथा 

३ 
विपद् मा परी घाईते भएकािाई उद्धार गने र हराई 
रहेका व्यजिहरूको त्याङ् क तयार गरी खोजी 
गने। 

तत्काि सूरक्षा लनकाय, खोज तथा उद्धार 
टोिी र थियंसेिक  

४ 

तत्कािै घटनाको अििोकन, लनररक्षर् गने र 
प्रारजम्भक रतु िेखाजोखाको प्रलतिदेन तयार गरी 
थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत समक्ष पेश 
गने। 

विपद् पिात 
72 घण्टा 
लभत्र 

सिेक्षर् टोिी  

५ 
विपद् बाट मतृ्य ुभएमा सोको त्याङ् क र िगत 
तयार गरी सनाखत गने व्यिथथा लमिाउने र शि 
हथतान्तरर्/व्यिथथापन गने। 

विपद्को 
समयमा  

सूरक्षा लनकाय, उद्धार टोिी, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, थियम ्
सेिक 

६ 
पीलडत समदुायिाई थप जोजखमबाट बचाउन र 
सहयोग परु् याउन अन्य विर्षयक्षेत्र र सरोकारिािा 
लनकायसाँग समन्िय गने। 

विपद् पिात  थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत, 
विर्षयक्षेत्र 

७ 

बहकेु्षत्रगत सिेक्षर् गरी क्षलत, प्रभावित अिथथा र 
तत्काि गनुवपने कायवहरू समेटी सझुाि सवहतको 
विर्षयके्षत्र केजन्रत प्रलतिेदन (प्रारजम्भक रतु्त 
िेखाजोखा) थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतमा 
प्रथततु गने। 

विपद् पिात 
7 ददन लभत्र 

सिेक्षर् टोिी, सम्बजन्धत शाखा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, 
िडाथतरीय सलमलत, विर्षयक्षेत्र 

८ समीक्षा तथा योजना तजुवमा बैठक बथन ेर तजुवमा 
गररएको योजना कायावन्ियन गने/गराउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत, 
सम्बजन्धत शाखा तथा विर्षयक्षेत्र 

९ 

विथथावपत भई जशविरमा बसेका, छरलछमेक िा 
आर्न्तको घरमा आश्रय लिएका, घरगोठ पूर्व 
रूपमा नष्ट भएका, आर्न्त गमुाएका, घाइते 
भएकाहरूिाई थिीकृत मापदण्ड बमोजजम राहत 
रकम उपिब्ध गराउने।  

विपद् पिात 
तत्काि  

नगरपालिका, थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत, िडाथतरीय 
सलमलत, िडा कायाविय 

१० 
विपद्को सङ्कटकाि घोर्षर्ा गनुव पने अिथथा 
भएमा जजल्िा विपद् व्यिथथापन सलमलत समक्ष 

लसर्ाररश गने। 

विपद् पिात थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत 

    

3.3.2 खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
प्रकोपबाट लसजजवत विपद् मा प्रलतकायव गनव खाद्य तथा कृवर्ष के्षत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको 
योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहचानमा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

कृवर्ष शाखा र विर्षयक्षते्रका 
सदथयहरु 
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क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

२ विपद् बाट प्रभावित भएकाहरूिाई खाद्यान्न वितरर् 
गने। 

विपद्को पवहिो 
ददन  

िडा कायाविय 

३ 
सिेक्षर् टोिीको लसर्ाररसको आधारमा आिश्यक 
खाद्य सामग्रीको व्यिथथा गरी लनधावररत मापदण्ड 
बमोजजम वितरर् गने। 

दोस्रो ददन देजख 
लनरन्तर  

कृवर्ष शाखा, िडाथतरीय 
सलमलत 

४ 
भण्डारर् गररएको खाद्य सामग्री अपगु हनु े
देजखएमा तत्काि खररद गरी आपूलतवको व्यिथथा 
लमिाउने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिका, थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत, विर्षयक्षते्र 

५ 

प्रलतकायवका िालग नगरपालिकाको क्षमतािे 
नभ्याउने भएमाथप सहयोगका िालग जजल्िा तथा 
प्रदेश विपद् व्यिथथापन सलमलतमा थप सहयोग 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

नगर प्रमखु िा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत 

६ 
थप खाद्य सामग्री आिश्यक भएमाथथानीय तहमा 
वक्रयाशीि मानिीय सहायता कायवमा संिग्न 
लनकायहरूसाँग समन्िय तथा अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

थथानीय विपद् व्यिथथापन 
सलमलत, विर्षयक्षते्र 

७ 

खाद्य सामग्री वितरर्मा आईपरेका समथया तथा 
चनुौतीहरूको विर्षयमा विर्षयक्षेत्रको सलमक्षा बैठक 
गने र लनष्कर्षव सवहतको प्रलतिदेनथथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलतमा पेश गने। 

प्रलतकायवको 
आधारमा 
कजम्तमा एक 
पटक 

कृवर्ष शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.3.3 थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद्  प्रलतकायवको सन्दभवमा थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  थिाथ्य शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ विपद्को घटनामा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक 
उपचार गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

थिाथ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

३ 
थथानीय थतरमा उपचार हनु नसक्ने घाईते तथा 
विरामीिाई नजजककोथिाथ्य केन्र िा अथपताि 
िैजान व्यिथथा लमिाउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

थिाथ्य शाखा, विर्षयक्षेत्र 

४ महामारी रोकथाम र व्यजिगत सरसर्ाई कायम 
राख्न थिाथ्य जशक्षा प्रदान गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

थिाथ्य शाखा, जशक्षा शाखा, 
विद्यािय, विर्षयक्षते्र 

५ विपद् प्रभावित थथानमा थिाथ्य जशविर सञ्चािन 
गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

थिाथ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 
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क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

६ 

गभविती मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, ज्येष्ठ 
नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरुिाई 
आिश्यकता अनसुार थिाथ्य सेिा प्रदान गने तथा 
पोर्षर्यिु खानकुेरा वितरर्को व्यिथथा लमिाउन 
खाद्य तथा पोर्षर् के्षत्रिाई लसर्ाररस गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

थिाथ्य शाखा, विर्षयक्षते्र 

७ 

और्षधी, सूरक्षाका सामग्री (वपवपइ सेट, सजजवकि 
माथक, थयानीटाइजर, साबनु) तथा उपकरर् (थमवि 
गन,भेजन्टिेटर,विज, टेवष्टङ् वकट) िगायतका 
सामग्रीहरु पवहचान गरी सोको व्यिथथा गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिका,थिाथ्य शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

3.3.4 खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सम्बन्धी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. विपद् प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सामाजजक विकास शाखा  

२ विपद् प्रभावित क्षेत्र िा जशविर सञ्चािन भएको 
थथानमा शदु्ध खानेपानीको प्रिन्ध गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी एकाई, विर्षयक्षते्र 

३ विपद्का कारर् लसजजवत र्ोहोर व्यिथथापनको 
कायव गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सरसर्ाई एकाई, विर्षयक्षते्र 

४ 

वपयसु, क्िोरीन जथता खानेपानी शवुद्धकरर्का 
और्षधी तथा व्यजिगत सरसर्ाईका िालग हाईजजन 
वकट वितरर् गने र सरसर्ाई तथा थिच्छता 
कायम गनव चेतनामूिक कायवक्रम गने 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी र सरसर्ाई एकाई, 
जशक्षा शाखा, विर्षयक्षते्र, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी  

५ खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रको 
विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी प्रलतिदेन गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

सामाजजक विकास शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

    

3.3.5 आपत् कािीन आश्रय र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन आश्रय र गैर खाद्य सामग्री क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको 
योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. विपद् प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार लनकाय/संथथा 

१ 
सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग 
गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

विर्षयक्षेत्र, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  
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क्र.सं. विपद् प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार लनकाय/संथथा 

२ 
पवहचान भएको सरुजक्षत थथानमा आश्रय िा 
िासको िालग अथथायीसंरचना लनमावर् गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

पूिावधार विकास शाखा, िडा 
कायाविय, विर्षयक्षेत्र, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी 

३ आिश्यक गैरखाद्य सामग्रीको वितरर् गने। आिश्यकता 
अनसुार  

िडा कायाविय, विर्षयक्षेत्र, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी 

४ 
आपत् कािीन आश्रय र गैर खाद्य सामग्री 
क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी 
प्रलतिदेन गने। 

लनरन्तर  विर्षयक्षेत्रका समूह सदथयहरू  

3.3.6 संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात ्तत्कािै मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 
पवहचान भएका आिश्यकता बमोजजम गभविती 
मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता भएका 
व्यजि र ज्यषे्ठ नागररकिाई सहयोग गने। 

विपद् पिात ् तत्कािै 
र अिश्यकता अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

३ 

गभविती मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यजि र ज्येष्ठ नागररकका िालग 
आिश्यक सामग्रीहरूको दैलनक सूची तयार गरी 
सामग्री जटुाउने र वितरर् गने। 

अिश्यकता अनसुार मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

४ 
विजशष्ट आिश्यकता अनसुारका सामग्री जथतै्ः 
लडजग्नटी वकट  वितरर् गने।  

विपद् पिात ्सकेसम्म 
लछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

५ 

विपद्को घटनाबाट मानलसक रूपमा प्रभावित 
व्यजि र पररिारका सदथय गमुाएका 
व्यजिहरूिाई पररजथथतीको आंकिन गरी 
मनोसामाजजक परामशव सेिा उपिब्ध गराउने। 

विपद् पिात ्सकेसम्म 
लछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, थिाथ्य शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

६ 
संरक्षर् तथा सूरक्षा क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको 
समीक्षा गरी प्रलतिदेन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सम्पन्न भएपलछ 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विर्षयक्षेत्र 

3.3.7 आपत् कािीन जशक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन जशक्षा क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुवमा गररएको छ: 
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क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय/संथथा 

१ सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  जशक्षा शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रभावित विद्याियहरूको सूची तयार गरी 
सम्बजन्धत विद्याियका विद्याथीहरूिे गमुाएका 
पठनपाठनका सामग्रीहरूको वििरर् तयार गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

जशक्षा शाखा, 
विद्यािय, विर्षयक्षते्र 

३ विद्यािय ३ (तीन) ददन भन्दा बढी बन्द हनुे अिथथा भएमा 
आपत् कािीन जशक्षाका िालग प्रिन्ध लमिाउन े 

आिश्यकता 
अनसुार 

जशक्षा शाखा, 
विद्यािय, विर्षयक्षते्र 

४ आपत् कािीन जशक्षाका िालग आिश्यक सरसामानको 
व्यिथथा गरी पठनपाठन सचुारू गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

जशक्षा शाखा, 
विद्यािय, विर्षयक्षते्र 

५ जशक्षा क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी प्रलतिदेन 
गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सम्पन्न भएपलछ 

जशक्षा शाखा,  
विर्षयक्षेत्र 

3.3.८ शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन शीघ्र पनुिावभ क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सम्बन्धी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिापहरू समय मखु्य जजम्मेिार लनकाय/संथथा 

१ 
सिेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षर् तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  पूिावधार विकास शाखा, विर्षयक्षेत्र 

२ 

भौलतक संरचनाहरू नोक्सान भई सेिा अिरूद्ध 
भएको थथान पवहचान गरी त्याङ् क सङ् किन गने 
र तत्काि सचुारू गनुवपने सेिाहरूको 
प्राथलमवककरर् गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विर्षयक्षेत्र 

३ 
सािवजलनक सेिा अिरूद्ध भएका भौलतक 
संरचनाहरूको ममवत सम्भारका िालग टोिी 
पररचािन गरी सेिा सूचारु गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विर्षयक्षेत्र 

४ 
विपद् बाट आलथवक सामाजजक क्षेत्रमा परेको प्रभाि 
िेखाजोखा गरी जशघ्र पनुिावभका कायवक्रम सञ्चािन 
गने। 

विपद् पिात तीन 
मवहना लभत्र 

िातािरर् तथा विपद् व्यिथथापन 
शाखा, सामाजजक विकास शाखा, 
विर्षयक्षेत्र 

५ 
जशघ्र पनुिावभ क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा 
गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सम्पन्न भएपलछ 

पूिावधार विकास शाखा, विर्षयक्षेत्र 
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पररच्छेद चार 

बन्दोबथती सामग्रीको उपिब्धता तथा आिश्यकताको िेखाजोखा 
 

४.१ स्रोत-साधनको ितवमान अिथथा 

बन्दोबथतीका सामग्रीहरुको उपिब्धताको िेखाजोखा विर्षयके्षत्रका आधारमा गररएको छ। यस नगरपालिकामा 
विपद्जन्य घटनाहरुमा सम्बजन्धत विर्षयक्षेत्र अन्तगवत उपिब्ध श्रोत साधन तथा सामग्रीहरुको विद्यमान अिथथा 
देहाय बमोजजम रहेको छ्ः 

समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्र 
स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात संख्या िा पररमार् थप आिश्यक संख्या  आिश्यक रकम 

थटीि कटर ( हेभी ड्युटी ) ५ िटा   
घन काठको लबंड  भएको ५ िटा   
गैंती  काठको लबंड  भएको ५ िटा   
थटीिको आरा  ५ िटा   
िायर कटर  ५ िटा   
डाइनालमक डोरी  २०० लमटर   
क्िाइजम्िङ डोरी २०० लमटर    
आिलुमलनयमको   भयांग 
(२०-२४ वर्ट) 

२ िटा 
 

 

५ टन क्षमताको हाइड्रोलिक 
ज्याक 

१ िटा 
 

 

पन्जा ( छािाको ) ६ जोर   
सेजटट हेल्मेट ५ िटा   
सािेि ७ िटा   
थरेचर र्ोजल्डंग ५ िटा   
५ केजीको गि १ िटा   
मेगा ह्याण्ड माइक १ िटा   
हेड िाइट ५ िटा   
हाते टचव िाईट   २ िटा   
लत्रपाि ५ िटा   
म्यारेस ५ िटा   
ब्िान्केट ५ िटा   
लसट्ठी १४ िटा   
लभजजलबलिटी भेथट १० िटा   
टेन्ट ३ िटा   
र्ायर रेक ३ िटा   
पािर चेन-स  १ िटा   
प्राथलमक उपचार वकट ३ िटा   
िाईर् ज्याकेट १५ िटा   
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र्ायर सटु  ४ िटा   
पलु्िी  २ सेट   
बटु  १० जोर   
र्ायर एक्स हो  ३ िटा   
र्ायर थिाटर  ५ िटा   
र्ायर रेक हो  ५ िटा   
पानीको बोत्ति १० िटा   
बााँदर धपाउने बन्दकु ३ िटा   
रेन कोट १० िटा   
उद्दार सामग्री सेट ११ 
िडामा  

- 
११ सेट 

२,५०,००० 

आिश्यक रकम  २,५०,००० 
खाद्य तथा कृवर्ष क्षते्र 

स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात संख्या िा पररमार् थप आिश्यक आिश्यक रकम 
वकटनाशक विर्षादी   ५०,००० 
चामि, ननु, तेि प्याकेट 
िगाएतका खाद्य सामग्री 

न्यनुतम ५० घरधरुी िाइ आिश्यक पने खाद्य सामग्री को करार सम्झौता गररनेछ 

आिश्यक रकम ५०,००० 
थिाथ्य तथा पोर्षर् क्षते्र 

स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात संख्या िा पररमार् थप आिश्यक आिश्यक रकम 
थयानीटरी प्याड - १००० प्याकेट २०,००० 
ह्याण्डिास तथा साबनु - ७०० सेट २०,००० 
वपवपई सेट/गाउन    
सजजवकि ग्िोब - १००० ४०,००० 
थयानीटाईजर - ८० लिटर १०,००० 
क्िोररन पाउडर - ८ केजी २०,००० 
मेलडलसन - ८ सेट ४०,००० 
आर.एि. िोटि -   
प्राथलमक उपचार 
बाकस/वकट 

- ३० 
१,५०,००० 

आिश्यक रकम ३,००,००० 
खानेपानी, सरसर्ाई तथा थिच्छता प्रिद्धवन क्षते्र 

स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात संख्या िा पररमार् थप आिश्यक आिश्यक रकम 
खानेपानी सरसर्ाइ ममवत 
टुि बकस 

- ११ सेट 
२,००,००० 

पाइप, वर्वटंग 
- 

 
११ सेट  

२,५०,००० 

अथथाई चपी सेट 
- 

 
५५ 

५,५०,००० 

वपयरु्ष - २०० ४,००० 
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एक्िा ट्याब - २०० २,००० 
वप.ए.भाइि - २०० ५,००० 
पानी जााँच्ने वकट - ११ सेट १,५०,००० 

आिश्यक रकम ११,६१,००० 
आपत् कािीन आश्रय र गैर–खाद्य सामग्री 

स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात संख्या िा पररमार् थप आिश्यक आिश्यक रकम 
ईन्धनबाट चल्ने 
आरा/ह्याक्सा  (Hacksaw) 

१ १० 
४,००,००० 

एयर लिटट ब्याग - 

 
२ २,००,००० 

लत्रपाि/टेन्ट - ११० ४,००,००० 
भााँडाकुाँ डा सेट - 

 
५० 

५,००,००० 

आिश्यक रकम ३२,६१,००० 
कुि आिश्यक रकम  ३२,६१,००० 

 
 

४.२ विपद् प्रलतकायवका िालग जनशजिको उपिब्धता 
यस नगरपालिकामा विपद्जन्य घटनामा सबै विर्षयके्षत्रका सदथयहरू र थथानीय समदुायहरू प्रलतकायवका िालग 
पररचालित हनुेछन।्  

जनशजिको प्रकार जनशजिको प्रकार कैवर्यत 

खोज तथा उद्धार  नभएको 

CADRE तालिम प्राप्त जनशजि ४८  

प्राथलमक उपचार  पवहचान र पनुतावजगी तालिम बााँकी  

शि व्यिथथापन सम्बन्धी विजशष्ट 
ज्ञान भएका व्यजिहरू 

 नभएको 

विपद् प्रलतकायवका िालग उपिब्ध जनशजिको अद्यािलधक वििरर् अनसूुची-1१ मा संिग्न गररएको छ। 

जनशजि सम्बन्धी वििरर् हेररे्र भईरहन सक्ने हुाँदा सबै विर्षयके्षत्रिे विपद् प्रलतकायवका िालग विद्यमान 
जनशजिको त्याङ् क लनयलमत रुपमा अद्यािलधक गरी एकीकृत अलभिेख राख्न ेप्रयोजनका िालग विपद् 
व्यिथथापन शाखामा पठाउन ुपनेछ।  

४.३ बन्दोबथती सामग्रीको आंकिन 

विपद्जन्य घटनाहरुमा प्रलतकायवका िालग गैरखाद्य सामाग्रीहरु र सोको भण्डारर् थथि र मानिीय सहायता 
थथिको िालग देहाय अनसुारको व्यिथथा गररएको छ्ः 
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४.३.१ गैर–खाद्य सामग्री भण्डारर् थथि 

विपद् का घटनाहरुमा प्रलतकायवका िालग मनसून पूबव थथानीय ब्यापारी तथा मान्ममा रहेका ठुिा ब्यापारी संग 
आपत्कािमा उपिब्ध हनुेगरी करार सम्झौता गररने छ । 

४.३.२ मानिीय सहायता थथि 

मान्ममा आमी ब्यारेकमा रहेको हेलिप्याड मानिीय सहायता थथिको रूपमा यस नगरपालिकाको िालग विपद् 
प्रलतकायवको लनलमत्त उपयोग गररनेछ। 
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पररच्छेद पााँच 

विविध 

५.१ स्रोत साधनको व्यिथथापन 

विपद् व्यिथथापनका िालग यस नगरपालिकामा थथानीय विपद् व्यिथथापन कोर्ष थथापना गररएको छ। यस 
विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजनामा थिीकृत वक्रयाकिापका िालग उि कोर्षमा उपिब्ध बजेट पयावप्त भएमा 
विर्षयके्षत्रिाई बजेटको आिश्यकता र उपिब्धताका आधारमा रकम लनकासा गररनछे। कोर्षमा पयावप्त बजेट 
उपिब्ध नभएको अिथथामा थिीकृत बावर्षवक बजेटबाट यथतो रकम उपिब्ध गराईनछे। थिीकृत वक्रयाकिाप 
कायावन्ियन गने कायव िडा कायाविय मार्व त ्हनु सक्ने अिथथामा यथतो रकम सम्बजन्धत िडा कायावियिाई 
उपिब्ध गराईनेछ। 

नगरपालिकाको आटनो स्रोत साधनिे कायावन्ियन सम्भि नहनुे वक्रयाकिापको िालग प्रदेश सरकार िा जजल्िा 
प्रशासन कायाविय मार्व त ्सङ् घीय सरकारसाँग अनरुोध गररनेछ। साथै थप आिश्यक सहयोगका िालग मानिीय 
सहायता कायवमा संिग्न लनकाय तथा विकास साझेदार संथथा, थथानीय सामाजजक सङ् घ संथथा तथा लनजी 
क्षेत्रसाँग समन्िय गररनेछ।  

५.२ अन्य लनकायसाँगको समन्िय र सहकायव 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग लछमेकी शभुाकालिका गाउाँपालिका तथा लतिागरु्ा गाउाँपालिका नेपाि 
रेड क्रस सोसाइटी जजल्िा  शाखा मान्म, जजल्िा प्रशासन कायाविय मानिीय सहायता कायवमा संिग्न लनकाय 
तथा विकास साझेदार संथथा, थथानीय सामाजजक सङ् घ संथथा तथा लनजी क्षते्रसाँग सहयोग आदानप्रदान गररनेछ। 
यथतो सहयोग विशेर्षगरी बाढी, पवहरो र आगिागीको समयमा प्रलतकायवका िालग एम्बिेुन्स तथा अत्यािश्यक 
मानिीय सहायता सामग्रीको उपयोगमा केन्रीत हनुेछ। अन्य वकलसमका थप सहयोग आदानप्रदान गनव 
कायवपालिकािे अन्य थथानीय तहहरुसाँग आिश्यक समझदारी िा सम्झौता गनेछ ।  

नेपाि सरकार, कर्ाविी प्रदेश तथा जजल्िा प्रशासन कायविा तथा जजल्िा  जथथत कायावियहरूबाट समेत विपद् 
प्रलतकायवको िालग स्रोत, साधन प्राप्त हनुे अपेक्षा गररएको छ। जजल्िा विपद् व्यिथथापन सलमलत, जजल्िा जथथत 
अन्य गैह्र सरकारी लनकाय तथा लनजी के्षत्रसाँग समन्िय गरी थप स्रोत पररचािन गररनछे। जजल्िा आपतकािीन 
कायवसञ्चािन केन्रसाँग विपद् सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गनव आिश्यक समन्िय गररनेछ। 

५.३  अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.३.१ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस योजनामा नगरपालिकामा विपद् बाट प्रभावित हनु ेपररिार, मतृ्य ुहनु ेतथा घाईतेको सङ्ख्या एिम ्आलथवक 
क्षलतको न्यूनीकरर् गने िक्ष्य लिईएको छ। यस योजनाको अनगुमन, मूल्याङ् कन र समीक्षाको िालग देहाय 
बमोजजमको िक्ष्य सूचकहरु लनधावरर् गररएको छ: 

क्रसं सूचकहरू भए  नभएको 
१. सामान्य पूिवतयारीको िालग   
पूिवतयारीका सूचकहरू  
१ थथानीय आपत्कािीन कायवसंचािन केन्र संचािन भएको   
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२ खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको भण्डारर् मौज्दात रहेको   

३ िडामा सामदुावयक प्रथम उद्धारकहरू तयार भएको   

४ िडामा सामदुावयक विपद् तथा जििाय ुसूचना केन्र थथापना भएको   

५ विपद् सम्बन्धी वििरर् गाउाँपालिकाको िभेसाइटमा अपडेट गने िेभ 
पोटवि संचािन भएको 

  

६ प्रत्येक िडामा आपत्कािीन प्रयोजनका िालग हेलिप्याड लनमावर् भएको   

७ विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना िावर्षवक रूपमा अद्यािलधक भएको   

२. समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकहरू  
१ खोज उद्धार तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको वििरर्   

२ समन्िय बैठकको लनर्वय पजुथतका   

३ िडा तहको खोज उद्धार कायवदिहरूको वििरर्   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ खोज उद्धार कायवको वििरर्   

२ खोज उद्धार टोिीको पररचािन   

३ आकजथमक बैठकको लनर्वय पजुष्तका   

३. थिाथ्य तथा पोर्षर् विर्षयगत क्षते्र  
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ प्रत्येक िडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको वििरर्   

२ थिाथ्य संथथामा राजखएको और्षलधको बर्र थटकको अद्यािलधक 
वििरर्   

  

३ थिाथ्य संथथाहरूको आपत्कािीन योजना   

४ थिाथ्य संथथाहरूको आपत्कािीन योजना   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ प्राथलमक उपचार सेिा प्राप्त गरेको जनसंख्या   

२ पोर्षर्यिु खानेकुरा उपिब्ध भएको जनसंख्या   

३ थिाथ्य के्षत्रको पनुथथावपन तथा पलुनवमावर् योजना   

४.  आपतकािीन आश्रय तथा गैर खाद्य  विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ कजम्तमा ५० घर पररिारिाइव पगु्ने न्यूनतम मापदण्ड अनसुारको 

आिश्यक गैर खाद्य सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको 
  

२ आपत्कािीन समयमा खाद्यान्न आपूलतवको िालग थट्यण्डबाइव सम्झौता 
भएको 

  

३ प्रत्येक िडामा अथथायी आश्रयथथिको िालग ठाउाँको पवहचान भएको     

४ अथथायी आश्रयथथिको िालग भिन लनमावर् भएको िा आश्रयथथि 
लनमावर्का समग्रीहरूको बन्दोबथत भएको 
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५ आपत्कािीन प्रयोजनका िालग यातायात संचार तथा बन्दोबथतीका 
सामाग्रीहरूको व्यिथथा भएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ विपदबाट विथथावपत पररिारिाइव अथथायी आश्रयथथि उपिब्ध 

गराएको वििरर् 
  

२ प्रभावित पररिारिाइव खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री उपिब्ध गराएको 
वििरर् 

  

३ प्रभावित पररिारिाइव राहत सामग्री उपिब्ध गराएको वििरर्   

४ नगद सहायता प्राप्त गरेका पररिारको वििरर्   

६. खानेपानी सरसर्ाइ  तथा  थिच्छता प्रिधवन विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ आपत्कािीन सरसर्ाइव र थिच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको भण्डारर् 

गररएको 
  

२ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयथथिमा खानेपानी आपूलतवको श्रोत 
र माध्यम तयार गररएको 

  

३ सरसर्ाइ र थिच्छता सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार 
भइव प्रसारर् गररएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ मापदण्ड अनसुार खानेपानी उपिब्ध भएको पररिार   

२ प्रभावित समदुाय तथा आश्रयथथिमा मापदण्ड अनसुारको सरसर्ाइवको 
प्रिन्ध 

  

६. संरक्षर् विर्षयगत  क्षते्र  तथा आपतकािीन जशक्षा विर्षयगत क्षते्र  
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ जशक्षा क्षेत्रको लसकाइव लनरन्तरता योजना तयार भएको   

२ विद्यािय सरुक्षा सम्बन्धी व्यिथथापन सलमलत र प्रअिाइव अलभमखुीकरर् 
गररएको 

  

३ सबै विद्याियमा विद्यािय विपद् व्यिथथापन सलमलत र कायवदि गठन 
भएको 

  

४ विद्यािय र गाउाँपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमिेुसन 
अभ्यास भएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ अथथायी लसकाइ केन्रहरूको वििरर्   

२ िैकजल्पक लसकाइ संचािन भएको वििरर्   

३ जशक्षा के्षत्रको पनुलनवमावर् योजना   

७. जशघ्र पनुिावभ विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
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१ पवहचान गररएका आश्रयथथिमा सडक खानेपानी सरसर्ाइव पूिावधार 
तयार भएको 

  

२ प्रत्येक िडामा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग हेलिप्याड लनमावर् भएको   

३ पूिावधारहरू विपद् जोजखमबाट सरुजक्षत बनाइएको   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ विपदबाट क्षलत भएका पूिावधारको ममवत भएको   

२ जीविकोपाजवन सहायता प्राप्त गरेका पररिारको वििरर्   

३ क्षेत्रगत पनुथथावपन तथा पनुलनवमावर् योजना    

४ पनुलनवमावर् कायवको प्रगलत वििरर्   

 

५.३.२ अनगुमन, मूल्याङ् कन र योजनाको पररमाजवन 

यस योजना कायावन्ियनको लनयलमत अनगुमन र मूल्याङ् कन गने कायव अनगुमन तथा सपुररिेक्षर् सलमलतिे 
गनेछ। उि सलमलतिे मालथ उजल्िजखत सूचकहरुको आधारमा लनयलमत रुपमा योजना कायावन्ियनको अिथथाको 
अनगुमन गरी थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलत समक्ष प्रलतिदेन पेश गनेछ। यथतो प्रलतिेदनमा औलं्याईएका 
सधुार गनुवपने विर्षयिाई सम्बजन्धत विर्षयके्षत्रिे सधुार गरी कायावन्ियन गनुव पनेछ र योजनामा नै सधुार गनुवपने 
अिथथामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पररमाजवन गदाव समािशे गररनेछ। योजनाको कायावन्ियनको 
अिथथा, प्रभािकाररता र लसकाई संश्लरे्षर् कायवसूचीको प्रारुप अनसूुची-१२ मा संिग्न गररएको छ। यस 
योजनाको पूनराििोकन तथा पषृ्ठपोर्षर् सङ् किन तिको तालिका बमोजजम हनुेछ्ः 

वििरर् जजम्मेिार लनकाय गनुवपने मखु्य कायव समय 

योजना 
कायावन्ियनको 

सलमक्षा 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

 

आिलधक रुपमा सलमक्षा बैठक गने 

 

कालतवक मवहना 
माघमवहना 

बैशाख मवहना 
श्रािर् मवहना (आगामी 

आ.ि. को) 
योजनाको 

पनुराििोकन 
थथानीय विपद् 

व्यिथथापन सलमलत 
विर्षयक्षेत्र अनसुारका वक्रयाकिापहरुको 
पनुराििोकन गरी योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िर्षव कालतवक 
मसान्त 

५.४ क्षमता विकास रर्नीलत र योजना  

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावन्ियन गनवका िालग दक्ष स्रोत व्यजि तथा संथथाहरूको 
सहयोगमा देहायका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

क्र.सं. क्षमता विकास वक्रयाकिापहरु जजम्मेिारी समयतालिका 

१ 

विर्षयक्षेत्रका जनशजििाई उि क्षेत्रसाँग सम्बजन्धत 
विर्षयमा अलभमजुखकरर्, तालिम र अभ्यासको व्यिथथा 
गने। 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत 

विपद् व्यिथथापन पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना 
तजुवमा पिात 

२ 
िडाथतरका विपद् व्यिथथापन सलमलतिाई विपद् 
व्यिथथापन सम्बन्धी अलभमजुखकरर्, तालिम प्रदान गने। 

विपद् व्यिथथापन 
शाखा 

विपद् व्यिथथापन पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा 
पिात 



विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना- खााँडाचक्र नगरपाविका,काविकोट २०७९  
 

 

३ 
थथानीय विपद् व्यिथथापन कोर्षिाई प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चािन गनव क्षमता विकास गने। 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत 

आगामी आ. ि. योजना 
तजुवमा प्रवक्रया शरुु हनु ु
भन्दा अगािै 

४ 

विपद् प्रभावित थथानमा रहेका विद्याियहरू र थथानीय 
थियंसेिकहरूिाई विपद् प्रलतकायव सम्बन्धी तालिम प्रदान 
गनव विर्षयक्षेत्रको क्षमता विकास गने 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन 
सलमलत 

मनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअजघ 

५ 
बन्दोबथतीका सामान तथा औजारहरू व्यिथथापनका 
िालग विर्षयक्षेत्रहरूको क्षमता विकास गने। 

थथानीय विपद् 
व्यिथथापन सलमलत 

मनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअजघ 
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अनसूुची-१ 

प्राविलधक कायवसमूहको प्रथम बैठकको कायवसूची 
 

गाउाँपालिका खााँडाचक्र ,जजल्िा कालिकोट ,प्रदेश कर्ाविी   

थथान्ः   मान्म       लमलतसमय्ः २०७८/०१/१२ 

छिर्िका विर्षयहरू्ः 

१. गत िर्षवका विपद्का घटनाहरू र व्यिथथापन सम्बन्धी समीक्षा,  

२. यस िर्षवको पूिावनमुान (िर्षाव, बाढी र पवहरो सम्बजन्ध पूिावनमुानहरू जि तथा मौसम विज्ञान 
लबभागबाट उपिब्ध हनु्छ, अन्य प्रकोपहरूको सम्बजन्धत लनकायबाट उपिब्ध हनु्छ),  

३. सङ् कटासन्नता र जोजखमको बथतजुथथलत (भौगोलिक कायवके्षत्र्ः गाउाँ िा नगरपालिका),  

४. विर्षयक्षेत्रहरू (नगरपालिकामा रहने क्िष्टरहरू) र लतनको योजना, 
५. योजना तजुवमा िा अद्यािलधक गने प्रवक्रया, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमामा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग (आिश्यक भएमा) 

अनभुि प्राप्त विज्ञ सजम्मलित) कायवटोिीको गठन गने र कायवशतवहरू छिर्ि गरी थिीकृत गने, 
७. पूिवतयारी योजना तजुवमा प्रवक्रयामा सहयोग र समन्िय (अन्य गाउाँ/नगरपालिका,नेपाि सरकार र 

प्रदेश सरकारका जजल्िा जथथत लनकायहरु), 
८. अन्य (जथतै्ः सलमलतको आगामी बैठक सम्बन्धमा)। 
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अनसूुची-२ 

थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतबाट प्राविलधक कायवसमूहिाई प्रदान कायावदेश 

 

१. उपिब्ध त्याङ् क, दथतािेज, प्रकाशन तथा अलभिेखहरुको अध्ययन तथा विश्लरे्षर् गने, 
२. विपद् व्यिथथापन सम्बन्धी मौजदुा योजनाहरू, कजम्तमा विगत ५ िर्षवको विपद्का घटना सम्बन्धी 

त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, सङ् कटासन्नता तथा जोजखम आंकिन, पूिावनमुान तथा पूिवसूचना 
प्रर्ािी िगायत अन्य सान्दलभवक सामग्रीको पनुराििोकन र समीक्षा गने, 

३. सम्बजन्धत तहका आिलधक विकास योजनाहरू, विर्षयक्षते्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू, 
४. आधारभतू अध्ययन िगायतका कायव गने, 
५. विपद् व्यिथथापनको विगतको अभ्यास अनभुि तथा लसकाई सम्बन्धी अध्ययन तथा समीक्षा गने, 
६. विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना तथा विर्षयक्षेत्रगत आकजथमक योजनाहरूको अध्ययन र 

समीक्षा गने, 
७. थथानीय मौसम तथा बाढी पूिावनमुान र पूिवसूचना प्रर्ािी, महामारी लनगरानी प्रर्ािी, सडक सूरक्षा 

कायवयोजना अध्ययन र प्रिृजत्त विश्लरे्षर् गने, 
८. थथानीय तहमा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संथथाको पवहचान गरी सूची तयारी गने, 
९. कायवशािा गोष्ठीको सञ्चािन विलध, समय, थथान, कायवसूचीको छनौट तथा स्रोत साधन जथता विर्षयमा 

सहयोग र परामशव प्रदान गने, 
१०. सबै विर्षयक्षते्रका योजनाहरू एकलत्रत गरी मथयौदा तयार गने, 
११. अनसूुचीमा उजल्िजखत नमूना बमोजजम थथानीय तहमा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संथथाको 

पवहचान गरी सूची तयार गने। 

  

  



विपद ्पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना- खााँडाचक्र नगरपाविका,काविकोट २०७९  
 

 

अनसूुची-३ 

जजल्िा तहका सरोकारिािा लनकाय 

क्र.सं. विर्षयक्षते्र 
कायवरत जजल्िा/गाउाँ/ 

नगरपालिका 

सम्पकव  
व्यजिको नाम 

र पद 

सम्पकव  वििरर् 

(टयाक्स, र्ोन, इमेि) 
कैवर्यत 

१. समग्र 
व्यिथथापन, 
सूचना, खोज 
तथा उद्धार क्षते्र 

जजल्िा समन्िय सलमलत, 
कालिकोट  

श्री चक्र 
बहादरु शाही 

)*&–$$)!@) 

)*&–$$)!!$ 

(*%*#@))#) 

 

२. समग्र 
व्यिथथापन, 
सूचना, खोज 
तथा उद्धार क्षते्र 

जजल्िा प्रशासन कायाविय, 
कालिकोट 

श्री रामहरर 
शमाव   

)*&–$$))!@,  

)*&–$$)!!@, 

(*%*##&&&& 

 

३. खाद्य तथा कृवर्ष 
क्षेत्र 

कृवर्ष ज्ञान केन्र, 
कालिकोट 

श्री भारत 
बहादरु बथनेत 

)*&–$$)!!*, 

(*%*)%!((% 

 

४. थिाथ्य तथा 
पोर्षर् क्षेत्र 

जनथिाथ्य कायाविय, 
कालिकोट 

डा.रत्निीर 
सनुार  

)*&$$)!## 

(*%*#@@^^% 

 

५. खानेपानी, 
सरसर्ाई तथा 
थिच्छता प्रिद्धवन 
क्षेत्र 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ 
,लसंचाई तथा उजाव विकास 
कायाविय 

मंगि शाही )*&$$)))# 

(*%*)^^^## 

 

६. आपत् कािीन 
आश्रय तथा गैर–
खाद्य सामग्री 
क्षेत्र 

नेपाि रेड क्रस सोसाइटी, 
कालिकोट 

श्री बि प्रसाद 
संज्याि 

)*&–$$)!@%, 

(&%*())!#( 

 

 

७. संरक्षर् तथा 
सूरक्षा क्षेत्र 

जजल्िा प्रहरी कायाविय  श्री लसद्ध राज 
न्यौपाने    

)*&–$$))!#, 

!)), 

(*%*##%%%% 

 

८. आपत् कािीन 
जशक्षा क्षेत्र 

जशक्षा विकास तथा 
समन्िय इकाई , 
कालिकोट 

श्री प्रकाश 
चन्र लधताि  

)*& $$)!!^ 

(*^*)!)@#* 

 

९. शीघ्र पनुिावभ 
क्षेत्र 

जजल्िा समन्िय सलमलत, 
कालिकोट  

श्री चक्र 
बहादरु शाही 

)*&–$$)!@) 

)*&–$$)!!$ 

(*%*#@))#) 
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अनसूुची-४ 

विर्षयक्षेत्रको प्रथम बैठकको कायवसूची 
 

गाउाँपालिका खााँडाचक्र ,जजल्िा कालिकोट ,प्रदेश कर्ाविी   

थथान्ः   मान्म       लमलतसमय्ः २०७८/०१/१२ 

छिर्िका विर्षयहरू्ः 

१. विर्षयक्षेत्रको पररचय, 
२. लबर्षयगत के्षत्रको अगिुा तथा सदथय संथथाको नामाििी,   

३. प्रमखु विपद् र प्रभावित क्षेत्रको छनौट,  

४. पवहचान भएको विपद् को पूिवतयारी तथा प्रलतकायवमा सम्बजन्धत विर्षयक्षते्रको भलूमका,  
५. विपद्को घटना हनु ुअगालड गररने पूिवतयारी र विपद् पिात ्गररने प्रलतकायवको समयसीमा लनधावरर्,   
६. विद्यमान कमीकमजोरीहरूको पवहचान,   
७. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा आपत् कािीन प्रलतकायव वक्रयाकिापहरूको पवहचान,   

८. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग विर्षयक्षेत्रको कायवयोजना तजुवमा,   

९. विपद्को घटना अगािै गररन ेपूिवतयारी तथा विपद्को समयमा गररन ेआपत् कािीन कायवका िालग 
मखु्य जजम्मिेार लनकायको पवहचान, 

१०. लबर्षयगत के्षत्रको अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना तजुवमा, 
११. पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका वक्रयाकिापका िालग िागत अनमुान (सम्भि भए सम्म), 
१२. अन्य (जथतै्ः आगामी बैठक सम्बन्धमा)।  

नोट्ः  

प्रत्येक विर्षयक्षेत्रका अन्य बैठक र लतनका कायवसूची पवहिो बैठकका लनर्वयहरू, लतनको कायावन्ियन अिथथा 
र अन्य आन्तररक सिािहरूमा लनभवर हनु्छ।  
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अनसूुची-५ 

विर्षयक्षेत्र सदथय संथथाको कायवशतव (नमूना) 
 

कुनै विर्षयक्षते्रमा परेको समथया समाधानमा सहयोग गनव सम्बजन्धत तहमा तोवकएको प्राविलधक क्षमता भएको 
तथा अलधकार प्राप्त व्यजि, संथथा िा लनकायिाई विर्षयक्षते्र सदथय संथथा भलनन्छ। विर्षयक्षेत्र सदथय संथथाको 
काम कतवव्य देहाय अनसुार हनुेछन््ः- 

१. विर्षयगत सदथय संथथा (सरकारी लनकाय, राि संघीय लनकाय, रेडक्रस अलभयानका सदथय, 
राविय/अन्तरावविय गैसस, लनजी क्षेत्र आदद) का बीचमा उपयिु विर्षयगत समन्िय संयन्त्र थथापना तथा 
व्यिथथापन गनव विर्षयगत अगिुा संथथा तोवक आिश्यकता अनसुार सहयोग गने,   

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका जजल्िा जथथत लनकाय, थथानीय तह, नागरीक समाज तथा अन्य 
सरोकारिािा लनकायबीच समन्िय गनव विर्षयगत अगिुा संथथािाई सहयोग गने,   

३. आटनो विर्षयक्षेत्रमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव विर्षयगत अगिुा संथथािाई सहयोग 
गने (यस अन्तगवत विपद्को प्रकृलत तथा योजना मान्यता, प्राथलमकता प्राप्त आपत् कािीन कायव तयारी, 
आपत् कािीन कायव संिोधन गनव प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवका िालग विद्यमान कमीकमजोरी पवहचान, 
विर्षयगत कायवयोजना आदद पदवछन)्, 

४. आपत् कािीन अिथथाका िालग प्रयावप्त आकजथमक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्याभलूत गराउने, 
५. विर्षयक्षेत्रका सहभागीहरू सम्बजन्धत नीलतगत मागवदशवन तथा प्राविलधक मापदण्डका िारेमा जानकारी 

राख्दछन ्र सोही मापदण्डका आधारमा प्रलतकायव गदवछन ्भने्न कुराको प्रत्याभलूत गराउन विर्षयगत अगिुा 
संथथािाई सहयोग गने, 

६. विर्षयक्षेत्रको प्रभाि र कायावन्ियन योजनाको प्रगलतको समीक्षा गनव तथा पयावप्त प्रलतिदेन र प्रभािकारी 
सूचना पव्राहको प्रत्याभलूत ददन र प्रभािकारी अनगुमन संयन्त्र थथापना गनव विर्षयगत अगिुा संथथािाई 
सहयोग गने, 

७. सूचना सङ् किन तथा प्रचारप्रसारमा योगदान गनव स्रोत साधनको आिश्यकता पवहचान गने, 
८. विर्षयक्षेत्रका प्राथलमकता प्राप्त कायव सञ्चािन गनव दात ृसमदुायिाई मानिीय सहायता कायवमा िगानी गनव 

प्रोत्साहन गने  साथै, विर्षयक्षते्रका सहभागीहरूिाई स्रोत साधन पररचािन गनव प्रोत्सावहत गने, 
९. मानिीय सहायतामा संिग्न साझेदार संथथाका कमवचारीको क्षमता विकासका िालग तालिम सञ्चािन गनव 

सहयोग गने, 
१०. पूिवलनधावरीत प्राथलमकता प्राप्त विर्षयगत संथथाहरूिाईअजन्तम सेिा प्रदायककारुपमा जजम्मेिार बनाउने, 
११. कायवक्षेत्र र कायवक्रमको प्राथलमकताका आधारमा विर्षयक्षते्रका मखु्य साझेदारिाई समािेश गराउन।े 
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अनसूुची-६ 

अगिुा सहयोगी संथथाको कायवशतव 
 

अगिुा सहयोगी संथथाको मखु्य भलूमका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सम्बन्धी वक्रयाकिाप तय गनवका िालग 
सबै लनकायहरुबीच छिर्ि गनव साझा मञ्च प्रदान गरी सहजकतावको रुपमा विपद् व्यिथथापन सलमलतिाई 
सहयोग गनुव हो। यसको अन्य भलूमका देहाय बमोजजम हनुेछ्ः- 

१. सबै लनकायहरूको सहकायवमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा कायवमा सहयोग गने, 
२. विपद् व्यिथथापन सलमलतसाँग समन्िय गरी बैठकहरू सञ्चािन गने, 
३. विपद् सम्बन्धी त्याङ् क सङ् किन, प्रकोप जोजखम विश्लरे्षर् आदद कायवमा समन्िय गने र प्राविलधक 

तथा विजत्तय सहयोग प्रदान गने, 
४. प्रभािकारी प्रलतकायव र पूिवतयारीको िालग मखु्य लसद्धान्त िा न्यूनतम मापदण्डका िारेमा समन्िय गने, 
५. विगतका अनभुिको आधारमा सर्िता, लसकाई, चनुौलत तथा कमीकमजोरी पवहचान गने, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा प्रवक्रयामा सिै विर्षयक्षेत्रका अगिुा तथा सदथय संथथाहरू 

िगायत अन्य सरोकारिािाहरूको सहभालगता सलुनजित गने, 
७. कायवशािाको नलतजा तयार गने र सम्बजन्धत तहमा कायवरत मानिीय सहायतामा संिग्न लनकायहरूिाई 

जानकारी गराउने तथा थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतमा विर्षयके्षत्रको योजना मथयौदा पेश गने, 
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अनसूुची-७ 

कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची 
 

कायवशािा गोष्ठीका विर्षयबथत ुदेहाय अनसुार रहेका छन:् 
१. सन्दभव सामग्रीको पनुराििोकनबाट प्राप्त लनचोड,    

२. लनकायगत श्रोत, साधन तथा क्षमताहरू,   

३. सम्भावित प्रकोप तथा सोको प्रभाि क्षते्र,    

४. विर्षयक्षेत्र केजन्रत योजना र समूहगत छिर्ि,  

५. तीनै चरर्का योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथलमकीकरर्,   

६. योजना गररएका कायवहरूमा सम्बजन्धत लनकायको दावयत्ि तथा भलूमका,   

७. आिश्यकता तथा क्षमता विश्लरे्षर् र क्षमता अलभबवृद्ध गने रर्नीलत,  

८. अन्तर सम्बजन्धत सिािहरुको सम्बोधन,  

९. सहकायव र समन्ियका क्षेत्रहरु र सरोकारिािाहरू,  

१०.अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना,  
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अनसूुची-८ 

थथानीय विपद् व्यिथथापन सलमलतमा विद्यमान पदालधकारीहरूको वििरर् 
 

क्र.सं. नामथर पद 

१ कमि बहादरु शाही  संयोजक   
२ गरे्श बहादरु शाही  सदथय   

३ जसी प्रसाद चौिागाईं  सदथय   

४ कविन्र बहादरु शाही सदथय   

५ ददि बहादरु शाही सदथय   

६ नन्द बहादरु महत सदथय   

७ रमेश लब.क. सदथय   

८ ददनेश बहादरु शाही सदथय   

९ रलबन्र सेजिुाि सदथय   

१० जजल्िा प्रशासन कायाविय प्रलतलनलध सदथय   

११ रत्न बहादरु भण्डारी सदथय   

१२ जजल्िा प्रहरी कायाविय प्रलतलनलध सदथय   

१३ नेपाि रेड क्रस सोसाइटी-थथानीय प्रलतलनलध सदथय   

१४ गैर सरकारी महासंघ प्रलतलनलध  सदथय   

१५ नेपाि पत्रकार महासंघ -थथानीय प्रलतलनलध सदथय   

१६ बि बहादरु शाही   सदथय सजचब  

१७ हूरन्डेक नेपाि कालिकोट  आमजन्त्रत 

१८ नगरथतरीय राजनीलतक दि प्रलतलनलध  सदथय   
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अनसूुची-९ 

विर्षयक्षेत्रका अगिुा संथथाका पदालधकारीहरूको वििरर् 
   

क्र.सं. विर्षयक्षते्र नामथर पद 
आिद्ध 

लनकाय/कायाविय/संथथा सम्पकव  नम्बर 

१. समग्र व्यिथथापन, 
सूचना, खोज तथा 
उद्धार क्षेत्र 

कमि 
बहादरु शाही 

नगर 
प्रमखु  

खााँडाचक्र नगरपालिका  ९८६७९५६२३२ 

२. खाद्य तथा कृवर्ष क्षेत्र 

 
पशुवराम 
काटिे 

प्रमखु कृवर्ष शाखा - 
खााँडाचक्र नगरपालिका 

९८४४८४४२५५ 

३. आपत् कािीन जशक्षा 
क्षेत्र 

 

लबरेन्र शाही  जशक्षा 
अलधकृत 

जशक्षा शाखा - 
खााँडाचक्र नगरपालिका 

९८४८०३४८०५ 

४. आपत् कािीन आश्रय 
तथा गैर–खाद्य 
सामग्री क्षेत्र 

रत्न बहादरु 
भण्डारी 

प्राविलधक खााँडाचक्र नगरपालिका ९८३८३०१०२६ 

५. थिाथ्य तथा पोर्षर् 
क्षेत्र 

रलबन्र 
सेजिुाि  

संयोजक  थिाथ्य शाखा- 
खााँडाचक्र नगरपालिका 

९८५८३२११४८ 

६. संरक्षर् तथा सूरक्षा 
क्षेत्र 

 

ररता कुमारी 
पाण्डे 

मवहिा 
विकास 
लनरीक्षक  

खााँडाचक्र नगरपालिका ९८६८९०४०६९ 

७. खानेपानी, सरसर्ाइ 
तथा थिच्छता 
प्रिद्धवन क्षते्र 

सलुमत भट्ट प्राविलधक खााँडाचक्र नगरपालिका ९८४३०५५२२६ 

८. शीघ्र पनुिावभ क्षते्र 

 

गरे्श बहादरु 
शाही  

उप-प्रमखु  खााँडाचक्र नगरपालिका ९८४८३०२५२७ 
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अनसूुची-१० 

सरोकारिािा लनकाय तथा संथथाहरूको वििरर् 
 

 l;=g+= lgsfo tyf ;+:yf 7]ufgf 
;Dks{ JolQmsf] 

gfd / kb 
;Dks{ ljj/0f 

! lhNnf k|zf;g sfof{no  vfF8frqm –!, sfnLsf]6   /fdxl/ zdf{ 

k|=lh=c= 

)*&–$$))!@, )*&–

$$)!!@ 

(*%*##&&&& 

@ lh=;=;= sfnLsf]6 vfF8frqm g=kf =!, 

sfnLsf]6  

rqmaxfb'/ zfxL 

lg= lhNnf 

;dGjo c= 

)*&–$$)!@), )*&–

$$)!!$ 

(*%*#@))#) 

# g]kfnL ;]gf ;d;]/ 

u'Nd 

vfF8frqm g=kf= !, 

sflnsf]6  

;]gfgL lg/h 

k|tfk h=a=/f=  

)*&–$$))&), )*&–

$$))&! 

(*%*#@!!&) 

$ lhNnf k|x/L sfof{no vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

k|x/L gfoj 

pk/LIfs 

l;4/fh Gof}kfg] 

)*&–$$))!#, !)), 

(*%*##%%%% 

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

cfl>t u'Nd, sfnLsf]6 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

/fdaxfb'/ kfnL 

af]u6L ;z:q 

k|x/L 

gf=pk/LIfs 

(*%!@%(*&) 

^ :jf:Yo ;]jf sfof{no vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

8f=/TgjL/ ;'gf/  

 

(*%*#@@^^% 

& l8lehg jg sfof{no, vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

 lht]Gb| dxt      

jg clws[t 

)*&–$$)))@, 

(*$*)&(@^% 

 

* vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  

l;+rfO{ tyf phf{ 

ljsf; sfo{no 

vfF8frqm g=kf= !, 

sflnsf]6  

d+un zfxL k|d'v 

/ b]jfgGb lwtfn 

 

)*&–$$)))#, 

(*$&)@*)&) 

(*%*)^^^## 

( lzIff ljsf; tyf 

;dGjo OsfO{, 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

lg=lzIff ;dGjo 

k|d'v k|sfz rGb| 

lwtfn 

)*&–$$)!!^ 

(*^*)!)@#* 

!) /fli6«o cg';Gwfg 

lhNnf sfof{no 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

>L /fdcrn 

zfx k|d'v 

cg';Gwfg 

clws[t 

)*&$$)))^ 

(*$$*)&))) 

(*%@^$$))^ 
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!! g]kfn /]8qm; ;f];fO6L vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

ank|;fb ;+Hofn  

;efklt 

)*&–$$)!@% 

(&%*())!#( 

!@ pBf]u tyf pkef]Qmf 

lxt ;+/If0f sfof{no,   

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

xl/rGb| g]kfnL  )*&$$))!) 

(*%*#@)##( 

!#  s[lif 1fg s]Gb| 

sflnsf]6 

vfF8frqm g=kf= !, 

sflnsf]6 

lg=j=s[=lj=c= 

e/taxfb'/ 

j:g]t  

)*&–$$)!!* 

(*%*)%!((% 

 

!$ kz' c:ktfn tyf kz' 

;]jf sfof{no, 

vfF8frqm g=kf= 

!sfnLsf]6  

al/i7 kz' 

lrlsT;s 

nIdLk|;fb 

clwsf/L 

)*&–$$))@# 

(*%*#@@%@# 

!% lhNnf x'nfs sfof{no vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

6f]kaxfb'/ zfxL 

lg= x'nfs 

clws[t 

)*&–$$))!^ 

(*$*#)!@@% 

!^ g]kfn vfB ;+:yfg vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

zfvf k|d'v 

/fd;/0f 

nfld5fg]  

)*&–$$)))*  

(*$#^$)#&^ 

!& lhNnf cfo'j]{b vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

8f= gj/fh 

af]xf]/f 

)*&–$$)!&( 

!* g]kfn 6]lnsd vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

k|]d lji6 

zfvf k|d'v 

)*&–$$)))!÷ 

$$÷!@@ 

!( ;fgf] hnljB't s]Gb|, 

s]Gb| k|d'v 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

>L gf/fo0f k|;fb 

kf}8]n 

sfof{no k|d'v 

)*&–$$)!$& 

(*$!)@&$)% 

@) x'/]G8]s vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

hh/fh zfxL 

cWoIf 

)*&–$$)!%@ 

(*$*#)!!%^ 

@! ls8f{s g]kfn sfnLsf]6 vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

t'nf/fd kf08] 

lhNnf ;+of]hs 

)*&–$$)!%) 

(*$*#)!$^@ 

(&%*())(!^ 

@@ lel8;]km vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

dLg axfb'/ 

af]u6L 

cWoIf 

)*&–$$))%& 

(*%!!(@)#& 

@# ;xf; g]kfn vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

lhNnf ;+of]hs 

s'De l;+x kl/of/ 

(*$*)(#)#) 
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@$ ;fbf g]kfn vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

czf]sgfy of]uL 

cWoIf 

(&$!)$#((% 

@% ckfË k'g:yf{kgf s]Gb| vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

s]zj/fh 

b]jsf]6f 

cWoIf 

(&$*()#)#) 

@^ g]kfn g]q Hof]lt ;+3 vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

s]=kL=kf08] 

;efklt 

)*&–$$)!@$ 

(*$*#!)@)@ 

@& ;]e b lrN8«]g vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

afn] laZjsdf{ 

lhNnf sfo{qmd 

;+of]hs 

(*$*#)^!&& 

@* pBf]u afl0fHo ;+3, 

sfnLsf]6 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

/tgaxfb'/ zfxL 

cWoIf 

(*$*#)!*@^ 

 

@( /]l8of] gofF s0ff{nL 

Pkm=Pd= 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

e/t/fh lai6 

:6]zg Dofg]h/ 

)*&–$$)!*) 

(*$*#)&$$& 

#) /]l8of] g]kfnL cfjfh 

Pkm=Pd= 

vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

gd/fh of]uL 

sfo{qmd ;+of]hs 

)*&–$$)!&& 

(*$*#@!$() 

#! /]l8of] dflnsf PkmPd vfF8frqm g=kf= !,  

sfnLsf]6 

k'ik/fh e§/fO{ 

:6]zg Dofg]h/ 

)*&$$)@&% 

(*$$@&)))@ 

#@ /]l8of] r+v]nL PkmPd vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

v8fgGb 

clwsf/L 

:6]zg Dofg]h/ 

)*&$$)@*) 

(*$*#)^%*! 

## g] s kf Pdfn]  vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

h;L k|;fb kf08] (*$$*%&^&( 

#$ g]=s=kf=dfcf]afbL s]Gb|  vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

nIdL k|;fb 

rf}nfufO{  cWoIf 

(*%!!@@)^& 

#% g]kfnL sfFu|]; vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6  

cDd axfb'/ 

zfxL  

;efklt 

(*%*#@)*#@ 

#^ ;hkf g]kfn vfF8frqm g=kf= !, 

sfnLsf]6 

 dfwj pkfWofo  (*$*#)^^(( 
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अनसूुची-११ 

प्रलतकायवको िालग उपिब्ध संथथाहरूको वििरर् 
 

l;=

g+ 
sfof{nosf] gfd 

sfof{no k|d'vsf] sfof{nosf] 

kmf]g g++= 
df]jfOn g+= 

kb gfd 

!= lhNnf k|zf;g sfof{no  
k|d'v lhNnf 

clwsf/L 
>L /fd x/L zdf{  )*&$$)!!@ (*%*##&&&& 

@= 
g]kfn /]8qm; ;f];fO6L ;efklt ank|;fb ;+Hofn  )*&–$$)!@% 

(&%*())!#( 

# lhNnf ;dGjo 

;ldltsf] sfof{no  

lg= lhNnf 

;dGjo 

clwsf/L 

>L rqmaxfb'/ 

zfxL 

)*&$$)!@) (*%*#@))#) 

$ ;d;]/ u'Nd,  ;]gfgL >L lg/h k|tfk 

ha/f 

)*&$$))&! (*%*#@!!&) 

% lhNNff k|x/L sfof{no,  k|x/L gfoa 

pk/LIfs 

>L lz4/fh Gof}kfg]  )*&$$)!!# (*%*##%%%% 

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

cfl>t u'Nd sflnsf]6 

;z:q k|x/L 

gfoj pk/LIfs 

>L /fdaxfb'/ kfnL 

jf]u6L 

(*^$&(^$)) (*%!@%(*&) 

& /fli6«o cg';Gwfg lhNNff 

sfof{no  

k|d'v cg';Gwfg 

clws[t 

>L /fd crn zfx )*&$$)))^ (*%@^$$))^ 

!* :jf:Yo ;]jf sfof{no,  sfof{no k|d'v 8f= /TgjL/ ;'gf/ )*&$$)!## (*%*#@@^^% 
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अनसूुची-१2 

योजना अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई संश्लरे्षर् प्रारुप 
 

क. विपद्  पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अनगुमनका िालग सूचक तथा िक्ष्यहरू 

क्रसं सूचकहरू भए  नभएको 
१. सामान्य पूिवतयारीको िालग   
पूिवतयारीका सूचकहरू  
१ थथानीय आपत्कािीन कायवसंचािन केन्र संचािन भएको   

२ खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको भण्डारर् मौज्दात रहेको   

३ िडामा सामदुावयक प्रथम उद्धारकहरू तयार भएको   

४ िडामा सामदुावयक विपद् तथा जििाय ुसूचना केन्र थथापना भएको   

५ विपद् सम्बन्धी वििरर् गाउाँपालिकाको िभेसाइटमा अपडेट गने िेभ 
पोटवि संचािन भएको 

  

६ प्रत्येक िडामा आपत्कािीन प्रयोजनका िालग हेलिप्याड लनमावर् भएको   

७ विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना िावर्षवक रूपमा अद्यािलधक भएको   

२. समग्र व्यिथथापन, सूचना, खोज तथा उद्धार विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकहरू  
१ खोज उद्धार तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको वििरर्   

२ समन्िय बैठकको लनर्वय पजुथतका   

३ िडा तहको खोज उद्धार कायवदिहरूको वििरर्   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ खोज उद्धार कायवको वििरर्   

२ खोज उद्धार टोिीको पररचािन   

३ आकजथमक बैठकको लनर्वय पजुष्तका   

३. थिाथ्य तथा पोर्षर् विर्षयगत क्षते्र  
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ प्रत्येक िडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको वििरर्   

२ थिाथ्य संथथामा राजखएको और्षलधको बर्र थटकको अद्यािलधक 
वििरर्   

  

३ थिाथ्य संथथाहरूको आपत्कािीन योजना   

४ थिाथ्य संथथाहरूको आपत्कािीन योजना   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ प्राथलमक उपचार सेिा प्राप्त गरेको जनसंख्या   

२ पोर्षर्यिु खानेकुरा उपिब्ध भएको जनसंख्या   

३ थिाथ्य के्षत्रको पनुथथावपन तथा पलुनवमावर् योजना   
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४.  आपतकािीन आश्रय तथा गैर खाद्य  विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ कजम्तमा ५० घर पररिारिाइव पगु्ने न्यूनतम मापदण्ड अनसुारको 

आिश्यक गैर खाद्य सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको 
  

२ आपत्कािीन समयमा खाद्यान्न आपूलतवको िालग थट्यण्डबाइव सम्झौता 
भएको 

  

३ प्रत्येक िडामा अथथायी आश्रयथथिको िालग ठाउाँको पवहचान भएको     

४ अथथायी आश्रयथथिको िालग भिन लनमावर् भएको िा आश्रयथथि 
लनमावर्का समग्रीहरूको बन्दोबथत भएको 

  

५ आपत्कािीन प्रयोजनका िालग यातायात संचार तथा बन्दोबथतीका 
सामाग्रीहरूको व्यिथथा भएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ विपदबाट विथथावपत पररिारिाइव अथथायी आश्रयथथि उपिब्ध 

गराएको वििरर् 
  

२ प्रभावित पररिारिाइव खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री उपिब्ध गराएको 
वििरर् 

  

३ प्रभावित पररिारिाइव राहत सामग्री उपिब्ध गराएको वििरर्   

४ नगद सहायता प्राप्त गरेका पररिारको वििरर्   

६. खानेपानी सरसर्ाइ  तथा  थिच्छता प्रिधवन विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ आपत्कािीन सरसर्ाइव र थिच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको भण्डारर् 

गररएको 
  

२ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयथथिमा खानेपानी आपूलतवको श्रोत 
र माध्यम तयार गररएको 

  

३ सरसर्ाइ र थिच्छता सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार 
भइव प्रसारर् गररएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ मापदण्ड अनसुार खानेपानी उपिब्ध भएको पररिार   

२ प्रभावित समदुाय तथा आश्रयथथिमा मापदण्ड अनसुारको सरसर्ाइवको 
प्रिन्ध 

  

६. संरक्षर् विर्षयगत  क्षते्र  तथा आपतकािीन जशक्षा विर्षयगत क्षते्र  
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ जशक्षा क्षेत्रको लसकाइव लनरन्तरता योजना तयार भएको   

२ विद्यािय सरुक्षा सम्बन्धी व्यिथथापन सलमलत र प्रअिाइव अलभमखुीकरर् 
गररएको 

  

३ सबै विद्याियमा विद्यािय विपद् व्यिथथापन सलमलत र कायवदि गठन 
भएको 
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४ विद्यािय र गाउाँपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमिेुसन 
अभ्यास भएको 

  

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ अथथायी लसकाइ केन्रहरूको वििरर्   

२ िैकजल्पक लसकाइ संचािन भएको वििरर्   

३ जशक्षा के्षत्रको पनुलनवमावर् योजना   

७. जशघ्र पनुिावभ विर्षयगत  क्षते्र    
पूिवतयारीका सूचकरू  
१ पवहचान गररएका आश्रयथथिमा सडक खानेपानी सरसर्ाइव पूिावधार 

तयार भएको 
  

२ प्रत्येक िडामा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग हेलिप्याड लनमावर् भएको   

३ पूिावधारहरू विपद् जोजखमबाट सरुजक्षत बनाइएको   

प्रलतकायवका सूचकहरू  
१ विपदबाट क्षलत भएका पूिावधारको ममवत भएको   

२ जीविकोपाजवन सहायता प्राप्त गरेका पररिारको वििरर्   

३ क्षेत्रगत पनुथथावपन तथा पनुलनवमावर् योजना    

४ पनुलनवमावर् कायवको प्रगलत वििरर्   

 

ख. पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावन्ियन अिथथा र लसकाई सम्बन्धी ढााँचा  

क्र.सं. 
पूिवतयारी तथा प्रलतकायव 

सम्बन्धी कायवहरु 

मखु्य जजम्मेिार 
लनकाय 

कायावन्ियनको 
अिथथा 

असि अभ्यास तथा 
कमीकमजोरी 

सझुाि 

      

      

      

      

      

नोट्ः अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाइिाई अन्य थथावपत प्रचिनका ढााँचामा पलन अलभिेखन गनव सवकन्छ।   

ग. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना पनुराििोकन समय तालिका   

योजना पनुराििोकन 
गररने अिलध 

जजम्मेिार 
लनकाय 

गनुवपने मखु्य कायव (बैठक 
गने,बजेट व्यिथथा आदद) 

अको योजना पनुराििोकन िा 
अद्यािलधक गने बैठकको अनमुालनत लमलत 

    

    

    

 

घ. घटना वििरर् प्रलतिेदनिढााँचा 

१. तयार गने नगरपालिका: 
२. प्रलतिदेन तयार गरेको लमलत्ः 
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३. पेश गरेको लनकाय्ः (जजल्िा विपद् व्यिथथापन सलमलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय मालमिा तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रािय आदद)    

४. बोधाथव्ः (जजल्िा विपद् व्यिथथापन सलमलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्रािय आदद)   

५. प्रलतिदेन अिलध (.......देजख......सम्म)     

६. सामान्य अिथथा (प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसङ्ख्या, क्षलत भएको घर आदद)  

७. पूिवतयारी कायवको वििरर्   

८. पूिवतयारी योजना (सरकारी लनकाय, नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, गैरसरकारी के्षत्रबाट प्रदान गररने 
पूिवतयारी योजना/कायव) 

९. खोज, उद्धार र राहतको वििरर् (सरकारी, गैर सरकारी, नेपाि रेडक्रस सोसाईटी र राि सङ् घीय 
लनकायहरूबाट भएको खोज, उद्धार र राहत)  

१०. खोज, उद्धार र राहतको योजना (सरकारी, रेडक्रस, गैरसरकारी के्षत्रबाट प्रदान गरीने खोज, उद्धार 
र राहतको योजना) 

११. पूिवतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतमा देजखएका कमी िा कदठनाई 

१२. समथया समाधानका उपाय िा अिश्यक सहयोगको अपेक्षा 
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