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धन्यबाद ज्ञापन 
पञ्चपरुी नगरपलिका कर्ाािी प्रदशेको सरु्खेत लिल्िामा अवलस्थत छ । संघीय संरचना पलछ स्थानीय सरकारको रूपमा 
िनताको लवकासको तीब्र आकांक्षासँगै यस नगरपालिकामा पवूााधार लवकास साथै अन्य लवकास लनमाार्का काम भइरहकेो 
छ । तर प्राकृलतक रूपमै यो नगरपालिका पलहरो, बाढी, भकूम्प, आगिागी, चट्याङ, हावाहुरी, महामारी िस्ता बहु-प्रकोपको 
िोलर्खममा छ र यस प्रकारका लवपदक्ा घटनाबाट वरे्षनी क्षलत हुन े गरेको छ । ििवाय ु पररवतानको प्रभाविे यस 
नगरपालिकाको लवपद ्िोलर्खम अझ बढाईरहकेो छ । पञ्चपरुी नगरपालिकाको चरेु तथा महाभारत क्षते्रमा रहकेो र यो क्षते्र 
भौगोलिक रुपमा कमिोर हुनेहुदँा बर्षेनी भ–ूक्षय तथा पलहरोिे ठाँउहरूमा धनिनको क्षलत गने गरेको छ यसका साथै धेरैिसो 
भ ूभागहरुमा पहाडी लभरािो भएका कारर्िे गदाा पलन पलहरोको िोलर्खम झनै बढेको छ । यस पालिकाको तल्िो क्षेत्रमा 
र्खोिाहरु प्रसस्त मात्रामा रहकेािे तल्िो क्षते्र वाढी िन्य िोलर्खम उच्च रहकेो छ । यसरी पञ्चपरुी नगरपालिका बहु प्रकोपको 
लहसाबिे उच्च िोलर्खम अवस्थामा रहकेो छ । 

नेपािको संलवधान, २०७२ िे लवपद ्व्यवस्थापनिाई तीनवटै तहका सरकारको साझा अलधकारको सचूीमा रार्खेको छ । यसै 
आधारमा पञ्चपरुी नगरपालिकािे लवपदक्ो प्रभावकारी प्रलतकाया तथा त्यसको िालग पयााप्त पवूातयारीको िालग प्रकोप, 
संकटासन्नता तथा क्षमता िेर्खािोर्खाको आधारमा पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा 
गरेको छ । पञ्चपरुी नगरपालिकािे लवपद ् व्यवस्थापन सम्बलन्ध आफ्नै आन्तररक श्रोत, लवकास साझेदार संस्थाहरूको 
सहायता तथा लनिी एवम ्सामालिक क्षेत्रसँगको साझदेारीमा यस योिनाको कायाान्वयन हुनेछ । लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् 
तथा पवूातयारीका गलतलवलधहरूिाई सम्बलन्धत लवर्षय क्षेत्रगत योिना तथा कायाक्रमहरूसँग समायोिना र एलककरर् गरी 
लवपद ्िोलर्खम ससुलूचत लवकासको अभ्यास मार्ा त पञ्चपरुी नगरपालिकाको उत्थानशीिता लवकास गररनेछ । यस योिनाको 
कायाान्वयनबाट लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् गद ै लवपदक्ा कारर् हुन ेक्षलत एवम ्नोक्सानी घटाउन नगरपालिकािाई सहयोग 
पगु्नेछ भन्न ेलवश्वास लिएको छु । 

पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ् पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामाको लनलम्त आलथाक, प्रालवलधक तथा लवज्ञ सहयोग 
तथा सचूना संकिन, लवशे्लर्षर् र लवलभन्न चरर्को छिर्ि गरी योिना तयारीको िालग USAID / मलसाकोर, स्थानीय 
संस्था सनु्दर नेपाि  संस्था भकारी पररयोिनाको तर्ा बाट िनक नारायर् आचाया र गगन र्खड्का तथा परामशादाताको रुपमा 
EERC िाई धन्यवाद लदन चाहन्छु । यस योिना तिुामाको क्रममा छिर्िको समन्वय गरी आवश्यक सचूना उपिब्ध 
गराउनहुुने सब ैवडाका वडाध्यक्ष तथा वडा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरूको योगदान उल्िेर्खनीय छ । त्यसैगरी 
नगर स्तरीय छिर्िको नेततृ्वदायी भलूमकाको िालग यस पञ्चपरुी नगरपालिकाका सब ैलबर्षयगत शार्खाका कमाचारी, लबपद ्
व्यवस्थापन सम्पका  व्यलि, सरुक्षा लनकाय, नेपाि रेडक्रस तथा स्थानीय लवकास साझेधार संस्था िगायत सबै िाई धन्यवाद 
लदन चाहन्छु ।   

धन्यवाद ! 

लालविर भण्डारी 
नगर प्रमरु्ख 
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पररच्छेद : १ 

पररचय, योजनाको पृष्ठभूवि र उदेश्य 

१.१ पृष्ठभूवि  
लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापनको मिूभतू उद्दशे्य लवपदक्ा कारर्िे हुन ेमतृ्यदुर तथा प्रभालवत व्यलिहरूको 
संख्या उल्िेख्य रूपमा घटाउन,े कृलर्ष उद्योग, सडक, संचार, र्खानेपानी तथा सरसर्ाइका संरचना तथा स्वास््य र लशक्षाका 
पवूााधार तथा सेवामा लवपदक्ा कारर्बाट हुन ेक्षलत तथा नोक्सानी घटाउँद ै लतनीहरूको उत्थानशीिता बढाएर लवकासको 
दीगोपनािाई स्थालयत्व लदन ुर लवकास तथा पवूााधार लनमाार्मा गररएको िगानीिाई सरुलक्षत गनुा हो ।  

अलधकार बाँडर्ाट सम्बन्धी संवैधालनक व्यवस्था, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४; लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ र लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन लनयमाविी, २०७६ िे व्यस्वस्था गरेको लवपद ्िोलर्खम 
न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय सरकारको अलधकार तथा लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन रालरिय 
नीलत, २०७५; लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् रर्नीलतक कायायोिना, २०१८ -२०३० को िक्ष्य र मागादशानिे लनदशे गरे अनसुार 
पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ्प्रलतकायािाई चसु्त दरुूस्त एवम ्प्रभावकारी बनाउन र त्यसको िालग आवश्यक पवूातयारी 
गना िरुरी छ ।  

ििवाय ुपररवतान तथा अन्य लवलभन्न कारर्बाट लवश्वमा प्रकोप िोलर्खमको अवस्थामा वरे्षनी बलृि भरैहकेो छ । यस पञ्चपरुी 
नगरपालिका पलन पलछल्िो समयमा यस्ता प्रकोप िोलर्खमहरुबाट अछुतो रहन सकेको छैन । यस नगरपालिकामा लवपदब्ाट 
हुने िनधनको क्षलत न्यनूीकरर् गना, लवपदक्ो प्रलतकाया र पनुिााभिाई गलत लदन र यस कायामा सरोकारवािाहरु बीचको 
समन्वयिाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ को उपदर्ा (२) को र्खण्ड (न) र 
नेपाि सरकारबाट िारी लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा मागादशान, अनरुूप यस नगरपालिकािे यो लवपद ्
पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तयार गरेको छ । 

१.२ योजनाको उदे्दश्य  
यस पञ्चपरुी नगरपालिकामा लवपद ् व्यवस्थापनको पवूातयारी र यस सम्बन्धी प्रलतकायािाई प्रभावकारी बनाई सम्भालवत 
िनधनको क्षलत उल्िेख्य रूपमा कम गनुा यस योिनाको प्रमरु्ख उद्दशे्य हो । यसका अन्य उद्दशे्यहरु दहेाय बमोलिम रहकेा छन््ः   

क) लवपद ्प्रलतकायाका िालग लवर्षयगत क्षते्रहरूको भलूमका तथा लिम्मेवारी लनधाारर् गनुा र लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा 
पवूातयारीका गलतलवलधहरूिाई व्यवलस्थत र समन्वयात्मक रूपमा कायाान्वयन गनुा, 

र्ख) लवपद ्प्रलतकायाका िालग मखु्य लिम्मेवार तथा सहयोगी लनकायहरूको पलहचान र अद्यावलधक गनुा, 
ग) लवपदक्ो िेर्खािोर्खा, िोलर्खम नक्साङ्कन, लवगतमा घटेका लवपदक्ा घटनाहरुको त्याङ्क सङ्किन र लवशे्लर्का 

आधारमा िोलर्खम सलूचत योिना तिुामा गनुा, 
घ) लवपद ् प्रलतकायाका िालग सामान्य पवूातयारी, पवूाानमुानमा आधाररत पवूातयारी तथा आपतक्ािीन प्रलतकायाका 

लक्रयाकिापहरू तय गनुा र  
ङ) लवपद ्प्रलतकायाका िालग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र िनशलिको िेर्खािोर्खा एवम ्सम्भालवत लवपदक्ो सामना गना 

आवश्यक क्षमताको आंकिन, प्रक्षेपर्, प्रवन्ध र लवपद ् प्रलतकाया तथा पवूातयारीका िालग स्थानीय साधन श्रोतको 
अलधकतम पररचािन गनुा । 
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१.३ योजनाको तयारी प्रकृया  
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा मागादशान, २०७६ िे स्थानीय लनकायको लवपदव््यवस्थापन सलमलतको नतेतृ्व र 
लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापनको क्षते्रमा संिग्न लनकाय तथा लवर्षयगत क्षेत्रको सहभालगतामा लवपद ्पवूातयारी 
तथा प्रलतकाया योिना तिुामा गनुा पने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनसुार यस पञ्चपरुी नगरपालिकािे 
सहभालगतामिूक प्रलक्रया अपनाई लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा गरेको छ । लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया 
योिना तिुामा गदाा अविम्वन गररएको प्रलक्रयागत ढाँचा दहेाय बमोलिम रहकेो छ्ः 

 

मालथ उलल्िलर्खत ढाँचामा योिना तिुामाका मखु्य चरर्हरुको सङ्क्षपेमा ति चचाा गररएको छ्ः 

१.३.१ पञ्चपुरी नगरपावलकाको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सविवतको बैठक  
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तयारीका िालग सवाप्रथम लमलत २०७८/०२/२३ पञ्चपरुी नगरपालिका को लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलतिे पलहिो अलभमलुर्खकरर् तथा तयारी बैठकको आयोिना गरेको लथयो । यस तयारी बैठकिे योिना 
तिुामा गना आठ वटा लवर्षयक्षते्रहरुको लनधाारर् गनुाका साथै लवगतका लवपदक्ा घटना सम्बन्धी त्याङ्क, प्रकोप नक्सा, 
सङ्कटासन्नता तथा िोलर्खम आंकिन र लवपद ्सम्बन्धी लवद्यमान सन्दभा सामग्रीको समीक्षा गना र योिना तिुामा प्रलक्रयामा 
प्रालवलधक सहयोग गनाका िालग स्थानीय लनकायमा कायारत कमाचारी तथा अनभुव प्राप्त लवज्ञ समेत रहकेो प्रालवलधक 
कायासमहू गठन गरेको लथयो । प्रालवलधक कायासमहूको बैठकको कायासचूी अनसुचूी-१ मा संिग्न छ । स्थानीय 
लवपदव््यवस्थापन सलमलतको बैठकिे काया समहूिाई काम, कताव्य र लिम्मेवारी सलहत अनसुचूी-२ बमोलिमको कायाादशे 
प्रदान गरेको लथयो । बैठकिे स्थानीय तहमा कायारत सरोकारवािा र साझेदार संस्थाको पलहचान तथा सचूीको प्रस्ताव तयार 
गरी सचूीिाई परू्ाता प्रदान गने लवर्षयिाइ कायासमहूको लिम्मेवारीमा समावेश गने लनर्ाय समेत गरेको लथयो । यसरी पलहचान 
गररएका सरोकारवािा लनकायहरूको लववरर् अनसुचूी-३ मा समावेश गररएको छ । 

१.३.२ आधारभतू अध्ययन  
स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतबाट स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी मौिदुा नीलत, योिनाहरू, लवपदक्ा घटना 
सम्बन्धी त्याङ्क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अन्य सान्दलभाक सामग्रीहरुको पनुराविोकन र समीक्षा गरी लवपद ्
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िोलर्खम सम्बन्धी आधारभतू अध्ययन र लवशे्लर्षर् गररएको लथयो । स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिे पलहिो कायाशािा 
आयोिना गनुा अगाव ै आधारभतू अध्ययनको काम सरुु गररएको लथयो । योिना तिुामाका क्रममा दहेाय बमोलिमका 
त्याङ्क, दस्तावेि, प्रकाशन र अलभिेर्खहरुको समते अध्ययन तथा लवशे्लर्षर् गररएको लथयो्ः- 
❖ लवपदव््यवस्थापन सम्बन्धी संघ र कर्ाािी प्रदशेको नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदलेशका, 
❖ लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन रालरिय रर्नीलत, २०७५ तथा कर्ाािी प्रदशेको लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् 

तथा व्यवस्थापन नीलत २०२० तथा रर्नीलतक कायायोिना २०२०-२०३०, 
❖ पलछल्िो पाँच वर्षाको घटना सम्बन्धी त्याङ्क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा, सङ्कटासन्नता तथा िोलर्खम आंकिन, 

पवूाानमुान तथा पवूासचूना प्रर्ािी सम्बन्धी त्याङ्क, दस्तावेि, प्रकाशन र अलभिेर्खहरु, 
❖ USAID भकारी पररयोिनािे तयार गरेका लवपदसँ्ग सम्बलन्धत प्रलतवेदनहरू,  
❖ स्थानीय लवपदक्ो इलतहास (भकूम्प, बाढी, पलहरो, आगिागी, महामारी, सडक दघुाटना आलद),   
❖ लवपद ्व्यवस्थापनको लवगतको अभ्यास, अनभुव तथा लसकाई,   
❖ िनसंख्या लववरर्, सडक सञ्िाि, नदी, बसोबास क्षेत्र तथा नगरपालिकाको सीमाना दलेर्खन ेनक्सा  

१.३.३ विषयगत के्षत्रको को बैठक  
लवर्षयक्षेत्र अन्तगात पने सरोकारवािा लनकायहरूको पलहचान, सामान्य पवूातयारी योिना, पवूाानमुानमा आधाररत पवूातयारी 
योिना, आपत्कािीन प्रलतकाया योिनाका लक्रयाकिापहरु, लवर्षयक्षते्रसँग सम्बलन्धत स्रोतहरूको आंकिन, आवश्यकताको 
िेर्खािोर्खा आलद लवर्षयहरूमा छिर्ि गना स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतको आयोिनामा बैठकहरू सञ्चािन 
गररएको लथयो । लवर्षयक्षेत्रगत रुपमा योिनाको प्रस्ताव तयार गना लवर्षयक्षेत्रगत सलमलतहरु गठन गररएको लथयो । लवर्षयक्षेत्रको 
सलमलतहरुको बैठकको कायासचूी अनसुचूी-४ मा प्रस्तुत गररएको छ । लवर्षयक्षेत्रका सदस्य संस्था (Cluster Member) र ती 
लनकायहरुको कायाशता अनसुचूी-५ मा तथा अगवुा सहयोगी संस्था (Lead Support Agency) को कायाशता अनसुचूी-६ 
मा समावेश गररएको छ ।   

१.३.४ काययशाला गोष्ठी  
लवर्षयगत क्षते्रहरुको लनरकर्षा तथा प्राप्त योिनाको प्रस्ताव उपर छिर्ि गना स्थानीय लवपदव््यवस्थापन सलमलतको नेततृ्वमा 
कायाशािा गोष्टी आयोिना गररएको लथयो । कायाशािा गोष्टी आयोिना गनुा अलघ स्थानीय लवपदव््यवस्थापन सलमलतको 
बैठक बसी लवर्षयगत क्षेत्रबाट प्राप्त लनरकर्षा तथा योिनाको प्रस्तावमा पयााप्त छिर्ि र आवश्यक पररमािान गररएको लथयो । 
कायाशािामा लवर्षयगत क्षते्रहरुको बैठकबाट प्रस्तालवत लववरर् तथा योिना उपर छिर्ि गरी सझुाव सङ्किन गररएको 
लथयो । कायाशािा गोष्टीको कायासचूी अनसुचूी-७ मा संिग्न रहकेो छ ।  

लमलत २०७८ /०२/२३ मा सञ्चालित कायाशािा गोष्टीमा स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरू, लवर्षयगत क्षते्रका 
सदस्य सङ्घ/संस्थाहरू साथै रािनैलतक दि, लनिी क्षते्रका प्रलतलनलधहरु, लवज्ञ, पत्रकार, सङ्कटासन्न समदुाय िगायतका 
सरोकारवािाहरुको सहभालगता रहकेो लथयो । कायाशािाको सञ्चािन तथा सहिीकरर् लवज्ञ कायासमहूिे गरेको लथयो । 
लवपद ् पवूातयारी तथा प्रलतकाया  योिना तिुामा प्रलक्रयामा सनु्दर नपेाि संस्था सरु्खेत र मलसाकोर नपेािको साझेदारीमा 
USAID को आलथाक सहयोग संचालित भकारी पररयोिनािे आलथाक तथा प्रालबलधक सहयोग गरेको हो । 
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१.३.५ योजनाको िस्यौदा  
उपिब्ध नीलत, काननू तथा दस्तावेिको अध्ययन तथा लवशे्लर्षर्, लवर्षयक्षेत्रहरूको छिर्ि र लितीय स्रोतबाट सङ्किन 
गररएका सचूनाहरू र कायाशािा गोष्टीबाट प्राप्त लनरकर्षा र सझुाव समावशे गरी पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ्पवूातयारी तथा 
प्रलतकाया योिनाको प्रस्तुत मस्यौदा तयार गररएको लथयो ।  

१.३.६ योजनािा प्रस्तावित वियाकलापको परीक्षण  
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिनाको मस्यौदामा प्रस्ताव गररएका मखु्य लक्रयाकिापहरु उपयिु भए नभएको र त्यस्तो 
लक्रयाकिाप कायाान्वयन गन ेक्षमता पञ्चपरुी नगरपालिका तहमा उपिब्ध भए नभएको सलुनलित गना सरोकारवािाहरूको 
सहभालगतामा कृलत्रम घटना अभ्यास (Simulation Exercise) मार्ा त परीक्षर् समेत गररएको लथयो । यस्तो परीक्षर्बाट 
प्राप्त भएका पषृ्टपोर्षर्िाई पलन यस योिना तिुामाको क्रममा ध्यान लदइएको छ । 

१.३.७ पृष्ठपोषण सङ्कलन र अवन्ति िस्यौदा तयारी  
कायाशािा तथा कृलत्रम घटना अभ्यास समेतबाट प्राप्त पषृ्टपोर्षर्का आधारमा तयार भएको लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया 
योिनाको मस्यौदामा सरोकारवािा लनकाय, सङ्घ संस्था र लवज्ञहरूको सझुाव लिईएको लथयो । यसरी प्राप्त भएका 
सझुाविाई स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिे पनूराविोकन गरी लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिनािाई अलन्तम रुप 
लदईएको छ । 
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पररच्छेद : २ 

विपद् जोविि र व्यिस्थापनको अिस्था 

२.१ पञ्चपुरी नगरपावलकाको संवक्षप्त पररचय  
सरु्खेत लिल्िाको सदरमकुाम वीरेन्रनगर दलेर्ख पलिम क्षेत्रमा अवलस्थत पञ्चपरुी नगरपालिका सालवकका सािकोट, 
बालबयाचौर, छाप्र,े लवधापरु र तातोपालन गा.लव.स. समेटेर बनेको छ । यस नगरपालिकािाई ११ वटा वडामा लवभािन 
गरीएको छ र यस नगरपालिकाको केन्र वडा न ं५ बालबयाचौरमा अवलस्थत छ ।  

२.१.१ भौगोवलक अिवस्थवत  

पुिय बराहताि गाउँपालिका 

पविि चौकुन ेगाउँपालिका 

उत्तर दिेैर्ख लिल्िा 

दवक्षण कैिािी र बलदाया लिल्िा 

के्षत्रफल ३२९.०९ वगा लक.मी 

उचाई समरु सतहबाट १९८ दलेर्ख २१०० लमटर 

२.१.२ राजनैवतक तथा प्रशासवनक अिवस्थवत  

प्रदेश नं कर्ाािी 

वजल्ला सरु्खेत  

नगरपावलका केन्र बालवयाचौर 

िडाहरु ११ 

साविकका 
गाविसहरु 

सािकोट, बालबयाचौर, छाप्र,े 
लवधापरु र तातोपालन 

२.१.३ जनसखं्याको वििरण  
यस पञ्चपरुी नगरपालिकाको बस्तुगत लववरर् २०७४ अनसुार, यस पञ्चपरुी नगरपालिकाको कुि िनसंख्या ३७२०३ 
रहकेो छ, त्यस मध्य १८२७९ िना परुुर्ष र १८९२४ िना मलहिा रहकेा छन ्। यस नगरपालिकामा िम्मा ७२१२ घरधरुी 
रहकेा छन ्। 

 

स्रोत्ः पञ्चपरुी नगरपालिका वस्तुगत लववरर्, २०७४ 
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यस नगरपालिकाको र्रक क्षमता भएका व्यलिको िनसंख्या लववरर् केिाउदा िम्मा परू्ा अशि १९ िना, अलत अशि 
अपांगता भएका २५ िना, मध्यम अपांगता भएका २९ िना, सामान्य अपांगता ४९ िना र वगा नर्खिेुका ३७ िना रहकेो 
दलेर्खन्छ ।  

२.१.४ हािापानी  

हािापावन उरर् दलेर्ख समलशतोरर् प्रकारको हावापानी 

िावषयक औषत िषाय १५५० लम.लम (मौसलम लवशे्लर्षर्), िाम ुकेन्रको लववरर् 

तापिि अवधकत २७.८९ लडग्री सेलल्सयस (मौसलम लवशे्लर्षर्) 

तापिि न्यूनति १५.३४ लडग्री सेलल्सयस (मौसलम लवशे्लर्षर्) 

धावियक, सााँस्कृवतक के्षत्र चमरेे गरु्ा, दहताि, पाति गरु्ा, पञ्चपरुी माई, कुण्डलिलन गरु्ा, गरु्ा ताि  

यो नगरपालिका महाभारत/चरेु क्षते्रको (लभलत्र मधेश) लभरािो भभूागमा अवलस्थत छ । यस नगरपालिकाको हावापानी उरर् र 
समलशतोरर् रहकेो छ । सरु्खते लिल्िामा मौसमी त्यांक नाप्ने र रेकडा गन ेमौसम मापन केन्र (स्टेसन) मध्य िाम ु लस्थत 
मौसम मापन केन्र न ं४०३ यस क्षते्रबाट सबभैन्दा नलिक रहकेािे यस स्टेसनको (वर्षाातको) त्यांक लववरर्को लवशे्लर्षर् 
गररएको छ भन ेतापक्रमको लवशे्लर्षर्को लनलम्त मौसम मापन केन्र बस्ती (४०६ न ं) को मौसलम लववरर्को लवशे्लर्षर् गरीएको 
छ ।  

२.१.५ भू-उपयोगको वििरण  
यस नगरपालिकाको भ-ूउपयोगको लववरर् अनसुार बन क्षते्रि ेसब ैभन्दा बढी क्षते्रर्ि ओगटेको (८२ प्रलतशत) दलेर्खन्छ भन े
सबै भन्दा कम घाँसे क्षते्र (०.०२ प्रलतशत) रहकेो छ । यस नगरपालिकाको भ-ूउपयोगको लवस्ततृ लववरर् तिको तालिका 
तथा लचत्रमा दरे्खाईएको छ ।  

भू-उपयोग के्षत्रफल (H.) प्रवतशत 

पानी क्षेत्र ५६७.५७  १.७२ 

वन क्षते्र २५१३८.७८  ७६.३७ 

घाँसे मैदान क्षेत्र ५.४६  ०.०२ 

कृलर्ष क्षते्र १६६३.४५ ५.०५ 

बट्ुयान क्षेत्र ५०४६.१९ १५.३३ 

लनमाार्/ संरचना 
क्षेत्र 

२८८.११  ०.८८ 

बाँझो क्षेत्र २०८.७४ ०.६३ 
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२.२ नगरपावलकािा विद्यिान प्रिुि प्रकोपहरु 
यस नगरपालिकाको लवद्यमान प्रमरु्ख प्रकोपहरूमा बाढी, पलहरो, हावाहुरी, आगिागी, महामारी, िङ्गिी िनावर, र्खडेरी, 
भकूम्प आलद पदाछन ्। यस नगरपालिकाको लवपद ्िोलर्खम प्रोर्ाइि तयार गरीएको छैन र पालिका क्षते्र लभत्र घटेका लवपदक्ो 
घटनाको व्यवलस्थत त्यांक राख्न ेगररएको छैन यिलप स्थानीय संगको छिर्ि, नगरपालिका स्तरमा गररएको छिर्ि, गहृ 
मन्त्राियको लवपद पोटािमा उपिब्ध भएका त्यांक तथा भकारी पररयोिनािे संकटसन्न वडा तथा समदुायमा तयार गरेको 
एकीकृत सामदुालयक योिनामा समेलटएका त्यांक तथा सचूनाहरुको आधारमा रहरे पालिकाको प्रकोप स्तरीकरर् लनम्न 
बमोलिम गररएको छ ।  
(नोट्ः नगरपालिकािे लवपदिे् गरेको क्षलतको आधारमा राहत प्रदान गने गरेको)  

स्तर प्रकोप 

१ बाढी 

२ पलहरो 

३ हावाहुरी 

४ आगिागी 

५ महामारी 

६ सपादशं 

स्तर प्रकोप 

७ िंगिी िनावर आतंक 

८ चट्याङ 

९ भाईरि ईन्फ्िुइन्िा (वर्षाा मलहनामा) 

१० रेलवि (स्यािको टोकाईका कारर्) 

११ औिो (मिेरीया)  

१२ कािािार  
(नोट्ः भकूम्प िाई प्रकोप स्तरीकरर्मा नरालर्खएता पलन नेपाि सरकािे भ-ूकम्पिाई पलहिो प्रकोपमा रार्खेको हुनािे 
यसिाई प्रथम प्रकोपमा नै रालर्खन ेछ ।) 

२.३ विगतका विपद्को अिस्था विशे्लषण  
यस नगरपालिकाको लवपदक्ो अवस्था लवशे्लर्षर् गदाा 
सबैभन्दा बढी क्षलत पलहरोिे गरेको छ, िसको पनूरावलृि 
पलन उच्च रहकेो छ । मिूत्ःपलहरोिे घरिग्गा क्षलतगन,े 
र्खेलतयोग्य िलमन तथा सामदुालयक वनको िलमन बगाउन े
गने गरेको छ । पलहरोको िोलर्खम सब ैवडामा छ तर मखु्य 
गरर वडा न ं १, ७, १०, ११ को उिरी भगे भन े उच्च 
िोलर्खममा रहकेा छन ्भने वडा न ं५, ९, ८ भन ेबाढीको 
उच्च िोलर्खममा रहकेा छन ्। 

 

 
 

२.३.१ विपद्को ऐवतहावसक सियरेिााः  
यस नगरपालिकामा लवगतमा लवलभन्न समयमा घटेका प्राकृलतक, गहै्रप्राकृलतक, ििवायिुन्य प्रकोपका घटनाहरुिे 
लनम्त्याएको अवस्थाको ऐलतहालसक समय रेर्खा, सोको प्रभाव र प्रभालवत क्षते्र, पवूातयारी र प्रलतकायाका िालग गररएका 
प्रयासिाई तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ्ः 
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िडा प्रकोप विवत क्षवत प्रभावित बस्ती 

५ (िाम)ु बाढी २०७१/४/२८ १३ िनाको मतृ्य ु  

१० (बलच्छ, 
गर्खाा) 

बाढी २०७१/४/२८ २९ िनाको मतृ्य ु   

७ (डोरी र्खोिा) पलहरो २०७९/०३/२१ २ िनाको मतृ्य ु   

 

प्रकोप विवत (सन)् िडा क्षवत भएको सरंचना िानविय िृत्य ु घाईते आवथयक क्षवत 

चट्यांग २०२२/०७/०५ ७  १ १ ० 
पलहरो २०२२/०७/०५ ७  १ १ ० 

आगिागी २०२२/०४/२९ ९  ० ० ० 
आगिागी २०२१/१२/१३ ९  ० ० १५०००० 
आगिागी २०२१/०४/१९ ९  ० ० ० 
आगिागी २०२१/०४/०६ ५  ० ० ० 
आगिागी २०२१/०३/३० ४ २ ० ० ४५०००० 
आगिागी २०२०/०८/२७ ५ २ ० ० १०००००० 
चट्यांग २०२२/०७/०५ ७  १ १ ० 
पलहरो २०२२/०७/०५ ७  १ १ ० 

आगिागी २०२२/०४/२९ ९  ० ० ० 
आगिागी २०२१/१२/१३ ९  ० ० १५०००० 
आगिागी २०२१/०४/१९ ९  ० ० ० 
आगिागी २०२१/०४/०६ ५  ० ० ० 
आगिागी २०२१/०३/३० ४ २ ० ० ४५०००० 
आगिागी २०२०/०८/२७ ५ १ ० ० १०००००० 

जम्िा ७ ४ ४ ३२००००० 
स्रोत्ः Nepal Disaster Risk Reduction Portal (drrportal.gov.np) 

२.४ सम्भाव्य प्रकोप तथा सम्भावित प्रभाि के्षत्र  
यस नगरपालिकाका दईु वटा वडा (७ र १) पलहरोको उच्च िोलर्खममा छन ् भने वडा न ं १० र ११ भने वाढीको उच्च 
िोलर्खममा रहकेा छन ्। यसै गरी वडा न ं१० र ११ बन्यिन्तु आतंकको उच्च िोलर्खममा छन ्भन ेयस नगरपालिकाको सम्परू्ा 
वडाहरु आगिागीको उच्च िोलर्खममा रहकेा छन ्। लवश्वव्यापी महाव्याधी कोलभड-१९ तथा स्वास््य िन्य महामारीको, 
हावाहुरी र र्खडेरी को िोलर्खम पलन सब ैवडामा छ र पलछल्िो समयमा सब ैवडामा सकु्र्खा र्खडेरीको प्रकोप बढेको छ । यस 
क्षेत्रको भौगलभाक अवस्था ( ढुंगा माटो तथा भकूम्पीय िोलर्खमिाई) मध्यनिर नगरी संरचना लनमाार् भएकािे वाढी, पलहरो 



k~rk'/L gu/kflnsf, aflaofrf}/, ;'v]{t 

 

तथा भकूम्पबाट हुन सक्ने क्षलतबाट भन ेसब ैवडाहरू तथा िनसंख्या प्रभालवत हुन ेअवस्था छ । यी प्रकोपहरूको वतामान 
प्रभाव क्षेत्र तथा सम्भालवत िोलर्खमको लबस्ततृ नक्साङ्कन गन ेकाया बाँकी रहकेो छ । 

२.५ प्रकोपहरुको सम्भाव्य जोविि विशे्लषण   
यस पञ्चपरुी नगरपालिकाका लवलभन्न स्थानमा घटेका लवपदक्ा घटना र त्यसको असर साथै स्थानीय लनकायको मौिदुा 
अवस्था, श्रोत साधन र िनशलि सबैिाई आधार मान्ने हो भने यो पालिका बाढी, पलहरो, आगिागी, हावाहुरी, बन्यिन्त ु
तथा र्खडेरी िस्ता बहुप्रकोपको उच्च िोलर्खममा छ । तसथा यस नगरपालिकािे सम्भालभत प्रकोपको आंकिनिाई लनरन्तर 
पनुराविोकन गद ैयोिना लनमाार् तथा िाग ुगना ध्यान लदन ुआवश्यक छ । 

पञ्चपुरी नगरपावलकाको विपद् जोविि विशे्लषण 

प्रकोप सकंटासन्नता सम्िुिता बारम्बारता प्रभाि जोविि 

भकूम्प 
❖ भवन तथा भौलतक पवूााधारका संरचनाहरू 

कमिोर रहकेो 
❖ धेरै िनसंख्याको अधापक्की एवं कच्ची घरमा 

बसोबास रहकेो 
❖ विृविृा, बािबालिका, अपांगता भएको 

िनसंख्या 

उच्च मध्यम मध्यम  उच्च 

  

पलहरो 
❖ लभरािो िलमन 
❖ पलहरोको िोलर्खमयिु ठाउँमा बसेको बस्ती 
❖ ििवाय ुपररवतानको असर 
❖ लवकास लनमाार्का कामिे बढाएको िोलर्खम 
❖ विृविृा बािबालिका अपांगता भएको 

िनसंख्या 

उच्च उच्च उच्च उच्च 

  

बाढी 
❖ वाढी िोलर्खमयिु ठाउँमा बसेको बस्ती 
❖ ििवाय ुपररवतानको असर 
❖ लवकास लनमाार्का कामिे बढाएको िोलर्खम 
❖ विृविृा बािबालिका अपांगता भएको 

िनसंख्या 
❖ संरचना तथा घरहरु वाढी प्रलतरोलध नभएको 

उच्च उच्च उच्च उच्च 

आगिागी 
❖ संरचनागत िोलर्खम तथा िापरवाही 
❖ बढ्द ैगएको सखु्र्खा याम 
❖ सामालिक आलथाक संकटासन्नता 
❖ िनचेतनाको कमिोर अवस्था 

उच्च मध्यम मध्यम मध्यम 

  

बन्यिन्तु 
आतंक 

❖ सामदुालयक वनमा बन्यिन्तकुो आहारा कम  
❖ िनचेतनाको कमिोर अवस्था 
❖ कमिोर संरचना  

उच्च उच्च मध्यम उच्च 
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प्रकोप सकंटासन्नता सम्िुिता बारम्बारता प्रभाि जोविि 

कोलभड – 
१९ तथा 
अन्य 
महामारी 

❖ संक्रमर् दर उच्च रहकेो 
❖ कमिोर स्वास््य पवूााधार र तयारी 
❖ सावधानीका उपायहरूको कमिोर पािना 
❖ कमिोर िनचेतनाको स्तर 
❖ सामालिक आलथाक संकटासन्नता 
❖ उच्च िोलर्खम समहूमा रहकेो िनसंख्या 

उच्च उच्च मध्यम उच्च 

  

हावाहुरी 
❖ ििवायमुा आएको पररवतान 
❖ कमिोर सामालिक आलथाक अवस्था 
❖ कमिोर घर तथा भवनहरू 
❖ िनचेतनाको स्तर 

मध्यम मध्यम उच्च मध्यम 

  

र्खडेरी 
❖ ििवायमुा आएको पररवतान 
❖ कमिोर सामालिक आलथाक अवस्था 
❖ लसंचाईको कम पहुचँ 

मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम 

                    

सम्भावित जोविि विशे्लषण 

प्रकोप उच्च जोविि िडा िध्यि जोविि िडा न्युन जोविि िडा कैवफयत 

पलहरो ७ र १ ६,८,४,९ र २ बाँकी वडाहरु   

बाढी १० र ११ ५ र ९ बाँकी वडाहरु   

आगिागी   सब ैवडाहरु     

बन्यिन्तु आतंक १० र ११ ९,१,७ र ६ बाँकी वडाहरु   

हावाहुरी   सब ैवडाहरु      

महामारी   सब ैवडाहरु     

मिेरीया ३, ५ र ९    

रेलवि (स्यािको 
टोकाई) 

 सब ैवडाहरु   एकै पटक हुनािे 
भ्यालक्सनेसनको समस्या 

भाईरि ईन्र्िुइन्िा १०  अन्य सब ैवडामा    
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२.६ पूियसूचना प्रणाली  
यस नगरपालिकामा बाढी (कर्ाािी, भरेी नलद) प्रकोपको पवूासचूना प्रर्ािी स्थापना गररएको छ भन े अन्य प्रकोपको 
पवूासचूना प्रर्ािी छैन । स्थानीय आपत्कािीन कायासञ्चािन केन्रको लिल्िा, प्रदशे तथा रालरिय आपत्कािीन 
कायासञ्चािन केन्रसँग सम्पका  स्थालपत गरी सचूना आदान प्रदान गने तयारी गररएको छ ।  

२.७ कानूनी, नीवतगत तथा संस्थागत व्यिस्था  
यस नगरपालिकाको लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन ऐन लनमाार् भैसकेको छ र पलछल्िो स्थानीय लनवााचन पलछ 
स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत पनुरागठन गनुापने छ । सलमलतमा हाि रहकेा पदालधकारीहरूको लववरर् अनुसचूी-८ मा 
संिग्न छ । स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत अन्तगात आठ वटा लवर्षयक्षते्र हनेा अगवुा संस्था तोकी  सम्बलन्धत 
लवर्षयक्षेत्रको योिना तिुामा र समन्वयको लिम्मेवारी प्रदान गररएको छ । लवर्षयक्षेत्रका अगवुा संस्था र लतनमा कायारत 
पदालधकारीहरूको लववरर् अनुसचूी-९ मा संिग्न गररएको छ । 
आठ वटा वडामा वडास्तरीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत गठन गररएको छ । यस नगरपालिकामा लवपद ् व्यवस्थापन कोर्ष 
स्थापना गररएको छ । कोर्ष सञ्चािन तथा पररचािनको िालग स्थानीय लवपदव््यवस्थापन कोर्ष सञ्चािन कायालवलध 
तिुामाको चरर्मा छ । यस वाहके नगरपालिकामा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, ऐन, लनयम, मागादशान तथा आवश्यक 
मागादशानहरू बन्ने क्रममा रहकेा छन ्।  

२.८ विषयगत के्षत्रहरु तथा वजम्िेिार वनकाय 
यस नगरपालिकािे लवपद ् पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा र कायाान्वयनका िालग दहेाय बमोलिमका आठ वटा 
लवर्षयक्षेत्र लनधाारर् गरी दहेाय बमोलिमका काया लिम्मेवारी प्रदान गरेको छ: 

२.८.१ सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो समयमा सम्परू्ा सरोकारवािाहरूसँग समन्वय कायम गन,े लवपदक्ो अवस्था आउनसक्न ेपवूासचूना 
प्राप्त भएपलछ स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सचूना सम्प्रेर्षर् गन,े प्रकोपको कारर् समस्यामा परररहकेा वा घाईतेिाई उिार 
गने, हराएकाहरूको र्खोिी गने, मालनसको मतृ्य ुभएमा सनार्खत गरी शव व्यवस्थापन (वा हस्तान्तरर्) को प्रवन्ध लमिाउन,े 
पीलडतहरूिाई राहत लवतरर् गने िस्ता लिम्मेवारी लनवााह गनेछ ।   

२.८.२ िाद्द तथा कृवष के्षत्र  
यो लवर्षयक्षते्रि े लवपदक्ो अवस्थामा पीलडतहरूिाई तत्काि र्खानेकुरा, लवस्थालपत भई लशलवरमा बसेकािाई चामि, दाि, 
ननु, तेि आलद र्खाद्य सामग्री उपिब्ध गराउन,े र्खानेकुरा पकाउनको िालग आवश्यक प्रवन्ध लमिाउन ेर कृलर्ष क्षेत्रमा भएको 
क्षलत लववरर् तयार गने लिम्मेवारी लनवााह गनेछ ।  

२.८.३ स्िास््य तथा पोषण के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदम्ा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक उपचार गने, महामारी हुनबाट बचाउन े लवलधहरू अविम्वन गने, 
लशलवरमा उपचार गना नसलकन े प्रकृलतका स्वास््य समस्या भएका लवरामी वा घाईतेिाई अस्पतािसम्म परुय्ाई स्वास््य 
उपचारको सलुनलितता गन,े मलहिा तथा बािबालिकामा पोर्षर्को कमी भएमा त्यसबाट हुनसक्न ेसमयस्याबारे पीलडत र 
सरोकारवािािाई सचते गन ेिस्ता लिम्मेवारी लनवााह गनेछ । साथै यस लवर्षयक्षेत्रिे कोलभड-१९ िगायतका महाव्याधीको 
संक्रमर्, रोकथाम र व्यवस्थापनको काया समेत गनेछ । 
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२.८.४ िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्दयन के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो अवस्थामा र्खानेपानी आपलूता गने, लवपदक्ा कारर् ढिेका बोटलबरूवाहरू हटाउने, लवपदि्न्य 
घटनाबाट लसिाना भएका र्ोहोरहरू सरसर्ाई गने, मरेका पशपुकं्षीहरूको व्यवस्थापन गने, व्यलिगत सरसर्ाईको िालग 
स्वच्छता सम्बन्धी सरसामानहरू (िस्तै्ः हाईलिन लकट, लपयरु्ष, क्िोररन, डस्टलवन) उपिब्ध गराउने लिम्मेवारी लनवााह 
गनेछ ।  

२.८.५ आपत्कावलन आश्रय तथा गैर िाद्द सािग्री के्षत्र  
यो लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो कारर् घरमा क्षलत पगुी बस्न नसक्न ेअवस्थामा रहकेा पीलडतहरूिाई आपतक्ािीन आश्रय वा 
बासको िालग अस्थायी संरचना लनमाार् गने, पीलडतहरूिाई लत्रपाि, भाँडाकँुडा, ििाकपडा िस्ता गैर–र्खाद्य सामग्री लवतरर् 
गने लिम्मेवारी लनवााह गनछे ।  

२.८.६ सरंक्षण तथा सरूक्षा के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो समयमा मलहिा, गभावती मलहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यलिहरू, लशश,ु बािबालिका, 
बिृबिृाहरूिाई संरक्षर् गने, उनीहरूको आवश्यकता बमोलिमका सरसामानहरू िस्तै्ः सेनटेरी प्याड, अस्थाई शौचाियको 
व्यवस्थापन, र्खेिकुदका सामान आलद उपिब्ध गराउने, घरपररवारका सदस्य गमुाएकाहरू तथा लवपदक्ा कारर् त्रलसत 
व्यलिहरूिाई मनोसामालिक परामशा सेवा लदने र लहसंामिु वातावरर् लसिाना गने िस्ता लिम्मेवारी लनवााह गनेछ । 

२.८.७ आपतकावलन वशक्षा के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो कारर् लवद्यािय तीन लदनभन्दा बढी बन्द भएमा लवद्याथीहरूिाई आपत्कािीन लशक्षाको व्यवस्था 
गने, प्रकोपिे लवद्याथीको पठनपाठनका शलैक्षक सामग्री हराए वा क्षलत परुय्ाएमा सोको व्यवस्था गने र लवद्याियको लशक्षर् 
सामग्रीहरू न� भएमा पनु्ः व्यवस्था गने लिम्मेवारी लनवााह गनेछ । 

२.८.८ वशघ्र पुनलायभ के्षत्र  
यस लवर्षयक्षेत्रिे लवपदक्ो कारर् अवरूि हुन पगुेका अत्यावश्यक सेवाहरू (िस्तै्ः सडक, लवद्यतु, र्खानपेानी, टेलिर्ोन) 
तत्काि सचुारू गने र त्यस्ता सेवा प्रदान गने लनकायका कायााियहरूमा क्षलत पगुेमा वैकलल्पक व्यवस्था गन,े सामालिक 
आलथाक पवूााधार र अवस्थािाई चिायमान 
 बनाई िनिीवनिाई सामान्य बनाउन ेलिम्मेवारी लनवााह गनेछ । 
मालथ उलल्िलर्खत लवर्षयक्षेत्र अन्तगात लक्रयाशीि रहकेा सरोकारवािा लनकाय तथा संस्थाहरूको लववरर् अनसुचूी-१० मा 
संिग्न गररएको छ ।   



k~rk'/L gu/kflnsf, aflaofrf}/, ;'v]{t 

 

पररच्छेद : ३ 

पूियतयारी तथा प्रवतकायय योजना 

३.१ सािान्य पूियतयारी योजना  
लवपदक्ो लस्थलतमा प्रलतकाया गलतलवलधहरू समयमै कायाान्वयन गना संस्थागत क्षमता िेर्खािोर्खा गरी सोको तयारी आवलधक 
रुपमा अद्यावलधक गना िरुरी हुन्छ । सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी कायाहरुमा लवपद ्घटना अगाव ैप्राय्ः सबै प्रकोपका िालग 
गनुापने िोलर्खम न्यनूीकरर्, पवूातयारी र लवपद ्प्रलतकाया गना संस्थागत तथा भौलतक संरचना, मेलशन र औिार, सीप लवकास, 
िनचेतना, कृलत्रम घटना अभ्यास िस्ता लक्रयाकिापहरु समावेश गररएका छन ्। यस लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना 
अद्यावलधक गनुा पलन लवपद ्पवूातयारी काया न ैहो । लवपद ्प्रलतकायाका कायाहरूिाई प्रभावकारी बनाउन लवर्षयक्षेत्रगत रुपमा 
सामान्य पवूातयारीको कायायोिना दहेाय बमोलिम हुन ेगरी तिुामा गररएको छ: 

३.१.१ सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार के्षत्रको सािान्य पूियतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैप्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुापन ेसमग्र व्यवस्थापन, सचूना, र्खोि तथा उिार क्षेत्रको सामान्य पवूातयारी 
सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका 
काययहरु 

सिय स्थान पररिाण िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ लवपदप्वूातयारी तथा प्रलतकाया 
योिना अद्यावलधक गन े

प्रत्येक वर्षा 
असोि सम्म 

नगरपालिका प्रत्येक आलथाक 
वर्षामा 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

२ 
 

लवपदक्ो क्षलत/नोक्सानी 
मलू्याङ्कनको िालग सवेक्षर् 
टोिी गठन गन े र आवश्यकता 
बमोलिम सवेक्षर्का िालग 
सहायक  टोिी गठन गने र 
प्रारलम्भक रुत िेर्खािोर्खा (IRA- 
Initial Rapid Assessment) 
तालिम आयोिना गने 

प्रत्येक वर्षा 
मनसनु शरुु हुन ु
पवूा 

नगरपालिका नगरपालिका 
स्तरमा एक र 
हरेक वडामा 
एक एक वटा 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा स्तरीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

३ 
 

प्रारलम्भक रुत िेर्खािोर्खा, 
क्षलत िेर्खािोर्खा गना लवस्ततृ 
घरधरुी सवेक्षर् र्ाराम तयार 
गन े

प्रत्येक वर्षा 
कालताक सम्म 

नगरपालिका ५०० प्रलत सामालिक लवकास 
शार्खा 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका 
काययहरु 

सिय स्थान पररिाण िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

४ 
 

राहत लवतरर्का िालग 
लसर्ाररस र्ाराम िगायतका 
कागिात तयारी तथा 
अद्यावलधक गन े

प्रत्येक वर्षा 
मंलसर सम्म 
  

नगरपालिका ५०० प्रलत स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

५ 
 

प्रकोपको प्रकृलत अनसुार र्खोि 
तथा उिारका िालग टोिी गठन 
गन े

प्रत्येक वर्षा 
कालताक सम्म 

वडा तहमा 
  

हरेक वडामा 
एक 
  

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा लवपद ्व्यवस्थापन 
सलमलत, लवर्षयक्षेत्र ६ र्खोि तथा उिारका िालग 

गलठत टोिीको लनलमि तालिम 
आयोिना गन ेर पररचािन हुन े
प्रलक्रया लनधाारर् गन े

प्रत्येक वर्षा पौर्ष 
सम्म 
  

वडा तहमा 
  

हरेक वडामा 
एक 
  

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 
सरूक्षा लनकाय, 
लवर्षयक्षेत्र 

७ 
 

र्खोि तथा उिार सामग्रीहरू 
र्खररद, भण्डारर्, ममात र 
व्यवस्थापन गन े

लनरन्तर लनरन्तर हरेक वडामा 
कलम्तमा एक 
सेट 

नगरपालिका, स्थानीय 
लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत 

८ 
 

र्खोि तथा उिारका िालग 
प्रयोग गना सलकन े सवारी 
साधनहरू र एम्बिेुन्सहरूको 
सचूी र सम्पका  व्यलिको 
लववरर् तयार गन े

लनरन्तर नगरपालिका सबै वडामा 
  

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
स्वास्थ शार्खा 
  

९ 
 

बाढी/पलहरो, भकूम्पबाट बच्न र 
बचाउन सरुलक्षत स्थानको 
पलहचान गरी अध्यावलधक 
सचूी तयार गन े

लनरन्तर वडा अनसुार 
  

आवश्यकता 
अनसुार हरेक 
वडामा कलम्तमा 
१ वटा 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

१० आपतक्ािीन अवस्थामा 
प्रयोग गन े स्थिहरूको सचूी 
स्थानीय रािपत्रमा प्रकालशत 
गन े

तत्काि सरुु 
गरी लनरन्तर 
  

तोलकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 

प्रत्येक वडामा स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा कायाािय 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका 
काययहरु 

सिय स्थान पररिाण िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

११ आपतक्ािीन अवस्थामा 
आश्रय स्थिका रुपमा प्रयोग 
गने स्थानको िालग चालहन े
भौलतक पवूााधार र सेवाहरू 
लनमाार्, लबस्तार गन े

तत्काि सरुु 
गरी लनरन्तर 
  

तोलकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 
  

प्रत्येक वडामा पवूााधार लवकास 
शार्खा, वडा लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा कायाािय, 
लवर्षयक्षेत्र 

१२ सब ै वडामा हिेी प्याडको 
लनमाार् गन े

आवश्यिा 
अनसुार 

हरेक वडामा 
िोलर्खममा 
रहकेो समदुाय 
नलिक 

११ वटा पवूााधार लवकास शार्खा 
र सम्बलन्धत वडा 

१३ बाढी/पलहरो, हावाहुरी, भकूम्प, 
चट्याङ, आगिागी आलद 
प्रकोपहरूबाट समदुायमा 
पनासक्न ेअसर र सोबाट बच्न े
उपायहरूका बारेमा 
िनचेतनामिूक कायाक्रम 
सञ्चािन गन े

लनरन्त नगरपालिकामा 
सञ्चालित 
एर्.एम, 
पत्रपलत्रका, 
माईलकङ् आलद 

प्रकोपको 
सम्भालवत समय 
अगाव ै कलम्तमा 
२ पटक 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा लवपद ्व्यवस्थापन 
सलमलत, वडा कायाािय 

१४ र्खोि तथा उिारिाई 
प्रभावकारी बनाउन प्रकोपमा 
आधाररत कृलत्रम घटना 
अभ्यास गने/गराउन े

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय अगावै 

नगरपालिका 
तथा वडामा 

प्रमरु्ख प्रकोपको 
िालग वर्षामा 
कलम्तमा एक 
एक पटक 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

१५. स्थानीय आपतकािीन 
कायासंचािन केन्रिाई 
लिल्िा,प्रदशे र रालरिय 
आपतकािीन कायासंचािन 
केन्रको सचूना प्रर्ािी संग 
िोड्न े

लनरन्तर नगरपालिका लनरन्तर स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 
तथा स्थानीय 
आपतकािीन काया 
संचािन केन्र 

३.१.२ िाद्य तथा कृवष के्षत्रको सािान्य पिूयतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैप्राय्ः सब ैप्रकोपका िालग गनुापन ेर्खाद्य तथा कृलर्ष क्षेत्रको सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी कायाहरुको योिना 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िखु्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ लवपदक्ो अवस्थामा र्खाद्यान्न 
र्खररद तथा आपलूताका िालग 
सम्भाव्य पञ्चपरुीमा रहकेा  
ब्यापारी  पलहचान गन े साथै 
र्खाद्य संस्थानसंग समन्वय गन े

लनरन्तर नगरपालिका आवश्यकता 
अनसुार वर्षाको १ 
वा २ पटक 

कृलर्ष शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

२ तयारी र्खानेकुराका िालग 
तत्काि र्खररद गना सलकने गरी 
पसिहरू पलहचान गने वा 
करार सम्झौता गन े

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय 
अगाव ै

नगरपालिका 
स्तर 

कलम्तमा २ वटा 
ठूिा पसि वा 
उद्योग 

कृलर्ष शार्खा, वडा 
लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, वडा 
कायाािय 

३ लवपदक्ो समयमा र्खाद्य 
सामग्री लवतरर् गन े
तौरतररका-प्रलक्रया बारे 
लवर्षयक्षेत्रका सदस्यहरू बीच 
छिर्ि तथा कृलत्रम घटना 
अभ्यास गन े

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय 
अगाव ै

वडास्तर मखु्य प्रकोपको 
सम्भालवत समय 
भन्दा पलहिे 
कलम्तमा १ पटक 

कृलर्ष शार्खा,  
लवर्षयक्षेत्र 

३.१.३ स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको सािान्य पिूयतयारी योजना 
लवपद ् घटना अगाव ै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुा पने स्वास््य तथा पोर्षर् लवर्षयक्षते्रको सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी 
कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ लवपद ् पिात तत्काि दरे्खा पने 
स्वास््य समस्या समाधानका िालग 
चालहने और्षधीहरू भण्डारर् गन े

हरेक मलहना, 
और्षलधको 
गरु् अनसुार 

नगरपालिका १००० 
िनाको 
िालग 

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ रुत प्रलतकाया टोिी (Rapid 
Response Team-RRT) गठन 
गने, क्षमता लवकास र कायासचूी 
तयार गन े

स्वास््य 
क्षेत्रको 
प्रोटोकि 
अनसुार 

नगरपालिका 
स्तर 

वर्षामा १ 
पटक 

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३ प्रलतकायाका िालग आवश्यक दक्ष 
मानव संशाधनको सचूी तयार तथा 

वडा संख्या 
र िनसंख्या 

नगरपालिका 
स्तर 

उपिब्ध 
भए अनसुार 

स्वास््य शार्खा 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

अद्यावलधक गन े अनसुार 

४ स्वास््य सम्बन्धी लशक्षर् 
सामग्रीको व्यवस्था तथा स्वास््य 
लशक्षाको िालग स्वास््यकमीको 
व्यवस्था गन े

लनयलमत वडास्तर हरेक वडामा 
१ पटक 

स्वास््य शार्खा, 
वडा कायाािय, लवर्षयक्षते्र 

५ कोलभड-१९ महाव्याधी िगायत 
महामारी रोकथाम, लनयन्त्रर् र 
परीक्षर् तथा उपचार सम्बन्धी 
िनचेतना अलभबलृि कायाक्रम 
सञ्चािन गन े

लनयलमत िोलर्खम यिु 
वलस्तहरुमा 

वर्षामा 
कलम्तमा ३ 
पटक 

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

६ लवपद ् पिात तत्काि आवश्यक 
पन ेसामग्रीहरु भण्डारर् गने िस्तै्ः 
सेलनटरी प्याड, लडस्िोई मलसन  

लनयलमत, 
गरु्स्तर 
अनसुार 

नगरपालिका २०० 
िनाको 
िालग 

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

७ लवपदक्ो समयमा आवश्यक पने 
एम्बिेुन्स, शव बाहन आलदको 
सम्पका  र चािको र्ोन न ं
अध्यावलधक गने  

वर्षामा १ 
पटक  

नगरपालिका  स्वास््य शार्खा, स्थानीय 
लवपद ्व्यवस्थापन शार्खा  

३.१.४ िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्दयन के्षत्रको सािान्य पूियतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैसब ैप्रकोपका िालग गनुा पन ेर्खानेपानी, सरसर्ाई र स्वच्छता लवर्षयक्षते्रको सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी 
कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ लवपदक्ो समयमा र्खानपेानी 
शलुिकरर्को िालग आवश्यक 
पन े क्िोरीन, लपयरु्ष िस्ता 
और्षलधको उलचत भण्डारर् गने । 

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय 
अगावै 

नगरपालिका 
स्तर 

५०० वटा 
वर्षामा 
कलम्तमा १ 
पटक 

र्खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ सरसर्ाईका िालग आवश्यक 
पने सामग्री तथा उपकरर्हरू 

प्रकोपको 
सम्भालवत 

पालिका स्तर वर्षामा 
कलम्तमा १ 

र्खानेपानी तथा सरसर्ाई 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

उपयिु ठाउँमा भण्डारर् गने । समय 
अगाव ै

पटक 

३ र्खानपेानी ओसाने, िम्मा गने र 
लवतरर् गने साधनहरू ममात 
सम्भार गरी चाि ु अवस्थामा 
राख्न े। 

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय 
अगाव ै

पालिका स्तर वर्षामा 
कलम्तमा १ 
पटक 

र्खानपेानी तथा सरसर्ाई 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

४ आपतक्ािीन अवस्थामा प्रयोग 
गना सलकने र्खानपेानीको श्रोतहरू 
पलहचान र संरक्षर् गने 

लनरन्तर वडा तथा 
समदुायस्तरमा 

हरेक 
प्रभालवत 
वडाहरु 

र्खानपेानी तथा सरसर्ाई 
शार्खा, पवूााधार लवकास 
शार्खा, वडा कायाािय तथा 
स्थानीय समदुाय 

५ लवपदक्ो अवस्थामा र्खानपेानी 
प्रर्ालि सधुार गना आवश्यक 
सामग्री आपलूताका िालग 
सम्भाव्य पञ्चपरुीमा रहकेा  
ब्यापारी  पलहचान गन े साथै 
करार सम्झौता गन े 

प्रकोप 
भन्दा 
अगाडी 

नगरपालिका 
स्तर 

आवश्यकता 
अनसुार 

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमत, तथा  

३.१.५ आपतक्ालीन आश्रय र गैर-िाद्य सािग्री के्षत्रको सािान्य पूियतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैप्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुा पन ेआपत्कालिन आश्रयस्थि र गरैर्खाद्य सामग्री लवर्षयक्षेत्रको सामान्य 
पवूातयारी सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ लवपद ् प्रभालवतहरूको िालग 
अस्थायी आश्रय वा बासको 
व्यवस्था गना आवश्यक सरसामान 
तथा औिारहरूको बन्दोबस्त गन े

प्रकोपको 
सम्भालवत 
समय 
अगावै 

सबै वडामा वडाको कुि 
िनसंख्याको 
कलम्तमा २० % 
िनसंख्यािाई 
पगु्ने 

स्थालनय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
वडा लवपद ्व्यवस्थापन 
सलमलत, रेडक्रस, 
पवूााधार लवकास शार्खा  

२ 
 

सम्भालवत आपत्कािीन अवस्था 
आईपरेमा तुरून्त र्खररद गना सलकने 
गरी अनबुन्ध करार गन े। 

आवश्यक
ता 
अनसुार 

थोक लवके्रता/ 
र्खरुा लवके्रता/ 
सहकारी/ 

कलम्तमा १०० 
पररवारका 
िालग 

नगरपालिका, 
कृलर्ष शार्खा, 
नेपाि रेडक्रस 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

ठूिा कृर्षक सोसाईटी 

३ अस्थायी आश्रय स्थि बनाउन 
सलुवधायिु र्खिुा क्षेत्रको 
व्यवस्थापन र संरक्षर् गन े। 

लनरन्तर सबै वडामा वडाको कुि 
िनसंख्याको 
कलम्तमा २० 
प्रलतशत 
िनसंख्यािाई 
पगु्ने 

पवूााधार लवकास शार्खा 
र वडा लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत  

४ गैर–र्खाद्य सामग्री सेटहरू भण्डारर् 
गने । 

लनरन्तर नगरस्तर, गोदाम 
घरहरु 
(Warehouse) 

कलम्तमा १०० 
पररवारका 
िालग 

नगरपालिका, वडा 
कायाायि, नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी, लवर्षयक्षेत्र 

५ अस्थायी आश्रय वा बास लनमाार्को 
िालग  स्थानीय लसकमी तथा डकमी  
पलहचान गरर टोिी गठन गने र 
दक्षता अलभबलृिका िालग कृलत्रम 
घटना अभ्यास गन े

मनसनु 
सरुुहुन ु
भन्दा 
अगाडी 

वडास्तर हरेक वडामा पवूााधार लवकास शार्खा 
र वडा कायाािय 

३.१.६ सरंक्षण तथा सरूक्षा के्षत्रको सािान्य पिूयतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैसब ैप्रकोपका िालग गनुापने संरक्षर् तथा सरूक्षा लवर्षयक्षेत्रको सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी कायाहरुको 
योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ मलहिा, बािबालिका, 
अपाङ्गता भएका व्यलि र ज्येष्ट 
नागररकको संरक्षर्का तररकाहरू 
बारे स्थानीय कमाचारी तथा 
िनप्रलतलनलधिाई िानकारी तथा 
अलभमरु्खीकरर् गन े

लनरन्तर वडास्तर कलम्तमा १ 
पटक मनसनू 
अगाडी 

नगरपालिका, मलहिा 
तथा बािबालिका शार्खा 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरु सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

२ लवपदक्ो समयमा अत्यावश्यक 
सेवाका िालग चालहने सामग्रीहरू 
(िस्तै्ः लडलग्नलट लकट) र्खररद गरी 
भण्डारर् गन े। 

लनरन्तर, 
गरु्स्तर 
अनरुुप  

वडास्तर २०० सेट मलहिा तथा 
बािबालिका शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

३ उमेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अवस्था अनसुार गररनपुन े सेवा 
सहयोगका िालग प्रोटोकि तयार 
गरी िाग ूगने । 

तत्काि पालिका स्तर १ पटक मलहिा तथा 
बािबालिका शार्खा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, 
लवर्षयक्षेत्र 

४ लवद्याियका लशक्षक र मलहिा 
स्वास््य-स्वयंसेलवकािाई 
आधारभतू मनोसामालिक परामशा 
सम्बन्धी तािीम लदन े र प्रत्येक 
वडामा ५ िना सामान्य 
परामशादाता तयार गन े

प्रत्येक वर्षा 
१ पटक 

वडास्तर हरेक 
लवद्याियबाट १ 
िना र हरेक 
वडाबाट ४ िना 
मलहिा 
स्वास््य-
स्वयंसेलवका 

लशक्षा र स्वास््य शार्खा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, 
लवर्षयक्षेत्र 

५ लवपदक्ो समयमा पररचािन हुन े
लवर्षयक्षेत्रका सदस्यहरूिाई 
कृलत्रम घटना अभ्यास गने/गराउन े

लनरन्तर वडास्तरमा मखु्य प्रकोपको 
सम्भालवत समय 
अगाडी 
कलम्तमा १ 
पटक 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
अन्य सरोकारवािा 

(नोटः डिडननडट डिटमा आवश्यि सामग्री र गणुस्तर स्वस््य शाखाले तोिे बमोडिम हुनपुन ेछ) 
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३.१.७ आपतक्ालीन वशक्षा विषयके्षत्रको सािान्य पूियतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैसब ैप्रकोपका िालग गनुा पने आपतकालिन लशक्षा लवर्षयक्षते्रको सामान्य पवूातयारी सम्वन्धी कायाहरुको 
योिना दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरू सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ भकूम्प, पलहरो, हावाहुरीिे प्रभालवत 
गनासक्न े लवद्याियहरूको सचूी 
अद्यावलधक गन े र संभालवत क्षलतको 
आंकिन गने । 

वर्षाको १ 
पटक 

वडास्तरमा सबै वडाका 
लवद्यािय 

लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 

२ आपतक्ािीन लशक्षाका िालग 
आवश्यक पने लशक्षर् सामग्रीहरू 
तयारी अवस्थामा राख्ने । 

लनरन्तर नगरपालिका 
स्तर   

१५ वटा लवद्याियको 
िालग (२५ लवधािय 
वालढ प्रभालवत क्षेत्रमा 
भएका, ३ वटा 
पलहरोिे प्रभालवत हुन 
सक्न)े  

लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 

३ लवद्याियहरूमा लवपद ् व्यवस्थापन 
योिना लनमाार् गन े

लनरन्तर नगरस्तर ५४ वटा 
लवद्याियको िालग 

लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 

४ सम्भालवत लवपदब्ाट सरुलक्षत हुन े
उपाय बारे लवद्याियहरूमा 
चेतनामिूक कायाक्रमहरू सञ्चािन 
गने र एर्.एम. रेलडयोबाट 
सन्दशेमिूक कायाक्रम प्रशारर् गने । 

लनरन्तर नगरस्तर, 
लवद्याियस्तर 

१ कायाक्रम पालक्षक 
रूपमा 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 

५. 
 

लवद्याियहरूमा भकूम्पीय कृलतम 
घटना अभ्यास गन े

कलम्तमा 
बर्षाको १ 
पटक 

लबद्यािय 
स्तर 

५४ वटा 
लवद्याियको िालग 

लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 

६. सब ै लबद्याियमा आपतकािीन 
बलहगामन मागा तथा सरुलक्षत स्थान 
पलहचान गन े

      लशक्षा शार्खा, 
सम्बलन्धत लवद्यािय 
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ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरू सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

७ वाढी प्रभालवत हुन े सक्ने २५ 
लवधाियमा प्रथलमक उपचार लकट र 
उद्दार लकट तयारी अवस्थामा राख्ने  

लनरन्तर, 
गरु्स्तर 
अनरुुप  

लवधािय 
स्तर 

५४ वटा लवधाियमा 
(प्रथलमक उपचार 
लकट), २५ 
लवधाियमा उद्दार 
लकट 

लशक्षा शार्खा तथा 
सम्बलन्धत लवधािय 

८ लवपदक्ा कारर् पढाई हुन नसक्न े
लस्थलतको लनलम्त अस्थाई टहरा, 
शौचाियिको व्यवस्थापन गने  

वर्षाको १ 
पटक 

वडास्तरमा सबै वडाका 
लवद्यािय 

लशक्षा शार्खा, 
स्थालनय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमत 

३.१.८ शीघ्र पुनलायभ के्षत्रको सािान्य पूियतयारी योजना 
लवपद ्घटना अगाव ैसब ैप्रकोपका िालग गनुा पने शीघ्र पनुिााभ लवर्षयक्षेत्रको सामान्य पवूातयारी सम्बन्धी कायाहरुको योिना 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं सािान्य पिूयतयारीका काययहरू सिय स्थान, पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ सरुलक्षत स्थानमा आपत्कािीन 
प्रयोिनको िालग र्खानेपानी 
ट्याङ्की, शौचािय व्यवस्था गन े। 

लनरन्तर वडास्तरमा सबै 
वडाहरूमा 

पवूााधार लवकास शार्खा, वडा 
कायाािय, लवर्षयक्षेत्र 

२ लवपदब्ाट अत्यावश्यक सेवाहरू 
(िस्तै्ः सडक, र्खानेपानी, लवििुी 
आलद) अवरूि भएमा उि सेवा 
सचुारू गना प्रालवलधक टोिी गठन 
तथा अलभमरु्खीकरर् गन े। 

लनरन्तर वडास्तरमा गाउँस्तरमा 
एक र 
वडास्तरमा 
एक 

पवूााधार लवकास शार्खा, 
वातावरर् तथा लवपद ्
व्यवस्थापन शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

३ सम्भालवत लवपदब्ाट आलथाक 
सामालिक क्षेत्रमा पन ेक्षलतको लशघ्र 
मलू्याङ्कनको िालग टोिी गठन 
गरी प्रलशक्षर् लदने । 

प्रत्येक वर्षा 
एक पटक 

नगरपालिका 
स्तर  

एक पटक स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, वातावरर् तथा 
लवपद ् व्यवस्थापन शार्खा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी 

३.२ पूिायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना  
पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिनामा सही पवूाानमुान र उपिब्ध समयको आधारमा पवूातयारीका कायाहरू लनधाारर् गनुा 
पदाछ । यसमा सामान्य सतका  रहन ेदलेर्ख िोलर्खमयिु ठाउँमा रहकेा समदुाय र स्थानान्तरर् गना लमल्ने धन सम्पलि अस्थायी 
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रुपमा सरुलक्षत ठाउँमा सान ेसम्मका लक्रयाकिाप हुन सक्छन ्। यस्तो योिना प्रकोपको प्रकृलत, समय र संभालवत प्रभावक्षते्रको 
भरपदो आलधकाररक पवूासचूनाको आधारमा तय गररन ुपदाछ । प्रकोप आउने समय सीमा नलिक हुन थािेपलछ वा प्रकोपको 
पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गररने लक्रयाकिापहरूको योिना दहेाय बमोलिम तिुामा गररएको छ: 

३.२.१ सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार के्षत्रको पूिायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ समग्र व्यवस्थापन, सचूना, र्खोि तथा उिार क्षेत्रको गनुापन े पवूाानमूानमा आधाररत 
पवूातयारी योिना सम्बन्धी कायाहरु दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 

वर्षाा र आँधी/हावाहुरीको पवूाानमुान 
सम्बन्धी िानकारी िि तथा मौसम 
लवज्ञान लवभाग (लसधै वा वेभपेि 
मार्ा त), प्रदशे र लिल्िा आपतक्ािीन 
कायासञ्चािन केन्रबाट आदानदप्रदान 
गन े। 

लनरन्तर  नगरपालिका 
स्तर   

लदनमा कलम्तमा 
१ पटक  

स्थानीय आपत्कालित 
कायासञ्चािन केन्र 

२ 

बाढी/पलहरो, हावाहुरी र र्खराब 
मौसमको सचूना प्राप्त हुना साथ गाउँ 
तथा समदुायिाई सतका ता अपनाउन 
सचूना सम्प्रेर्षर् गन े। 

पवूाानमुान 
प्राप्त भए 
िगि ै 

गाउँ केन्रबाट 
समदुायसम्म 
पहुचँ हुनेगरी 

पवूाानमुानको 
र्खवर पिात 
लदनमा कलम्तमा 
३ पटक  

स्थानीय आपत्कालित 
कायासञ्चािन केन्र 
तथा वडा कायाािय 

३ 

लवपद ् बाट हुनसक्न े सम्भावना 
दलेर्खएमा सब ै लवर्षयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गन े। 

पवूाानमुान 
प्राप्त भए 
िगि ै 

नगरपालिका सचूना प्राप्त 
भएपलछ कलम्तमा 
एक पटक र 
आवश्यकता 
अनसुार थप  

स्थानीय आपत्कािीन 
कायासञ्चािन केन्र,  

४ 

पवूाानमुान अनसुार वडास्तरीय 
सलमलतिाई िानकारी गराई लवपद ्
सम्मरु्ख समदुायिाई सरुलक्षत 
स्थानमा साने व्यवस्था लमिाउन े। 

पवूाानमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगि ै 

नगरपालिका 
स्तर 

िोलर्खममा रहकेा 
सब ैसमदुाय  

स्थानीय तथा वडा 
लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, स्थानीय 
आपत्कािीन 
कायासञ्चािन केन्र 

५ 

र्खोि तथा उिार टोिी र क्षलतको 
लववरर् सङ्किन टोिीिाई तयारी 
अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगि ै 

नगरपालिका 
स्तर तथा वडा 
स्तर 

वडास्तरमा स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, 
स्थानीय आपतक्ािीन 
कायासञ्चािन केन्र, 
वडा कायाािय 

३.२.२ िाद्य तथा कृवष के्षत्रको पूिायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना 
प्रकोप आउन े समय सीमा नलिक हुन थािेपलछ वा प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापन ेर्खाद्य तथा कृलर्ष क्षेत्रको 
पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना सम्बन्धी कायाहरु दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 
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ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 

र्खाद्य तथा कृलर्ष लवर्षयक्षते्रको 
समन्वयात्मक बैठक बस्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आवश्यकता अनसुार 
थप  

कृलर्ष शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

२ 

भण्डारर् वा स्थानीय ब्यापारी संग 
करार सम्झौता   गररएको र्खाद्य 
सामग्रीहरूको अवस्था लनररक्षर् 
गरी अद्यावलधक गन े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक 

कृलर्ष शार्खा 

३ 

लवपद ् प्रभालवत क्षते्रमा र्खाद्य 
सामग्रीहरू ढुवानीका िालग 
आवश्यक श्रोत साधन तयारी 
अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात 

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ 
आवश्यकता अनसुार 

कृलर्ष शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

३.२.३ स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको पिूायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापन े स्वास््य तथा पोर्षर् क्षेत्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना सम्बन्धी 
कायाहरु दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 

स्वास््य तथा पोर्षर् लवर्षयक्षेत्रको 
समन्वय बैठक बस्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात 
तत्काि 

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ १ 
पटक र आवश्यकता 
अनसुार थप 

स्वास््य शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

२ 
लवपद ् प्रभालवत क्षते्रमा आवश्यक 
पने और्षधी तथा उपकरर् लनररक्षर् 
गरी तयारी अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार  

स्वास््य शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

३ 
प्राथलमक उपचार र स्वास््य 
सेवाको िालग आवश्यक िनशलि 
तयारी अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार 

स्वास््य शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

४ 

कोलभड-१९ िगायतका 
महामारीबाट सरुलक्षत रहन र 
सतका ता अपनाउने उपाय बारे 
स्थानीय टेलिलभिन, एर्.एम. 
रेलडयो र सामालिक सञ्िाि 
िगायतका माध्यमबाट प्रसारर् र 

पवूाानमूानको 
िानकारी 
प्रिात 

वडा र 
समदुाय 
स्तरमा 

प्रकोपको आधारमा 
लनरन्तर गन े

नगरपालिकास्वास््य 
शार्खा, सचूना तथा 
प्रलवलध शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 
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ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

िानकारी प्रवाह गन े। 

५ नगरपालिका मातहत रहकेा 
अस्पताि तथा स्वास््य 
संस्थाहरूको सेवा, वेड क्षमता 
अध्यावलधक गन े

तत्काि नगरपालिका सबै स्वास््य संस्था स्वास््य शार्खा 

६ महामारीिन्य स्वास््य संकटको 
समयमा लवद्यािय तथा शैलक्षक 
संस्था सञ्चािन सम्बन्धी 
कायालवलध तयार गरी लवद्यािय 
सञ्चािनको प्रवन्ध गने 

२०७९ 
मंलसर 

नगरपालिका सबै लशक्षािय संरक्षर् तथा लशक्षा 
लवर्षयगत क्षेत्र 

७ थप उपचार गना आवश्यक लवरामी 
रेर्र गनाको िालग रेर्रि पिलत र 
रेर्रि अस्पताि संगको समन्वय 
गने  

तत्काि नगरपालिका लनयलमत स्वास््य संस्था/ नगर 
लवपद ् ब्यवस्थापन 
सलमलत 

८ महामारी र्खासगरी डेंग ु र मिेरीया 
प्रकोप क्षते्र नक्शांकन गरी िामर्खटेु्ट 
लनयन्त्रर् गन ेकाम गन े

२०७९ भार नगरपालिका  र्खानपेानी तथा 
सरसर्ाई क्षते्र, वडा 
कायाािय 

९ अग्रपलंतमा काम गन ेस्वास््य तथा 
सरुक्षा कमीको िालग व्यलिगत 
सरुक्षाका सामग्रीहरूको प्रवन्ध गन े

तत्काि नगरपालिका  सवै स्वा.संस्था नगरपालिका 

१० सबै कमाचारीहरुिाइा सरुक्षा 
प्रोटोकिको िानकारी गराउन े

तत्काि नगरपालिका आवश्यकतानसुार नगर लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

११ महाब्यालधको समयमा बालहरबाट 
आउने मालनसहरूिाइा राख्न 
होलल्डङ् सेन्टर तथा क्वारेलन्टनको 
प्रवन्ध गन े

 नगरपालिका आवश्यकता अनसुार आपतकािीन 
कायासंचािन केन्र  

१२ नगपालिकामा बनाइएका 
आपत्कािीन आश्रयस्थिहरु 
महामारीको समयमा क्वारेन्टीन 
तथा आइसोिेसन केन्रको रुपमा 
संचािन गना सलकने गरी तयार गने  

 नगरपालिका आवश्यकता अनसुार आश्रयस्थि, 
पनुस्थाापना, 
पनुलनामाार् 
व्यवस्थापन क्षेत्र 

१३ महामारीको समयमा सावािलनक 
यातायात सञ्चािन सम्बन्धी 
प्रोटोकि तयार गने 

 नगरपालिका  यातायात कम्पनी 
तथा व्यवसायी 
सलमलत 
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ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१४ महामारीको समयमा आलथाक क्षते्र 
तथा बिार सञ्चािन सम्बलन्ध 
प्रोटोकि तयार गने  

 नगरपालिका  उद्योग वालर्ज्य संघ 

१५ नगरपालिकामा रहकेा स्वास््य 
संस्थामा सपादशं उपचारको प्रवन्ध 
गने  

२०७९ चैत्र नगरपालिका  स्वास््य संस्थाहरु 

१६ स्वास््य संकट तथा महामारी 
लनयन्त्रर् र व्यवस्थापन सम्बलन्ध 
स्वस््यकमी सरुक्षाकमी र रुत 
प्रलतकाया टोिीिाइा तालिम लदने 

२०७९ चैत्र नगरपालिका आवश्यकतानसुार स्वास््य संस्थाहरु 

३.२.४ िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्दयन के्षत्रको पूिायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापने र्खानेपानी, सरसर्ाई र स्वच्छता क्षेत्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना 
सम्बन्धी कायाहरु दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 
र्खानपेानी सरसर्ाई तथा 
स्वच्छता प्रविान लवर्षयक्षते्रको 
समन्वय बैठक बस्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आवश्यकता अनसुार 

सामालिक लवकास 
शार्खा र लवर्षयक्षते्र 

२ 

र्खानपेानी शलुिकरर्का िालग 
क्िोररन, लपयरु्ष िस्ता और्षलध 
तथा प्रलवलधको लनररक्षर् गरी 
तयारी अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार  

र्खानपेानी तथा 
सरसर्ाई शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

३ 
सरसर्ाईका िालग पररचािन हुन ु
पने िनशलि र उपकरर्हरू 
तयारी अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार  

सामालिक लवकास 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३.२.५ आपतक्ालीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री के्षत्रको पूिायनुिानिा आधाररत पिूयतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापने आपतकालिन आश्रय र गरै र्खाद्य सामागी क्षेत्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी 
योिना सम्बन्धी कायाहरु दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 
आपतकालिन आश्रय र गरै-
र्खाद्य सामग्री लवर्षयक्षेत्रको 

पवूाानमुानको 
िानकारी 

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त 
भएपलछ १ पटक 

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, नपेाि रेडक्रस 
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ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

समन्वयात्मक बैठक बस्न े पिात  र आवश्यकता 
अनसुार 

सोसाइटी र लवर्षयक्षेत्र 

२ 

आपतक्ािीन आश्रय 
स्थिको लनररक्षर् गरी तयारी 
अवस्थामा राख्ने । 

तत्कािै  वडास्तर सम्भालवत प्रकोप 
अनसुार  

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, नपेाि रेडक्रस 
सोसाइटी, वडास्तरीय 
सलमलत र लवर्षयक्षते्र  

३ 

अस्थायी आश्रय वा आवास 
लनमाार्का िालग आवश्यक 
िनशलि, सामग्री तथा 
औिारहरू लनररक्षर् गरी 
तयारी अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत 
प्रकोपको समय 
अनसुार  

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, नपेाि रेडक्रस 
सोसाइटी, र लवर्षयक्षते्र 

३.२.६ सरंक्षण तथा सरूक्षा के्षत्रको पिूायनुिानिा आधाररत पूियतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापने संरक्षर् र सरूक्षा क्षेत्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना सम्बन्धी कायाहरु 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 
संरक्षर् तथा सरूक्षा लवर्षयक्षेत्रको 
समन्वय बैठक बस्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ १ 
पटक र आवश्यकता 
अनसुार  

मलहिा तथा 
बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ 

लवपदि्न्य घटनाबाट 
प्रभालवतिाई परामशा सेवा लदन 
परामशा टोिी तयारी अवस्थामा 
राख्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार 

स्वास््य शार्खा, 
लशक्षा शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

३ 

लवपद ् प्रभालवत क्षते्र वा लशलवर 
सञ्चािन भएको स्थानमा 
आवश्यक पन े लडलग्नटी लकट 
िगायतका सरसामानहरूको 
लनररक्षर् गरी तैयारी अवस्थामा 
राख्न े। 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका  
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार 

मलहिा तथा 
बािबालिका 
शार्खा,  
लवर्षयक्षेत्र 

३.२.७ आपतक्ालीन वशक्षा के्षत्रको पिूायनुिानिा आधाररत पिूयतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापन ेआपकालिन लशक्षा क्षते्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना सम्बन्धी 
कायाहरु दहेायअनसुार तिुामा गररएको छ: 
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ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 

आपतक्ािीन लशक्षा 
लवर्षयक्षेत्रको समन्वय बैठक 
बस्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका  
स्तर 

सचूना प्राप्त 
भएपलछ १ पटक 
र आवश्यकता 
अनसुार  

लशक्षा शार्खा र 
लवर्षयक्षेत्र 

२ 

प्रभालवत हुन सक्न े
लवद्याियिाई लशक्षर् 
सामग्रीहरू सरुलक्षत ठाउँमा 
राख्न अनरुोध गने । 

समन्वयात्मक 
बैठक पिात  

लवद्याियस्तरमा  सम्भालवत 
प्रकोप अनसुार  

लशक्षा शार्खा 

३ 

लवपदक्ो समयमा 
अपनाउनपुन े सावधानी र 
सरूक्षाका उपाय तथा 
अनशुासनका बारेमा 
लवद्याथीिाई सचते गन े। 

तत्काि  लवद्यािय स्तरमा  सम्भालवत 
प्रकोपको लसिन 
अनसुार  

लशक्षा शार्खा तथा 
सम्बलन्धत लवद्यािय  

४ 
लवपदक्ो समयमा पठनपाठन 
लनरन्तर गना आवश्यक तयारी 
गने । 

तत्काि  नगरपालिका  
स्तर 

सम्भालवत 
प्रकोप अनसुार 

लशक्षा शार्खा तथा 
सम्बलन्धत लवद्यािय, 
लवर्षयक्षेत्र 

३.२.८ शीघ्र पुनलायभ के्षत्रको पिूायनुिानिा आधाररत पिूयतयारी योजना 
प्रकोपको पवूाानमुान प्राप्त भएपलछ गनुापने शीघ्र पनुिााभ क्षेत्रको पवूाानमूानमा आधाररत पवूातयारी योिना सम्बन्धी कायाहरु 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं 
पूिायनुिानिा आधाररत 
पूियतयारीका काययहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 

लशघ्र पनुिााभ लवर्षयक्षते्रको 
समन्वय बैठक बस्ने ।  

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सचूना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आवश्यकता अनसुार  

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत,, 
पवूााधार लवकास 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ 

अत्यावश्यक सेवा सचुारू 
गनाका िालग आवश्यक  
िनशलि, भण्डारर् गररएका 
सामग्री तथा उपकरर्हरू 
लनररक्षर् गरी र तयारी 
अवस्थामा राख्ने । 

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार  

पवूााधार लवकास 
शार्खा, सामालिक 
लवकास शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

३ 
सवेक्षर् टोिीमा समावेश हुने 
व्यलििाई तयारी अवस्थामा 
रहन अनरुोध गने ।  

पवूाानमुानको 
िानकारी 
पिात  

नगरपालिका 
स्तर 

सम्भालवत प्रकोपको 
समय अनसुार 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत,, 
लवर्षयक्षेत्र 
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३.३ आपत्कावलन प्रवतकायय योजना  
यस अन्तगात र्खोि, उिार र स्थानान्तरर् तथा लवपद ् पिात् पररलस्थलत सामान्य नहुन्िेि सम्म गनुापने प्रलतकाया र लशघ्र 
पनुािाभका कायाहरू पदाछन ्। यसमा लवपदक्ो समय र लवपद ्पिात ्तुरुन्तै चाल्नपुन ेर्खोि, उिार, उपचार एवम ्िोलर्खम 
क्षेत्रबाट प्रभालवतहरूिाई सरुलक्षत स्थानमा स्थानान्तरर् र राहत लवतरर्का लक्रयाकिापहरू समावेश गररएका छन ्। लवपद्
प्रलतकायाका िालग गलठत लवर्षयक्षेत्रहरू पररचािन गना तपलशि बमोलिमका लक्रयाकिापहरू तिुामा गररएको छ: 

३.३.१ सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद\् प्रलतकाया गना समग्र व्यवस्थापन, सचूना, र्खोि तथा उिार क्षते्रको आपतक्ािीन प्रलतकाया सम्बन्धी योिनाहरु दहेाय 
अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
लवपदि्न्य घटना घटेमा वा घट्ने यलकन भएमा लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलतको बैठक बस्न े। 

तत्काि  स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, 
सम्परू्ा लवर्षयक्षेत्र 

२ 

लवपदिे् प्रभाव पारेको तथा िोलर्खममा रहकेा व्यलि तथा 
समदुाय र महत्वपरू्ा सम्पलि सरुलक्षत स्थानमा स्थानान्तरर् गना 
सरूक्षा लनकाय र र्खोि तथा उिार टोिी/कायादि पररचािन 
गन े। 

तत्काि  स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, 
वडास्तरीय सलमलत 

३ 
लवपदम्ा परी घाईते भएकािाई उिार गन,े हराई रहकेा 
व्यलिहरूको त्याङ्क तयार गरी र्खोिी गन े। 

तत्काि सरूक्षा लनकाय, र्खोि तथा उिार 
टोिी र स्वयंसेवक  

४ 
तत्कािै घटनाको अविोकन, लनररक्षर् गन ेर प्रारलम्भक रुत 
िेर्खािोर्खाको प्रलतवेदन तयार गरी स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेश गन े। 

लवपद ् पिात 
७२ घण्टा 
लभत्र 

सवेक्षर् टोिी, वडा लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत   

५ 
लवपदब्ाट मतृ्य ुभएमा सोको त्याङ्क र िगत तयार गरी 
सनार्खत गन े व्यवस्था लमिाउन े र शव 
हस्तान्तरर्/व्यवस्थापन गने । 

लवपदक्ो 
समयमा  

सरूक्षा लनकाय, उिार टोिी, नपेाि 
रेडक्रस सोसाईटी, स्वयम ् सेवक, 
नेपाि प्रहरी  

६ 
पीलडत समदुायिाई थप िोलर्खमबाट बचाउन र सहयोग 
परुय्ाउन अन्य लवर्षयक्षते्र र सरोकारवािा लनकायसँग 
समन्वय गने । 

लवपद ्पिात  स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, 
लवर्षयक्षेत्र 

७ 

बहुक्षेत्रगत सवेक्षर् गरी क्षलत, प्रभालवत अवस्था र तत्काि 
गनुापने कायाहरू समटेी सझुाव सलहतको लवर्षयक्षेत्र केलन्रत 
प्रलतवेदन (प्रारलम्भक रुि िेर्खािोर्खा) स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलतमा प्रस्ततु गन े। 

लवपद ् पिात 
७ लदन लभत्र 

सवेक्षर् टोिी, सम्बलन्धत शार्खा, 
नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, 
वडास्तरीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, लवर्षयक्षेत्र 

८ 
समीक्षा तथा योिना तिुामा बैठक बस्ने र तिुामा गररएको 
योिना कायाान्वयन गने/गराउन े। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, 
सम्बलन्धत शार्खा तथा लवर्षयक्षते्र 

९ 
लवस्थालपत भई लशलवरमा बसेका, छरलछमके वा आर्न्तको 
घरमा आश्रय लिएका, घरगोठ परू्ा रूपमा न� भएका, 
आर्न्त गमुाएका, घाइते भएकाहरूिाई स्वीकृत मापदण्ड 

लवपद ् पिात 
तत्काि  

नगरपालिका, स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय 
सलमलत, वडा कायाािय 
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ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

बमोलिम राहत रकम उपिब्ध गराउन े।  

१० 
आवश्यकता अनसुार लछमेकी पालिका तथा पालिका 
बालहरका लनकाय संग समन्वय गन े 

लवपद ् पिात 
तत्काि  

नगरपालिका, स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय 
सलमलत, वडा कायाािय 

११ 
लवपदक्ो सङ्कटकाि घोर्षर्ा गनुा पने अवस्था भएमा 
लिल्िा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत समक्ष लसर्ाररश गन े। 

लवपद ्पिात स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

३.३.२ िाद्य तथा कृवष के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
प्रकोपबाट लसलिात लवपदम्ा प्रलतकाया गना र्खाद्य तथा कृलर्ष क्षेत्रको आपत्कािीन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय 
अनसुार तिुामा गररएको छ: 

ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचानमा सहयोग गने । 

लवपद ् पिात 
तत्काि  

कृलर्ष शार्खा र लवर्षयक्षेत्रका 
सदस्यहरु 

२ 
लवपदब्ाट प्रभालवत भएकाहरूिाई र्खाद्यान्न लवतरर् गन े लवपदक्ो पलहिो 

लदन  
स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, वडा कायाािय 

३ 
सवेक्षर् टोिीको लसर्ाररसको आधारमा आवश्यक 
र्खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गरी लनधााररत मापदण्ड 
बमोलिम लवतरर् गन े। 

दोस्रो लदन दलेर्ख 
लनरन्तर  

स्थानीय तथा वडा लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, कृलर्ष शार्खा, 
वडास्तरीय सलमलत 

४ 
भण्डारर् गररएको र्खाद्य सामग्री अपगु हुन े दलेर्खएमा 
तत्काि र्खररद गरी आपलूताको व्यवस्था लमिाउन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिका, स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत, लवर्षयक्षते्र 

५ 

प्रलतकायाका िालग नगरपालिकाको क्षमतािे नभ्याउन े
भएमाथप सहयोगका िालग लिल्िा तथा प्रदशे लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलतमा थप सहयोग उपिब्ध गराउन 
अनरुोध गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिक प्रमरु्ख वा प्रमरु्ख 
प्रशासकीय अलधकृत 

६ 
थप र्खाद्य सामग्री आवश्यक भएमा स्थानीय तहमा 
लक्रयाशीि मानवीय सहायता कायामा संिग्न 
लनकायहरूसँग समन्वय तथा अनरुोध गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलत, लवर्षयक्षेत्र 

७ 

र्खाद्य सामग्री लवतरर्मा आईपरेका समस्या तथा 
चनुौतीहरूको लवर्षयमा लवर्षयक्षेत्रको सलमक्षा बैठक गने र 
लनरकर्षा सलहतको प्रलतवेदनस्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलतमा पेश गने । 

प्रलतकायाको 
आधारमा 
कलम्तमा एक 
पटक 

कृलर्ष शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

८ मरेका पशपुलंक्षको व्यवस्थापन गन े आवश्यकता स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
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ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

अनसुार तत्काि  सलमलत, कृलर्ष शार्खा, वडास्तरीय 
सलमलत 

३.३.३ स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपदप््रलतकायाको सन्दभामा स्वास््य तथा पोर्षर् क्षते्रको आपतकालिन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार 
तिुामा गररएको छ: 
ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ्पिात  स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ 
लवपदक्ो घटनामा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक उपचार 
गने । 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३ 
स्थानीय स्तरमा उपचार हुन नसक्ने घाईते तथा लवरामीिाई 
नलिककोस्वास््य केन्र वा प्रदशे अस्पताि वीरेन्रनगर 
िैिान व्यवस्था लमिाउन े। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

४ 
महामारी रोकथाम र व्यलिगत सरसर्ाई कायम राख्न 
स्वास््य लशक्षा प्रदान गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शार्खा, लशक्षा शार्खा, 
लवद्यािय, लवर्षयक्षते्र 

५ 
लवपद ्प्रभालवत स्थानमा स्वास््य लशलवर सञ्चािन गने । आवश्यकता 

अनसुार  
स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

६ 

गभावती मलहिा, सतु्केरी, बािबालिका, ज्येष्ट नागररक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यलिहरुिाई आवश्यकता अनसुार 
स्वास््य सेवा प्रदान गन े तथा पोर्षर्यिु र्खानेकुरा 
लवतरर्को व्यवस्था लमिाउन र्खाद्य तथा पोर्षर् क्षते्रिाई 
लसर्ाररस गने । 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

७ 

और्षधी, सरूक्षाका सामग्री (लपलपइ सेट, सलिाकि मास्क, 
स्यानीटाइिर, साबनु) तथा उपकरर् (थमाि 
गन,भेलन्टिेटर,लिि, टेल�ङ्लकट) िगायतका सामग्रीहरु 
पलहचान गरी सोको व्यवस्था गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार, 
गरु्स्तर 
अनसुार  

नगरपालिका, स्वास््य शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

८ 
प्रभालवत क्षते्रमा अलत िोलर्खमपरू्ा समहुको पलहचान गने र 
पलहचान गररएका अलत िोलर्खम परू्ा समहुिाई  लबशेर्ष 
लनगरानी तथा स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने । 

  

९ 
स्वास््य संकट लनयन्त्रर् तथा सरुक्षा सम्बन्धी सन्दशेमिूक 
सामग्रीहरू लनयलमत प्रसारर् गने  

 सञ्चार माध्यम 

१० 
उच्च संक्रामक महामारी रै्लिएको अवस्थामा नगरपालिका 
प्रवेश गन े नाकाहरुमा कडाई गरी लस्क्रलनड र क्वारेलन्टनको 

आवश्यकता 
अनसुार 

सरुक्षा लनकाय 
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ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

व्यवस्था गन े 

११ 
संक्रलमतको कन्ियाक िेलसङ् परीक्षर् गरी आइसोिेसन र 
उपचारको प्रवन्ध गने 

कोलभड तथा 
सरुवा रोगको 
महामारी हुदंा  

स्वास््य संस्थाहरु 

१२ 
अस्पताि तथा स्वास््य संस्थाहरू लनयलमत लनसंक्रलमत गन े आवश्यकता 

अनसुार  
स्वास््य संस्थाहरु 

 
३.३.४ िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्दयन के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद ्प्रलतकाया गना र्खानपेानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता प्रविान क्षेत्रको आपत्कािीन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 
ि.स.ं विपद् प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ् पिात 
तत्कािै  

सामालिक लवकास शार्खा  

२ 
लवपद ्प्रभालवत क्षेत्र वा लशलवर सञ्चािन भएको स्थानमा 
शिु र्खानपेानीको प्रवन्ध गन े। 

लवपद ् पिात 
तत्कािै  

र्खानपेानी एकाई, लवर्षयक्षते्र 

३ लवपदक्ा कारर् लसलिात र्ोहोर व्यवस्थापनको काया गन े। लवपद ्पिात तत्कािै  सरसर्ाई एकाई, लवर्षयक्षते्र 

४ 

लपयसु, क्िोरीन िस्ता र्खानपेानी शलुिकरर्का और्षधी 
तथा व्यलिगत सरसर्ाईका िालग हाईलिन लकट लवतरर् 
गने र सरसर्ाई तथा स्वच्छता कायम गना चतेनामिूक 
कायाक्रम गन े

लवपद ् पिात 
तत्कािै  

र्खानपेानी र सरसर्ाई एकाई, 
लशक्षा शार्खा, लवर्षयक्षेत्र, नेपाि 
रेडक्रस सोसाईटी  

५ 
र्खानपेानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता प्रविान क्षते्रको लवपद ्
प्रलतकायाको समीक्षा गरी प्रलतवेदन गने । 

लवपद ् पिात 
तत्कािै 

सामालिक लवकास शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

३.३.५ आपतक्ालीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद ्प्रलतकाया गना आपतकालिन आश्रय र गरै र्खाद्य सामग्री क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना 
दहेाय अनसुार तिुामा गररएको छ: 
ि.स.ं विपद् प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ् पिात 
तत्काि  

लवर्षयक्षेत्र, नपेाि रेडक्रस सोसाइटी  
 

२ 
पलहचान भएको सरुलक्षत स्थानमा आश्रय वा वासको 
िालग अस्थायीसंरचना लनमाार् गने । 

लवपद ् पिात 
तत्काि  

पवूााधार लवकास शार्खा, वडा कायाािय, 
लवर्षयक्षेत्र, नपेाि रेडक्रस सोसाइटी 

३ 
आवश्यक गरैर्खाद्य सामग्रीको लवतरर् गने । आवश्यकता 

अनसुार  
वडा कायाािय, लवर्षयक्षेत्र, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी 

५ 
आपतक्ािीन आश्रय र गरै र्खाद्य सामग्री क्षेत्रको 
लवपद ्प्रलतकायाको समीक्षा गरी प्रलतवेदन गन े। 

लनरन्तर  लवर्षयक्षेत्रका समहू सदस्यहरू  
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३.३.६ सरंक्षण तथा सरूक्षा के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद ्प्रलतकाया गना संरक्षर् तथा सरूक्षा क्षेत्रको आपत्कािीन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा 
गररएको छ: 

ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ्पिात ्तत्कािै मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ 
पलहचान भएका आवश्यकता बमोलिम गभावती 
मलहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता भएका 
व्यलि र ज्येष्ट नागररकिाई सहयोग गन े। 

लवपद ् पिात ् तत्कािै र 
अवश्यकता अनसुार 

मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३ 

गभावती मलहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यलि र ज्येष्ट नागररकका िालग आवश्यक 
सामग्रीहरूको दलैनक सचूी तयार गरी सामग्री िटुाउने र 
लवतरर् गन े। 

अवश्यकता अनसुार मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

४ 
लवलश� आवश्यकता अनसुारका सामग्री िस्तै्ः लडलग्नटी 
लकट  लवतरर् गने ।  

लवपद ् पिात् सकेसम्म 
लछटो र आवश्यकता 
अनसुार 

मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

५ 

लवपदक्ो घटनाबाट मानलसक रूपमा प्रभालवत व्यलि र 
पररवारका सदस्य गमुाएका व्यलिहरूिाई पररलस्थतीको 
आंकिन गरी मनोसामालिक परामशा सेवा उपिब्ध 
गराउने । 

लवपद ् पिात् सकेसम्म 
लछटो र आवश्यकता 
अनसुार 

मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, स्वास््य शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

६ 
संरक्षर् तथा सरूक्षा क्षेत्रको लवपद ्प्रलतकायाको समीक्षा 
गरी प्रलतवेदन गन े। 

प्रलतकायाको काया सम्पन्न 
भएपलछ 

मलहिा तथा बािबालिका 
शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३.३.७ आपतक्ालीन वशक्षा के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद ्प्रलतकाया गना आपतकालिन लशक्षा क्षते्रको आपतकालिन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार तिुामा 
गररएको छ: 

ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा आवश्यकता 
पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ्पिात  लशक्षा  शार्खा, 
लवर्षयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रभालवत लवद्याियहरूको सचूी तयार गरी सम्बलन्धत 
लवद्याियका लवद्याथीहरूि ेगमुाएका पठनपाठनका सामग्रीहरूको 
लववरर् तयार गन े। 

लवपद ् पिात 
तत्कािै 

लशक्षा शार्खा, 
लवद्यािय, लवर्षयक्षते्र 

३ 
लवद्यािय ३ (तीन) लदन भन्दा बढी बन्द हुन े अवस्था भएमा 
आपतक्ािीन लशक्षाका िालग प्रवन्ध लमिाउने  

आवश्यकता 
अनसुार 

लशक्षा शार्खा, 
लवद्यािय, लवर्षयक्षते्र 
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ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय 
िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय/ससं्था 

४ 
आपतक्ािीन लशक्षाका िालग आवश्यक सरसामानको व्यवस्था 
गरी पठनपाठन सचुारू गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

लशक्षा शार्खा, 
लवद्यािय, लवर्षयक्षते्र 

५ 
लशक्षा क्षते्रको लवपद ्प्रलतकायाको समीक्षा गरी प्रलतवेदन गने । प्रलतकायाको काया 

सम्पन्न भएपलछ 
लशक्षा शार्खा,  
लवर्षयक्षेत्र 

६ 
आपत्कालिन लशक्षाको लनलम्त अस्थाई शौचाियको व्यवस्थापन 
गन े

आवश्यकता 
अनसुार 

लशक्षा शार्खा, 
लवद्यािय, लवर्षयक्षते्र 

 
३.३.८ शीघ्र पुनलायभ के्षत्रको प्रवतकायय योजना 
लवपद ्प्रलतकाया गना आपतकालिन शीघ्र पनुिााभ क्षते्रको आपतकालिन प्रलतकाया सम्बन्धी कायाहरुको योिना दहेाय अनसुार 
तिुामा गररएको छ: 
ि.स.ं प्रवतकायय सम्बन्धी वियाकलापहरू सिय िुख्य वजम्िेिार वनकाय/ससं्था 

१ 
सवेक्षर् टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षर् तथा 
आवश्यकता पलहचान कायामा सहयोग गने । 

लवपद ्पिात  पवूााधार लवकास शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

२ 
भौलतक संरचनाहरू नोक्सान भई सेवा अवरूि भएको 
स्थान पलहचान गरी त्याङ्क सङ्किन गन ेर तत्काि 
सचुारू गनुापने सेवाहरूको प्राथलमलककरर् गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

पवूााधार लवकास शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

३ 
सावािलनक सेवा अवरूि भएका भौलतक 
संरचनाहरूको ममात सम्भारका िालग टोिी 
पररचािन गरी सेवा सचूारु गन े। 

आवश्यकता 
अनसुार 

पवूााधार लवकास शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 

४ 
लवपदब्ाट आलथाक सामालिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव 
िेर्खािोर्खा गरी लशघ्र पनुिााभका कायाक्रम 
सञ्चािन गन े। 

लवपद ् पिात तीन 
मलहना लभत्र 

सामालिक लवकास शार्खा, लवर्षयक्षते्र 

५ 
लशघ्र पनुिााभ क्षेत्रको लवपद ् प्रलतकायाको समीक्षा 
गरी प्रलतवेदन गन े। 

प्रलतकायाको काया 
सम्पन्न भएपलछ 

पवूााधार लवकास शार्खा, लवर्षयक्षेत्र 
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पररच्छेद : ४ 

बन्दोबस्तीका सािाग्री उपलब्धता तथा अिश्यकताको 
लेिाजोिा 

४.१ स्रोत/साधनको ितयिान अिस्था तथा क्षिता विशे्लषण 
लवपदक्ो प्रभावकारी प्रलतकाया, पयााप्त पवूातयारी र लवपद ्पलछको पररलस्थलतिाई यथाशीघ्र समान्य अवस्थामा र्कााउन तथा 
लवपद ् िोलर्खम न्यनूीकरर्का गलतलवलधहरू संचािन गना आवश्यक पन े संस्था, संरचना, नीलत, काननू, योिना, पवूााधार, 
भौलतक श्रोत साधन, प्राकृलतक श्रोत, सामालिक श्रोत, आलथाक श्रोत र मानवीय श्रोतको लवद्यमान अवस्थाको िेर्खािोर्खा र 
नगरपालिकाको लवपद ्प्रलतकाया क्षमता सदुृढ गनाको िालग यी सात वटै क्षेत्रमा गनुापने आवश्यकताको लवशे्लर्षर् यहाँ प्रस्तुत 
गररएको छ । 

के्षत्र अिस्था विशे्लषण आिश्यकता विशे्लषण 

काननू, नीलत, 
योिना 

❖ नगरपालिकाको लवपद ्िोलर्खम 
न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन ऐन तयार 
भएको 

❖ राहत कोर्ष संचािन कायालवलध तयार 
भएको 

❖ राहत सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड बन्ने 
क्रमामा रहकेो  

❖ नगरपालिकाको आपतकालिन काया 
सञ्चािन केन्र सञ्चािन भएको 

❖ नगरपालिकाको लवपद ्पवूातयारी तथा 
प्रलतकाया योिना बन्ने तयार भएको 

❖ लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन नीलत र 
कायायोिना बनाउनपुन े

❖ िोलर्खम सचूलूचत क्षेत्रगत लवकास योिना तिुामा गरी 
कायाान्वयन गनुापन े

❖ लबस्ततृ रूपमा नगरपालिकाको प्रकोप क्षमता तथा 
संकटासन्नता िेर्खािोर्खा गनुापने  

❖ नगरपालिकाको बहुप्रकोप िोलर्खम लवशे्लर्षर् तयार गनुा पने  
❖ भ-ूउपयोगको वगीकरर् गरेर वलस्त लवकास तथा लवकास 

लनमाार्को काम गने  
❖ नगरपालिकाको र्खिुा स्थान पलहचान गरेर नक्सांकन समेत 

गनुा पन े 

संस्था तथा 
संरचना 

❖ स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 
पनुगाठन गनुापन े

❖ वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 
पनुगाठन गनुापन े

❖ लवपद ्व्यवस्थापन सम्पका  व्यलि 
तोलकएको 

❖ स्थानीय आपत्कािीन काया संचािन 
केन्र स्थापना हुन ेक्रममा रहकेो 

❖ र्खोि उिार, प्राथलमक उपचार, लवपद ्िेर्खािोर्खा 
कायादि गठन गनुापन े

❖ वडा तहमा लवपद ्तथा ििवाय ुसचूना केन्र स्थापना 
गनुापन े

❖ िनप्रलतलनलध र कमाचारीिाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 
अलभमरु्खीकरर् लदनपुन े

❖ आपतकालिन अवस्थामा आवस्यक पन ेएम्बिेुन्स, 
दमकि, शव बाहन, डोिर, एक्साभेटर चािकको सम्पका  
न ंअध्यावलधक गने र सबिेै दखे्ने स्थानमा लडस्प्िे गने 
व्यवस्था लमिाउने  
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के्षत्र अिस्था विशे्लषण आिश्यकता विशे्लषण 

पवूााधार तथा 
भौलतक श्रोत 

साधन 

❖ नगरपालिकामा सडक पगुकेो 
❖ सब ैवडामा लवद्यतु नपगुेको  
❖ सब ैवडामा र घरधरुीमा र्खानेपानी 

नपगुेको  
❖  सब ैवडा र घरधरुीमा सरसर्ाई 

सलुवधा नपगुेको 
❖ भकूम्प प्रलतरोधी लवद्यािय भवन 

बनाउन ुपन े 
❖ स्वास््य संस्था – ११ वटा 

❖ आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सलकने सामदुालयक 
भवन तथा र्खिुा ठाउँमा सडक र्खानपेानी र सरसर्ाई 
पवूााधार लनमाार् गनुापन े

❖ सब ैवडामा आपत्कािीन प्रयोिनका िालग र्खिुा क्षते्रको 
पलहचान र पलहचान गररएका ठाउँहरूमा आवश्यक 
पवूााधार तयार गनुापन े

❖ सब ैवडामा आपत्कािीन प्रयोिनका िालग एक एक वटा 
हलेिप्याड लनमाार् गनुापन े

❖ स्वास््य संस्था तथा लवद्याियहरूिाई क्रमश लवपद ्
िोलर्खमबाट सरुलक्षत बनाउँद ै िानपुन े (रेिो लर्लटङ्ग गनुा 
पने लवधािय तथा स्वास््य चौकीको अलभिेर्ख राख्न 
पने) 

❖ प्रत्येक वडामा सामान्य र्खोि उिारका सामग्रीहरूको सेट 
तयारी राख्नपुन े

प्राकृलतक 
श्रोत 

❖ र्खेतीयोग्य िलमन्ः१५९१.७५ हके्टर 
❖ वनक्षेत्र्ः३१२६९.७४ हके्टर 
❖ नदीनािा – प्रशस्त रहकेो 

❖ पानीका महुान ताि पोर्खरी र वन क्षेत्रको संरक्षर् गनुापन े
❖ आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सलकने र्खिुा ठाउँको 

पलहचान गरी सडक र्खानपेानी र सरसर्ाई पवूााधारहरूको 
तयारी गनुापन े

सामालिक 
श्रोत 

❖ आमा समहू -९५ 
 

❖ सामालिक संस्था तथा श्रोतहरूिाई लवपद ्न्यनूीकरर् 
तथा पवूातयारीमा संिग्न गराउने र पररचािन गने नीलत 
कायाक्रम बनाउनपुन े

❖ सामालिक संस्थाहरूको संयन्त्र बनाई उनीहरूको श्रोतिाई 
एलककृत पररचािन गनुापन े

❖ सामालिक संस्थाहरूको लवपद ्व्यवस्थापन तथा प्रलतकाया 
क्षमता बढाउनपुन े

आलथाक श्रोत ❖ बैंक ३, एन.लस.लस. बैंक, कुमारी बैङ्क 
र बालर्ज्य बैङ्क  

❖ लवपद ्कोर्ष - १  
 

❖ नीलत तथा प्रलक्रया तय गरी आलथाक क्षेत्रिाई लवपद ्
िोलर्खम न्यनूीकरर्मा िगानी गने र श्रोत पररचािन 
गनुापन े

❖ सहकारी संस्था तथा बचत समहूिे आफ्ना सदस्यहरूका 
िालग आपत्कािीन सहायता कोर्षको प्रवन्ध गनुापन े

❖ बीमा कम्पनीहरूसगँ समन्वय गरी लवपद ्बीमाको 
शरुूवात तथा प्रवधान गनुापन े
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के्षत्र अिस्था विशे्लषण आिश्यकता विशे्लषण 

मानवीय श्रोत ❖ प्राथलमक उपचारक -८४ िना 
❖ स्वास््य िनशलि (लवलभन्न तहका) - 

८४ िना 
❖ उिार तथा सरुक्षा कमी - ३६ िना 

 

❖ नगरपालिकामा रहकेो िनशलििाई संगलठत रूपमा लवपद ्
प्रलतकाया र पवूातयारीमा पररचािनको िालग तयारी गनुापन े

❖ भकूम्प प्रलतरोधी घर बनाउन सक्न ेिनशलििाई संगलठत 
गरी क्षमता अलभवलृि गन े

❖ वडा तहमा लवपद ्प्रलतकाया टोिी तयार गरी तालिम लदएर 
प्रथम सामदुालयक उिारक (First Community 
Responder) तयार गनुापन े

❖ वडा तहमा स्वास््य संस्थासँग समन्वय गरी प्राथलमक 
उपचार टोिी तयार गनुापन े

❖ लवपद ्िेर्खािोर्खा गनासक्न ेिनशलि वडा तहमा तयार 
गन े

 
बन्दोबस्तीका सामग्रीहरुको उपिब्धताको िेर्खािोर्खा लवर्षयक्षेत्रका आधारमा गररएको छ । यस नगरपालिकामा लवपदि्न्य 
घटनाहरुमा सम्बलन्धत लवर्षयक्षते्र अन्तगात उपिब्ध श्रोत साधन तथा सामग्रीहरुको लवद्यमान अवस्था दहेाय बमोलिम रहकेो 
छ र लवद्यमान स्रोत साधनका अलतररि लवपद ् प्रलतकायाका िालग लवर्षयक्षेत्रहरूिाई आवश्यक पन े थप स्रोत, साधन र 
उपकरर्को लववरर् तथा सोको अनमुालनत िागत दहेायको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ्ः 

सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार के्षत्र 

स्रोत, साधन/उपकरर् हाि मौज्दात पररमार् थप आवश्यक संख्या आवश्यक रकम 

स्टीि कटर (हभेी ड्यटुी)     

घन काठको लबंड भएको     

गैती काठको लबंड भएको     

स्टीिको आरा     

वायर कटर     

डाइनालमक डोरी     

क्िाइलम्वङ डोरी     

आिुलमलनयमको भयाांग (२०-२४ 
लर्ट) 
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५ टन क्षमताको हाइड्रोलिक ज्याक     

पन्िा (छािाको)     

सेलफ्ट हले्मटे     

सावेि     

स्िेचर र्ोलल्डंग     

५ केिीको गि     

मेगा ह्याण्ड माइक     

हडे िाइट      

हाते टचा िाईट        

लत्रपाि      

म्यािेस      

ब्िान्केट      

लसट्टी      

लभलिलबलिटी भेस्ट      

टेन्ट      

र्ायर रेक      

पावर चने-स      

िाईर् ज्याकेट      

र्ायर सटु      

पलु्िी      

बटु      

र्ायर एक्स हो      
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र्ायर स्वाटर      

र्ायर रेक हो      

पानीको बोिि      

बाँदर धपाउने बन्दकु  ११ ५५००० 

रेन कोट      

उद्दार सामग्री सेट १० वडामा - ११ सेट २०,००० 

आिश्यक रकि ७५,००० 

िाद्य तथा कृवष के्षत्र 

स्रोत, साधन/उपकरण हाल िौज्दात पररिाण थप आिश्यक आिश्यक रकि 

लकटनाशक लवर्षादी तथा पश ुऔर्षधी     ५०००० 

चामि, ननु, तेि प्याकेट िगाएतका 
र्खाद्य सामग्री 

न्यनुतम १०० घरधरुी िाइ आवश्यक पन ेर्खाद्य सामग्री को करार सम्झौता 
गररनेछ । 

आिश्यक रकि ५०००० 

स्िास््य तथा पोषण के्षत्र 

स्रोत, साधन/उपकरण हाल िौज्दात पररिाण थप आिश्यक आिश्यक रकि 

स्यानीटरी प्याड ५ मलहना प्रयाप्त - प्रयाप्त  

ह्याण्डवास तथा साबनु    

लपलपई सेट/गाउन ३०/४० १०/१०० २०,०००/८०,००० 

सलिाकि ग्िोब ८ बक्स १० बक्स १५००० 

स्यानीटाईिर २०० लिटर  -  

क्िोररन पाउडर/सोलडयम हाईपो 
क्िोराईड 

०/२५ लिटर १० १०००० 

मेलडलसन ३ मलहनािाई प्रयाप्त -  
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आर.एि. वोटि ८ पेटी (२०० वटा) १०० वटा ५५०० 

प्राथलमक उपचार बाकस/लकट (लबलप 
लमटर सलहत)  

० १६स्वास््य संस्था, 
५४ लवधाियिाई 

३५०००० 

आिश्यक रकि ५,३०,००० 

िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्दयन के्षत्र 

स्रोत, साधन/उपकरण हाल िौज्दात पररिाण थप आिश्यक आिश्यक रकि 

र्खानपेानी सरसर्ाइ ममात टुि बकस - ११ सेट १३२००० 

पाइप, लर्लटंग - ११ सेट १,६५,००० 

अस्थाई चपी सेट - ४४ २,००,००० 

लपयरु्ष - १०० २,००० 

एक्वा ट्याब - २०० २,००० 

लप.ए.भाइि - २०० ५,००० 

पानी िाँच्न ेलकट - १ सेट १७,००० 

आिश्यक रकि ५,२३,००० 

आपतक्ालीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री 

स्रोत, साधन/उपकरण हाल िौज्दात पररिाण थप आिश्यक आिश्यक रकि 

ईन्धनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा 
(Hacksaw) 

० ६ २,००,००० 

एयर लिफ्ट ब्याग ० २ २,००,००० 

लत्रपाि/टेन्ट ० ५० २,००,००० 

भाँडाकँुडा सेट ० ५० ५,००,००० 

आिश्यक रकि ११,००,००० 

कुल आिश्यक रकि २२,७८,००० 
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नोट: यस्ता सामग्रीहरुिो डवषयक्षते्रबाट प्राप्त डववरण अनसुार अडिलेख अद्यावडिि गन ेिायय डवपद ्व्यवस्थापन सम्पिय  
व्यडिले तथा स्थाडनय आपत्िालीन िाययसंचालन िेन्द्रले डनयडमत रुपमा गनेछ । 

 
सािुदावयक विपद् व्यबस्थापन सविवतिा  रहेका  िोज  तथा उद्दारका  सािग्रीहरुको वििरण 

ि.स. 
सािग्रीको 
वििरण 

हाल रहेको 
सखं्या 

सािान रहेको स्थान (पञ्चपुरी नगरपावलका) 

१ हडे टचा प्रलतसमदुाय १ 
वटा  

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

२ ह्याण्ड माईक 
मध्यम साईि  

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

३ नाईिन 
डोरी(९लम.लम) 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

४ लपलभसी तापोलिन 
(१२×१८) 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

५ हले्मेट प्िा�ीक 
(Industrial 
grade plastic) 

प्रलतसमदुाय ५ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

६ स्टेचर(र्ोल्डीङ) 
िोकि मेड मेटि 

प्रलतसमदुाय २ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

७ लसठ्ठी ( प्िाल�क) प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

८ वेल्चा प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
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ि.स. 
सािग्रीको 
वििरण 

हाल रहेको 
सखं्या 

सािान रहेको स्थान (पञ्चपुरी नगरपावलका) 

वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

९ वाल्टी(२० लि)  प्रलतसमदुाय २ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 र्ोरुवा 
(tempered 
steel, with 
handle) 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 गि÷सावेि(with 
PVC handle) 
३० केिी 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 प्राथलमक उपचार 
वाकस (standard 
first aid kit) 

प्रलतसमदुाय २ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 िाइर् ज्याकेट 
नेपाि मेड  

प्रलतसमदुाय ६ 
वटा 

वडा न –५ लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 रेन कोट  
 

प्रलतसमदुाय ५ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 ह्याण्ड ग्िोव्स 
 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्ने, राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 ह्यामर २ केिी 
 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   
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ि.स. 
सािग्रीको 
वििरण 

हाल रहेको 
सखं्या 

सािान रहेको स्थान (पञ्चपुरी नगरपावलका) 

 साइरन 
 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 कृलतम गन 
 

प्रलतसमदुाय १ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 घण्टी दइु केिी 
 

प्रलतसमदुाय ६ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 प्िाल�क म्याटरेस 
(चटाइ) 
 

प्रलतसमदुाय  ५ 
वटा 

वडा न –५ बालबयाचौर टाटी समदुाय, लतर्खाकुना समदुाय   
वडा न –९ र्खसुाानीवारी, तल्िो लबन्ि,ु कािबन, ररग्न,े राग  
वडा नं १० िाम,ु गल्र्ा  
वडा नं ११ तातापानी, दोभान, ताउिे   

 र्ायर बिाङ्गकेट प्रलतसमदुाय ३ 
वटा 

वडा न –९ रािीगाउ 

४.२ विपद् प्रवतकाययकालावग दक्ष जनशवि 
यस नगरपालिकामा लवपदि्न्य घटनामा सब ै लवर्षयक्षते्रका सदस्यहरू र स्थानीय समदुायहरू प्रलतकायाका िालग पररचालित 
हुनेछन ्। 

जनशविको प्रकार जनशविको प्रकार कैवफयत 

र्खोि तथा उिार ३६ िना    

CADRE तालिम प्राप्त िनशलि ३६ िना    

प्राथलमक उपचार ८४ िना स्वास््यकलमा   

शव व्यवस्थापन सम्बन्धी लवलश� ज्ञान 
भएका व्यलिहरू 

२ िना (डक्टर तथा हले्थ अलसस्टेन्ट)    

सवारी चािक (एम्बिेुन्स, शव बाहन, 
हवेी ईलक्वमेन्ट चिाउन सक्ने) 

सािकोट, पञ्चपरुी अस्पताि, 
लशवधाम धालमाक संस्था) ३ वटा 
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जनशविको प्रकार जनशविको प्रकार कैवफयत 

िनशलि,  एम्बिेुन्स  
डोिर्ः १ नगरपालिकामा, ३ व्यलिगत  

पौलड र्खेल्न सक्न ेतथा डुङ्गा चिाउन 
सक्ने वा गोतार्खोर तालिम प्राप्त 
िनशलि  

  

दमकि चािक तथा अलग्न लनयन्त्रक   

 
लवपद ् प्रलतकायाका िालग उपिब्ध िनशलिको अद्यावलधक लववरर् अनुसचूी-११ मा संिग्न गररएको छ । िनशलि 
सम्बन्धी लववरर् हरेरे्र भईरहन सक्ने हुदँा सबै लवर्षयक्षेत्रिे लवपद ् प्रलतकायाका िालग लवद्यमान िनशलिको त्याङ्क 
लनयलमत रुपमा अद्यावलधक गरी एकीकृत अलभिेर्ख राख्न ेप्रयोिनका िालग लवपद ्व्यवस्थापन शार्खामा पठाउन ुपनछे ।  

४.२.१ गैर-िाध्द सािग्री भण्डारण स्थल  
लवपदक्ा घटनाहरुमा प्रलतकायाका िालग गैह्र र्खाद्य सामग्रीहरुको गोदाम घर छैन मनसनू पवूा स्थानीय ब्यापारी तथा 
बालबयाचौरमा रहकेा ठुिा व्यापारी संग आपत्कािमा उपिब्ध हुनेगरी करार सम्झौता गररन ेछ । 

४.२.२ िानिीय सहायता स्थल  
वडा नं १० को नालसामा सामदुालयक भवन (होलल्डङ्ग सेन्टर) को लनमाार् तथा सञ्चािन गरीएको छ ।  
नगरपालिका तथा वडािे हलेिप्याडको प्रयोग गनाको लनलम्त स्थान नतोके तपालन सम्परु्ा वडामा रहकेा लवधाियहरुमा रहकेो 
र्खेि मैदानिाई प्रयोग गना सलकन ेछ । 
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पररच्छेद : ५ 

विविध 

५.१ स्रोत तथा साधनको व्यिस्थापन  
लवपद ्व्यवस्थापनका िालग यस नगरपालिकामा स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन कोर्ष स्थापना गररएको छ । यस लवपद ्पवूातयारी 
र प्रलतकाया योिनामा स्वीकृत लक्रयाकिापका िालग उि कोर्षमा उपिब्ध बिेट पयााप्त भएमा लवर्षयक्षेत्रिाई बिेटको 
आवश्यकता र उपिब्धताका आधारमा रकम लनकासा गररनछे । कोर्षमा पयााप्त बिेट उपिब्ध नभएको अवस्थामा स्वीकृत 
बालर्षाक बिेटबाट यस्तो रकम उपिब्ध गराईनेछ । स्वीकृत लक्रयाकिाप कायाान्वयन गने काया वडा कायाािय मार्ा त ् हुन 
सक्ने अवस्थामा यस्तो रकम सम्बलन्धत वडा कायााियिाई उपिब्ध गराईनेछ । 
नगरपालिकाको आफ्नो स्रोत साधनि ेकायाान्वयन सम्भव नहुन े लक्रयाकिापको िालग प्रदशे सरकार वा लिल्िा प्रशासन 
कायाािय मार्ा त ्सङ्घीय सरकारसँग अनरुोध गररनेछ । साथै थप आवश्यक सहयोगका िालग मानवीय सहायता कायामा 
संिग्न लनकाय तथा लवकास साझदेार संस्था, स्थानीय सामालिक सङ्घ संस्था तथा लनिी क्षते्रसँग समन्वय गररनछे ।  

५.२ अन्य वनकायहरुसंगको सिन्िय र सहकायय  
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकायाका िालग लछमेकी बराहताि नगरपालिका, पञ्चपरुी नगरपालिका नेपाि रेड क्रस सोसाइटी 
लिल्िा शार्खा वीरेन्रनगर, लिल्िा प्रशासन कायाािय मानवीय सहायता कायामा संिग्न लनकाय तथा लवकास साझेदार संस्था, 
स्थानीय सामालिक सङ्घ संस्था तथा लनिी क्षेत्रसँग सहयोग आदानप्रदान गररनछे । यस्तो सहयोग लवशरे्षगरी बाढी, पलहरो र 
आगिागीको समयमा प्रलतकायाका िालग एम्बिेुन्स तथा अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्रीको उपयोगमा केन्रीत 
हुनेछ । अन्य लकलसमका थप सहयोग आदानप्रदान गना कायापालिकािे अन्य स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समझदारी वा 
सम्झौता गनछे । 
नेपाि सरकार, कर्ाािी प्रदशे तथा लिल्िा प्रशासन कायािय तथा लिल्िा लस्थत कायााियहरूबाट समेत लवपद ्प्रलतकायाको 
िालग स्रोत, साधन प्राप्त हुन ेअपके्षा गररएको छ । लिल्िा लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत, लिल्िा लस्थत अन्य गहै्र सरकारी 
लनकाय तथा लनिी क्षते्रसँग समन्वय गरी थप स्रोत पररचािन गररनेछ । लिल्िा आपतकािीन कायासञ्चािन केन्रसँग लवपद ्
सम्बन्धी सचूना आदानप्रदान गना आवश्यक समन्वय गररनेछ । 

५.३ अनुगिन, िूल्याङ्कन तथा वसकाई योजना 
५.३.१ लक्ष्य र सचूकहरु  
यस योिनामा नगरपालिकामा लवपदब्ाट प्रभालवत हुने पररवार, मतृ्य ु हुन े तथा घाईतेको सङ्ख्या एवम ्आलथाक क्षलतको 
न्यनूीकरर् गन ेिक्ष्य लिईएको छ । यस योिनाको अनगुमन, मलू्याङ्कन र समीक्षाको िालग दहेाय बमोलिमको िक्ष्य 
सचूकहरु लनधाारर् गररएको छ: 

िस ं सचूकहरू भए नभएको 

१. सािान्य पूियतयारीको लावग   

पूियतयारीका सचूकहरू 

१ स्थानीय आपत्कािीन कायासंचािन केन्र संचािन भएको     

२ र्खोि उिार तथा राहत सामग्रीको भण्डारर् मौज्दात रहकेो     
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िस ं सचूकहरू भए नभएको 

३ वडामा सामदुालयक प्रथम उिारकतााहरू तयार भएको     

४ वडामा सामदुालयक लवपद ्तथा ििवाय ुसचूना केन्र स्थापना भएको     

५ लवपद ्सम्बन्धी लववरर् नगरपालिकाको वभेसाइटमा अपडेट गन ेवेभ पोटाि संचािन भएको     

६ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन प्रयोिनका िालग हलेिप्याड लनमाार् भएको     

७ लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना वालर्षाक रूपमा अद्यावलधक भएको     

२. सिग्र व्यिस्थापन, सचूना, िोज तथा उद्दार   

पिूयतयारीका सचूकहरू   

१ र्खोि उिार तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको लववरर्     

२ समन्वय बैठकको लनर्ाय पलुस्तका     

३ वडा तहको र्खोि उिार कायादिहरूको लववरर्     

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ र्खोि उिार कायाको लववरर्     

२ र्खोि उिार टोिीको पररचािन     

३ आकलस्मक बैठकको लनर्ाय पलुरतका     

३. स्िास््य तथा पोषण विषयगत के्षत्र   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ प्रत्येक वडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारको लववरर्     

२ स्वास््य संस्थामा रालर्खएको और्षलधको बर्र स्टकको अद्यावलधक लववरर्      

३ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कािीन योिना     

४ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कािीन योिना     

प्रवतकाययका सचूकहरू   
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िस ं सचूकहरू भए नभएको 

१ प्राथलमक उपचार सेवा प्राप्त गरेको िनसंख्या     

२ पोर्षर्यिु र्खानेकुरा उपिब्ध भएको िनसंख्या     

३ स्वास््य क्षेत्रको पनुस्थाापन तथा पलुनामाार् योिना     

४. अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सािग्री र राहत व्यिस्थापन   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ कलम्तमा ५०० घर पररवारिाई पगु्ने न्यनूतम मापदण्ड अनसुारको आवश्यक गै र र्खाद्य 
सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको 

    

२ आपत्कािीन समयमा र्खाद्यान्न आपलूताको िालग सम्झौता भएको     

३ प्रत्येक वडामा अस्थायी आश्रयस्थिको िालग ठाउँको पलहचान भएको      

४ अस्थायी आश्रयस्थिको िालग भवन लनमाार् भएको वा आश्रयस्थि लनमाार्का समग्रीहरूको 
बन्दोबस्त भएको 

    

५ आपत्कािीन प्रयोिनका िालग यातायात संचार तथा बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको व्यवस्था 
भएको 

    

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ लवपदबाट लवस्थालपत पररवारिाई अस्थायी आश्रयस्थि उपिब्ध गराएको लववरर्     

२ प्रभालवत पररवारिाई र्खाद्य तथा गरै र्खाद्य सामग्री उपिब्ध गराएको लववरर्     

३ प्रभालवत पररवारिाई राहत सामग्री उपिब्ध गराएको लववरर्     

४ नगद सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरर्     

६. िानेपानी सरसफाई तथा  स्िच्छता प्रिधयन   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ आपत्कािीन सरसर्ाई र स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको     
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िस ं सचूकहरू भए नभएको 

२ पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा र्खानेपानी आपलूताको श्रोत र माध्यम तयार गररएको     

३ सरसर्ाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सचूना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार भई प्रसारर् गररएको     

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ मापदण्ड अनसुार र्खानेपानी उपिब्ध भएको पररवार     

२ प्रभालवत समदुाय तथा आश्रयस्थिमा मापदण्ड अनसुारको सरसर्ाईको प्रवन्ध     

६. सरंक्षण तथा वशक्षा विषयगत के्षत्र   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ लशक्षा क्षते्रको लसकाई लनरन्तरता योिना तयार भएको     

२ लवद्यािय सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सलमलत र प्रअिाई अलभमरु्खीकरर् गररएको     

३ सब ैलवद्याियमा लवद्यािय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत र कायादि गठन भएको     

४ लवद्यािय र नगरपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमिेुसन अभ्यास भएको     

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ अस्थायी लसकाइ केन्रहरूको लववरर्     

२ वैकलल्पक लसकाइ संचािन भएको लववरर्     

३ लशक्षा क्षते्रको पनुलनामाार् योिना     

७. विपद् लेिाजोिा तथा सचूना व्यिस्थापन   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ नगरपालिकामा लवपद ्िेर्खािोर्खा टोिी तयार भएको     

२ क्षेत्रगत िेर्खािोर्खा र्ारम तयार भएको     

३ लवपद ्िेर्खािोर्खा टोिीिाई लवपद ्िेर्खािोर्खा सम्बन्धी तालिम लदइएको     
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िस ं सचूकहरू भए नभएको 

४ स्थानीय आपत्कािीन काया संचािन केन्रको लवपद ्सचूना संकिन व्यवस्थापन र प्रसारर् प्रलक्रया 
तय भएको 

    

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ रुत िेर्खािोर्खा प्रलतवेदन (कुन ैलवपद ्लवशेर्ष)     

२ क्षेत्रगत लवस्ततृ िेर्खािोर्खा प्रलतवेदन (कुन ैलवपद ्लवशेर्ष)     

३ स्थानीय आपत्कािीन काया संचािन केन्रमा लवपद ्सम्बन्धी लववरर् अद्यावलधक भएको     

८. पुनस्थायपन तथा पुनवनयिायण   

पूियतयारीका सचूकरू   

१ पलहचान गररएका आश्रयस्थिमा सडक र्खानपेानी सरसर्ाई पवूााधार तयार भएको     

२ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन प्रयोिनको िालग हलेिप्याड लनमाार् भएको     

३ पवूााधारहरू लवपद ्िोलर्खमबाट सरुलक्षत बनाइएको     

प्रवतकाययका सचूकहरू   

१ लवपदबाट क्षलत भएका पवूााधारको ममात भएको     

२ िीलवकोपािान सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरर्     

३ क्षेत्रगत पनुस्थाापन तथा पनुलनामाार् योिना     

४ पनुलनामाार् कायाको प्रगलत लववरर्     

५.३.२ अनुगिन, िूल्याङ्कन र पररिाजयन  
यस योिना कायाान्वयनको लनयलमत अनगुमन र मलू्याङ्कन गने काया अनगुमन तथा सपुररवेक्षर् सलमलतिे गनेछ । उि 
सलमलतिे मालथ उलल्िलर्खत सचूकहरुको आधारमा लनयलमत रुपमा योिना कायाान्वयनको अवस्थाको अनगुमन गरी स्थानीय 
लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत समक्ष प्रलतवेदन पेश गनछे । यस्तो प्रलतवदेनमा औलं्याईएका सधुार गनुापने लवर्षयिाई सम्बलन्धत 
लवर्षयक्षेत्रिे सधुार गरी कायाान्वयन गनुा पनछे र योिनामा न ै सधुार गनुापने अवस्थामा लवपद ् पवूातयारी तथा प्रलतकाया 
योिनाको पररमािान गदाा समावशे गररनेछ । योिनाको कायाान्वयनको अवस्था, प्रभावकाररता र लसकाई संशे्लर्षर् 
कायासचूीको प्रारुप अनसुचूी-१२ मा संिग्न गररएको छ । यस योिनाको पनूराविोकन तथा पषृ्टपोर्षर् सङ्किन तिको 
तालिका बमोलिम हुनेछ्ः 
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वििरण वजम्िेिार वनकाय गनुयपने िुख्य कायय सिय 

योिना 
कायाान्वयनको 
सलमक्षा 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 
 

आवलधक रुपमा सलमक्षा बैठक गन े कालताक, माघ बैशार्ख, 
श्रावर् मलहना (आगामी 
आ.व. को) 

योिनाको 
पनुराविोकन 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

लवर्षयक्षेत्र अनसुारका लक्रयाकिापहरुको 
पनुराविोकन गरी योिना अद्यावलधक गन े

प्रत्येक वर्षा कालताक 
मसान्त 

 
५.४ क्षिता विकास रणनीवत र योजना  
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिनाको प्रभावकारी कायाान्वयन गनाका िालग दक्ष स्रोत व्यलि तथा संस्थाहरूको सहयोगमा 
दहेायका लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनछे: 

ि.स.ं क्षिता विकास वियाकलापहरु वजम्िेिारी सियतावलका 

१ लवर्षयक्षेत्रका िनशलििाई उि क्षेत्रसँग सम्बलन्धत 
लवर्षयमा अलभमलुर्खकरर्, तालिम र अभ्यासको 
व्यवस्था गन े। 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

लवपद ् व्यवस्थापन पवूातयारी 
तथा प्रलतकाया योिना तिुामा 
पिात 

२ वडास्तरका लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतिाई लवपद ्
व्यवस्थापन सम्बन्धी अलभमलुर्खकरर्, तालिम प्रदान 
गने । 

लवपद ् व्यवस्थापन 
शार्खा 

लवपद ् व्यवस्थापन पवूातयारी 
तथा प्रलतकाया योिना तिुामा 
पिात 

३ स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन कोर्षिाई प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चािन गना क्षमता लवकास गने । 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

आगामी आ. व. योिना तिुामा 
प्रलक्रया शरुु हुन ुभन्दा अगावै 

४ लवपद ् प्रभालवत स्थानमा रहकेा लवद्याियहरू र 
स्थानीय स्वयंसेवकहरूिाई लवपद ्प्रलतकाया सम्बन्धी 
तालिम प्रदान गना लवर्षयक्षते्रको क्षमता लवकास गन े

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

मनसनु अगावै तथा लवपदक्ो 
घटना हुन ुअलघ 

५ बन्दोबस्तीका सामान तथा औिारहरू व्यवस्थापनका 
िालग लवर्षयक्षेत्रहरूको क्षमता लवकास गन े। 

स्थानीय लवपद ्
व्यवस्थापन सलमलत 

मनसनु अगावै तथा लवपदक्ो 
घटना हुन ुअलघ 

 
सन्दभय सािग्रीहरु  
 सरु्खेत लिल्िा लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलत कायायोिना, २०७८  
 लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४  , लनयमाविी, २०७५  
 पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ्िोलर्खम न्यनूीकरर् तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
 पञ्चपरुी नगरपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन कोर्ष सञ्चािन कायालवलध,२०७५ 
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अनुसूची 
अनुसूची १ 

प्राविवधक काययसिूहको प्रथि बैठकको काययसूची 

नगरपालिका्ः पञ्चपरुी, लिल्िा सरु्खेत, प्रदशे कर्ाािी   
स्थान्ः   बालबयाचौर                         लमलत  २०७९/०१/२६ 

छलफलका विषयहरूाः 
१. गत वर्षाका लवपदक्ा घटनाहरू र व्यवस्थापन सम्बन्धी समीक्षा, 
२. यस वर्षाको पवूाानमुान (वर्षाा, बाढी र पलहरो सम्बलन्ध पवूाानमुानहरू िि तथा मौसम लवज्ञान लबभागबाट उपिब्ध हुन्छ, 

अन्य प्रकोपहरूको सम्बलन्धत लनकायबाट उपिब्ध हुन्छ), 
३. सङ्कटासन्नता र िोलर्खमको बस्तुलस्थलत (भौगोलिक कायाक्षेत्र्ः पञ्चपरुी नगरपालिका), 
४. लवर्षयक्षते्रहरू (नगरपालिकामा रहन ेक्ि�रहरू) र लतनको योिना, 
५. योिना तिुामा वा अद्यावलधक गने प्रलक्रया, 
६. लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामामा प्रालवलधक सहयोग गनाका िालग (आवश्यक भएमा) अनभुव प्राप्त लवज्ञ 

सलम्मलित) कायाटोिीको गठन गन ेर कायाशताहरू छिर्ि गरी स्वीकृत गने, 
७. पवूातयारी योिना तिुामा प्रलक्रयामा सहयोग र समन्वय (अन्य गाउँ/नगरपालिका,नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारका लिल्िा 

लस्थत लनकायहरु) । 
अनुसूची-२ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सविवतबाट प्राविवधक काययसिूहलाई प्रदान कायायदेश 
१. उपिब्ध त्याङ्क, दस्तावेि, प्रकाशन तथा अलभिेर्खहरुको अध्ययन तथा लवशे्लर्षर् गन,े 
२. लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी मौिदुा योिनाहरू, कलम्तमा लवगत ५ वर्षाको लवपदक्ा घटना सम्बन्धी त्याङ्क र 

प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, सङ्कटासन्नता तथा िोलर्खम आंकिन, पवूाानमुान तथा पवूासचूना प्रर्ािी िगायत अन्य 
सान्दलभाक सामग्रीको पनुराविोकन र समीक्षा गन,े 

३. सम्बलन्धत तहका आवलधक लवकास योिनाहरू, लवर्षयक्षते्रगत योिनाहरू, प्रलतवेदनहरू, 
४. आधारभतू अध्ययन िगायतका काया गन,े 
५. लवपद ्व्यवस्थापनको लवगतको अभ्यास अनभुव तथा लसकाई सम्बन्धी अध्ययन तथा समीक्षा गने, 
६. लवगतको लवपद ्पवूातयारी र प्रलतकाया योिना तथा लवर्षयक्षेत्रगत आकलस्मक योिनाहरूको अध्ययन र समीक्षा गने, 
७. स्थानीय मौसम तथा बाढी पवूाानमुान र पवूासचूना प्रर्ािी, महामारी लनगरानी प्रर्ािी, सडक सरूक्षा कायायोिना अध्ययन 

र प्रवलृि लवशे्लर्षर् गन,े 
८. स्थानीय तहमा कायारत सरोकारवािा तथा साझेदार संस्थाको पलहचान गरी सचूी तयारी गने, 
९. कायाशािा गोष्टीको सञ्चािन लवलध, समय, स्थान, कायासचूीको छनौट तथा स्रोत साधन िस्ता लवर्षयमा सहयोग र 

परामशा प्रदान गने, 
१०. सब ैलवर्षयक्षते्रका योिनाहरू एकलत्रत गरी मस्यौदा तयार गने, 
११. अनसुचूीमा उलल्िलर्खत नमनूा बमोलिम स्थानीय तहमा कायारत सरोकारवािा तथा साझेदार संस्थाको पलहचान गरी 

सचूी तयार गने । 
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अनुसूची-३ 

सरोकारिाला वनकायको पवहचान तावलका 

ि.स.ं नाि  कायायलय  पद सम्पकय  नम्बर विषयगत के्षत्र  कैवफयत 

१ हसं भण्डारी सव लडलभिन वन 
कायाािय 

रेन्िर  ९८६०६९५७४५ अस्थाई आवास    

२ लविुा सवुर्ाकार  लडलभिन वन 
कायाािय 

र्रेस्टर ९८४८३००५४२ अस्थाई आवास   

३ अिुान पौड्याि पञ्चपरुी नगरपालििा लवपद ्र्ोकि 
पसान  

९८४८२४१६०३ समग्र व्यवस्थापन    

४ धारर्ा राम्िािी आवाि सामालिक 
पररचािक 

९८६८२३०५७८ सचुना तथा 
सञ्चार 

  

५ िनक लतवारी DEC surkhet,  कायाक्रम 
अलधकृत  

९८४८३९८३८९     

६ मानबहादरु लवक द.स.स कोर्षाध्यक्ष ९८४४८९८६१५     

७ िनक थापा पञ्चपरुी  व्यवस्थापक  ९८६५५८३०८०     

८ भरत वहादरु लसंह स्याक/सआुहारा   MNF ९८४८२८५४०८     

९ लदपलशर्खा लगरी एकता र्ाउण्डेसन  सहिकताा ९८६८०२६७३३     

१० कमिा पौडेि  म.स.अ अध्यक्ष ९८६८०१३५९९     

११ मान ब बयक हाम्रो सहकारी  कोर्षाध्यक्ष ९८४८२९१४७०     

१२ मोती प्रसाद 
सापकोटा 

नेरेसो उपशार्खा, 
लवधापरु  

सभापलत  ९८६८१६९२८२     

 १३ गगन र्खड्का  सनु्दर नेपाि संस्था DRR officer  ९८५८०३३९६१ समग्र व्यवस्था   
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अनुसूची-४ 

विषयके्षत्रको प्रथि बैठकको काययसूची 
  
नगरपालिका्ः पञ्चपरुी, लिल्िा सरु्खेत , प्रदशे कर्ाािी , लवर्षयक्षेत्र सब ै  
स्थान्ः  बालबयाचौर                             लमलत/समय्ः २०७९/०३/०७ 

छलफलका विषयहरूाः 
१. लवर्षयक्षेत्रको पररचय, 
२.  लबर्षयगत क्षते्रको अगवुा तथा सदस्य संस्थाको नामाविी,  
३.  प्रमरु्ख लवपद ्र प्रभालवत क्षते्रको छनौट, 
४.  पलहचान भएको लवपदक्ो पवूातयारी तथा प्रलतकायामा सम्बलन्धत लवर्षयक्षेत्रको भलूमका, 
५.  लवपदक्ो घटना हुन ुअगालड गररने पवूातयारी र लवपद ्पिात ्गररन ेप्रलतकायाको समयसीमा लनधाारर्,  
६.  लवद्यमान कमीकमिोरीहरूको पलहचान,  
७.  प्राथलमकता प्राप्त पवूातयारी तथा आपत्कािीन प्रलतकाया लक्रयाकिापहरूको पलहचान,   
८.  प्राथलमकता प्राप्त पवूातयारी तथा प्रलतकायाका िालग लवर्षयक्षेत्रको कायायोिना तिुामा,   
९.  लवपदक्ो घटना अगावै गररन े पवूातयारी तथा लवपदक्ो समयमा गररने आपत्कािीन कायाका िालग मखु्य लिम्मेवार 

लनकायको पलहचान, 
१०.  लबर्षयगत क्षेत्रको अनगुमन, मलू्याङ्कन तथा लसकाई योिना तिुामा, 
११.  पवूातयारी तथा प्रलतकायाका लक्रयाकिापका िालग िागत अनमुान 
१२.  अन्य   

नोटाः 
प्रत्येक लवर्षयक्षेत्रका अन्य बैठक र लतनका कायासचूी पलहिो बैठकका लनर्ायहरू, लतनको कायाान्वयन अवस्था र अन्य 
आन्तररक सवािहरूमा लनभार हुन्छ ।  
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अनुसूची-५ 

विषयके्षत्र सदस्य संस्थाको काययशतय (निूना) 
  
कुनै लवर्षयक्षते्रमा परेको समस्या समाधानमा सहयोग गना सम्बलन्धत तहमा तोलकएको प्रालवलधक क्षमता भएको तथा अलधकार 
प्राप्त व्यलि, संस्था वा लनकायिाई लवर्षयक्षेत्र सदस्य संस्था भलनन्छ । लवर्षयक्षेत्र सदस्य संस्थाको काम कताव्य दहेाय अनसुार 
हुनेछन््ः- 
१. लवर्षयगत सदस्य संस्था (सरकारी लनकाय, रारि संघीय लनकाय, रेडक्रस अलभयानका सदस्य, रालरिय/अन्तराालरिय गैसस, 

लनिी क्षते्र आलद) का बीचमा उपयिु लवर्षयगत समन्वय संयन्त्र स्थापना तथा व्यवस्थापन गना लवर्षयगत अगवुा संस्था 
तोलक आवश्यकता अनसुार सहयोग गने,  

२. नपेाि सरकार र प्रदशे सरकारका लिल्िा लस्थत लनकाय, स्थानीय तह, नागरीक समाि तथा अन्य सरोकारवािा 
लनकायबीच समन्वय गना लवर्षयगत अगवुा संस्थािाई सहयोग गने,  

३. आफ्नो लवर्षयक्षते्रमा लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा गना लवर्षयगत अगवुा संस्थािाई सहयोग गने (यस 
अन्तगात लवपदक्ो प्रकृलत तथा योिना मान्यता, प्राथलमकता प्राप्त आपत्कािीन काया तयारी, आपत्कािीन काया 
संवोधन गना प्राथलमकता प्राप्त पवूातयारी कायाका िालग लवद्यमान कमीकमिोरी पलहचान, लवर्षयगत कायायोिना आलद 
पदाछन)्, 

४. आपत्कािीन अवस्थाका िालग प्रयााप्त आकलस्मक योिना तथा पवूातयारीको प्रत्याभलूत गराउने, 
५. लवर्षयक्षते्रका सहभागीहरू सम्बलन्धत नीलतगत मागादशान तथा प्रालवलधक मापदण्डका वारेमा िानकारी राख्दछन ्र सोही 

मापदण्डका आधारमा प्रलतकाया गदाछन ्भन्ने कुराको प्रत्याभलूत गराउन लवर्षयगत अगवुा संस्थािाई सहयोग गने, 
६. लवर्षयक्षेत्रको प्रभाव र कायाान्वयन योिनाको प्रगलतको समीक्षा गना तथा पयााप्त प्रलतवदने र प्रभावकारी सचूना पव्राहको 

प्रत्याभलूत लदन र प्रभावकारी अनगुमन संयन्त्र स्थापना गना लवर्षयगत अगवुा संस्थािाई सहयोग गने, 
७. सचूना सङ्किन तथा प्रचारप्रसारमा योगदान गना स्रोत साधनको आवश्यकता पलहचान गन,े 

८. लवर्षयक्षते्रका प्राथलमकता प्राप्त काया सञ्चािन गना दात ृसमदुायिाई मानवीय सहायता कायामा िगानी गना प्रोत्साहन 
गने  साथै, लवर्षयक्षेत्रका सहभागीहरूिाई स्रोत साधन पररचािन गना प्रोत्सालहत गने, 

९.  मानवीय सहायतामा संिग्न साझेदार संस्थाका कमाचारीको क्षमता लवकासका िालग तालिम सञ्चािन गना सहयोग गन,े 
१०.  पवूालनधाारीत प्राथलमकता प्राप्त लवर्षयगत संस्थाहरूिाईअलन्तम सेवा प्रदायककारुपमा लिम्मेवार बनाउन,े 
११. कायाक्षते्र र कायाक्रमको प्राथलमकताका आधारमा लवर्षयक्षते्रका मखु्य साझेदारिाई समावेश गराउन े। 
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अनुसूची-६ 
अगुिा सहयोगी संस्थाको काययशतय 

अगवुा सहयोगी संस्थाको मखु्य भलूमका लवपद ् पवूातयारी तथा प्रलतकाया सम्बन्धी लक्रयाकिाप तय गनाका िालग सब ै
लनकायहरुबीच छिर्ि गना साझा मञ्च प्रदान गरी सहिकतााको रुपमा लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतिाई सहयोग गनुा हो । 
यसको अन्य भलूमका दहेाय बमोलिम हुनेछ्ः- 

१. सब ैलनकायहरूको सहकायामा लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा कायामा सहयोग गने, 
२. लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतसँग समन्वय गरी बैठकहरू सञ्चािन गन,े 
३. लवपद ्सम्बन्धी त्याङ्क सङ्किन, प्रकोप िोलर्खम लवशे्लर्षर् आलद कायामा समन्वय गने र प्रालवलधक तथा लवलिय 

सहयोग प्रदान गने, 
४. प्रभावकारी प्रलतकाया र पवूातयारीको िालग मखु्य लसिान्त वा न्यनूतम मापदण्डका वारेमा समन्वय गने, 
५. लवगतका अनभुवको आधारमा सर्िता, लसकाई, चनुौलत तथा कमीकमिोरी पलहचान गने, 
६. लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना तिुामा प्रलक्रयामा सव ैलवर्षयक्षेत्रका अगवुा तथा सदस्य संस्थाहरू िगायत अन्य 

सरोकारवािाहरूको सहभालगता सलुनलित गन,े 
७. कायाशािाको नलतिा तयार गन ेर सम्बलन्धत तहमा कायारत मानवीय सहायतामा संिग्न लनकायहरूिाई िानकारी गराउन े

तथा स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतमा लवर्षयक्षेत्रको योिना मस्यौदा पेश गन,े 
 

अनुसूची-७ 

काययशाला गोष्ठीको काययसचूी 
काययशाला गोष्ठीका विषयबस्तु देहाय अनुसार रहेका छन:् 
१. सन्दभा सामग्रीको पनुराविोकनबाट प्राप्त लनचोड,   
२. लनकायगत श्रोत, साधन तथा क्षमताहरू,  
३. सम्भालवत प्रकोप तथा सोको प्रभाव क्षेत्र,   
४. लवर्षयक्षते्र केलन्रत योिना र समहूगत छिर्ि, 
५. तीनै चरर्का योिनावि कायाहरूको पलहचान र प्राथलमकीकरर्,  
६. योिना गररएका कायाहरूमा सम्बलन्धत लनकायको दालयत्व तथा भलूमका,  
७. आवश्यकता तथा क्षमता लवशे्लर्षर् र क्षमता अलभबलृि गन ेरर्नीलत, 
८. अन्तर सम्बलन्धत सवािहरुको सम्बोधन, 
९. सहकाया र समन्वयका क्षते्रहरु र सरोकारवािाहरू, 
१०.अनगुमन, मलू्याङ्कन तथा लसकाई योिना, 

िावथ उवल्लवित छलफलका विषयको सवंक्षप्त वचनारी देहाय अनुसार छाः- 
१. सन्दभय सािग्रीको पुनरािलोकनबाट प्राप्त वनचोड 

लवर्षयक्षेत्रका सम्बलन्धत सदस्यिे सम्भालवत प्रकोप, सङ्कटासन्नता तथा िोलर्खमको अवस्थाको बारेमा गररएको 
पनुराविोकन र िोलर्खम लवशे्लर्षर् गोष्टीको मखु्य सत्रमा प्रस्तुत गनछेन ्। सहभागीहरूिे यसमा छिर्ि गरी 
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आवश्यकता भए पररमािान गना सझुाव लदन सक्छन ्। यस्तो सझुाव गोष्टी समाप्त भएपलछ पलन लिन सलकनेछ । 
गाउँ/नगरपालिकाको प्रकोप, सङ्कटासन्नता तथा िोलर्खम लवशे्लर्षर्को लनचोडमा छिर्ि गरीन्छ । 

२. वनकायगत उपलब्ध स्रोत साधन तथा क्षिताहरू 
पवूातयारी तथा प्रलतकाया क्षमताका बारेमा लवशे्लर्षर् गदाा लवर्षयक्षेत्रका अगवुा र अन्य सम्बलन्धत लनकायसँग छिर्ि गरी 
लनक्यौि गनुा पदाछ । यसको संशे्लर्षर् कायाशािामा प्रस्तुत गररनछे । हरेक लनकायिे पवूातयारी र प्रलतकाया गनाका िालग 
आरु्सँग भएका स्रोत र साधनको सचूी तयार गनुापदाछ । 

३. सम्भावित प्रकोप र सोको प्रभाि के्षत्र 
आधारभतू अध्ययनमा सम्बलन्धत तहका प्रकोहरूको पलहचान, सङ्कटासन्न क्षते्र तथा पनासक्न ेप्रभावको मलू्याङ्कन र 
िेर्खािोर्खा गनुापदाछ । यसको प्रलतवेदन कायाशािामा प्रस्तुत गनुापदाछ । िोलर्खम लवशे्लर्षर् गदाा दईुवटा आयाममा ध्यान 
लदनपुदाछ्ः  
क) प्रकोपको घटना घट्न सक्न ेसम्भावना, 
र्ख) सो प्रकोपबाट िनताको िीउधन, पवूााधार तथा सावािलनक सेवा प्रवाहमा पनासक्न ेअसर र प्रभाव  सामान्यतया 

लवपद ्िोलर्खम लवशे्लर्षर्का आधारमा प्रकोपहरू छनौट गरी योिना तयार गररन्छ । प्रकोपको छनौट गदाा प्रकृलत, 
सम्भालवत मात्रा र सम्भालवत आपत्कािीन अवस्थािाई आधार मान्न सलकन्छ । कलहिेकाँही मात्र हुन ेभएता पलन 
भकूम्प िस्ता प्रकोपिे ठूिो िनधनको क्षलत पगु्न सक्दछ । 

४. विषयके्षत्र केन्रीत योजना र सिूहगत छलफल 
सहभागीहरूिाई आफ्नो संस्थाको कामसँग सम्बलन्धत लवर्षयक्षते्र छनौट गना िगाउन ुपदाछ । यलद एउटै संस्था एकभन्दा 
वढी लवर्षयक्षेत्रसँग सम्बलन्धत भएमा संस्थाका तर्ा बाट अन्य सदस्य समते सहभागी गराउन वा सबैभन्दा वढी योगदान 
गना सलकने लवर्षयक्षेत्र छनौट गरी समहू लनमाार् गना सलकन्छ ।  

५. तीनै चरणका योजनािद्द काययहरूको पवहचान र प्राथविकीकरण 
पवूातयारीका कायाहरूमा सामान्य पवूातयारी र पवूाानमुानमा आधाररत पवूातयारी र आपतकािीन अवस्थाका कायाहरू हुन 
सक्नेछन ्। उदाहरर्का िालग केही पवूातयारी कायाहरू लनम्न हुन सक्नछेन:् 
क)  सम्बलन्धत तहका प्रत्येक लवर्षयक्षेत्रमा पवूातयारी र प्रलतकाया गलतलवलधहरूमा संिग्न एक सलक्रय सचूना व्यवस्थापन 

संयन्त्र सुलनलित गने, 
र्ख)  लवपद ्पवूातयारी र  प्रलतकायाको िालग स्वयंसेवकहरू र प्रलशक्षकहरूको क्षमता अलभवलृि गने, 
ग)   स्थानीय समदुायिाई पवूाानमुानका साथै पवूासचूना प्रर्ािी, सरूक्षा तथा उिार सामग्री र उपकरर्िे सबि बनाउन,े 
घ)  प्रारलम्भक िेर्खािोर्खा, मलू्याङ्कन र लवस्ततृ घरधरुी सवेक्षर् र्ारम तथा प्रारूप तयार गने, 
ङ)   त्याङ्क सङ्किनका िालग आवश्यक र्ाराम तयार गने, 
च)   पवूाानमुान सचूना तथा सतका ता सन्दशेहरूका िालग सञ्चारको माध्यमहरूको लवस्ततृ अलभिेर्ख राख्न,े 
छ)  पवूातयारी र प्रलतकाया लक्रयाकिापहरूका िालग आवश्यक मानवीय, भौलतक तथा लविीय स्रोतहरू पलहचान गने, 
ि)  िनसंख्या, सङ्कटासन्न समदुाय, सामालिक सेवा, क्षमता प्रर्ािी, सरूक्षा लस्थलत, िीलवकोपािान, बसोबासको 

अवस्था, र्खलु्िा ठाउँहरू, यातायात र पवूााधार सम्बन्धी सचूना प्राप्त गने, 
झ)  सरुलक्षत मागाहरू, र्खोि तथा उिार मागाहरू, सङ्कटासन्न समदुायमा हलेिप्याड, अवतरर् र ड्रप िोन पलहचान गने, 
ञ)  सम्बलन्धत तहमा पवूातयारी तथा प्रलतकाया टोिी गठन गन ेर उनीहरूिाई तालिम प्रदान गने, 
ट)   अस्थायी आपत्कािीन आश्रय स्थि, र्खाद्य तथा गरै-र्खाद्य वस्तुहरूका िालग भण्डारर् गहृ र भण्डारर् स्थिको 

पलहचान गने, श्रोत सामाग्रीको आंकिन र नपगु सामाग्रीको िोहो गन,े 
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ठ)   आपतक्ािीन राहतको िालग आवश्यक पन ेर्खाद्य तथा गरै र्खाद्य बस्तहुरूको बिार सवेक्षर् गने, 
ड)   स्वास््य सरूक्षा योिना तयार गने, अस्थायी स्वास््य केन्र पलहचान गने, 
ढ)   लवद्याियहरूको िोलर्खमको आधारमा वलगाकरर् गद ैसरूक्षा योिना तयार गन,े आकलस्मक योिना बनाउन,े 
र्)  िीलवकोपािानका उपायहरु (गाईपािन, बाख्रापािन, सुगँरु र कर्खरुा र्माहरू, माछा पोर्खरी, तरकारी र्खतेी िगायत 

अन्य पेशा तथा व्यवसाय) र सरूक्षाका अन्य उपायहरू बारे योिना बनाउने, 
त)   बाढी लनकास र नहरहरू सर्ा रहकेा सलुनलित गने, संवेदनशीि संरचनाको मिबतुीपना िेर्खािोर्खा गने, 
थ)   सरूक्षा लनकाय र स्वयम ्स्वकिाई र्खोि तथा उिार तालिम प्रदान गन,े 
द)   पवूातयारी वारेमा रािनैलतक दि र नागरीक समािका िालग संयिु अलभमरु्खीकरर् गन,े 
ध)   कायासञ्चािन लवलध सलहतको आपत्कािीन प्रलतकाया कोर्षको लवकास गन े

केही प्रवतकाययका काययहरू वनम्न हुन सक्नेछन:् 
क) लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको आकलस्मक बैठक गने, 
र्ख) र्खोि तथा उिार टोिी र रुत प्रलतकाया टोिीको पररचािन गने, 
ग) घाइते तथा लवरामीिाई घमु्ती लक्िलनकहरू मार्ा त प्राथलमक उपचार गन,े 
घ) मालनसहरू र घरपािुवा िनावरहरू स्थानान्तरर् गने, 
ङ) सचूना सङ्किन गना, व्याख्या गना र पलु� गना आपत्कािीन सचूना प्रर्ािी (त्याङ्क–सचूना इकाई) स्थापना र 

सञ्चािन गन,े 
च) आपत्कािीन प्रलतकायाका िालग स्थानीय आपत्कािीन कायासञ्चािन केन्रिाई सलक्रय बनाउने, 
छ) आपत्कािीन आश्रयस्थि तथा राहत सामग्रीको व्यवस्था गन,े 
ि) बाढीको र्खतरा क्षेत्रमा नदीको सतह सतका ता तहभन्दा ति नझरेसम्म प्रलतघण्टाको अद्यावलधक सचूना प्रवाह िारी 

राख्न,े 
झ) सम्बि आपत्कािीन प्रलतकाया योिनाहरूिाई सलक्रय बनाउने, 
ञ) लवर्षयगतक्षेत्र (Cluster) र कायादि समहुिे आफ्ना सम्बलधत आपत्कािीन योिनाहरू सलक्रय बनाउन नेततृ्व गने । 

 
नोटाः 
१. पवूातयारी र प्रलतकाया लक्रयाकिापहरू सम्बन्धी थप िानकारी रालरिय लवपद ्प्रलतकाया कायाढाँचा, २०७५ बाट पलन 

लिन सलकनछे । 
२. प्रकोप पवूासचूना प्रर्ािी सम्बन्धी िानकारी रालरिय आपत्कािीन कायासञ्चािन केन्र वा सम्बलन्धत लिल्िा 

आपतक्ािीन कायासञ्चािन केन्र मार्ा त लिन सलकनेछ ।  
६. योजना गररएका काययहरूिा सम्बवन्धत वनकायको दावयत्ि तथा भूविका 

लबलभन्न लनकायहरूको लिम्मेवारी ऐन, लनयम, रालरिय लवपद ्प्रलतकाया कायाढाँचा तथा सम्बलन्धत लनकायको कायाक्षेत्र, 
कायाशताहरूमा उल्िेर्ख भए अनसुार हुन्छन ्। कायाशािामा सम्बलन्धत लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतका सदस्यहरू, 
लवर्षयक्षेत्रका सदस्यहरू, मानवीय कायामा संिग्न संस्थाहरूको भलूमकाको वारेमा छिर्ि गनुापछा । यस्ता कायाक्षेत्र तथा 
कायाशताहरूिाई स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिे आवश्यकता अनसुार थप स्प� गना सक्नेछ ।  

७. आिश्यकता तथा क्षिता विशे्लषण र क्षिता अवभबृवद्द गने रणनीवत 
योिना तिुामा गदाा यसको कायाान्वयनका िालग आवश्यक पने सामग्री, उपकरर्, िनशलि, आलथाक श्रोत र योिना 
कायाान्वयनमा संिग्न संस्थाहरूको क्षमता लवशे्लर्षर् गरी नपगु क्षमता पररपलूता गना आवश्यक रर्नीलत बनाउन ु पछा । 
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लवशे्लर्षर्मा लवपद ्घटना पिात् प्रभालवतहरूको मानवीय आवश्यकताको पवूाानमुान (िस्तै आश्रय स्थिमा आवश्यक 
पने र्खाद्यान्न, स्वास््य तथा सरसर्ाई सामग्री आलद), िनसङ्ख्याको लवशेर्षता (िस्तै्ः लिङ्ग, उमरे, आलथाक तथा 
सामालिक स्तर आलद), प्रभालवत समदुाय एवम ्सम्बलन्धत तहको प्रलतकाया क्षमताका साथै सम्भालवत भौलतक तथा 
वातावरर्ीय अवस्था (पह चँ मागा, बिार, सेवा प्रवाह आलदका अवस्था) िाई पलन समावेश गनुापदाछ । 

८. अन्तर सम्बवन्धत विषय, सिालहरूको सम्बोधन 
लवपदब्ाट मलहिा/परुुर्ष, वािवालिका, ज्येष्ट नागररक, अशि वा लबलभन्न कारर्िे लभन्न शारीररक तथा मानलसक 
अवस्था भएका व्यलिहरूमा र्रक–र्रक प्रभाव पदाछ । लवपद ् हुन ुअगावैको अवस्थामा समते समािका केही समहू 
तथा व्यलिहरु आलथाक तथा सामालिक लहसाविे सीमान्तकृत भएका हुन्छन ्। यसैिे सङ्कटासन्नता िेर्खािोर्खा, क्षमता 
लवकास र स्रोत पररचािन गदाा मलहिा, परुुर्ष, वािवालिका, ज्येष्ट नागररक, अशि वा लबलभन्न कारर्िे लभन्न शारीररक 
तथा मानलसक अवस्था भएका व्यलिको आवश्यकता र क्षमतािाई मध्यनिर राख्नपुदाछ । यी मदु्दािाई लवशेर्ष ध्यान 
परुय्ाई उनीहरूको र्रक आवश्यकता, योगदान र क्षमतािाई सम्वोधन गनुापदाछ । लवपदक्ो पवूातयारी तथा प्रलतकाया 
योिना तिुामा, कायाान्वयन तथा अनगुमनका हरेक चरर्मा सबैिे मलहिा/परुुर्ष, वािवालिका, ज्यषे्ट नागररक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यलि सलहत सामालिक तथा आलथाक रुपमा लपछलडएका समदुायको पह चँ, प्रलतनीलधत्व र सलक्रय 
सहभागीताको सलुनलितता गनुा पदाछ । 

९. सहकायय र सिन्ियका के्षत्रहरु र सरोकारिालाहरू 
योिना कायाान्वयनका िालग परस्पर सहकाया र समन्वयका क्षते्रहरू पलहचान गरी योिनामा समावेश गररन्छ । अन्य तह र 
लनकायसँगको समन्वय र सहयोगको संयन्त्र तथा सहकायाका क्षेत्रहरु लनधाारर् गररन ु पदाछ । अन्य तह र लनकायबाट 
आवश्यक पन ेसहयोग स्प� गरी समयमै िानकारी गराएमा उनीहरूिे आफ्ना योिनामा राख्न सक्छन ्। 

१०. अनुगिन, िूल्याङ्कन तथा वसकाई योजना 
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिनाि ेलनलदा� गरेका कायाहरूको कायाान्वयनको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गना िक्ष्य र 
सचूकहरू पररभालर्षत गरी अनगुमन, मलू्याङ्कन योिना तयार गनुा पदाछ ।   
प्रकोप अनसुार पवूातयारी तथा प्रलतकायाको अनगुमन तथा मलू्याङ्कन सामान्यतया दईु पटक गनुा उपयिु हुन्छ (िस्तै्ः 
बाढी, पलहरो िस्ता प्रकोपका िालग मनसनु पवूा र पिात, शीतिहर पवूा र पिात, अन्य प्रकोपको हकमा लवपद ्पिात्) । 
योिना कायाान्वयनको अवस्था र प्रभावकाररताको अनगुमन आवश्यकता अनसुार त्रमैालसक, चौमालसक, अधाबालर्षाक 
गना सलकन्छ । योिनाको कायाान्वयनको बालर्षाक मलू्याङ्कन र समसामलयक पररमािान गना सलकन्छ । प्रत्येक लवर्षयक्षते्रि े
पवूातयारी अवस्था र प्रलतकायाको मलू्याङ्कनको िालग आ–आफ्नो योिना बनाउन ुपदाछ । 
लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना कायाान्वयनको समग्र प्रभावकाररता र कमिोरी तथा लसकाईहरू मलू्याङ्कन गन े
काया गाउँ/नगरपालिकाको अनगुमन तथा सपुररवेक्षर् सलमलतिे गनुा पनेछ । यस सलमलतिे स्थानीय लवपद ् व्यवस्थापन 
सलमलतसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काया गनेछ । 
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अनुसूची-८ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सविवतिा विद्यिान पदावधकारीहरूको वििरण 

ि.स.ं नािथर पद वनकाय/कायायलय/ससं्था सम्पकय  नम्बर 

१ िािलवर भण्डारी  संयोिक  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८५८०८५१९९ 

२ मलुिदवेी रेग्मी  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८५८०५८१८१ 

३ लर्खम बहादरु बयक (क्षेत्री) सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८४४८१९००० 

४ याम बहादरु लब.लस सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८५८०५५०५६ 

५ बि बहादरु रोकाया  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८६९८३०७५४ 

६ हरर प्रसाद ढकाि  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८५८०२१३१७ 

७ लदपक कुमार थापा सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८६८००५५३१ 

८ नगेन्र बहादरु शाही  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८६५०८२५८४ 

९ परू्ा प्रसाद लघलमरे  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८४४८१०८१८ 

१० गोकर्ा नाथ गोगी  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका  ९८५८०४४७८९ 

११ उद्योग वालर्ज्य संघ अध्यक्ष सदस्य  उधोग वलर्ज्य संघ   

१२ लहरामलर् पौडेि  सदस्य  नेरेसो   ९८५८०५०३०१ 

१३ ईिाका प्रहरी कायाािय प्रमरु्ख   सदस्य  ई.प्र.का.  

१४ ईिाका प्रशासन कायाािय प्रमरु्ख सदस्य  ईिाका प्रशासन कायाािय  

१५ गंगादवे परुी  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका ९८४८२८०३३८ 

१६ नरेन्र भण्डारी  सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका ९८४४८७३५४० 

१७ अम्मर काकी सदस्य  पञ्चपरुी नगरपालिका ९८५८०५२५३४ 

१८ अिुान पौडेि  सदस्य सलचव पञ्चपरुी नगरपालिका ९८४८२४१६०३ 
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अनुसूची-९ 
नगरपावलकाको सािुदावयक विपद् व्यिस्थापन सविवत तथा काययदल 

१. ताउले सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नािथर पद िोबाइल न 

हीरा लवस्ट संयोिक ९८६८५६५२१४ 

अलवसरा शाही सदस्य 
 नारदा बडुवाि सदस्य 
 तका  भण्डारी सदस्य 
 रसकिा भण्डारी सदस्य 
 िनक रावि सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

चन्र ब भण्डारी संयोिक ९८४१८७०७५० 

भाविा संज्याि सदस्य 
 प्रकाश िैशी सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नािथर पद िोबाइल नम्बर 

धौिी ढकाि संयोिक 
 रेश्मा भण्डारी सदस्य 
 नामसरा िैसी सदस्य 
 पुिय सचुना काययदल 

नािथर पद िोबाइल नम्बर 

मीना शाही संयोिक ९८२४६६४७ 

मलनशा धमािा सदस्य 
 हररकिा भण्डारी सदस्य 
 

२. टााँटी(बाबीयाचौर) सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 

नाि थर पद िोबाइल न 

दउेरुपा धमिा संयोिक ९८६८११९२३६ 
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पिुा मन्दीर सदस्य 
 धनरुपा लव क सदस्य 
 नरबहादरु लव लस सदस्य ९८४८०९६०२२ 

लवस्ना लव क सदस्य 
 रलवना के सी सदस्य 
 िैकिा शालह सदस्य 
 भमुा लव क सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

पिुा मन्दीर संयोिक ९८६८९५९५६८ 

सकुमा नेपािी सदस्य 
 भागरथी बी क सदस्य ९८६०८९२४५६ 

िानकी ररमाि सदस्य ९८४९३७०३४६ 

िैसरा नपेािी सदस्य ९८४८६४२२४ 
प्राथिीक उपचार काययदल 

नािथर पद िोबाइल नम्बर 

शलुसिा नपेािी संयोिक 
 भरकिा लव क सदस्य 
 सालवत्रा शालह सदस्य 
 पूिय सचूना काययदल 

नाि थर पद िोबाइल नम्बर 

केशब न्यौपान े संयोिक ९८४८२९२७३७ 

िनुा लव क सदस्य 
 लगता परुी सदस्य 
 

३. दोभान  सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोबाइल न 

िनक सनुार संयोिक ९८६५७५८४५६ 

रतन लमनार सदस्य 
 हीरा शाक्य सदस्य 
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मनसरा लमनार सदस्य 
 परुपा माझी सदस्य 
 प्रकाश सनुार सदस्य 
 पसु्कि सनुार सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि पद िोबाइल न 

नन्दलसह लब क संयोिक 
 अिुान माझी सदस्य 
 नरेन्र दवेकोटा सदस्य 
 गोपी लमिार सदस्य 
 प्राथाविक उपचार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

शलुनता सनुार सदस्य 
 िक्ष्मी लमिार सदस्य 
 गोपी लमिार सदस्य 
 पुिय सचूना काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

महने्र लमिार संयोिक 
 हस्था माझी सदस्य 
 रेर्खा सनुार सदस्य 
 

४. तातापानी  सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 

नािथर पद िोबाइल न 

कलवराि माझी संयोिक ९८६८०२३८६० 

कमि माझी सदस्य ९८६८१२५२३८ 

धनराि माझी सदस्य 
 अमतृा माझी सदस्य 
 अलवराम कामी सदस्य 
 लवमा सनुार सदस्य 
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िोक बहादरु बिामी सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

हरीकिा लव क संयोिक ९८६८०९९३२१ 

िगत सावद सदस्य 
 परुपा माझी सदस्य 
 लवरर् ुिैसी सदस्य 
 कौशीिा बिामी सदस्य 
 पूिय सचूना काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

लनमिैा लव क संयोिक ९८६८०९९३२१ 

अलम्वका लव क सदस्य 
 वेिा माझी सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

अमतृा लव क संयोिक 
 लमना लव क सदस्य 
 वेिा माझी सदस्य 
 

५. जाि ुसािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोबाइल न 

भालगरलथ कुवर संयोिक ९८६३१५३६६४ 

अमर ब. लव क सदस्य 
 अम्मकिा लव क सदस्य 
 धन ब. रावि सदस्य 
 भरत लव क सदस्य 
 लवस्ना लव क सदस्य 
 िगत लव क सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 
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पलवत्रा रािी संयोिक 
 अलस्मता रािी सदस्य 
 राम ब. रािी सदस्य 
 अलनि रािी सदस्य 
 लदनेश लतरुवा सदस्य 
 पुयि सचुना काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

मानलसङ लव क संयोिक 
 लवन्द ुरािी सदस्य 
 लदपक ब. लव क सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

स्यानी रािी संयोिक ९८६७९१५२५७ 

परु्ा रािी सदस्य 
 अमतृा रािी सदस्य 
 

६. तल्लो विजु  सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोबाइल न 

ओमराि थापा संयोिक ९८६४९४७३८५ 

रामबहादरु नेपािी सदस्य ९८४७२८२११२ 

गरीमा थापा सदस्य ९८६८०९८५०८ 

कल्पना वयक सदस्य 
 र्खगेन्र वयक सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

िमनुा बयक संयोिक ९८४०६७५७५३ 

माया थापा सदस्य 
 कल्पना नेपािी सदस्य ९८४५५५३२७८ 

पलबत्रा थापा सदस्य ९८४५५६२७६२ 
पुयि सचूना दल 
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नाि थर पद िोबाइल न 

प्रशान्त लव क संयोिक ९८४२९५८४३४ 

उमेश लव क सदस्य ९८४५९२९९८७ 

पलवत्रा रोकाय सदस्य ९८६९७३६२२६ 
प्राथविक उपाचार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

ममता थापा संयोिक ९८६८०८९७७३ 

धलनराम थापा सदस्य ९८६९६५५४९४ 

कोकीिा नेपािी सदस्य 
 

७. कालाबन सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोबाइल न 

िगलदश लघलमरे संयोिक ९८६८०७४१८५१ 

शोन ुठकुरी सदस्य 
 मलनर्षा ठकुरी सदस्य 
 सपना ठकुरी सदस्य ९८४८२२८८३३ 

सरुि हमाि सदस्य 
 सालवत्रा क्ष्रेष्ट सदस्य 
 पलमािा ठकुरी सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

बाशदुबे कडेि संयोिक ९८४४८१६५५५ 

लमन बहादरु अलधकारी सदस्य ९८६८३४८५९४ 

कल्पना लव क सदस्य 
 गोमा कडेि सदस्य 
 मलन्दरा लव क सदस्य 
 प्राथविक उपाचार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

लगता हमाि संयोिक 
 र्खलगसरा लघलमरे सदस्य 
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सपना ठकुरी सदस्य 
 पुयि सचूना काययदल पद िोबाइल न 

लवलनता आचााय संयोिक 
 छाया िालमछान े सदस्य 
 हररमाया अलधकारी सदस्य 
 

८. ररङने सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नािथर पद िोबाइल न 

अािनु लघमीरे ररङन े ९८६८०६२८६६ 

लनरक लसक्दिे सदस्य 
 लटकाराम भण्डारी सदस्य ९८४८२८७२४५ 

तुिसी र्खनाि सदस्य 
 िानकी सापकोटा सदस्य 
 राम बहादरु लव क सदस्य 
 दउेकिा बढुा सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

रामप्रसाद पौडेि संयोिक ९८६७२७६७२६ 

पदम प्रसाद पौडेि सदस्य 
 माया लघमीरे सदस्य 
 पलवत्रादलेव भरु्षाि सदस्य 
 तुिसी भण्डारी सदस्य 
 पुयबसचूना काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

टीकाराम भण्डारी संयोिक ९८४८२८७२९५ 

भवुन सापकोटा सदस्य 
 पावाती र्खनाि सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

िक्ष्मी िोसी संयोिक ९८४८१०२३१६ 
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रामबहादरु लब क सदस्य 
 शलुनता लघमीरे सदस्य 
  

९. िुसायनी बारी सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोबाइल न 

लभमराि सबेुदी संयोिक ९८४८०००६११ 

कृरर्ा सिामी सदस्य 
 मना सिालम सदस्य 
 गोमा सापकोटा सदस्य 
 पिुा सिामी सदस्य 
 लडल्िरराम सापकोटा सदस्य 
 गगन पहराइ सदस्य 
 िोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

इन्रा सिालम संयोिक 
 लहमा थापा सदस्य 
 लटका सिालम सदस्य 
 अलनता मास्की सदस्य 
 पूियसचुना काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

ररता सिालम संयोिक 
 टेब बहादरु सिालम सदस्य 
 लसब बहादरु सिामी सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

लडिमाया सिालम संयोिक ९८६८४७१४८५ 

िलक्ष्म थापा सदस्य 
 पिुा सिालम सदस्य 
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१०.गल्फा सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नािथर पद िोबाइल न 

िक्षमर् लब क संयोिक ९८६५६०७३४२ 

िनक शाही सदस्य 
 ररता रािी सदस्य 
 लमना लव क सदस्य 
 पावाती लव क सदस्य 
 हका  ब शाही सदस्य 
 कररश्मा लव क सदस्य 
 िोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोबाइल न 

कमि टमाटा संयोिक 
 सालबत्रा बोहार सदस्य 
 लहमा शालह सदस्य 
 बश ुभिु सदस्य 
 पूिय सचूना काययदल 

नािथर पद िोबाइल न 

अािनु लब क संयोिक ९८४८२२४०२६ 

सरुि लब क सदस्य 
 लदपक नपेािी सदस्य 
 प्राथविक उपचार दल 

नािथर पद िोबाइल न 

िौमलत रािी संयोिक ९८४२२००३२४ 

गंगा लब क सदस्य 
 छत्र लब क सदस्य 
 

११. वतिाकुना सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नािथर पद िोबाइल न 

चन्र रािी संयोिक 
 ठग प्रसाद पौडेि सदस्य 
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कौशीिा शाही सदस्य ९८६९८७३०७२ 

सालवत्रा लव क सदस्य 
 गिराि दवेकोटा सदस्य 
 राि ब. शाही सदस्य 
 नगेन्र िैशी सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नािथर पद िोिाइल नं. 

नगेन्र िैशी संयोिक 
 डम्बर शाही सदस्य 
 नवि लसङ रािी सदस्य 
 छत्र ब. शाही सदस्य 
 मान ब. शाही सदस्य 
 साबीत्रा लव क सदस्य 
 पूिय सचुना काययदल 

नािथर पद िोिाइल नं. 

मान ब. शाही संयोिक 
 कृपाराम ढकाि सदस्य 
 पहिमान रािी सदस्य 
 नवि लसङ रािी सदस्य 
 प्राथिीक उपचार काययदल 

नािथर पद िोिाइल नं. 

ममता लव क संयोिक 
 अलस्मता शाही सदस्य 
 कमि ढकाि सदस्य 
 

१२. राग सािुदायीक विपद् ब्यबस्थापन सविवत 
नाि थर पद िोिाइल नं. 

भत बहादरु थापा मगर संयोिक ९८६५३६७१२४ 

डम्मर रािी सदस्य 
 रेर्खा रािी सदस्य 
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चन्र ब नेपािी सदस्य 
 माया र्खराि सदस्य 
 िाि ब थापा सदस्य 
 पवन थापा सदस्य 
 खोज तथा उद्दार काययदल 

नाि थर पद िोिाइल नं. 

कमिा लव क संयोिक 
 गर्शे काकी सदस्य 
 लदपा रािी सदस्य 
 डम्मर रािी सदस्य 
 रमेश लतरुवा सदस्य 
 प्राथविक उपचार काययदल 

नाि थर पद िोिाइल नं. 

दगुाा थापा मगर संयोिक 
 क्षेत्र ब थापा मगर सदस्य 
 चन्र ब नेपािी सदस्य 
 पूिय सचुना काययदल 

नाि थर पद िोिाइल नं. 

कमिा आिे संयोिक 
 गर्शे काकी सदस्य 
 लदपा रािी सदस्य 
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अनुसूची-१० 
योजना अनुगिन, िूल्याङ्कन तथा वसकाई संशे्लषण प्रारुप 

 क. विपद् 
िस ं सचूकहरू अिवध 

१. सािान्य पूियतयारीको लावग 

पूियतयारीका सचूकहरू 

१ स्थानीय आपत्कािीन कायासंचािन केन्र संचािन भएको   

२ र्खोि उिार तथा राहत सामग्रीको भण्डारर् मौज्दात रहकेो   

३ वडामा सामदुालयक प्रथम उिारकहरू तयार भएको   

४ वडामा सामदुालयक लवपद ्तथा ििवाय ुसचूना केन्र स्थापना भएको   

५ लवपद ्सम्बन्धी लववरर् नगरपालिकाको वभेसाइटमा अपडेट गन ेवेभ पोटाि संचािन भएको   

६ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन प्रयोिनका िालग हलेिप्याड लनमाार् भएको   

७ लवपद ्पवूातयारी तथा प्रलतकाया योिना वालर्षाक रूपमा अद्यावलधक भएको   

२. सिन्िय, िोज तथा उद्दार विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकहरू 

१ र्खोि उिार तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको लववरर्   

२ समन्वय बैठकको लनर्ाय पलुस्तका   

३ वडा तहको र्खोि उिार कायादिहरूको लववरर्   
प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ र्खोि उिार कायाको लववरर्   

२ र्खोि उिार टोिीको पररचािन   

३ आकलस्मक बैठकको लनर्ाय पलुरतका   

३. प्राथविक उपचार स्िास््य तथा पोषण विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकरू 

१ प्रत्येक वडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको लववरर्   

२ स्वास््य संस्थामा रालर्खएको और्षलधको बर्र स्टकको अद्यावलधक लववरर्    

३ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कािीन योिना   

४ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कािीन योिना   

प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ प्राथलमक उपचार सेवा प्राप्त गरेको िनसंख्या   

२ पोर्षर्यिु र्खानेकुरा उपिब्ध भएको िनसंख्या   

३ स्वास््य क्षेत्रको पनुस्थाापन तथा पलुनामाार् योिना   
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िस ं सचूकहरू अिवध 
िस ं सचूकहरू अिवध 
४.  अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य  सािग्री र राहत व्यिस्थापन विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकरू 

१ 
कलम्तमा १०० घर पररवारिाई पगु्न ेन्यनूतम मापदण्ड अनसुारको आवश्यक गैर र्खाद्य 
सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको 

  

२ आपत्कािीन समयमा र्खाद्यान्न आपलूताको िालग सम्झौता भएको   

३ प्रत्येक वडामा अस्थायी आश्रयस्थिको िालग ठाउँको पलहचान भएको    

४ 
अस्थायी आश्रयस्थिको िालग भवन लनमाार् भएको वा आश्रयस्थि लनमाार्का 
समग्रीहरूको बन्दोबस्त भएको 

  

५ 
आपत्कािीन प्रयोिनका िालग यातायात संचार तथा बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको व्यवस्था 
भएको 

  

प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ लवपदबाट लवस्थालपत पररवारिाई अस्थायी आश्रयस्थि उपिब्ध गराएको लववरर्   

२ प्रभालवत पररवारिाई र्खाद्य तथा गरै र्खाद्य सामग्री उपिब्ध गराएको लववरर्   

३ प्रभालवत पररवारिाई राहत सामग्री उपिब्ध गराएको लववरर्   

४ नगद सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरर्   

५. िानेपानी सरसफाई तथा स्िस्छता प्रिधयन विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकरू 

१ आपत्कािीन सरसर्ाई र स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको   

२ 
पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा र्खानेपानी आपलूताको श्रोत र माध्यम तयार 
गररएको 

  

३ सरसर्ाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सचूना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार भइा प्रसारर् गररएको   

प्रवतकाययका सचूकहरू 
१ मापदण्ड अनसुार र्खानेपानी उपिब्ध भएको पररवार   

२ प्रभालवत समदुाय तथा आश्रयस्थिमा मापदण्ड अनसुारको सरसर्ाइाको प्रवन्ध   

६. सरंक्षण तथा वशक्षा विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकरू 

१ लशक्षा क्षते्रको लसकाई लनरन्तरता योिना तयार भएको   

२ लवद्यािय सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सलमलत र प्रअिाइा अलभमरु्खीकरर् गररएको   

३ सब ैलवद्याियमा लवद्यािय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत र कायादि गठन भएको   
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िस ं सचूकहरू अिवध 

४ लवद्यािय र नगरपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमिेुसन अभ्यास भएको   

िस ं सचूकहरू अिवध 
प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ अस्थायी लसकाइ केन्रहरूको लववरर्   

२ वैकलल्पक लसकाइ संचािन भएको लववरर्   

३ लशक्षा क्षते्रको पनुलनामाार् योिना   

७. विपद् लेिाजोिा तथा सचूना व्यिस्थापन विषयगत के्षत्र 

पूियतयारीका सचूकरू 

१ नगरपालिकामा लवपद ्िेर्खािोर्खा टोिी तयार भएको   

२ क्षेत्रगत िेर्खािोर्खा र्ारम तयार भएको   

३ लवपद ्िेर्खािोर्खा टोिीिाई लवपद ्िेर्खािोर्खा सम्बन्धी तालिम लदइएको   

४ 
स्थानीय आपत्कािीन काया संचािन केन्रको लवपद ्सचूना संकिन व्यवस्थापन र प्रसारर् 
प्रलक्रया तय भएको 

  

प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ रुत िेर्खािोर्खा प्रलतवेदन (कुन ैलवपद ्लवशेर्ष)   

२ क्षेत्रगत लवस्ततृ िेर्खािोर्खा प्रलतवेदन  (कुन ैलवपद ्लवशेर्ष)   

३ स्थानीय आपत्कािीन काया संचािन केन्रमा लवपद ्सम्बन्धी लववरर् अद्यावलधक भएको   

८. पुनस्थायपन, तथा पुनवनयिायण विषयगत के्षत्र 
पूियतयारीका सचूकरू 

१ पलहचान गररएका आश्रयस्थिमा सडक र्खानपेानी सरसर्ाइा पवूााधार तयार भएको   

२ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन प्रयोिनको िालग हलेिप्याड लनमाार् भएको   

३ पवूााधारहरू लवपद ्िोलर्खमबाट सरुलक्षत बनाइएको   
प्रवतकाययका सचूकहरू 

१ लवपदबाट क्षलत भएका पवूााधारको ममात भएको   

२ िीलवकोपािान सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरर्   

३ क्षेत्रगत पनुस्थाापन तथा पनुलनामाार् योिना   

४ पनुलनामाार् कायाको प्रगलत लववरर्   
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पूियतयारी तथा प्रवतकायय योजना अनुगिनका लावग सूचक तथा लक्ष्यहरू 
 ि. पूियतयारी तथा प्रवतकायय योजना कायायन्ियन अिस्था र वसकाई सम्बन्धी ढााँचा 

ि.स.ं 
पूियतयारी तथा 

प्रवतकायय सम्बन्धी 
काययहरु 

िुख्य वजम्िेिार 
वनकाय 

कायायन्ियनको 
अिस्था 

असल अभ्यास तथा 
किीकिजोरी 

सझुाि 

            

            

            

            

            
नोटः अनगुमन, मलू्याङ्िन तथा डसिाइलाई अन्द्य स्थाडपत प्रचलनिा ढााँचामा पडन अडिलेखन गनय सडिन्द्छ ।  

 
ग. विपद् पूियतयारी तथा प्रवतकायय योजना पुनरािलोकन सिय तावलका  

योजना पुनरािलोकन 
गररने अिवध 

वजम्िेिार 
वनकाय 

गनुयपने िुख्य कायय (बैठक 
गने,बजेट व्यिस्था आवद) 

अको योजना पुनरािलोकन िा 
अद्यािवधक गने बैठकको अनुिावनत 

विवत 

        

        

        
 घ. घटना वििरण प्रवतिेदनलढााँचा 

१. तयार गने गाउँ/नगरपालिका: 
२. प्रलतवेदन तयार गरेको लमलत्ः 
३. पेश गरेको लनकाय्ः (लिल्िा लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत, प्रदशे सरकार, सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रािय आलद)   
४. बोधाथा्ः (लिल्िा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, प्रदशे सरकार, सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय आलद)  
५. प्रलतवेदन अवलध (.......दलेर्ख......सम्म)  
६. सामान्य अवस्था (प्रभालवत क्षेत्र, प्रभालवत िनसङ्ख्या, क्षलत भएको घर आलद) 
७. पवूातयारी कायाको लववरर्  
८. पवूातयारी योिना (सरकारी लनकाय, नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, गैरसरकारी क्षते्रबाट प्रदान गररन े पवूातयारी 

योिना/काया) 
९. र्खोि, उिार र राहतको लववरर् (सरकारी, गरै सरकारी, नपेाि रेडक्रस सोसाईटी र रारि सङ्घीय लनकायहरूबाट 

भएको र्खोि, उिार र राहत) 
१०. र्खोि, उिार र राहतको योिना (सरकारी, रेडक्रस, गैरसरकारी क्षते्रबाट प्रदान गरीने र्खोि, उिार र राहतको योिना) 
११. पवूातयारी तथा र्खोि, उिार र राहतमा दलेर्खएका कमी वा कलठनाई 
१२. समस्या समाधानका उपाय वा अवश्यक सहयोगको अपके्षा 
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अनुसूची-११ 
नगरपावलकािा रहेका विपद् व्यिस्थापनका लागी िौज्दात सािग्रीहरुको वििरण 

ि.स.ं स्रोत, साधन पररिाण भण्डारण स्थल, स्थान 

१ बेल्चा  ३ पालिका 
२ गैटी ८ पालिका 
३ िाइर् ज्याकेट १५ पालिका 
४ रबर बोट २ पालिका 
५ क्िाईलम्बङ्ग रोप २०० लम. पालिका 

६ Ladder with slider aluminium 20-24 fit २ पालिका 

७ Hydrolic hack capacity 5 Ton १ पालिका 
८ हाते पंिा  ७ िोडी पालिका 
९ सेफ्टी हले्मटे ७ पालिका 

१० हाते माईक  १ पालिका 
११ हडे िाईट ५ पालिका 
१२ हाते टचा २ पालिका 
१३ लस�ट्ट १४ पालिका 
१४ सेफ्टी भे� १० पालिका 
१५ Fire rake १ पालिका 
१६ power chain saw हाते आरा १ पालिका 
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अनुसूची-१२ 

वजल्ला विपद् ब्यिस्थापनका लावग सिन्िय तथा सूचना व्यिस्थापन विषयगत के्षत्र सदस्यहरुको 
सम्पकय  सूवच 

ि.स.ं कायायलय/ वनकाय कायायलय प्रिुि 
सम्पकय   

िोिाइल नं. 
कायायलयको 

फोकल ब्यवि 
सम्पकय  नं. 

१ लिल्िा प्रशासन 
कायाािय 

श्री र्खगेन्रप्रसाद 
ररिाि  

९८५८००७७७७ श्री पदमिाि 
िालमछाने 

९८५८०२३८५५ 

२ लिल्िा समन्वय सलमलत श्री बाबरुाम नेपािी ९८५८०५९२२२ श्री मेघनाथ 
सापकोटा 

९८५८०५९२२३ 

३ श्री नयाँ सविु गर् 
नेपािी सेना   

श्री रुपक थापा ९८५५०७२१७४ श्री कर्ा गरुुङ्ग ९८४८४४८१०५ 

४ लिल्िा प्रहरी कायाािय  श्री पदम बहादरु लव� ९८५८००५५५५ श्री लनरि काकी ९८५८०६६०५५ 

५ सशस्त्र प्रहरी बि, नेपाि 
नं. ३२ गर् ह.ेक्वा 
रिकािी, सरु्खेत 

श्रीलवमि डाँगी ९८५१२७२०५० श्री करर् लसंह 
धामी 

९८५११४७७७४ 

६ नेपाि रेडक्रस  सोसाइटी  श्री रामिाि आचााय  ९८५८०५२३१० श्री गोलवन्द 
आचााय  

९८५८०५२३२६ 

७ नेपाि टेलिकम  श्री सन्तोर्ष शमाा ९८५११३१८५४ श्री प्रमे कुमार 
लगरी  

९८५८०५१२११ 

८ श्री िि तथा मौसम 
लवज्ञान कायाािय 
कोहिपरु  

श्री लवनोद पराििुी ९८५११५८५८५ श्री ओम बहादरु 
शाही  

९८४८०३८१६२ 

९ श्री भकुम्प मापन केन्र, 
सरु्खेत 

श्री बि बहादरु 
तामाङ्ग 

९८५६०५६५५० श्री लतथाराि 
दाहाि 

९८४८०४७०७३ 

१० नेपाि पत्रकार महासंघ श्री िलित बसेि  ९८४८०४८१७४   

११ रालरिय अनसुन्धान श्री ियेन्र प्रसाद 
उपाध्याय 

९८५८०६०३९५   

१२ लिल्िा आपत्कालिन 
काया संचािन केन्र  

श्री पदमिाि 
िालमछान े

९८५८०२३८५५ श्री नबराि 
बम 

९८४८३०२५५३ 
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अनुसूची-१३ 
वबवभन्न वनकायसंग भएका दक्ष जनशविको वििरण 

क) नेपाल प्रहरी िातहतका कायायलयहरुिा रहेका जनशविहरु तथा विपद् प्रभावित के्षत्र 

ि.स. यूवनटको नाि स्थान 
उपलब्ध 
जनशवि 

१ लिल्िा प्रहरी कायाािय सरु्खते सरु्खेत लिल्िा सबै २२० 

२ ई.प्र.का. बालबयाचौर  पञ्चपरुीन.पा.४,५,६ र ८ २८ 
३ ई.प्र.का. गटुु चौकुनगेा.पा. ६, ७ र ८ ११ 
४ प्रहरी चौकी बड्डीचौर बराहतािगा.पा. ५,६,८,९ र १० ७ 

५ प्रहरी चौकी लबिौरा  चौकुनगेा.पा. ३,४ र ५ ६ 
६ प्रहरी चौकी लवद्यापरु पञ्चपरुीन.पा ८ र ९ ६ 
७ प्रहरी चौकी छाप्र े पञ्चपरुीन.पा ७ ५ 
८ प्रहरी चौकी रानीघाट बराहतािगा.पा. १ र २ ५ 
९ प्रहरी चौकी सािकोट पञ्चपरुीन.पा. १, २ र ३ तथा बराहताि गा.पा ६ ६ 

१० अ. प्रहरी चौकी िगाम चौकुनगेा.पा १, २ र ३ ५ 
११ अ. प्रहरी चौकी तरगां बराहताि गा.पा. ३ र ४ ५ 
१२ अ. प्रहरी चौकी तातापानी पञ्चपरुीन.पा १० र ११ ६ 
१३ अ. प्रहरी चौकी घाटगाउँ चौकुनगेा.पा. ९र १० ५ 
१४ इिाका प्रहरी कायाािय िेकबेशी  िेकबेशीन.पा. १,२,३,४,६,७,८,९ र १० १६ 

१५ अ. प्रहरी चौकी नटेा िेकबेशीन.पा ५ ५ 

१६ नगर प्रहरी कायाािय वीरेन्रनगर नगरपालिका ३ दलेर्ख १० ४१ 

१७ इिाका प्रहरी कायाािय बादलेपपि लसम्तागा.पा ६ र ७ २० 

१८ प्रहरी चौकी आिी लसम्तागा.पा ४, ५,८ र ९ ५ 

१९ प्रहरी चौकी आग्रीगाउ लसम्तागा. पा. १, २ र ३ ६ 

२० इिाका प्रहरी कायाािय लछन्च ु भ.ेग. न.पा १, २,३,४,५,१० र १२ १५ 
२१ प्रहरी चौकी रामघाट भे. ग. ११ र १३ ५ 

२२ प्रहरी चौकी मेहिकुना  गभुााकोटन.पा. ६, ७, ८,१० र ११ ७ 
२३ प्रहरी चौकी मािारानी गभुााकोट न.पा १ र २ ४ 
२४ 

प्रहरी चौकी गमुी  
िेकवेशी न.पा  १ र २ तथा  
गभुााकोट न.पा  १२,१३ र १४ 

४ 

२५ अ. प्रहरी चौकी बोटेचौर गभुााकोटन.पा. ३, ४ र ५ ५ 
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२६ अ.प्रहरी चौकी िहरे भे.ग. न.पा. ६, ७, ८ र ९ ३ 
२७ अ. प्रहरी चौकी धारापानी गभुााकोट न.पा ३ ३ 

२८ अ. प्रहरी चौकी बबई भे.ग. न.पा ५ ७ 
२९ प्रहरी चौकी सबु्बाकुना वी.न.न.पा १०, ११ र १३ १५ 

३० प्रहरी चौकी बाङ्गलसमि वी.न.न.पा १ र २ १३ 

३१ 
अ. प्रहरी लबट गोठीकाडाँ 

वी.न.न.पा १३ र १४ मालथल्िो भेग र  
बराहताि गा.पा. ९ र १० 

७ 

३२ इिाका प्रहरी कायाािय अविलचङ्ग लचङगाडगा.पा १,५,६ र बी.न.न.पा. १५ र १६ ११ 

३३ प्रहरी चौकी मटेिा लचङगाडगा.पा. २, ३र ४ ६ 

३४ अ. प्रहरी लबट िाटीकोइिी वी.न.न.पा ९ र १० आधा ५ 

३५ अ.प्रहरी लबट सहकारी चोक वी.न.न.पा. १२  ५ 
 
ि) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल िातहतका कायायलयहरुिा रहेका जनशविहरु 

वस.नं. युवनटको नाि विपद् के्षत्र 
उपलब्ध 
जनशवि 

१ सशस्त्र प्रहरी बि नपेाि नं ३२ गर् 
ह.ेक्वा. रिकािी बाङ्गेलसमि, 
सरु्खेत । 

लनकासर्खोिा, इत्रामर्खोिा, र्खोकेर्खोिा, रानीघाट, 
आपर्खोिी, र्खोिा कटान तथा िबस्ता, गपु्तीपरु, 
र्खोिीगाउ, लतिपरु डुबान क्षेत्र । 

२८५ 

२ सशस्त्र प्रहरी बि सरुक्षा बेस, गमुी । लछन्च ुसडक, िािरकोट सडक र बबई र हरे र्खण्डमा पलहरो 
तथा सवारी दघुाटना । 

३२ 

३ सशस्त्र प्रहरी बि सरुक्षा बेस, गटुु । भेरी कर्ाािी नदी लकनारामा भएका िाम ु कुईने घाटगाउँ र 
तरंगा बस्तीहरु 

३४ 

४ सशस्त्र प्रहरी बि नपेाि प्रस्तालवत 
तालिम लशक्षािय लनमाार् स्थि सरुक्षा 
बेस, घमुर्खहरे । 

भेरी कर्ाािी नदी लकनारामा भएका िाम ु कुईने घाटगाउँ र 
तरंगा बस्तीहरु 

२८ 

 
ग) नेपाली सेना िातहतका कायायलयहरुिा रहेका जनशविहरु 
वस.नं. युवनटको नाि विपद् के्षत्र उपलब्ध जनशवि 

१ नयाँ सबिु गर्, 
कपासे सरु्खते  

लनकासर्खोिा, इत्रामर्खोिा, र्खोकेर्खोिा, रानीघाट, आपर्खोिी, 
र्खोिा कटान तथा िबस्ता, गपु्तीपरु, र्खोिीगाउ, लतिपरु डुबान क्षते्र 
र भेरी कर्ाािी नदी लकनारामा भएका िाम ुकुईन ेघाटगाउँ र तरंगा 
बस्तीहरु । 

 

२ सरुक्षा वेस लछन्च,ु 
सरु्खेत  

लछन्च ुसडक, िािरकोट सडक र बबई र हरे र्खण्डमा पलहरो तथा 
सवारी दघुाटना भरेी नलद िगायत अन्य सहायक नदीहरु । 
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घ)  वजल्लािा रहेको दिकल चालकको वििरण 
ि.
स. 

दिकल  सेिा  सचंालन 
गने  वनकाय 

दिकल 
नं. 

कायायलय 
कोन. 

चालक को 
नाि 

चालकको 
व्यविगत नं  

कैवफयत 

१ 
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अनुसूची १४ 
वनिायण व्यिसायी संघ सुिेतिा आिद्द वनिायण व्यिसायीहरुसंग रहेको हेवभ उपकरणहरुको वििरण 

क्र
. स

. सामाग्रीह
रुको नाम 

उपिब्ध हुन ेलनकाय र उपिब्ध संख्या 
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१ िेलसलव वटा ० ० ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० २ ३ 

२ रोिर वटा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३ भ्याकु 
िोडर 

वटा ० ० ० ० १ ० ० १ १ १ १ १ ० २ ८ 

४ ट्याक्टर वटा ० ० ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० 
 

१ 

५ लटप्पर वटा ० ० ० ० २ १ १ ० ० ० ० २ ० २ ८ 

६ स्काबेटर वटा ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ ० ० १ 

७ हभेीिक वटा ० ० ० २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

८ वानटन वटा ० ० १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

९ लिप वटा ० ० १० २ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १२ 

१० एम्विेुन्स वटा ० ० ० १ ० ० २ ० १ ० ० ० ० ० ४ 

११ दमकि वटा ० ० ० ० १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० २ 

१२ Rubber 
boat  

वटा १ ० ० ० ० १ ० ० २ ० ० ० ० ० ४ 

१३ मोटर 
साइकि 

वटा ० ० ३७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ३७ 

१४ िक वटा ० ० १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ 
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अनुसूची-१५ 
स्थानीयतहिा काययरत स्िास््य शािा सयंोजकहरु र सह संयोजकहरुको वििरण 

ll;;==  
gg++  

::yyffggLLoo  ttxxssff]]  ggffdd  ssdd{{rrff//LLssff]]  ggffddyy//  ssdd{{rrff//LLssff]]  kkbb  ;;DDkkss{{  gg++DDaa//  

! u'ef{sf]6 gu/kflnsf dx]z s'df/ k'/L :jf:Yo zfvf k|d'v ९८६८१६९२८२ 
cgGt vqL l;=c=x]=j= ९८४८१९०६०० 

@ rf}s'g] ufpFkflnsf 
 

uugl;+ kf08] :jf:Yo zfvf k|d'v ९८५८०५५४७५ 
l8NnL/fd l3ld/] l;=c=x]=j= ९८४८०६८७४७ 

# lr+uf8 ufpFkflnsf 
 

lb3{axfb'/ a'9f :jf:Yo zfvf k|d'v ९८४८०४००८९ 
Uf0f]z jnL  x]=c= ९८५८०५१४९६ 

$ k~rk'/L gu/kflnsf 
 

u+ufb]j k'/L  :jf:Yo zfvf k|d'v ९७४२८२४७०८ 
s[li6gf ;fksf]6f :6fkmg;{ ९८६८१२११९५ 

% jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf 
 

e'k]Gb|b]j lu/L   :jf:Yo zfvf k|d'v ९८४८०४१८०० 
gjLg e';fn h=:jf=lg= ९८४८१६२८३९ 

^ a/fxtfn ufpFkflnsf /fh' j:g]t :jf:Yo zfvf k|d'v ९८४४८१५२९३ 
७  

e]/Lu+uf gu/kflnsf 
/fh]zs'df/ a'9f :jf:Yo zfvf k|d'v ९८४८०४८३१९ 
ch'{g rkfO{ h=:jf=lg ९८४८२३१०१६ 

* n]sa]zL gu/kflnsf /d]z lu/L :jf:Yo zfvf k|d'v ९८२४५६९१४४ 
dx]z lu/L       x]=c= ९८४८०४१८७७ 

( l;Dtf ufpFkflnsf 
 

jL/]Gb| k'g :jf:Yo zfvf k|d'v ९८००५४८८५२ 
;+tf]if a'9f x]=c= ९८५८०४४०५२ 
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अनुसूची-१६ 
वजल्लािा संचालनिा रहेका एम्िुलेन्सहरुको सम्पकय  सचूी 

वस. 
नं. 

कायायलय िा 
ससं्थाको नाि 

एम्बुलेन्स 
नं. 

चालकको 
नाि 

चालकको 
सम्पकय  नं. 

कायायलय 
िा ससं्था 
प्रिुिको 
नाि पद 

कायायलय िा 
ससं्था प्रिुिको 

सम्पकय  नं. 

एम्बुलेन्स 
रहने स्थान 

१ प्राथलमक 
स्वास््य केन्र 
अविलचङ्ग, 

सरु्खेत 

भे.१ च. 
२४७२ 

कमि 
विी 

९८४८३९९१३०   प्रास्वाकेमा 

२ बौद्घ ग्रालमर् 
सहकारी संस्था 
िाटीकोईिी  

भे.१ च. 
१६३१ 

िग बहादरु 
िामा 

९८०२५२३४९७ लवशाि 
के.सी. 

९८०१३५१३२३ भेरीगंगा 
मैनतडा ९ 

३ यातायात मिदरु 
िागरर् 

सहकारी संस्था  

भे.१ च. 
२४०८ 

लदि 
बहादरु 
नेपािी 

९८१४५३२१११ कृरर् लगरी ९८४८०७५०५० ईत्राम गरुु¨ 
चौक 

४ माया नलसाङ्ग 
होम 

प्रा.लि.सरु्खते 

भे.१.च. 
१४५० 

प्रमोद बादी ९८०२५०८९२० लबरर् ु
र्खड्का 

९८५८०२१६३३ अस्पताि 
बालहर 

५ भ.ूप.ुसैलनक 
कल्यार्कारी 
सलमलत,सरु्खेत 

भे.१ च. 
७९८ 

लति 
बहादरु 
बढुा 

९८४८४५४४१ पदम 
बहादरु 
रर्खाि 

९८२२४०२०६६ कायााियमा 

६ भ.ूप.ुसैलनक 
कल्यार्कारी 
सलमलत,सरु्खेत 

 कृरर् 
बहादरु 
सारु 

९८२२४११५८६ ,, ,, ,, 

७ नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी , 

सरु्खेत 

भे.१च. 
६०५ 

तस बहादरु 
मलन्दर 

९८४८०४८२८५ राम प्रसाद 
आचाया 

९८५८०५२३१० कायााियमा 

८ दउेती अस्पताि 
प्रा.लि. सरु्खेत 

भे.१ च. 
१८८० 

मोहन लव� ९७४८०७७२६६ र्खगेन्र 
बहादरु 
थापा 

९८५८०५००९६ अस्पतािमा 

९ म.प.क्षलेत्रय 
अस्पताि, 

सरु्खेत 

बा.२झ. 
३०९३ 

प्रेम लसं 
सनुार 

९८४८०६३४६२ डा.डम्बर 
र्खड्का 

९७४८०२५२७८ अस्पतािमा 

१० प्राथलमक भ१े च  िक्ष्मी ९८५८०५३६०५ डा. सन्दीप ९७४८९३२३२१ कायााियमा 
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वस. 
नं. 

कायायलय िा 
ससं्थाको नाि 

एम्बुलेन्स 
नं. 

चालकको 
नाि 

चालकको 
सम्पकय  नं. 

कायायलय 
िा ससं्था 
प्रिुिको 
नाि पद 

कायायलय िा 
ससं्था प्रिुिको 

सम्पकय  नं. 

एम्बुलेन्स 
रहने स्थान 

स्वास््य केन्र 
सािकोट सरु्खते 

१४१२ प्रसाद 
कडेि 

महत 

११ लशवधाम 
धालमाक संस्था 
बालबयाचौर  

भे.१ च  
१५९९ 

लदपेन्र 
शाही 

९८६८०६२९४० नवि लसंह 
दउेवा 

९८४८००५२४३ संस्थामा 

१२ शसस्त्र प्रहरी 
रिकािी गर् 

सरु्खेत 

    ०८३४१२०१४ कायााियमा 

१३ नेपािी सेना 
म.प.पतृना 

सरु्खेत 

    ०८३५२१९२८ कायााियमा 

१४ नेपाि अवुादरोग 
लनवारर् संस्था 

सरु्खेत 

भे.१च  
६७६ 

लति 
बहादरु 
बढुा 

९८४८२४५४१४ तेि कुमारी 
चपाई 

 
९८५८०६३०६३ 

कायााियमा 

१५ स्वास््य चौकी 
गठुु सरु्खेत 

भे.१.च. 
२६२४ 

नन्दराम 
कडेि 

९८४८२३९०१२ नलवन 
भसुाि 

९८५८०६०२६० कायााियमा 

१६ साइलनङ्ग 
अस्पताि 
वीरेन्रनगर 

भ१ेच 
२६६९ 

लटकाराम 
कामी 

९८४८०३७२१० मंगि 
चौधरी 

०८३५२०१०५ अस्पतािमा 

१७ पञ्चपरुी 
अस्पताि 

पञ्चपरुी न.पा. 

भे.१ च 
३३७१ 

हमेन्त 
शाही 

९८४५०२५६३० कमिकृरर् 
पौडेि 

०८३४१६०२९ कायााियमा 
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अनुसूची-१७ 
नेपाल रेडिस सोसाइटी उपशािाहरुको सम्पकय  सूची 

ि.स.ं उपशािा सभापवत ठेगाना सम्पकय  नम्बर 

१ लवद्यापरु मोलतप्रसाद सापकोटा पन्चपरुी नपा–९, लवद्यापरु बिार  ९८६८१६९२८२ 
२ कुनाथरी ियमलर् अलधकारी बराहताि  गापा–५ बड्डीचौर ९८४८१९०६०० 
३ गढी नगेन्रप्रसाद यौपाने  वीरेन्रनगर नपा–१४, गढी ९८५८०५५४७५ 
४ उिरंगा बसन्तकुमार रेग्मी वीरेन्रनगर नपा–३, मिुपानी ९८४८०६८७४७ 
५ भैरवस्थान कृरर्प्रसाद गौतम वीरेन्रनगर नपा–४ भरैवस्थान ९८४८०४००८९ 
६ वीरेन्रनगर उत्सव प्याकुरेि वीरेन्रनगर नपा–६, वीरेन्रनगर ९८५८०५१४९६ 
७ इत्राम चडुामलर् वाग्िे वीरेन्रनगर नपा–७, इत्राम ९७४२८२४७०८ 
८ र्खिरुा होमिाि भण्डारी वीरेन्रनगर नपा–८, र्खिुरा ९८६८१२११९५ 
९ नेवारे तुिसीप्रसाद भण्डारी वीरेन्रनगर नपा–१२, नेवारे ९८४८०४१८०० 

१० िाटीकोइिी रेशम रेग्मी वीरेन्रनगर नपा–९,  ९८४८१६२८३९ 
११ िबुाटा लहरािाि ढकाि वीरेन्रनगर नपा–११, धलुियालवट ९८४४८१५२९३ 
१२ साटार्खानी ओमप्रसाद ढकाि िेकवेशी नपा–९, पोर्खरा भञ्ज्याङ्ग ९८४८०४८३१९ 
१३ लछन्च ु नरहरी रेग्मी भेरीगंगा नपा–१२, लछन्च ु ९८४८२३१०१६ 
१४ िेकर्साा लवनकिा पौडेि िेकवेशी नपा–१, िेर्खर्साा ९८२४५६९१४४ 
१५ घमुर्खहरे गोलवन्दप्रसाद पौडेि गभुााकोट नपा–८, भेडावारी ९८४८०४१८७७ 
१६ राकम यामराि लगरी लसम्ता गापा–६,वादलेपपि ९८००५४८८५२ 
१७ सािकोट यामबहादरु लवलस पन्चपरुी नपा–३, पिैंटे ९८५८०४४०५२ 
१८ कल्यार् कौलशिा गिेाङ्ग िेकवेशी नपा– ७, पलु्टार ९८१५५२९३३५ 
१९ लचङ्गाड हररप्रसाद शमाा लचंगाड गापा–३, ठांटी ९८५८०५१७१२ 
२० चौकुन े दिुाभ भण्डारी चौकुन ेगापा–८, गटुु ९८६८७४४३९९ 
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अनुसूची-१८ 
सञ्चारकिीहरुको सम्पकय  वििरण 

ि.स.ं नाि, थर काययरत सचंार िाध्यिको नाि सम्पकय  िोिाइल नं. 

१ गर्शेञ्चन भारती हाम्रो नयाँ नेपाि ९८५८०४८०४६ 
२ किेन्र सेिवुाि कालन्तपरु दलैनक ९८५८०२८१२८ 
३ िलित बसेि गोरर्खापत्र /सरु्खेतपत्र दलैनक पत्रकार महासंघ अध्यक्ष ९८४८०४८१७४ 
४ नगेन्र उपाध्याय नागररक /हाम्रो अर्खबार ९८५८०५५५४४ 
५ प्रकाश अलधकारी राल�य समाचार सलमलत ९८५८०५१५६८ 
६ िलित बढुा अन्नपरू्ा/ साझा लवसौनी  दलैनक ९८५८०५३१९६ 
७ लदपक बढुा रािधानी/यगुआव्हान दलैनक ९८५८०५२८१० 
८ श्रीधर पौडयाि िोकमञ्च दलैनक ९८५८०५१९४४ 
९ भानभुि र्खड्का रेलडयो नेपाि ९८४८०२३३१७ 

१० कमि पन्त कालन्तपरु लटभी ९८५८०२७६७५ 
११ सदुीप परुी एपी १ लटभी/दउेती र्खबर ९८५८०३८६०४ 
१२ सशुीि र्खड्का नेपाि टेलिलभिन ९८५८०६२३५२ 
१३ िलित गाहा सनुगाभा लटभी ९८५८०२७१३२ 
१४ मानबहादरु विी इमेि लटभी ९८५८०५१८६७ 
१५ टेकराि केसी न्यिू २४ लटभी ९८५८०६३५२१ 
१६ आकाशतारा बयक अलभयान/स्काई न्यिू दलैनक  ९८४८१०७९३८ 
१७ रमेश पाण्डे लहमािय लटभी ९८५८०९१९९३ 
१८ धमाराि लिसी रेलडयो थाहा नटेवका  ९८६६०७८८७६ 
१९ िक्ष्मी भण्डारी रासस ९८४८२०३८९८ 
२० पनुम लवसी काँके्रलवहार दलैनक ९८५८०५८२५४ 
२१ दवे राना सरु्खेतपलहचान दलैनक ९८४८००६२७७ 
२२ शेरबहादरु थापा िोकान्तर ९८५८०२६०२५ 
२३ परू्ाबहादरु र्खड्का यगुआव्हान ९८४८१२०३७५ 
२४ लवमिा र्खड्का र्खबर इरा ९८४४८२४२४२ 
२५ लवनोद शाही साझा लवसौनी  दलैनक ९८५८०५३३३८ 
२६ दीपेन्र शमाा          रासस                            ९८५८०७७५९९ 
२७ लत्रभवुन लवसी नेपाि गाथा ९८५८०५२४६६ 
२८ बलुिलसंह ठकुरी बिुबिेु र्खबर ९८४८०३१२३७ 
२९ भानभुि अलधकारी  ए वान लमलडया ९८४९०३१४०२ 
३० मधवुन लवसी रेलडयो भरेी एर्एम/िनतापो� ९८५८०५०३३५ 
३१ लदपेन्र विी िागरर् एर्एम ९८५८०५०००७ 
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अनुसूची-१९ 

जल तथा िौसि िापन केन्रहरुको सम्पकय  वबिरण 
क) हािापानी केन्र तथा िषाय िापन केन्र 

ि.स.ं केन्रकोप्रकार केन्रको नाि 
िौसि 

अिलोकनकतायको 
नाि 

ठेगाना सम्पकय  नं 

१ हावापानी केन्र पशु्माक्याम्प,सरु्खेत नन्दकिीवलि लबिौरा-७ ९८६८०२७४३० 
२ वर्षाामापन केन्र िाम,ुसरु्खते लनम बहादरुरािी लवधापरु -१, सरु्खेत ९८६७२७४९३४ 
३ वर्षाामापन केन्र बड्लडचौर,सरु्खते लदनेशवाग्िे कुनाथरीगा.लव.स.-४ ९८४८१३८६२६ 
४ वर्षाामापन केन्र र्खानीर्खोिा,सरु्खेत मन्िकुुमारीशालह र्खानीर्खोिा-२सरु्खेत ९७४८००७१७० 
५ वर्षाामापन केन्र राकम,सरु्खते वलकिबहादरु पनु राकम-६सरु्खेत ९८१२४९३५६४ 
६ हावापानी केन्र मेहिकुना ,सरु्खते भलि राना मेहिकुना-३ ,सरु्खेत ९८४८१९७४४४ 
७ वर्षाामापन केन्र कालिदमार,सरु्खेत धन बहादरुविी लछन्च ु-२ 9844810062 
८ वर्षाामापन केन्र ईत्रामसरु्खते मध ुसिालममगर ईत्राम, सरु्खते ९८६८१६६६२२ 
९ लसनलप्टक केन्र लसनलप्टककेन्र सरु्खते   

  १० राडार केन्र रातानाङग्िाराडार AWS   
 

ि) जल तथा िौसि िापन केन्र 
अिलोकनकतायको नाि नदी , स्थान तथा गा. वि.स टेवलफोन नम्बर हालको अिस्था 

टािान बढुा  भेरी नदी समलझघाट केन्र, केन्र नं २६९.५ ९८६८११९८१७ सचूारु  
रमेश राझी भेरी नदी िाम ुकेन्र, कृन्र नं २७० ९८४४८९२५३० सचूारु  
कमि शाही लनकास र्खोिा िालटकोईिी ििमापन केन्र, केन्र 

नं २६९.७ 
९८६५२१४०५९, 
९८६४९६४४८७ 

सचूारु  

लभम बहादरु बराि लचङ्गाड र्खोिा लसम्िीर्खते केन्द, केन्र न ं२७४ ९८६८११६२७० सचूारु  

 ठुिो भेरी ररम्ना िािरकोट ९८६८९०२६३४  

३२ प्रवाशकुमार शाक्य द लत्ररत्न लमलडया ९८५९०५१११६ 
३३ ईश्वर अलधकारी कमासञ्चार डटकम ९८४८०७८०८८ 
३४ िक्ष्मर् सनुार हाम्रो नयाँ नेपाि दनैीक ९८६८९३२४८२ 
३५ हृदय ररमाि प्रदशे एर् एम  ९८६६८८१७६६ 
३६ लचन्तामर्ी शमाा लसिदशान ९८५८०४०३२८ 
३७ धमाराि लिसी थाहा र्खबर नेटवका  ९८६६०७८८७६ 
३८ मनुा हमाि गोरर्खा पत्र  ९८६८९७९७३१ 
३९ दगुाा थापा इन्सेक ९८४८२४६४०७ 
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अनुसूवच-२० 
विपद्को सियिा हेवलकप्टर बस्न सक्ने स्थानहरुको वििरण 

िस स्थानीय तहको नाि िडा नं टोल/बस्तीको नाि 
अिवस्थवत 

Latitude longitude 
१  

 
 
 
 
 
 
वीरेन्रनगर नगरपालिका  

 नगरपालिका नलिक 28033'34.3" 81037'38.1" 
२  लशव चोक  28038'34" 81039'38" 
३  कपासे  28036'78" 81037'82" 
४  लनमारे 28036'27.97" 81038'18.95" 
५  Airport area 28035'28.89" 81038'15.05" 
६  Airport area 28035'03.67" 81038'14.54" 
७  Airport area 28034'57.85" 81038'15.26" 
८  सानो सरु्खते 28033'27.94" 81039'18.95" 
९  धारापानी 28035'04" 81010'13" 
१०  तातापानी 28040'08" 81034'24" 
११  र्िाटे 28035'54.83" 81034'42.68" 
१२  बाङ्गेलसमि 28036'46" 81034'24.62" 
१३ िेकवेशी नगरपालिका ४ दसरथपरु 28029'12.24" 81045'15.68" 
१४ भेरी गगंा नगरपालिका  लछन्च ु 28027'27.58" 81043'14.78" 
१५  लविौरा  28049'08" 81035'15.44" 
१६ चौकुन ेगाउँपालिका   लवद्यापरु 28048'37" 81022'25" 
१७ चौकुन ेगाउँपालिका  बालवयाचौर  28047'44" 81022'46" 
१८ लचङ्गाड गाउँपलिका  ५ अविलचङ्ग 28037'33'' 81048'28'' 
१९ िेकवेशी नगरपालिका  िेकर्साा  28028'40.45" 81038'15.26" 
२० ४ दसरथपरु 28029'12.24" 81045'15.68" 
२१ बराहताि गाउँपालिका २ पाग्मा  - - 
२२ ३ गाइनेकाँडा - - 
२३ ४ तरङ्गा - - 
२४ ५ बङ्लकचौर चेपाङ्ग - - 
२५ ६ इर्खेनी  - - 
२६ ७ िामर्खािी , नयाँवन  - - 
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अनुसूची-२१ 

वजल्ला वस्थत वियावशल राजनैवतक दलहरुको सम्पकय  वििरण 
ि.स ं नाि थर सम्पकय  नं. 

1 नेकपा एमािे, अमतृकुमार लव.सी (अध्यक्ष)  9848207777 
2 नेपािी काँग्रेस, लिल्िा सभापलत र्खड्कबहादरु पोर्खरेि 9868038000 
3 नेपाि कम्यलुन� पाटी (माओवादी केन्र) लितबहादरु राना  9858050971 
4 नेपाि कम्यलुन� पाटी (एकीकृत समािवादी) मोहन बडुवाि 9848041606 
५ िनता समािवादी पालटा नेपाि र्िबेहादरु सोती मगर 9848032560 
६ रालरिय प्रिातन्त्र पाटी कलवराम परुी 9858080875 
७ नेपाि मिदरु लकसान पाटी हरर बहादरु बोहरा 9848232116 
८ रालरिय िनमोचाा गोलवन्र प्रसाद सवेुदी  9848025655 
९ नेपाि पररवार दि मन बहादरु थापा  9843138798 

१० रालरिय प्रिातन्त्र पाटी नपेाि िीवन चन्द 9863122821 
११ नेपाि कम्यलुन� पाटी समािवादी दररन्रराि शाही 9849489860 
१२ सामालिक एकता पाटी लचरन्िीवी गैरे 9848051012 
१३ रालरिय नागररक पाटी कमि प्रसाद पौडेि 9848076879 
१४ उन्नत िोकतन्त्र पाटी  चन्र प्रसाद पौडेि 9848002795 
१५ ने क पा माओवादी समािवादी नरेश कामी  9848119976 
१६ िनसमािवादी पाटी नपेाि हरर के.सी 9868072631 
१७ नेपािी काँगे्रस वी.पी. उदय बहादरु बोहोरा 9868334766 
१८ नेपाि दलित पाटी रेशम बहादरु सनुार सलचव 9848340789 
१९ नेपाि कम्यलुन� पाटी मािे याम बहादरु थापा सलचव 9848033893 
२० मौलिक िरो लकिो पाटी सन्दशे पाण्डेय 9847720098 
२१ साझा पाटी नपेाि गर्शे प्रसाद रेग्मी  9848085777 
२२ नेशनलि� लपपल्स पाटी प्रमे शमाा 9848066777 
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