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पररच्छेद एक 

प्रारम्भभक 

१.१ पषृ्ठभलूि 

नेपािको संविधानिे विपद्  व्यिस्थापन स्थानीय तहको एकि अलधकार सूचीको रुपिा सूचीकृत गरेको छ। 
संिैधालनक व्यिस्था कायावतियियन गनव सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहिा नीलत, ऐन, लनयि तथा लनदेम्शकाहरु 
तजजविा भएका छन।् साथै विपद् व्यिस्थापनका िालग केतिर देम्ि सिजदाय तहसभि विलभन्न संस्थागत संरचना 
गठन गरी वियाशीि रहेका छन।्स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत पलन यस्तै संरचनािध्येको एक हो। 
स्थानीय तहिा हजने विपद् व्यिस्थापनको सतिदभविा यस सलिलतको िहत्िपूणव भलूिका रहेको हजतिछ। स्थानीय 
तहिा गररने विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सभबतिधी कायविाई व्यिम्स्थत र प्रभािकारी ढङ्गबाट सभपन्न गनव 
सलिलतिे यस सभबतिधी छज टै्ट योजना तजजविा गनजवपने हजतिछ। विद्यिान कानूनी व्यिस्था अनजरुप सिेत स्थानीय 
तहिे विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा गनव आिश्यक रहेको छ। 

जििायज पररितवन तथा अतिय विलभन्न कारणबाट संसारिा प्रकोप जोम्ििको अिस्थािा िषेनी बवृद्ध हजने गरेको 
छ।यस गाउँपालिका पलन यस्ता प्रकोपका जोम्ििहरुबाट अछजतो रहन सकेको छैन। यस गाउँपालिकािा 
विपद् बाट हजने जनधनको क्षलत तियूनीकरण गनव, विपद् को प्रलतकायव र पजनिावभिाई गलत ददन र यस कायविा 
सरोकारिािाहरुबीचको सितिियिाई प्रभािकारी बनाउन विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा गनव 
आिश्यक देम्िएको छ।  

प्रस्तजत सतिदभविा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को िण्ड (न) को 
उद्देश्य पजरा गनव र नेपाि सरकारबाट जारी विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा िागवदशवन, २०७६ 
अनजरूप यस गाउँपालिकािे यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयार गरेको छ। 

१.२ योजनाको उद्दशे्य 

यस गाउँपालिकािा विपद् व्यिस्थापनको पूिवतयारी र यससभबतिधी प्रलतकायविाई प्रभािकारी बनाई सभभावित 
जनधनको क्षलत कि गनजव यस योजनाको प्रिजि उद्दशे्य हो। यसका अतिय उद्दशे्यहरु देहाय बिोम्जि रहेका 
छन््ः   

(क) विपद् प्रलतकायवका िालग विषयक्षेत्रहरूको भलूिका तथा म्जभिेिारी लनधावरण गनजव, 

(ि) विपद् प्रलतकायवका िालग िजख्य म्जभिेिार तथा सहयोगी लनकायहरूको पवहचान र अद्यािलधक गनजव, 

(ग) विपद्को िेिाजोिा, जोम्िि नक्साङ् कन, विगतिा घटेका विपद्का घटनाहरुको त्याङ् क सङ् किन र 
विश्लणेका आधारिा जोम्िि सूम्चत योजना तजजविा गनजव, 

(घ) विपद् प्रलतकायवका िालग सािातिय पूिवतयारी, पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी तथा आपत् कािीन 
प्रलतकायवका वियाकिापहरू तय गनजव र  

(ङ) विपद् प्रलतकायवका िालग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र जनशम्िको िेिाजोिा एिि ्सभभावित विपद्को 
सािना गनव आिश्यक क्षिताको आकंिन, प्रके्षपण र प्रितिध गनजव। 



 

2 

 

 भोटेकोशी गाउँपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ 
 

1.३ योजना तजजविा प्रविया 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा िागवदशवन,२०७६ िे गाउँपालिकाको स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन 
सलिलतको नेततृ्ि र विपद् जोम्िि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापनको के्षत्रिा संिग्न लनकाय तथा विषयक्षेत्रको 
सहभालगतािा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा गनजवपने व्यिस्था गरेको छ। सोही 
व्यिस्थाअनजसार यस गाउँपालिकािे सहभालगतािूिक प्रविया अपनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
तजजविा गरेको छ। विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा गदाव अििभिन गररएको प्रवियागत ढाँचा 
देहाय बिोम्जि रहेको छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

िालथ उम्ल्िम्ित ढाँचािा योजना तजजविाका चरणहरुको सङ्क्षेपिा ति चचाव गररएको छ्ः 

१.३.१ गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलतको बैठक 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयारीका िालग सिवप्रथि लिलत ……....…. िा गाउँपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सलिलतिे तयारी बैठकको आयोजना गरेको लथयो। बैठकिे योजना तजजविा गनव ….... िटा 
विषयक्षेत्रहरुको लनधावरण गनजवका साथै विगतका विपद्का घटनासभबतिधी त्याङ् क, प्रकोप नक्सा, 
सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि आकंिन, पूिावन जिान एिि ्पूिवसूचना प्रणािी र विपद् सभबतिधी विद्यिान सतिदभव 
सािग्रीको सिीक्षा गनव र योजना तजजविा प्रवियािा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग अनजभि प्राप्त विज्ञ सिेत 
रहेको प्राविलधक कायवसिूह (Technical Working Group) गठन गरेको लथयो। प्राविलधक कायवसिूहको 
बैठकको कायवसूची अनजसूची-१ िा संिग्न छ। स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सलिलतको बैठकिे कायव सिूहिाई 
काि, कतवव्य र म्जभिेिारी सवहत अनजसूची-२ बिोम्जिको कायावदेश प्रदान गरेको लथयो। बैठकिे स्थानीय 
तहिा कायवरत सरोकारिािा र साझेदार संस्थाको पवहचान तथा सूचीको प्रस्ताि तयार गरी सूचीिाई पूणवता 
प्रदान गने विषयिाइ कायवसिूहको म्जभिेिारीिा सिािेश गने लनणवय सिेत गरेको लथयो। यसरी पवहचान 
गररएका सरोकारिािा लनकायहरूको वििरण अनजसूची-३ िा सिािेश गररएको छ। 

 
   

अधारभतू अध्ययन 

e"t 

 कायावतिियन, अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई 

 

 

 

पररिाम्जवत िस्यौदा तयारी 
 

योजनाको परीक्षण 

 

प्रारम्भभक िस्यौदा तयारी 

 

 

कायवशािा  
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१.३.2 आधारभतू अध्ययन 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतबाट स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी िौजजदा नीलत, योजनाहरू, विपद्का 
घटना सभबतिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अतिय सातिदलभवक सािग्रीहरुको पजनराििोकन 
र सिीक्षा गरी विपद् जोम्िि सभबतिधी आधारभतू अध्ययन (Baseline Study) र विश्लषेण गररएको लथयो। 
योजना तजजविाका िििा देहाय बिोम्जिका त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभिेिहरुको सिेत अध्ययन 
तथा विश्लषेण गररएको लथयो्ः- 
 विपद्  व्यिस्थापन सभबतिधी सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीलत, ऐन, लनयितथा लनदेम्शका, 
 विपद् जोम्िि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन, राविय रणनीलत, २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको 

रणनीलतक कायवयोजना, 
 विगत ......... िषवको (पाँचिषव िा सो भतिदा बढी अिलधको प्रिमृ्ि विश्लषेण गनव उपयजि हजने) विपद्का घटना 

सभबतिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि आकंिन, पूिावन जिान 
तथा पूिवसूचना प्रणािी सभबतिधी त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभिेिहरु, 

 विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना (उपिब्ध भएिा िात्र)तथा विषयक्षते्रगत आकम्स्िक 
योजनाहरू, 

 विपद्सँग सभबम्तिधत प्रलतिेदनहरू, 

 स्थानीय विपद्को इलतहास (भकूभप, बाढी, पवहरो, आगिागी, िहािारी, सडक दजघवटना आदद), 
 विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्यास, अनजभि तथा लसकाई, 

 गाउँपालिकाको प्रकोप, सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि िेिाजोिाप्रोफाइि, 

 स्थानीय िौसि तथा बाढी पूिावन जिान र पूिवसूचना प्रणािी, िहािारी लनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 
कायवयोजना, 

 जनसंख्या वििरण, सडक सञ्जाि, नदी, बसोबास क्षते्र तथा गाउँपालिकाको सीिाना देम्िने नक्सा, 
 गाउँपालिकाकोआिलधक योजना, विषयक्षेत्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू। 

1.३.3 विषयक्षते्र (क्िस्टर) को बैठक 

विषयक्षेत्र अतितगवत पने सरोकारिािा लनकायहरूको पवहचान, सािातिय पूिवतयारी योजना, पूिावन जिानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना, आपत् कािीन प्रलतकायव योजनाका वियाकिापहरु, विषयके्षत्रसँग सभबम्तिधत 
स्रोतहरूको आकंिन, आिश्यकताको िेिाजोिा आदद विषयहरूिा छिफि गनव स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलतको आयोजनािा बैठकहरू सञ्चािन गररएको लथयो। विषयक्षेत्रगत रुपिा योजनाको प्रस्ताि तयार गनव 
विषयक्षेत्रगत सलिलतहरु गठन गररएको लथयो। विषयक्षते्रकोसलिलतहरुको बैठकको कायवसूची अनजसूची-४ िा 
प्रस्तजत गररएको छ। विषयके्षत्रका सदस्य संस्था (Cluster Member) र ती लनकायहरुको कायवशतव 
अनजसूची-५ िा तथा अगजिा सहयोगी संस्था (Lead SupportAgency) को कायव शतव अनजसूची-६ िा सिािेश 
गररएको छ।  
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1.३.4 कायवशािा गोष्ठी 
विषयक्षेत्रहरुको लनष्कषव तथा प्राप्त योजनाको प्रस्ताि उपर छिफि गनव स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सलिलतको 
नेततृ्ििा कायवशािा गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठी आयोजना गनजवअम्घ स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन सलिलतको बैठक बसी विषय क्षते्रबाट प्राप्त लनष्कषव तथा योजनाको प्रस्ताििा पयावप्त छिफि र 
आिश्यक पररिाजवन गररएको लथयो। कायवशािािा विषय क्षेत्रहरुको बैठकबाट प्रस्तावित वििरण तथा 
योजनाउपर छिफि गरी सजझाि सङ् किन गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची अनजसूची-७ िा 
संिग्न रहेको छ।  

लिलत .......... देम्ि ….....… सभि सञ्चालित कायवशािा गोष्ठीिा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतका 
सदस्यहरू, विषयक्षेत्रका सदस्य सङ् घ/संस्थाहरू साथै राजनैलतक दि, लनजी क्षते्रका प्रलतलनलधहरु, विज्ञ, 
पत्रकार, सङ् कटासन्न सिजदाय िगायतका सरोकारिािाहरुको सहभालगता रहेको लथयो। कायवशािाको 
सञ्चािन तथा सहजीकरण विज्ञ कायवसिूहिे गरेको लथयो। योजना तजजविा प्रवियािा िानिीय सहायतािा 
संिग्न सरकारी लनकाय तथारावियएििअ्तितरावविय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग उपिब्ध रहेको लथयो। 

1.३.5 योजनाको िस्यौदा तयारी 
उपिब्ध नीलत, कानून तथा दस्तािेजको अध्ययन तथा विश्लषेण, विषयक्षते्रहरूको छिफि र दितीय स्रोतबाट 
सङ् किन गररएका सूचनाहरू र कायवशािा गोष्ठीबाट प्राप्त लनष्कषव र सजझाि सिािेश गरी गाउँपालिकाको 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रस्तजत िस्यौदा तयार गररएको छ।  

1.३.6 योजनािा प्रस्तावित वियाकिापको परीक्षण 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको िस्यौदािा प्रस्ताि गररएका िजख्य वियाकिापहरु उपयजि भए 
नभएको र त्यस्तो वियाकिाप कायावतिियन गने क्षिता गाउँपालिका तहिा उपिब्ध भए नभएको सजलनम्ित 
गनव सरोकारिािाहरूको सहभालगतािा कृलत्रि घटना अभ्यास (Simulation Exercise) िाफव त परीक्षण 
सिेत गररएको लथयो।यस्तो परीक्षणबाट प्राप्त भएका पषृ्ठपोषणिाई पलन यस योजना तजजविाको िििा ध्यान 
ददइएको छ। 

1.३.7 पषृ्ठपोषण सङ् किन र अम्तिति िस्यौदा तयारी 
कायवशािा तथा कृलत्रि घटना अभ्यास सिेतबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारिा तयार भएको विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजनाको िस्यौदािा सरोकारिािा लनकाय, सङ् घ संस्था र विज्ञहरूको सजझाि लिईएको लथयो। 
यसरी प्राप्त भएका सजझाििाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतिे पूनराििोकन गरी विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रलतकायव योजनािाई अम्तिति रुप ददईएको छ। 
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पररच्छेद दजई 

विपद् जोम्िि र व्यिस्थापनको अिस्था 
 

२.1 गाउँपालिकाको संम्क्षप्त पररचय 

भोटेकोशी गाउँपालिका बागिती प्रदेश अतितगवत लसतिधजपाल्चोक म्जल्िािा पदवछ। यो गाउँपालिका पूिविा 
...................,पम्िििा....................,उिरिा .................. र दम्क्षणिा ................... सीिानालभत्र 
अिम्स्थत रहेको छ। योगाउँपालिका सिजरी सतहबाट .......... देम्ि ......... लिटरसभिको उचाईिा 
अिम्स्थत छ। सङ् घीय राजधानी काठिाण्डौंबाट कररि ...... वकिोलिटर, प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट ......... 
वकिोलिटर र म्जल्िा सदरिजकािबाट .........वकिोलिटर दूरीिा रहेको छ। ....... िटा िडा रहेको यस 
गाउँपालिकाको क्षते्रफि ............ िगव वकिोलिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको केतिर िडा नभबर  
......  को  ............... िा  रहेको छ। 

 

वििि सभित २०...... को जनगणना अनजसार यहाँको घरधजरी सङ्ख्या .......... र जनसङ्ख्या .............. 
(िवहिा्ः ........ र पजरूष्ः ......) रहेको छ। यस गाउँपालिकाबाट ....... साििा गरेको सिेक्षण अनजसार 
हािको कूि घरपररिार सङ्ख्या ............... र जनसङ्ख्या ............... प जगेको छ। यो 
गाउँपालिकातराई/च जरे/लभत्रीिधेश/िहाभारत/वहिािी क्षते्रको सिथर/लभरािो भभूागिा अिम्स्थत छ। यस 
गाउँपालिकाको हािापानी उपोष्ण/सिम्शतोष्ण/म्शतोष्ण रहेको छ। यहाँको अलधकति तापिि ....... लड.से. 
सभि पजग्न े र तियूनति तापिि ..... लड.से. सभि पजग्ने गरेको छ।यसैगरी औसत िावषवक िषाव 
.........लिलिलिटर हजने गदवछ र अलधकति िषाव ........ लिलिलिटर सभि रेकडव गररएको छ।  

2.२ गाउँपालिकािा विद्यिान प्रिजि प्रकोपहरु 

यस गाउँपालिकाको विद्यिान प्रिजि प्रकोपहरूिा बाढी, पवहरो, भकूभप, िहािारी,हािाहजरी, िानि ितियजतितज 
ितिि, आगिागी, सजख्िा/िडेरी, शीतिहर, अलसनापानी, चट् याङ, सडक दजघवटना, ............आदद 
पदवछन।्गाउँपालिकाको विपद् जोम्िि प्रोफाइिअनजसार .......... प्रकोपबाट यस क्षते्रिा जनधनको सबैभतिदा 
बढी क्षलत हजन ेगरेको छ।त्यसैगरी िहािारी, हािाहजरी, कृवष बािीिा हजने रोग, पशजरोग, आगिागी, शीतिहर, 
िडेरी, अलसनापानी, िानि-ितियजतितज ितिि, सडक दजघवटना, ….......…. जस्ता प्रकोपहरूबाट पलन हरेक िषव 
जनधनको क्षलत हजने गरेको छ। 

2.३ विगतका विपद् को अिस्था विश्लषेण 

यसगाउँपालिकाको विपद्को अिस्था विश्लषेण गदाव सबैभतिदा बढी क्षलत बाढी पवहरोिे गरेको छ, जसको 
पूनरािृम्ि पलन उच्च रहेको छ। िूित्ः बाढी/पवहरोिे घरजग्गा डजिान गने, िेलतयोग्य जलिन तथा 
सािजदावयक िनको जलिन कटान/पटान गने गरेको र यसबाट अस्थायी िा स्थायी रूपिा िषेनी ........... 
जनसङ्ख्या विस्थावपत हजने गरेका छन।्  
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त्यसबाहेक कोलभड-१९, डैंगज, झाडापिािा जस्ता िहािारी, हािाहजरी, िानि-ितियजतितज ितिि, शीतिहर, 
सजख्िा/िडेरी, आगिागी, चट्याङ, सडक दजघवटना जस्ता प्रकोपबाट पलन उल्िेख्य िात्रािा क्षलत भएको छ। 

यसगाउँपालिका क्षेत्रिा गत िषविा ..... पटक भतिदा बढी प्राकृलतक, गैर प्राकृलतक तथा जििायज र 
गैरजििायजजतिय साना र ठूिा प्रकोप तथा विपद्का घटनाहरू घटेका छन।् यस गाउँपालिकािा आिृम्ि र 
गम्भभरताको आधारिा अतिय प्रकोप तथा घटेका विपद्का घटनाहरुको तजिनािा ......... को असर तथा 
प्रभाि बढी देम्िएको छ जसको कारणिे जनधन, व्यम्िगत सभपम्ि र अन्नपात सिेत क्षलत हजन ेगरेको छ। 
यस्ता प्रकोप तथा विपद् बाट विपन्न िगव, सिजदायको आलथवक अिस्था थप किजोर बने्न गरेको छ। यसरी 
विपद् को चपेटािा पने घरपररिार तथा सिजदायिाई उत्थानशीि र अनजकज लित बनाउन आिश्यक छ।  

2.३.1 विपद्को ऐलतहालसक सियरेिा: 
यस गाउँपालिकािा विगत तीसिषवयता विलभन्न सियिा घटेका प्राकृलतक, गैह्रप्राकृलतक, जििायजजतिय विपद्का 
घटनाहरुको ऐलतहालसक सियरेिा, सोको प्रभाि र प्रभावित क्षेत्र, पूिवतयारी र प्रलतकायवका िालग गररएका 
प्रयासिाई तिको तालिकािा प्रस्तजत गररएको छ्ः 

विपद् 

घटनाको 
िषव विषयके्षत्रिा परेको प्रभाि 

प्रभावित 
स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका िालग 
गररएका प्रिजि प्रयासहरु 

बाढी/पवहरो 
    

    

    

िहािारी 
    

    

    

हािाहजरी 
    

    

    

========     

     

स्रोत्ः जििायज तथा विपद् जोम्िि पार्श्वम्चत्र २०..,......गाउँपालिका(िा अतिय उपयजि स्रोत उल्िेि गने) 

2.३.2विपद्को आिमृ्ि र गम्भभरता 
यसगाउँपालिकािा विगत तीसिषव यताका विपद्हरुको आिृम्ि र गम्भभरताको संम्क्षप्त वििरण तिको 
तालिकािा प्रस्तजत गररएको छ: 

ि.सं. विपद् वििरण आिमृ्ि (Frequency) गम्भभरता(Intensity) कैवफयत 

१ बाढी ............... पटक 
  

२ पवहरो ............... पटक 
  

३ िहािारी ............... पटक 
  

४ हािाहजरी ............... पटक 
  

५ म्शतिहर/वहिपात ............... पटक 
  

६ बािी तथा पशजरोगजतिय 
िहािारी 

............... पटक 
  

७ िानि ितियजतितज ितिि ............... पटक 
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ि.सं. विपद् वििरण आिमृ्ि (Frequency) गम्भभरता(Intensity) कैवफयत 

८ िडेरी    

९ 
    

१०     

स्रोत्ः जििायज तथा विपद् जोम्िि पाश्र्िम्चत्र २०७६, ........गाउँपालिका(िा अतिय उपयजि स्रोत उल्िेि गने) 

2.३.3विपद् बाट भएको क्षलतको वििरण: 
यस गाउँपालिकािा विगत तीसिषविा विलभन्न विपद् बाट भएको क्षलतको वििरण देहायअनजसार रहेको छ: 

ि.सं. विपद्को वकलसि क्षलतको वििरण िानिीय क्षलत 

अनजिालनत आलथवक क्षलत 
(रु. िाििा) 

१. बाढी    

२. पवहरो    

३. िहािारी    

४. हािाहजरी    

५. म्शतिहर/वहिपात    

६. बािी तथा पशजरोगजतिय िहािारी    

७. िानि ितियजतितज ितिि    

८. िडेरी    

९.     

१०.     

स्रोत्ः जििायज तथा विपद् जोम्िि पाश्र्िम्चत्र २०..., ........गाउँपालिका(िा अतिय उपयजि स्रोत उल्िेि गने) 

वििि सभित२्०७६ सािको िाघ देम्ि शजरु भएको कोलभड-१९ िहािारीिे .................. सभििा यस 
गाउँपालिकािा .......... जनािा संििण भएको र सोबाट ........... जनाको ितृ्य भएको छ।साथै यसबाट 
आलथवक सािाम्जक क्षते्र सिेत उल्िेख्य िात्रािा प्रभावित भएको छ।  

विगत पाँच िषविा हािाहजरीिे ........ जनाको ितृ्यज, ........ जना घाईते,......... घरहरु पूणव/आमं्शक क्षलत, 
.........िटा विद्याियका भिनहरू पूणव/आमं्शक क्षलत,  ....... िटा अतिय भौलतक संरचनाहरू क्षलत भएको छ 
भने ...... घरपररिार प्रभावित भएका छन।् हािाहजरीिे सािातिय रूपिा हरेक िषव क्षलत पजर् याउने गरेको भएता 
पलन वििि सभित.्.....  िा आएको हािाहजरीिे सबैभतिदा बढी क्षलत गरेको लथयो, जसिा ...... जनाको ितृ्यज 
र ....... जना घाईते हजन जको साथै ........ घरधजरीिाई क्षलत पजर् याएको लथयो।  

उपिब्ध त्याङ् कअनजसार विगत पाँच िषविा भाएका आगिागीका घटनाबाट ......... जनाको ितृ्यज भएको, 
......... जना घाईते भएको, ........... घरगोठ जिेर नष्ट भएको, घरिा भण्डारण भएको ............ अन्न जिेको 
र ....... िटा सािजदावयक िनिा आगिागी भएको पाईएको छ।  

िडेरी/सजख्िापन ददन प्रलतददन बढदै गएको छ। पानीको िाग बढे अनजरूप आपूलतव हजन नसकेको अिस्था 
छ। (िडेरीिे यस गाउँपालिकािा पजर् याएको असर तथाप्रभाि बारे सिजदायबाट थप सूचना लिई उल्िेि गने।) 
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जङ्गिी जनािरहरूको िालग आिश्यक र पयावप्त िानेकज राको अभाि बढ्दै गएकोिे यस्ता जनािरहरू िस्तीिा 
आई िेलतबािी नष्ट गने िि बढ्दै गएको छ। छाडा छोलडएका पशजचौपायाहरूिे सिेत िेतिा िगाएको 
अन्नबािी नष्ट गने गरेका छन।् तरकारी, अन्नबािी र पशजचौपायाहरूिा रोग/वकटाणजको सिस्या बढ्दै गएको 
छ। जििायज पररितवनका कारण भविष्यिा िौसिजतिय प्रकोपहरूकोप्रकृलत, िात्रा र यसबाट हजने क्षलत अझै 
बढ्न सक्ने अनजिान गररएको छ। 

2.४ सभभाव्य प्रकोप तथा सभभावित प्रभाि के्षत्र 

यस गाउँपालिकाका ...... िटा िडाका ..... िम्स्त, ......कृवष क्षेत्र र ...... िन क्षेत्रहरू बाढी/पवहरोको 
जोम्िििा रहेका छन।् विर्श्व्यापी िहाव्याधी कोलभड-१९ को असर सबै िडािा रहेको भएता पलन ........... 
िा यसको जोम्िि बढी देम्ितिछ। हािाहजरी, शीतिहर, अलसनापानी, िडेरीबाट प्राय्ः सबै िडाहरूिा असर 
पनव सक्छ। जङ्गिी जनािर र छाडा पशजचौपायाबाट जनधनिा क्षलत हजने सभभािना ...., .... िडाहरूिा बढी 
देम्ितिछ।िनिा हजने आगिागीबाट ....., ...... िडाहरूिा बढी असर पने देम्ितिछ। भकूभपबाट हजन सक्न े
क्षलतबाट भन ेसबै िडाहरू र जनसंख्या प्रभावित हजने अिस्था छ। यी प्रकोपहरूको ितविान प्रभाि क्षेत्र तथा 
सभभावित जोम्ििको नक्साङ् कन गने कायवबाँकी रहेको/सभपन्न भएकोछ। 

2.५प्रकोपहरुको सभभाव्य जोम्ििविश्लषेण 

यस गाउँपालिकािा रहेका घरहरूको बनािट हेदाव ........... रेक्टर स्केि भयाग्नटे्यजडको भकूभप गएिा 
कम्भतिा .......... घरहरू बस्न नलिल्ने गरी भत्कन सक्ने सभभािना आकंिन गररएको छ। यस क्षते्रिा 
बाढी/पवहरोिे विगत िषवहरूिा धेरै क्षलत गरेको छ। विगत ....... िषवको जम्िकै ठूिो िषाव भएिा ....... 
घरपररिारहरू (........ जना) प्रत्यक्ष प्रभावित हजनसक्ने देम्ितिछ।   

यस के्षत्रिा जििायज पररितवनको प्रके्षपण अनजसार भविष्यिा िषाव हजन ेददनहरू घट्न ेतर कूि िषाव...... देम्ि 
...... प्रलतशत सभि बढ्न सक्ने आकंिन भएकोिे भविष्यिा बाढी पवहरोको जोम्िि बढ्ने सभभािना 
देम्ितिछ। अब्यिम्स्थत बसोिास तथा किजोर भौलतक संरचना लनिावणको िि बढ्दै गएकोिे यसबाट 
जोम्िि पलन बढ्न सक्ने देम्िएको छ। तसथव, कम्भतिा पलन ......... हजार भतिदा बढी घरधजरी (कररि 
.........हजार जनसंख्या) िाई आपत् कािीन व्यिस्था गनव सक्ने गरी बाढीपवहरोको विपद् पूिवतयारी गनव 
आिश्यक देम्ितिछ।  

विगतको हािाहजरीको प्रिृम्ि हेदाव यसबाट ......घरधजरी (कररब ....... जनसंख्या) प्रभावित हजन सक्ने सभभािना 
रहेको छ। त्यसैगरीशीतिहरिे कररब ....... िालनसहरू, वहउँदे िेलतबािी र पशजचौपायाहरू प्रभावित हजन 
सक्ने देम्ितिछ। हािाहजरी तथा शीतिहरको कारण आिश्यक कपडा र िानेकज राको अभाि भई बाह्य सहयोग 
चावहने जनसङ्ख्या .......अनजिान गररएको छ।  

सजख्िा/िडेरीिे िषेनी अन्नबािी उत्पादनिा कलि आएको देम्ितिछ। वहउँदयाििा पानीको िूि र ताितिैया 
सजक्दै गएको र बढ्दो तापििको कारणिे भविष्यिा यस के्षत्रिा सजख्िा/िडेरीको अिस्था झन ्जवटि हजन 
सक्नेछ। अनजिालनत ...... जनसङ्ख्याका िालग िडेरीका कारण हजने विपद्  पूिवतयारी गनजवपने हजनसक्दछ।  
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िन जङ्गि विनाशका कारण पयावप्त िानेकज राको अभाििा जङ्गिी जनािर िस्तीिा आउने िि बढेको 
रयसबाट अन्नबािी नोक्सानीका घटना बवढरहेको गजनासाहरू आउन े गरेका छन।् भविष्यिा बाढी, 
सजख्िा/िडेरी, आगिागी, लिचाहा प्रजातीको िनस्पतीको प्रकोप आददका कारण िनिा जनािरको िालग 
आिश्यक चररचरन तथा िासस्थानको थप विनाश भई िेलतबािी र िस्तीिा जङ्गिी जनािरहरू आउने िि 
अझ बढ्न सक्ने देम्ितिछ। यसबाट िानि तथा ितियजतितजबीच ितिि बढ्दै जानसक्ने सभभािना देम्िएको 
छ।हरेक िषव िडेरी िगातार बढ्दै गएिा कलतपय ितियजतितजको सङ्ख्या घट्निेा िालसन सक्न ेसभभािना 
सिेत रहेकोछ।संरक्षणका प्रयासहरूिे िानि-ितियजतितज ितिि सिाधान गनव सवकने हजँदा यस तफव  विशेष ध्यान 
ददन जरुरी देम्िएको छ। िानि-ितियजतितज ितििबाट िावषवक .......... जना घाईते, ...... जनाको ितृ्यज हजनाका 
साथै रु ........ बराबरको सभपम्िको क्षलत हजन सक्ने सभभािना देम्ितिछ।  

विकास तथा जीविकोपाजवनको िालग गररने वियाकिापहरुजोम्िि तियूनीकरण गने, उत्थानशीि क्षिता 
अलभिृवद्ध गने र जििायज पररितवनको असरको सािना गनव अनजकूि हजनेगरी सञ्चािन गने व्यिस्था 
नलििाएसभि अतिय प्रकोपहरूबाट पलन यस गाउँपालिकािा जोम्िि बढ्ने सभभािना देम्ितिछ। 

2.६ पूिवसूचना प्रणािीको अिस्था 
यस गाउँपालिकािा बाढी, पवहरो, डढेिो, ..... प्रकोपको पूिवसूचना प्रणािी स्थापना गररएको छ/छैन। 
स्थानीय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिरको म्जल्िा, प्रदेश तथा राविय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिरसँग 
सभपकव  स्थावपत गरी सूचना आदान प्रदान गने गररएको छ/छैन।तल्िो तटीय के्षत्रिा बस्ने सिजदायिे 
िालथल्िो तटीय के्षत्रिा बस्ने सिजदायबाट नदी सतह गेज ररडरिाई लसधै सभपकव  गरी सूचना प्राप्त गने 
गररएको छ/छैन।(यस िण्डिा गाउँपालिकािा पूिवसूचना प्रणािीको व्यिस्था भए नभएको अिस्था म्चलत्रत गने) 

2.७ नीलतगत,कानूनीतथा संस्थागत व्यिस्था 
यस गाउँपालिकाको विपद् जोम्िि तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, ....... को आधारिा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत गठन गररएको छ। सलिलतिा हाि रहेका पदालधकारीहरूको वििरण अनजसूची-८िा 
संिग्न छ। स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत अतितगवत ........ िटा विषयक्षेत्र हेनव अगजिा संस्था तोकी  
सभबम्तिधत विषयक्षते्रको योजना तजजविा र सितिियको म्जभिेिारी प्रदान गररएको छ। विषयक्षेत्रका अगजिा 
संस्था र लतनिा कायवरत पदालधकारीहरूको वििरण अनजसूची-९िा संिग्न गररएको छ।  

यस गाउँपालिकािा िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन शािा/इकाई स्थापना गररएको छ। ...... िटा िडािा 
िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत गठन गररएको छ। यस गाउँपालिकािा विपद् व्यिस्थापन कोष 
स्थापना गररएकोछ। सो कोषिा आलथवक िषव ...... िा गाउँपालिका र अतिय रय ोतबाट गरी रकि रु......... 
जभिा भएको छ। कोष सञ्चािन तथा पररचािनको िालग स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन कोष सञ्चािन 
कायवविलध तजजविा गररएको छ। यस िाहेक गाउँपालिकािा विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी नीलत, ऐन, लनयि, 
िागवदशवन तथा आिश्यक िागवदशवनहरू बनेका/बने्न िििा रहेका छन।् (यस िण्डिा गाउँपालिकािा विपद् 
व्यिस्थापन सभबतिधी नीलतगत, कानूनी र संस्थागत व्यिस्था बारे म्चत्रण गने) 
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2.८ विषयके्षत्र तथा कायव म्जभिेिारी 
यस गाउँपालिकािेविपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा र कायावतिियनका िालग देहाय बिोम्जिका 
..... िटा विषयक्षते्र लनधावरण गरी देहाय बिोम्जिका कायव म्जभिेिारी प्रदान गरेको छ: 

2.८.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को सियिा सभपूणव सरोकारिािाहरूसँग सितििय कायि गने, विपद्को अिस्था 
आउनसक्ने पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ स्थानीय सञ्चार िाध्यिबाट सूचना सभप्रषेण गने, प्रकोपको कारण 
सिस्यािा परररहेका िा घाईतेिाई उद्धार गने, हराएकाहरूको िोजी गने, िालनसको ितृ्यज भएिा सनाित 
गरी शि व्यिस्थापन(िा हस्तातितरण)को प्रितिध लििाउने, पीलडतहरूिाई राहत वितरण गनेजस्ता म्जभिेिारी 
लनिावह गनेछ।   

2.८.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को अिस्थािा पीलडतहरूिाई तत्काि िानेकज रा, विस्थावपत भई म्शविरिा बसेकािाई 
चािि, दाि, नजन, तेि आदद िाद्य सािग्री उपिब्ध गराउने, िानेकज रा पकाउनको िालग आिश्यक प्रितिध 
लििाउने र कृवष के्षत्रिा भएको क्षलत वििरण तयार गने म्जभिेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् िा घाईते भएकाहरूको प्राथलिक उपचार गने, िहािारी हजनबाट बचाउन े विलधहरू 
अििभिन गने, म्शविरिा उपचार गनव नसवकन े प्रकृलतका स्िास््य सिस्या भएका विरािी िा घाईतेिाई 
अस्पतािसभि पजर् याई स्िास््य उपचारको सजलनम्ितता गने, िवहिा तथा बािबालिकािा पोषणको किी भएिा 
त्यसबाट हजनसक्न ेसियस्याबारे पीलडत र सरोकारिािािाई सचेत गनेजस्ता म्जभिेिारी लनिावह गनेछ। साथै 
यस विषयके्षत्रिे कोलभड-१९ िगायतका िहाव्याधीकोसंििण, रोकथाि र व्यिस्थापनको कायव सिेत 
गनेछ। 

2.८.4 िानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को अिस्थािा िानेपानी आपूलतव गने, विपद्का कारण ढिेका बोटलबरूिाहरू हटाउने, 
विपद्जतिय घटनाबाट लसजवना भएका फोहोरहरू सरसफाई गने, िरेका पशजपंक्षीहरूको व्यिस्थापन गने, 
व्यम्िगत सरसफाईको िालग स्िच्छता सभबतिधी सरसािानहरू (जस्तै्ः हाईम्जन वकट, वपयजष, क्िोररन, 
डस्टविन, ....) उपिब्ध गराउने म्जभिेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.5आपत् कािीन आरय य तथा गैर–िाद्य सािग्री क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को कारण घरिा क्षलत पजगी बस्न नसक्ने अिस्थािा रहेका पीलडतहरूिाई आपत् कािीन 
आरय य िा बासको िालग अस्थायी संरचना लनिावण गने, पीलडतहरूिाई लत्रपाि, भाँडाकजँ डा, ििाकपडा जस्ता 
गैर–िाद्य सािग्री वितरण गने म्जभिेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् को सियिा िवहिा, गभविती िवहिा, सजत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यम्िहरू, 
म्शशज,बािबालिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिाई संरक्षण गने, उनीहरूको आिश्यकता बिोम्जिका सरसािानहरू जस्तै्ः 
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सेनेटरी प्याड, िेिकज दका सािान आदद उपिब्ध गराउने, घरपररिारका सदस्य गजिाएकाहरू तथा विपद्का 
कारण त्रलसत व्यम्िहरूिाई िनोसािाम्जक परािशव सेिा ददने रवहंसािजि िातािरण लसजवना गने जस्ता 
म्जभिेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.7आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण विद्यािय तीन ददनभतिदाबढी बतिद भएिा विद्याथीहरूिाई आपत् कािीन 
म्शक्षाको व्यिस्था गने, प्रकोपिे विद्याथीको पठनपाठनका शैम्क्षक सािग्रीहराए िा क्षलत पजर् याएिा सोको 
व्यिस्था गने र विद्याियको म्शक्षण सािग्रीहरू नष्ट भएिा पजन्ः व्यिस्था गने म्जभिेिारी लनिावह गनेछ। 

2.८.8 शीघ्र पजनिावभ क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण अिरूद्ध हजन पजगेका अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः सडक, विद्यजत,िानेपानी, 
टेलिफोन) तत्काि सजचारू गने र त्यस्ता सेिा प्रदान गने लनकायका कायावियहरूिा क्षलत पजगेिा िैकम्ल्पक 
व्यिस्था गने, सािाम्जक आलथवक पूिावधार र अिस्थािाई चिायिान बनाई जनजीिनिाई सािातिय बनाउन े
म्जभिेिारी लनिावह गनेछ। 

िालथ उम्ल्िम्ित विषयक्षते्र अतितगवत वियाशीि रहेका सरोकारिािा लनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
अनजसूची-१० िा संिग्न गररएको छ। 
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पररच्छेद तीन 

पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
3.1 सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद्को म्स्थलतिा प्रलतकायव गलतविलधहरू सियिै कायावतिियन गनव संस्थागत क्षिता िेिाजोिा गरी सोको 
तयारी आिलधक रुपिा अद्यािलधक गनव जरुरी हजतिछ। सािातिय पूिवतयारी सभबतिधीकायवहरुिा विपद् घटना 
अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनजवपने जोम्िि तियूनीकरण, पूिवतयारी र विपद् प्रलतकायव गनव संस्थागत तथा 
भौलतक संरचना,िेम्शन रऔजार,सीप विकास,जनचेतना,कृलत्रि घटना अभ्यास जस्ता वियाकिापहरु सिािेश 
गररएका छन।् यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अद्यािलधक गनजव पलन विपद् पूिवतयारी कायव नै 
हो। विपद् प्रलतकायवका कायवहरूिाई प्रभािकारी बनाउन विषयक्षते्रगत रुपिा सािातिय पूिवतयारीको 
कायवयोजना देहाय बिोम्जिहजने गरी तजजविा गररएको छ: 

3.1.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनजवपने सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको 
सािातिय पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

विपद् पूिव तयारी तथा प्रलतकायव 
योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव 
असोज सभि 

गाउँपालिका प्रत्येक 
आलथवक 
िषविा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत 

२ 

 

विपद्को क्षलत, नोक्सानी 
िूल्याङ् कनको िालगसिेक्षण 
टोिी गठनरपजनगवठन गने र 
आिश्यकता बिोम्जि सिेक्षणका 
िालग सहायक टोिीहरू गठन 
गने र तालिि आयोजना गने 

प्रत्येक िषव 
िनसजन शजरु 
हजन ज पूिव  

गाउँपालिका 
र हरेक 
िडािा 

गाउँपालिका
िा एक र 
हरेक िडािा 
एक एक 
िटा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत, िडा 
स्तरीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत 

३ 

 

प्रारम्भभक र जत िेिाजोिा, क्षलत 
िेिाजोिा गनव विस्ततृ घरधजरी 
सिेक्षण फाराि तयार गने  

प्रत्येक िषव 
कालतवक सभि 

गाउँपालिका  ....... प्रलत सािाम्जक विकास 
शािा 

४ 

 

राहत वितरणका िालग लसफाररस 
फाराि िगायतका कागजात 
तयारी तथा अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव 
िंलसर सभि 

 

गाउँपालिका  ....... प्रलत िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा 

५ 

 

प्रकोपको प्रकृलत अनजसार िोज 
तथा उद्धारका िालग टोिी गठन 
गने  

प्रत्येक िषव 
कालतवक सभि 

िडा तहिा 
 

हरेक िडािा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा,िडा 
कायाविय, 



 

13 

 

 भोटेकोशी गाउँपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ 
 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 
विषयक्षेत्र 

६ 

िोज तथा उद्धारका िालग 
गदठत टोिीको लनलिि तालिि 
आयोजना गने र पररचािन हजन े
प्रविया लनधावरण गने 

प्रत्येक िषव 
पौष सभि 

 

िडा तहिा 
 

हरेक िडािा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, सूरक्षा 
लनकाय, विषयक्षते्र 

 

७ 

 

िोज तथा उद्धार सािग्रीहरू 
िररद, भण्डारण, ििवत र 
व्यिस्थापन गने 

लनरतितर लनरतितर हरेक िडािा 
कम्भतिा एक 
सेट 

गाउँपालिका,स्थानी
य विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत, िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा 
 

८ 

 

िोज तथा उद्धारका िालग प्रयोग 
गनव सवकन े सिारी साधनहरू र 
एभबजिेतिसहरूको सूची र सभपकव  
व्यम्िको वििरण तयार गने 

लनरतितर गाउँपालिका  ..... िटा 
एभिजिेतिस 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, स्िास्थ 
शािा 
 

९ 

 

बाढी÷पवहरो, भकूभपबाट बच्न र 
बचाउन सजरम्क्षत स्थानको 
पवहचान गरीअध्यािलधक सूची 
तयार गने 

लनरतितर िडा अनजसार 
 

आिश्यकता 
अनजसार हरेक 
िडािा 
 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा 

१० 

आपत् कािीन अिस्थािा प्रयोग 
गने स्थिहरूको सूची स्थानीय 
राजपत्रिा प्रकाम्शत गने 

तत्काि सजरु 
गरी लनरतितर 
 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनजसार 

प्रत्येक 
िडािा 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा,  
िडा कायाविय 

११ 

आपत् कािीन अिस्थािा 
आरय यस्थिका रुपिा प्रयोग गने 
स्थानको िालग चावहने भौलतक 
पूिावधार र सेिाहरू लनिावण, 

लबस्तार गने 

 

तत्काि सजरु 
गरी लनरतितर 
 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनजसार 
 

प्रत्येक 
िडािा 

पूिावधार विकास 
शािा, िडा 
कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

१२ 

प्रकोपबाट सिजदायिाई बचाउन 
आपत् कािीन आरय य भिनहरू 
लनिावण गने 

आिश्यिा 
अनजसार 

हरेक िडािा 
जोम्िििा 
रहेको 
सिजदाय 
नम्जक 

 

...... िटा पूिावधार विकास 
शािा र 
सभबम्तिधत िडा 
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ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१३ 

बाढी÷पवहरो, शीतिहर, हािाहजरी, 
भकूभप, चट्याङ, आगिागी आदद 
प्रकोपहरूबाट सिजदायिा 
पनवसक्ने असर र सोबाट बच्न े
उपायहरूका बारेिा 
जनचेतनािूिक कायविि 
सञ्चािन गने 

लनरतित गाउँपालिका
िा सञ्चालित 
एफ.एि, 
पत्रपलत्रका, 
िाईवकङ् 
आदद 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय अगािै 
कम्भतिा २ 
पटक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायाविय 

१४ 

िालनसको ज्यान लिनसक्नेजङ्गिी 
जनािरहरू (जस्तै्ः जङ्गिी हािी, 
गैंडा आदद) बस्तीिा प्रिेश 
गरेिा सभबम्तिधत सिजदायिाई 
म्शघ्र सूचना ददने प्रणािीको 
विकास गने 

लनरतितर िडास्तर िा 
सभभि 
भएसभि 
िस्तीस्तर 

हरेक िडािा 
एक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायाविय, 
सिजदाय, विषयक्षेत्र 

१३ 

िोज तथा उद्धारिाई प्रभािकारी 
बनाउन प्रकोपिा आधाररत 
कृलत्रि घटना अभ्यास 
गने÷गराउने 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय अगािै 

गाउँपालिका 
तथा िडािा 

प्रिजि 
प्रकोपको 
िालग िषविा 
कम्भतिा एक 
एक पटक 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत 

      
3.1.2िाद्य तथा कृवष क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनजवपने िाद्य तथा कृवष के्षत्रको सािातिय पूिवतयारी सभबतिधी 
कायवहरुकोयोजनादेहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य 
म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

विपद्को अिस्थािा िाद्यान्न िररद 
तथा आपूलतवका िालग सभभाव्य 
उद्योगहरू पवहचान गने साथै 
सहयोग लिन सवकन े कायाविय, 

संस्थाहरूसँग सितििय गने 

लनरतितर गाउँपालिका  आिश्यकता 
अनजसार िषवको 
१ िा २ पटक 

कृवष शािा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट प्रभावित हजनसक्न े
जनसङ्ख्याको आधारिा िाद्य 
सािग्री (चािि, दाि, तेि, नजन 
आदद) भण्डारण गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय 
अगािै 

गाउँस्तर िषवको २ पटक कृवष शािा,  
विषयक्षेत्र 
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ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य 
म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

३ 

तयारी िानेकज राका िालग तत्काि 
िररद गनव सवकने गरी पसिहरू 
पवहचान गने िा अनजितिध करार 
गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय 
अगािै 

गाउँस्तर कम्भतिा २ िटा 
ठूिा पसि िा 
उद्योग 

कृवष शािा, 
िडा कायाविय 

४ 

विपद्को सियिा िाद्य सािग्री 
वितरण गने तौरतररका÷प्रविया 
बारे विषयक्षते्रका सदस्यहरू बीच 
छिफि तथा कृलत्रि घटना 
अभ्यास गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय 
अगािै 

िडास्तर िजख्य प्रकोपको 
सभभावित सिय 
भतिदा पवहिे 
कम्भतिा १ 
पटक 

कृवष शािा,  
विषयक्षेत्र 

      
3.1.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनजव पने स्िास््य तथा पोषण विषयक्षेत्रको सािातिय 
पूिवतयारीसभबतिधी कायवहरुकोयोजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

विपद् पिात तत्काि देिा पने 
स्िास््य सिस्या सिाधानका िालग 
चावहने औषधीहरू भण्डारण गने 

हरेक िवहना, 
औषलधको 
गजण अनजसार 

गाउँस्तर २००० 
जनाको िालग 

स्िास््य शािा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

र जि प्रलतकायव टोिी(Rapid Response 

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

स्िास््य क्षेत्रको 
प्रोटोकिअनजसार 

गाउँस्तर िषविा १ 
पटक 

स्िास््य शािा, 
विषयक्षेत्र 

३ 

प्रलतकायवका िालग आिश्यक दक्ष 
िानि संशाधनको सूची 
तयार/अद्यािलधक गने 

िडा संख्या र 
जनसंख्या 
अनजसार 

गाउँस्तर गाउँस्तर:३० 
जनािडास्तर: ७ 
जना 

स्िास््य शािा,  

४ 

स्िास््य सभबतिधी म्शक्षण सािग्रीको 
व्यिस्था तथा स्िास््य म्शक्षाको िालग 
स्िास््यकिीको व्यिस्था गने 

लनयलित िडास्तर हरेक िडािा १ 
पटक 

स्िास््य शािा, 
िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

५ 

कोलभड-१९ िहाव्याधी िगायत 
िहािारी रोकथाि, लनयतित्रण र 
परीक्षण तथा उपचार सभबतिधी 
जनचेतना अलभबवृद्ध कायविि सञ्चािन 
गने 

लनयलित जोम्िियज
ि 
िम्स्तहरु
िा 

िषविा कम्भतिा 
३ पटक 

स्िास््य शािा, 
विषयक्षेत्र 
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3.1.4 िानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनजव पने िानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता विषयक्षते्रको सािातिय 
पूिवतयारीसभबतिधी कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ विपद्को सियिा िानेपानी 
शजवद्धकरणको िालग आिश्यक 
पने क्िोरीन, वपयजष जस्ता 
औषलधको उम्चत भण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय अगािै 

गाउँस्तर िषविा 
कम्भतिा 
१ पटक 

िानेपानी तथा सरसफाई 
शािा, विषयक्षेत्र 

२ सरसफाईका िालग आिश्यक 
पने सािग्री तथा उपकरणहरू 
उपयजि ठाउँिा भण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय अगािै 

गाउँस्तर िषविा 
कम्भतिा 
१ पटक 

िानेपानी तथा सरसफाई 
शािा, विषयक्षेत्र 

३ िानेपानी ओसाने, जभिा गने 
र वितरण गने साधनहरू 
ििवत सभभार गरी चािज 
अिस्थािा राख्न।े 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय अगािै 

गाउँस्तर िषविा 
कम्भतिा 
१ पटक 

िानेपानी तथा सरसफाई 
शािा, विषयक्षेत्र 

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

लनरतितर िडा तथा 
सिजदायस्त
रिा 

हरेक 
प्रभावित 
िडाहरु 

िानेपानी तथा सरसफाई 
शािा, पूिावधार विकास 
शािा, िडा कायविय 
तथा स्थानीय सिजदाय 

      

3.1.5आपत् कािीन आरय य र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनजव पने आपत् कालिन आरय यस्थि र गैरिाद्य सािग्री 
विषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

विपद् प्रभावितहरूको िालग 
अस्थायी आरय य िा बासको 
व्यिस्था गनव आिश्यक 
सरसािान तथा औजारहरूको 
बतिदोबस्ती गने। 

प्रकोपको 
सभभावित 
सिय 
अगािै 

सबै िडािा िडाको कज ि 
जनसंख्याको 
कम्भतिा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पजग्ने  

शहरी विकास तथा 
भिन लनिावण 
कायावियको 
सहयोगिा पूिावधार 
विकास शािा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 
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ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

२ 

 

सभभावित आपत् कािीन अिस्था 
आईपरेिा तजरूतित िररद गनव 
सवकन े गरी अनजबतिध करार 
गने। 

आिश्यक
ताअनजसार 

थोक वििेता/ 

िजरा वििेता/ 
सहकारी/ 

ठूिा कृषक 

........... 
पररिारका 
िालग 

गाउँपालिका, 
कृवष शािा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 

३ 

अस्थायी आरय य स्थि बनाउन 
सजविधायजि िजिा के्षत्रको 
व्यिस्थापन र संरक्षण गने। 

लनरतितर सबै िडािा िडाको कज ि 
जनसंख्याको 
कम्भतिा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पजग्न े

पूिावधार विकास 
शािा 
र िडाकायाविय 

४ 

गैर–िाद्य सािग्री सेटहरू 
भण्डारण गने। 

लनरतितर गाउँस्तर, 
गोदाि 
घरहरु(Wareho

use)  

कम्भतिा 
......... 
पररिारका 
िालग 

गाउँपालिका, िडा 
कायावयि 

नेपाि रेडिस 
सोसाईटी, विषयक्षते्र 

५ 

विपद् प्रभावित स्थान िा िजल्िा 
क्षेत्रिा म्शविर सञ्चािन 
गनेस्थानिा सिारी साधनको 
प्रितिध गने। 

आिश्यक
ता अनजसार 

गाउँस्तर आिश्यकता 
अनजसार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, 
विषयक्षेत्र 

६ 

अस्थायी आरय य िा बास 
लनिावणको िालग टोिी गठन 
गने र दक्षता अलभबवृद्धका िालग 
कृलत्रि घटना अभ्यास गने 

िनसजन 
सजरुहजन ज 
भतिदा 
अगाडी 

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

 
     

3.1.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनजवपने संरक्षण तथा सूरक्षाविषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारीसभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

िवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकको 
संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी 
पजम्स्तका तयार एिि ्प्रकाशन गने। 

 

 

लनरतितर  गाउँस्तर कम्भतिा 
५०० प्रलत  

गाउँपालिका, िवहिा 
तथा बािबालिका 
शािा 
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ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

२ 

विपद्को सियिा अत्यािश्यक 
सेिाका िालग चावहने सािग्रीहरू 
(जस्तै्ः लडम्ग्नवट वकट) िररद गरी 
भण्डारण गने। 

लनरतितर  गाउँका 
गोदाि घरहरू 

यस्तो 
जनसंख्याको 
कम्भतिा २० 
प्रलतशतिाई 
पजग्न े

िवहिा तथा 
बािबालिका 
शािा,विषयक्षते्र 

३ 

उिेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अिस्था अनजसार गररनजपने सेिा 
सहयोगका िालग प्रोटोकि तयार 
गरी िागू गने। 

तत्काि  गाउँस्तर १ पटक  िवहिा तथा 
बािबालिका शािा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाइटी, विषयक्षेत्र 

४ 

विद्याियका म्शक्षक र िवहिा 
स्िास््य  स्ियंसेविकािाईआधारभतू 
िनोसािाम्जक परािशव सभबतिधी 
तािीि ददन।े 

प्रत्येक 
िषव १ 
पटक 

गाउँस्तर हरेक 
विद्याियबाट 
१ जना र 
हरेकिडाबाट 
२ जना 
िवहिा 
स्िास््य 
स्ियंसेविका  

म्शक्षा र स्िास््य 
शािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को सियिा पररचािन हजने 
विषयके्षत्रका सदस्यहरूिाई कृलत्रि 
घटना अभ्यास गने/गराउन े

लनरतितर  िडास्तरिा  िजख्य 
प्रकोपको 
सभभावित 
सिय 
अगाडी 
कम्भतिा १ 
पटक  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत, 
अतिय सरोकारिािा 

      

3.1.7 आपत् कािीन म्शक्षा विषयक्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनजव पने आपतकालिन म्शक्षा विषयक्षेत्रको सािातिय पूिवतयारीसभितिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

बाढी, पवहरो, हािाहजरी, शीतिहरिे 
प्रभावित गनवसक्ने विद्याियहरूको 
सूची अद्यािलधक गने र संभावित 
क्षलतको आकंिन गने। 

 

िषवको १ 
पटक  

िडास्तर
िा  

सबै िडाका 
विद्यािय  

म्शक्षा शािा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय  
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ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

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

लनरतितर  गाउँस्तर ..... िटा 
विद्याियको िालग  

म्शक्षा शािा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय  

३ 

शीतिहरबाट विद्याथीिा हजनसक्न े
प्रभािहरूको बारेिा विद्याियिा 
जनचेतनािूिक कायविि सञ्चािन 
गने। 

लनरतितर  विद्यािय
स्तरिा  

.... िटा  म्शक्षा शािा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

४ 

सभभावित विपद् बाटसजरम्क्षत हजने उपाय 
बारे विद्याियहरूिा चेतनािूिक 
कायवििहरू सञ्चािन गने र 
एफ.एि. रेलडयोबाट सतिदेशिूिक 
कायविि प्रशारण गने। 

लनरतितर  गाउँस्तर,
विद्यािय
स्तर  

... िटा 
विद्यािय र 
एफ.एि.बाट 
कम्भतिा १५ 
ददन (प्रकोपिा 
केम्तिरत भई)  

िातािरण तथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, म्शक्षा 
शािा,सभबम्तिधत 
विद्यािय  

      

3.1.8 शीघ्र पजनिावभ क्षते्रको सािातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनजव पने शीघ्र पजनिावभ विषयक्षते्रको सािातिय पूिवतयारी सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातिय पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान, पररिाण 
िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सजरम्क्षत स्थानिा आपत् कािीन प्रयोजनको 
िालग िानेपानी ट्याङ्की, शौचािय र 
हातेपभप व्यिस्था गने। 

लनरतितर  िडास्तर
िा  

सबै 
िडाहरूिा  

पूिावधार विकास शािा, 
िडा कायाविय, विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः 
सडक, िानेपानी, विजजिी आदद) अिरूद्ध 
भएिा उि सेिा सजचारू गनव तत्काि 
प्राविलधक टोिी पररचािन गने। 

लनरतितर  गाउँस्तर,
िडास्तर
िा  

गाउँस्तरिा 
एक र 
िडास्तरिा 
एक  

पूिावधार विकास शािा, 
िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा र 
विषयक्षेत्र 

3 

सभभावित विपद् बाट आलथवक सािाम्जक 
क्षेत्रिा पने क्षलतको म्शघ्र िूल्याङ् कनको 
िालग टोिी गठन गरी प्रम्शक्षण ददने। 

प्रत्येक 
िषव एक 
पटक 

गाउँस्तर एक पटक स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शािा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी 

4 

सभभावित विपद् बाट कृवष, पशज, रोजगारी, 
सेिा, उद्योग, पयवटन, व्यिपार िगायतका 
क्षेत्रिा पनव सक्ने असरहरु तियूनीकरण 
गने वियाकिाप तय गरी कायवतिियन 
गने।   

विपद् 
पिात 
तत्काि 

गाउँस्तर प्रभावित 
सिूदायिा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शािा, 
उद्योग िाम्णज्य संघ 
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3.2 पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजनािा सही पूिावन जिान र उपिब्ध सियको आधारिा पूिवतयारीका 
कायवहरू लनधावरण गनजव पदवछ। यसिा सािातिय सतकव  रहनेदेम्ि जोम्िियजि ठाउँिा रहेका सिजदाय र 
स्थानातितरण गनव लिल्न ेधनसभपम्ि अस्थायी रुपिा सजरम्क्षत ठाउँिा साने सभिका वियाकिाप हजन सक्छन।् 
यस्तो योजना प्रकोपको प्रकृलत, सिय र संभावित प्रभािक्षते्रको भरपदोआलधकाररक पूिवसूचनाको आधारिा तय 
गररनज पदवछ। प्रकोप आउन ेसियसीिा नम्जक हजन थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गररन े
वियाकिापहरूको योजना देहाय बिोम्जि तजजविा गररएको छ: 

3.2.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको गनजवपने पूिावनूिानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

िषाव र आधँी/हािाहजरीको 
पूिावन जिान सभबतिधी जानकारी 
जि तथा िौसि विज्ञान विभाग 
(लसधै िा िेभपेज िाफव त),प्रदेश 
र म्जल्िा आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिरबाट 
आदानदप्रदान गने। 

िाघ देम्ि 
असोज 
सभि  

गाउँस्तर ददनिा 
कम्भतिा १ 
पटक  

स्थानीय 
आपत्कालित 
कायवसञ्चािन 
केतिर/ िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा  

२ 

बाढी/पवहरो, हािाहजरी र िराब 
िौसिको सूचना प्राप्त हजनासाथ 
गाउँिासी/सिजदायिाई सतकव ता 
अपनाउन सूचना सभप्रषेण गने। 

पूिावन जिान 
प्राप्त भए 
िगिै  

गाउँ 
केतिरबाट 
सिजदायसभि 
पहजँच हजनेगरी 

पूिावन जिानको 
ििर पिात 
ददनिा 
कम्भतिा ३ 
पटक  

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायाविय 

३ 

विपद् बाट हजनसक्न े सभभािना 
देम्िएिा सबै विषयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अिस्थािा रहन आग्रह 
गने। 

पूिावन जिान 
प्राप्त भए 
िगिै  

गाउँस्तर सूचना प्राप्त 
भएपलछ 
कम्भतिा एक 
पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार थप  

स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा 

४ 

पूिावन जिान अनजसार िडास्तरीय 
सलिलतिाई जानकारी गराईविपद् 
सभिजि सिजदायिाई सजरम्क्षत 
स्थानिा साने व्यिस्था 
लििाउने। 

पूिावन जिान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगिै  

गाउँस्तर जोम्िििा 
रहेका सबै 
सिजदाय  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर 
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ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

५ 

िोज तथा उद्धार टोिी 
रक्षलतको वििरण 
सङ् किनटोिीिाई तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगिै  

गाउँस्तर   िडास्तरिा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िडा कायाविय 

      

3.2.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोप आउने सिय सीिा नम्जक हजन थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने िाद्य तथा कृवष 
के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण 

िजख्य 
म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

िाद्य तथा कृवष विषयक्षेत्रको 
सितिियात्िक बैठक बस्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनजसार 
थप  

कृवष शािा, 
विषयक्षेत्र 

२ 
भण्डारण गररएको िाद्य 
सािग्रीहरूको अिस्था लनररक्षण 
गरी अद्यािलधक गने। 

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक 

कृवष शािा 

3 

विपद् प्रभावित क्षेत्रिािाद्य 
सािग्रीहरूढजिानीका िालग 
आिश्यक सिारी साधन तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात 

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त भएपलछ 
आिश्यकता अनजसार 

कृवष शािा, 
विषयक्षेत्र 

      

3.2.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.
सं. 

पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

स्िास््य तथा पोषण 
विषयक्षेत्रको सितििय 
बैठकबस्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी पिात 
तत्काि 

गाउँस्तर सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता अनजसार 
थप  

 

स्िास््य शािा 
र विषयक्षेत्र 
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ि.
सं. 

पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

२ 

विपद् प्रभावित 
क्षेत्रिाआिश्यक  पने औषधी 
तथा उपकरण लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनजसार  

स्िास््य शािा 
र विषयक्षेत्र 

३ 

प्राथलिक उपचार र स्िास््य 
सेिाको िालग आिश्यक 
जनशम्ि र सिारी साधन 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनजसार 

स्िास््य शािा 
र विषयक्षेत्र 

४ 

कोलभड-१९ िगायतका 
िहािारीबाट सजरम्क्षत रहन र 
सतकव ता अपनाउने उपाय 
बारे स्थानीय टेलिलभजन, 

एफ.एि. रेलडयो र सािाम्जक 
सञ्जाि िगायतका 
िाध्यिबाट प्रसारण र 
जानकारी प्रिाह गने। 

पूिावनूिानको 
जानकारी प्रिात 

िडा र 
सिजदाय 
स्तरिा 

प्रकोपको आधारिा 
लनरतितर गने 

गाउँपालिका,
स्िास््य शािा, 
सूचना तथा 
प्रविलध शािा 
र विषयक्षेत्र 

      

3.2.4 िानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने िानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत 
पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

िानेपानी सरसफाई तथा 
स्िच्छता प्रिद्धवन विषयक्षते्रको 
सितिियबैठक बस्ने। 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार 

सािाम्जक विकास 
शािा र विषयक्षेत्र 

२ 

िानेपानी शजवद्धकरणका िालग 
क्िोररन, वपयजष जस्ता औषलध 
तथा प्रविलधको लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार  

िानेपानी तथा 
सरसफाई शािा र 
विषयक्षेत्र 

३ 

सरसफाईका िालग पररचािन 
हजन ज पने जनशम्ि, सिारी 
साधन र उपकरणहरू तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार  

सािाम्जक विकास 
शािा, विषयक्षेत्र 
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3.2.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने आपतकालिन आरय य र गैर िाद्य सािागी के्षत्रको पूिावनूिानिा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

आपतकालिन आरय य र 
गैर-िाद्य सािग्री 
विषयक्षेत्रको सितिियात्िक 
बैठक बस्न े

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी र 
विषयक्षेत्र 

२ 

आपत् कािीन आरय य 
स्थिको लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

तत्कािै  िडास्तर सभभावित 
प्रकोप अनजसार  

गाउँपालिका, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
िडास्तरीय सलिलत र 
विषयक्षेत्र  

३ 

अस्थायी आरय य िा आिास 
लनिावणका िालग आिश्यक 
जनशम्ि, सािग्री तथा 
औजारहरू लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सभभावित 
प्रकोपको 
सिय अनजसार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, नेपाि रेडिस 
सोसाइटी, रविषयक्षेत्र 

४ 

सािग्री तथा औजारहरू 
ढजिानीको िालग आिश्यक 
सिारी साधन तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सभभावित 
प्रकोपको 
सिय अनजसार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी र 
विषयक्षेत्र 

      

३.२.६ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने संरक्षण र सूरक्षा के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

संरक्षण 
तथासूरक्षाविषयक्षेत्रको 
सितिियबैठक बस्ने। 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार  

िवहिा तथा 
बािबालिका 
शािा,  
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद्जतिय घटनाबाट 
प्रभावितिाई परािशव सेिा 
ददन परािशव टोिी तयारी 
अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर, 
िडास्तर 

सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार 

स्िास््या शािा, 
म्शक्षा शािा, 
विषयक्षेत्र 



 

24 

 

 भोटेकोशी गाउँपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ 
 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

३ 

विपद् प्रभावित क्षेत्र िा 
म्शविर सञ्चािन भएको 
स्थानिा आिश्यक 
पनेलडम्ग्नटी वकट िगायतका 
सरसािानहरूको लनररक्षण 
गरी तैयारी अिस्थािा राख्न।े 

पूिावन जिान
को 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार 

िवहिा तथा 
बािबालिका 
शािा,  
विषयक्षेत्र 

      

३.२.७ आपत् कािीनम्शक्षा क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने आपकालिन म्शक्षा के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

आपत् कािीन म्शक्षा 
विषयक्षेत्रको 
सितिियबैठक बस्ने। 

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार  

म्शक्षा शािा र 
विषयक्षेत्र 

२ 

प्रभावित हजन सक्न े
विद्याियिाई म्शक्षण 
सािग्रीहरू सजरम्क्षत 
ठाउँिा राख्न अनजरोध 
गने। 

सितिियात्िक 
बैठक पिात  

विद्याियस्तरिा  सभभावित 
प्रकोप 
अनजसार  

म्शक्षा शािा 

३ 

विपद्को सियिा 
अपनाउनजपने सािधानी र 
सूरक्षाका उपाय तथा 
अनजशासनका बारेिा 
विद्याथीिाई सचेत गने। 

तत्काि  विद्याियस्तरिा  सभभावित 
प्रकोपको 
लसजन 
अनजसार  

म्शक्षा शािा तथा 
सभबम्तिधत विद्यािय  

४ 
विपद्को सियिा 
पठनपाठन लनरतितर गनव 
आिश्यक तयारी गने। 

तत्काि  गाउँस्तरिा सभभावित 
प्रकोप 
अनजसार 

म्शक्षा शािा तथा 
सभबम्तिधत विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

      

3.2.8 शीघ्र पजनिावभ क्षते्रको पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावन जिान प्राप्त भएपलछ गनजवपने शीघ्र पजनिावभ के्षत्रको पूिावनूिानिा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 
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ि.सं. पूिावन जिानिा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण िजख्य म्जभिेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

म्शघ्र पजनिावभ 
विषयक्षेत्रको 
सितिियबैठक बस्ने।  

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता 
अनजसार  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, 
पूिावधार 
विकासशािा,विषयक्षे
त्र 

२ 

अत्यािश्यक सेिा सजचारू 
गनवका िालग आिश्यक  
जनशम्ि, भण्डारण 
गररएकासािग्री तथा 
उपकरणहरू लनररक्षण 
गरी र तयारी अिस्थािा 
राख्न।े 

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार  

पूिावधार विकास 
शािा, सािाम्जक 
विकास 
शािा,विषयक्षेत्र 

३ 

सिेक्षण टोिीिा सिािेश 
हजने व्यम्ििाई तयारी 
अिस्थािा रहन अनजरोध 
गने।  

पूिावन जिानको 
जानकारी 
पिात  

गाउँस्तर सभभावित प्रकोपको 
सिय अनजसार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा,विषयक्षेत्र 

      

3.3आपत् कािीन प्रलतकायव (कायवविलध) योजना 
यस अतितगवत िोज, उद्धार रस्थानातितरण तथा विपद् पिात ् पररम्स्थलत सािातिय नहजतिजेि सभि गनजवपने 
प्रलतकायव र म्शघ्र पजनविाभका कायवहरू पदवछन।्  यसिा विपद्को सिय र विपद् पिात ् त जरुतितै चाल्नजपने 
िोज, उद्धार, उपचार एिि ् जोम्िि के्षत्रबाट प्रभावितहरूिाई सजरम्क्षत स्थानिा स्थानातितरण र राहत 
वितरणकावियाकिापहरू सिािेश गररएका छन।् विपद् प्रलतकायवका िालग गदठतविषयक्षेत्रहरू पररचािन गनव 
तपम्शि बिोम्जिका वियाकिापहरू तजजविा गररएको छ: 

3.3.1 सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् \ प्रलतकायव गनव सिग्र व्यिस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी 
योजनाहरु देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ विपद्जतिय घटना घटेिा िा घट्ने यवकन भएिा 
विपद् व्यिस्थापन सलिलतको बैठक बस्न।े 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, सभपूणव विषयके्षत्र 

२ 

विपद्िे प्रभाि पारेको तथा जोम्िििा रहेका 
व्यम्ि तथा सिजदाय र िहत्िपूणव सभपम्ि 
सजरम्क्षत स्थानिा स्थानातितरण गनवसूरक्षा लनकाय 
र िोज तथा उद्धार टोिी/कायवदि पररचािन 
गने। 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, िडास्तरीय सलिलत 
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ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

३ 
विपद् िा परी घाईते भएकािाई उद्धार गने र 
हराई रहेका व्यम्िहरूको त्याङ् क तयार गरी 
िोजी गने। 

तत्काि सूरक्षा लनकाय, िोज तथा उद्धार 
टोिी र स्ियंसेिक  

४ 

तत्कािै घटनाको अििोकन, लनररक्षण गने 
रप्रारम्भभक र जत िेिाजोिाको प्रलतिेदन तयार 
गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत सिक्ष 
पेश गने। 

विपद् पिात 
72 घण्टा 
लभत्र 

सिेक्षण टोिी  

५ 
विपद् बाट ितृ्यज भएिा सोको त्याङ् कर िगत 
तयार गरी सनाित गने व्यिस्था लििाउने र 
शि हस्तातितरण/व्यिस्थापन गने। 

विपद्को 
सियिा  

सूरक्षा लनकाय, उद्धार टोिी, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी, स्ियि ्
सेिक 

६ 
पीलडत सिजदायिाई थप जोम्ििबाट बचाउन र 
सहयोग पजर् याउन अतिय विषयक्षेत्र र 
सरोकारिािा लनकायसँग सितििय गने। 

विपद् पिात  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, विषयक्षते्र 

७ 

बहजके्षत्रगत सिेक्षण गरी क्षलत, प्रभावित अिस्था 
र तत्काि गनजवपने कायवहरू सिेटी सजझाि 
सवहतको विषयके्षत्र केम्तिरत प्रलतिेदन (प्रारम्भभक 
र जि िेिाजोिा) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलतिा प्रस्तजत गने। 

विपद् पिात 
7 ददन लभत्र 

सिेक्षण टोिी, सभबम्तिधत शािा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी, 
िडास्तरीय सलिलत, विषयक्षेत्र 

८ 
सिीक्षा तथा योजना तजजविा बैठक बस्ने र 
तजजविा गररएको योजना कायावतिियन 
गने/गराउन।े 

आिश्यकता 
अनजसार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, सभबम्तिधत शािा तथा 
विषयक्षेत्र 

९ 

विस्थावपत भई म्शविरिा बसेका, छरलछिेक िा 
आफतितको घरिा आरय य लिएका, घरगोठ पूणव 
रूपिा नष्ट भएका, आफतित गजिाएका, घाइते 
भएकाहरूिाई स्िीकृत िापदण्ड बिोम्जि राहत 
रकि उपिब्ध गराउने।  

विपद् पिात 
तत्काि  

गाउँपालिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत, िडास्तरीय 
सलिलत, िडा कायाविय 

१० 
विपद्कोसङ्कटकाि घोषणा गनजव पने अिस्था 
भएिा म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत 
सिक्षलसफाररश गने। 

विपद् पिात स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत 

    

3.3.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
प्रकोपबाट लसम्जवत विपद् िा प्रलतकायव गनव िाद्य तथा कृवष के्षत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको 
योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचानिा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

कृवष शािा र विषयक्षते्रका 
सदस्यहरु 
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ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

२ 
विपद् बाट प्रभावित भएकाहरूिाई िाद्यान्न 
वितरण गने। 

विपद्को 
पवहिो ददन  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, िडा 
कायाविय 

३ 
सिेक्षण टोिीको लसफाररसको आधारिा 
आिश्यक िाद्य सािग्रीको व्यिस्था गरी 
लनधावररत िापदण्ड बिोम्जि वितरण गने। 

दोस्रो ददन देम्ि 
लनरतितर  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शािा, कृवष 
शािा, िडास्तरीय सलिलत 

४ 
भण्डारण गररएको िाद्य सािग्री अपजग हजन े
देम्िएिा तत्काि िररद गरी आपूलतवको व्यिस्था 
लििाउने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

गाउँपालिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत, विषयक्षते्र 

५ 

प्रलतकायवका िालग गाउँपालिकाको क्षितािे 
नभ्याउने भएिाथप सहयोगका िालग म्जल्िा तथा 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलिलतिा थप सहयोग 
उपिब्ध गराउन अनजरोध गने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

गाउँपालिका अध्यक्ष िा 
प्रिजि प्रशासकीय अलधकृत 

६ 
थप िाद्य सािग्री आिश्यक भएिास्थानीय तहिा 
वियाशीि िानिीय सहायता कायविा संिग्न 
लनकायहरूसँग सितििय तथा अनजरोध गने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत, विषयक्षते्र 

७ 

िाद्य सािग्री वितरणिाआईपरेका सिस्या तथा 
च जनौतीहरूको विषयिा विषयक्षेत्रको सलिक्षा 
बैठक गने र लनष्कषव सवहतको प्रलतिेदनस्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन सलिलतिा पेश गने। 

प्रलतकायवको 
आधारिा 
कम्भतिा एक 
पटक 

कृवष शािा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद्  प्रलतकायवको सतिदभविा स्िास््य तथा पोषण क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण तथा 
आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात  स्िास््य शािा, विषयक्षेत्र 

२ विपद्को घटनािा घाईते भएकाहरूको प्राथलिक 
उपचार गने। 

आिश्यकता 
अनजसार  

स्िास््य शािा, विषयक्षते्र 

३ 
स्थानीय स्तरिा उपचार हजन नसक्ने घाईते तथा 
विरािीिाई नम्जककोस्िास््य केतिर िा अस्पताि 
िैजान व्यिस्था लििाउन।े 

आिश्यकता 
अनजसार  

स्िास््य शािा, विषयक्षेत्र 

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

आिश्यकता 
अनजसार  

स्िास््य शािा, म्शक्षा शािा, 
विद्यािय,विषयक्षते्र 

५ विपद् प्रभावित स्थानिा स्िास््य म्शविर सञ्चािन 
गने। 

आिश्यकता 
अनजसार  

स्िास््य शािा, विषयक्षते्र 
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६ 

गभविती िवहिा,सजत्केरी, बािबालिका,ज्येष्ठ नागररक 
तथा अपाङ्गता भएका व्यम्िहरुिाई आिश्यकता 
अनजसार स्िास््य सेिा प्रदान गने तथा पोषणयजि 
िानेकज रा वितरणको व्यिस्था लििाउन िाद्य तथा 
पोषण के्षत्रिाई लसफाररस गने। 

आिश्यकता 
अनजसार  

स्िास््य शािा, विषयक्षते्र 

७ 

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

आिश्यकता 
अनजसार 

गाउँपालिका,स्िास््य शािा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.4 िानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रकोआपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सािाम्जक विकास शािा  

२ विपद् प्रभावित क्षेत्र िा म्शविर सञ्चािन भएको 
स्थानिा शजद्ध िानेपानीको प्रितिध गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

िानेपानी एकाई, विषयक्षते्र 

३ विपद्का कारण लसम्जवत फोहोर व्यिस्थापनको 
कायव गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सरसफाई एकाई, विषयक्षते्र 

४ 

वपयजस, क्िोरीन जस्ता िानेपानी शजवद्धकरणका 
औषधी तथाव्यम्िगत सरसफाईका िालग हाईम्जन 
वकट वितरण गने र सरसफाई तथा स्िच्छता 
कायि गनव चेतनािूिक कायविि गने 

विपद् पिात 
तत्कािै  

िानेपानी र सरसफाई एकाई, 
म्शक्षा शािा, विषयक्षते्र,नेपाि 
रेडिस सोसाईटी 

५ 
िानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन 
क्षेत्रकोविपद् प्रलतकायवकोसिीक्षा गरी प्रलतिेदन 
गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

सािाम्जक विकास शािा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन आरय य र गैर िाद्य सािग्री के्षत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ 
सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग 
गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शािा, विषयक्षते्र, नेपाि रेडिस 
सोसाइटी  
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ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 
 

२ 
पवहचान भएको सजरम्क्षत स्थानिा आरय य िा 
िासको िालग अस्थायीसंरचना लनिावण गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

पूिावधार विकास शािा, िडा 
कायाविय, विषयक्षते्र,नेपाि रेडिस 
सोसाइटी 

३ 
आिश्यक गैरिाद्य सािग्रीको वितरण गने। आिश्यकता 

अनजसार  
िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शािा, िडा कायाविय, विषयक्षेत्र, 
नेपाि रेडिस सोसाइटी 

५ 
आपत् कािीन आरय य र गैर िाद्य सािग्री 
क्षेत्रकोविपद् प्रलतकायवकोसिीक्षा गरी प्रलतिेदन 
गने। 

लनरतितर  विषयक्षेत्रका सिूह सदस्यहरू  

    
3.3.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात ्तत्कािै िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, विषयक्षेत्र 

२ 
पवहचान भएका आिश्यकता बिोम्जिगभविती 
िवहिा, सजत्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता भएका 
व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकिाई सहयोग गने। 

विपद् पिात ् तत्कािै 
र अिश्यकता अनजसार 

िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, विषयक्षेत्र 

३ 

गभविती िवहिा, सजत्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररककािालग 
आिश्यक सािग्रीहरूको दैलनक सूची तयार गरी 
सािग्री जजटाउने र वितरण गने। 

अिश्यकता अनजसार िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, विषयक्षेत्र 

४ 
विम्शष्ट आिश्यकता अनजसारका सािग्री जस्तै्ः 
लडम्ग्नटी वकट  वितरण गने।  

विपद् पिात ्सकेसभि 
लछटो र आिश्यकता 
अनजसार 

िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को घटनाबाट िानलसक रूपिा प्रभावित 
व्यम्ि र पररिारका सदस्य गजिाएका 
व्यम्िहरूिाई पररम्स्थतीको आकंिन गरी 
िनोसािाम्जक परािशव सेिा उपिब्ध गराउने। 

विपद् पिात ्सकेसभि 
लछटो र आिश्यकता 
अनजसार 

िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, स्िास््य शािा, 
विषयक्षेत्र 

६ 
संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रकोविपद् 
प्रलतकायवकोसिीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, विषयक्षेत्र 
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3.3.7आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन म्शक्षा क्षते्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण तथा 
आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात  म्शक्षा शािा, 
विषयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रभावित विद्याियहरूको सूची तयार गरी 
सभबम्तिधत विद्याियका विद्याथीहरूिे गजिाएका 
पठनपाठनका सािग्रीहरूको वििरण तयार गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

म्शक्षा शािा, 
विद्यािय,विषयक्षते्र 

३ विद्यािय ३ (तीन) ददन भतिदा बढी बतिद हजने अिस्था 
भएिा आपत् कािीनम्शक्षाका िालग प्रितिध लििाउने  

आिश्यकता 
अनजसार 

म्शक्षा शािा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

४ आपत् कािीन म्शक्षाका िालग आिश्यक सरसािानको 
व्यिस्था गरी पठनपाठन सजचारू गने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

म्शक्षा शािा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

५ म्शक्षाक्षेत्रकोविपद् प्रलतकायवकोसिीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

म्शक्षा शािा,  
विषयक्षेत्र 

    
3.3.८ शीघ्र पजनिावभ क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन शीघ्र पजनिावभ क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहायअनजसार तजजविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू सिय िजख्य म्जभिेिार लनकाय/संस्था 

१ 
सिेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

विपद् पिात  पूिावधार विकास शािा, विषयक्षेत्र 

२ 

भौलतक संरचनाहरू नोक्सान भई सेिा अिरूद्ध 
भएको स्थान पवहचान गरी त्याङ् कसङ् किन 
गने र तत्काि सजचारू गनजवपने सेिाहरूको 
प्राथलिवककरण गने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

पूिावधार विकास शािा, विषयक्षेत्र 

३ 
सािवजलनक सेिा अिरूद्ध भएका भौलतक 
संरचनाहरूको ििवत सभभारका िालग टोिी 
पररचािन गरी सेिा सूचारु गने। 

आिश्यकता 
अनजसार 

पूिावधार विकास शािा, विषयक्षेत्र 

४ 
विपद् बाट आलथवक सािाम्जक क्षेत्रिा परेको प्रभाि 
िेिाजोिा गरी म्शघ्र पजनिावभका कायविि 
सञ्चािन गने। 

विपद् पिात तीन 
िवहना लभत्र 

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शािा, सािाम्जक विकास शािा, 
विषयक्षेत्र 

५ 
म्शघ्र पजनिावभ क्षेत्रकोविपद् प्रलतकायवकोसिीक्षा 
गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

पूिावधार विकास शािा, विषयक्षेत्र 
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पररच्छेद चार 
बतिदोबस्ती सािग्रीको उपिब्धता तथा आिश्यकताको िेिाजोिा 

 

४.१ स्रोत-साधनको ितविान अिस्था 

बतिदोबस्तीका सािग्रीहरुको उपिब्धताको िेिाजोिा विषयके्षत्रका आधारिा गररएको छ। यस 
गाउँपालिकािा विपद्जतिय घटनाहरुिा सभबम्तिधत विषयक्षते्र अतितगवत उपिब्ध रय ोत साधन तथा सािग्रीहरुको 
विद्यिान अिस्था देहाय बिोम्जिरहेको छ्ः 

विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररिाण भण्डारणस्थि/स्थान 

सिग्र व्यिस्थापन/ 

सूचना िोज तथा 
उद्धार 

दिकि (आिश्यक औजार सेट 
सवहत)  

............ गाउँपालिका 

एक्साभेटर (जेलसवि) ............ गाउँपालिका 
िाईफ ज्याकेट ............ गाउँपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
क्िाइम्भिङ डोरी ............ गाउँपालिका 
सेम्टट हेल्िेट ............ गाउँपालिका 
रिर बोट ............ गाउँपालिका 
स्रेचर ............ गाउँपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
िेगा ह्याण्ड िाइक ............ गाउँपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
ईिजेतिसी टचव िाईट   ............ गाउँपालिका 
आगो लनभाउने यतित्र ............ गाउँपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
साईरन ............ गाउँपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी, म्जल्िा प्रशासन 
कायाविय 

रिरको पञ्जा ............ गाउँपालिका 
थ्रो व्याग ............ गाउँपालिका 
प्राथलिक उपचार वकट ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
   

िाद्यान्न तथा कृवष वकटनाशक विषादी ............ कृवष शािा 
चािि ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
नजन, तेि प्याकेट ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
   

स्िास््य तथा पोषण स्यानीटरी प्याड ............ गाउँपालिका 
इिेरजेतिसी वकट ............ गाउँपालिका 
ह्याण्डिास तथा साबजन ............ गाउँपालिका 
वपवपई सेट/गाउन ............ गाउँपालिका 
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विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररिाण भण्डारणस्थि/स्थान 

सम्जवकि ग्िोब ............ गाउँपालिका 
स्यानीटाईजर ............ गाउँपालिका 
क्िोररन पाउडर ............ गाउँपालिका 
िेलडलसन ............ गाउँपालिका 
आर.एि. िोटि ............ गाउँपालिका 
प्राथलिक उपचार बाकस/वकट ............ गाउँपालिका 
   

िानेपानी, सरसरफाई 
तथा स्िच्छता 

वपयजष ............ गाउँपालिका 
एक्िाट्याब ............ गाउँपालिका 
वप.ए.भाइि ............ गाउँपालिका 
पानी जाँच्ने वकट ............ गाउँपालिका 
पाईप तथा वफवटङ्स ............ गाउँपालिका 
अस्थाई शौचािय वकट ............ गाउँपालिका 
   

आपतकालिन आरय य 
तथा गैर िाद्य 
सािग्री क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

ईतिधनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

............ गाउँपालिका 

ितिती (सव्िि) ............ गाउँपालिका, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी 

गैंलत र िेल्चा सेट ............ गाउँपालिका 
एयर लिटट ब्याग ............ म्जल्िा प्रशासन कायाविय 
लत्रपाि/टेतिट ............ .................... 
भाँडाकजँ डा सेट ............ .................... 
जस्तापाता ............ .................... 
   

नोट: यस्ता सािग्रीहरुको विषयक्षेत्रबाट प्राप्त वििरण अनजसार अलभिेि अद्यािलधक गने कायव विपद् व्यिस्थापन शािािे 
लनयलित रुपिा गनेछ। 

४.२ विपद् प्रलतकायवका िालग जनशम्िको उपिब्धता 
यस गाउँपालिकािा विपद्जतिय घटनािा सबै विषयक्षेत्रका सदस्यहरू र स्थानीय सिजदायहरू प्रलतकायवका िालग 
पररचालित हजनेछन।् यस बाहेक .......  जना िोज तथा उद्धार, ...... जना प्राथलिक उपचार, ...... जना 
पूिवसूचना कायवदि र ...... जना िेिाजोिा कायवदि सभबतिधी दक्ष व्यम्िहरु रहेका छन।् यसका साथै शि 
व्यिस्थापन सभबतिधी विम्शष्ट ज्ञान भएका व्यम्िहरू ....... जना सूरक्षा लनकायहरुसँग रहेका छन।् विपद् 
प्रलतकायवका िालग उपिब्ध जनशम्िको अद्यािलधक वििरण अनजसूची-1१ िा संिग्न गररएको छ। 

जनशम्ि सभबतिधी वििरण हेरफेर भईरहन सक्ने हजँदा सबै विषयक्षेत्रिे विपद् प्रलतकायवका िालग विद्यिान 
जनशम्िको त्याङ् कलनयलित रुपिा अद्यािलधक गरी एकीकृत अलभिेि राख्न े प्रयोजनका िालग विपद् 
व्यिस्थापन शािािा पठाउनज पनेछ।  
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४.३ बतिदोबस्ती सािग्रीको आंकिन 

विपद्जतिय घटनाहरुिा प्रलतकायवका िालग गैरिाद्य सािाग्रीहरु र सोको भण्डारणस्थि र िानिीय 
सहायतास्थिको िालग देहायअनजसारको व्यिस्था गररएको छ्ः 

४.३.१ गैर–िाद्य सािग्री भण्डारण स्थि 

विपद् का घटनाहरुिा प्रलतकायवका िालग गैह्र िाद्य सािग्रीहरुको गोदाि घर (भण्डारण स्थि) .... नभबर 
िडाको ................ स्थानिा रहेको छ। भण्डारणस्थि सभबतिधी वििरण देहायअनजसार रहेको छ्ः 

ि.सं. वििरण स्थान क्षिता सभपकव  व्यम्ि सभपकव  नभिर 

१      

२      

३      

४      

५      

४.३.२ िानिीय सहायता स्थि 

................................ वििानस्थि पररसरिा रहेको(िा गाउँपालिकाको सबै भतिदा नम्जक रहेको िानिीय 
सहायता उपिब्ध हजन सक्ने वििानस्थि उल्िेि गने) िानिीय सहायता स्थि यस भोटेकोशी गाउँपालिकाको 
िालग विपद् प्रलतकायवको लनलििउपयोग गररनेछ। 

४.४ थप स्रोत साधनको आिश्यकता र अनजिालनत िागत 

िालथ उम्ल्िम्ित विद्यिान स्रोत साधनका अलतररि विपद् प्रलतकायवका िालग विषयक्षते्रहरूिाई आिश्यक पने 
थप स्रोत, साधन र उपकरणको वििरण तथा सोको अनजिालनतिागत देहायकोतालिकािा प्रस्तजत गररएको छ्ः 

विषयक्षते्र 
आिश्यक स्रोत, 

साधन/उपकरण 

थप सङ्ख्या िा 
पररिाण 

अनजिालनत रकि (रु 
हजारिा) 
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पररच्छेद पाँच 

विविध 

५.१स्रोत साधनको व्यिस्थापन 

विपद् व्यिस्थापनका िालग यस गाउँपालिकािा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना गररएको छ। यस 
विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजनािा स्िीकृत वियाकिापका िालगउि कोषिा उपिब्ध बजेट पयावप्त भएिा 
विषयके्षत्रिाई बजेटको आिश्यकता र उपिब्धताका आधारिा रकि लनकासा गररनछे। कोषिा पयावप्त बजेट 
उपिब्ध नभएको अिस्थािा स्िीकृत बावषवक बजेटबाट यस्तो रकि उपिब्ध गराईनेछ। स्िीकृत 
वियाकिाप कायावतिियन गने कायव िडा कायाविय िाफव त ्हजन सक्ने अिस्थािा यस्तो रकि सभबम्तिधत िडा 
कायावियिाई उपिब्ध गराईनेछ। 

गाउँपालिकाको आटनो स्रोत साधनिे कायावतिियन सभभि नहजने वियाकिापको िालगप्रदेश सरकार िा म्जल्िा 
प्रशासन कायाविय िाफव त ् सङ् घीय सरकारसँग अनजरोध गररनेछ। साथै थप आिश्यक सहयोगका िालग 
िानिीय सहायता कायविा संिग्न लनकाय तथा विकास साझेदार संस्था, स्थानीय सािाम्जक सङ् घ संस्था तथा 
लनजी क्षेत्रसँग सितििय गररनछे।  

५.२ अतिय लनकायसँगको सितििय र सहकायव 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग लछिेकी ..............., ............, ............., .............., 
गाउँपालिकासँग सहयोग आदानप्रदान गररनेछ। यस्तो सहयोग विशेषगरी बाढी, पवहरो र आगिागीको सियिा 
प्रलतकायवका िालग दिकि, एभबजिेतिस तथा अत्यािश्यक िानिीय सहायता सािग्रीको उपयोगिा केतिरीत 
हजनेछ।अतिय वकलसिका थप सहयोग आदानप्रदान गनव कायवपालिकािे अतिय स्थानीय तहहरुसँग आिश्यक 
सिझदारी िा सभझौता गनव सक्नेछ।  

नेपाि सरकार, प्रदेश तथा म्जल्िा म्स्थत कायावियहरूबाट सिेत विपद् प्रलतकायवको िालग स्रोत, साधन प्राप्त 
हजने अपेक्षा गररएको छ। म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत, म्जल्िा म्स्थत अतिय गैह्र सरकारी लनकाय तथा 
लनजी के्षत्रसँग सितििय गरी थप स्रोत पररचािन गररनेछ। म्जल्िा आपतकािीन कायवसञ्चािन केतिरसँग विपद् 
सभबतिधी सूचना आदानप्रदान गनव आिश्यक सितििय गररनेछ। 

५.३  अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.३.१ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस योजनािा गाउँपालिकािा विपद् बाट प्रभावित हजने पररिार, ितृ्यज हजने तथाघाईतेको सङ्ख्याएिि ्आलथवक 
क्षलतको तियूनीकरण गने िक्ष्य लिईएको छ। यस योजनाको अनजगिन, िूल्याङ् कन र सिीक्षाको िालग देहाय 
बिोम्जिको िक्ष्य सूचकहरु लनधावरण गररएको छ: 

ि.सं. सूचक 
आधार 

िषव(२०७../...) 
िक्ष्य 

२०७../.. २०८../.. २०८../.. 
१. गाउँ क्षेत्रिा विपद् बाट हजने िानिीय क्षलतको दर कि भएको हजनेछ। 

१.१ 
विपद् बाट ितृ्यज हजनेको िावषवक औसत सङ्ख्या 
(सडक दजघवटना बाहेक) 
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ि.सं. सूचक 
आधार 

िषव(२०७../...) 
िक्ष्य 

२०७../.. २०८../.. २०८../.. 

१.२ 
सडक दजघवटनाबाट ितृ्यज हजनेको िावषवक औसत 
सङ्ख्या 

    

२. विपद् बाट प्रभावित व्यम्िहरूको सङ्ख्या उल्िेख्य िात्रािा कि भएको हजनेछ। 

२.१ 
विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हजने पररिारहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

    

२.२ 
विपद् बाट घाईते हजने व्यम्िहरूको िावषवक 
औसत सङ्ख्या  

    

२.३ 
सडक दजघवटनाबाट घाईते हजने व्यम्िहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

    

२.४ 
विपद् बाट क्षलत हजने घरहरूको िावषवक औसत 
सङ्ख्या 

    

३. विपद्को कारण हजने िावषवक औसत प्रत्यक्ष आलथवक क्षलतिा किी आएको हजनेछ। 

४. गाउँपालिका र सरोकारिािाहरू बीच अतितर तथा परस्पर सितििय र साझेदारी अलभबवृद्ध गने संयतित्र सङ्ख्या 

५. 
बहज–प्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्िि सूचना आंकिन, उपिब्धता र पहजँचिा उल्िेख्य बवृद्ध भएको 
हजनेछ।  

५.१ 
कूि क्षेत्रफिको अनजपातिा बहज–प्रकोप 
अनजगिन तथा पूिवसूचना प्रणािी स्थापना र 
सञ्चािन भएको क्षेत्रफिको प्रलतशत 

    

५.२ 

विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको 
अनजपातिा स्थानीय िा राविय सूचना प्रणािी 
िाफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसङ्ख्याको 
प्रलतशत 

    

५.३ 

विपद् जोम्िियजि क्षेत्रहरूिा पूिावन जिानिा 
आधाररत पूिवतयारी कायवविलध िागू भएका 
िडाहरूको सङ्ख्या 

    

५.४ 

स्थानीय स्तरिा उपयोगी विपद् जोम्िि 
सभबतिधी सूचना तथा जानकारी जनसिजदायिाई 
उपिब्ध गराउन सक्ने सिजदाय 

    

५.५ 

पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित 
क्षेत्रबाट सजरम्क्षत स्थानिा साररएका 
जनसङ्ख्या 

    

५.३.२ अनजगिन, िूल्याङ् कन र योजनाको पररिाजवन 

यस योजना कायावतिियनको लनयलित अनजगिन र िूल्याङ् कनगने कायव अनजगिन तथा सजपररिेक्षण सलिलतिे 
गनेछ। उि सलिलतिे िालथ उम्ल्िम्ित सूचकहरुको आधारिा लनयलित रुपिा योजना कायावतिियनको 
अिस्थाको अनजगिन गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत सिक्ष प्रलतिेदन पेश गनेछ। यस्तो प्रलतिेदनिा 
औलं्याईएका सजधार गनजवपने विषयिाई सभबम्तिधत विषयके्षत्रिे सजधार गरी कायावतिियन गनजव पनेछ र योजनािा 
नै सजधार गनजवपने अिस्थािा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पररिाजवन गदाव सिािेश गररनेछ। 



 

36 

 

 भोटेकोशी गाउँपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ 
 

योजनाको कायावतिियनको अिस्था, प्रभािकाररता र लसकाई संश्लषेण कायवसूचीको प्रारुप अनजसूची-१२ िा संिग्न 
गररएको छ। यस योजनाको पूनराििोकन तथा पषृ्ठपोषण सङ् किन तिको तालिका बिोम्जि हजनेछ्ः 

वििरण म्जभिेिार लनकाय गनजवपने िजख्य कायव सिय 

योजना 
कायावतिियनको 

सलिक्षा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलत 

 

आिलधक रुपिा सलिक्षाबैठक गने 

 

कालतवक िवहना 
िाघिवहना 

बैशाि िवहना 
रय ािण िवहना (आगािी 

आ.ि. को) 
योजनाको 

पजनराििोकन 
स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन सलिलत 
विषयक्षेत्र अनजसारका वियाकिापहरुको 
पजनराििोकन गरी योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव कालतवक 
िसातित 

५.४ क्षिता विकास रणनीलत र योजना 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावतिियन गनवका िालग दक्ष स्रोत व्यम्ि तथा 
संस्थाहरूको सहयोगिा देहायका वियाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

ि.सं. क्षिता विकास वियाकिापहरु म्जभिेिारी सियतालिका 

१ 

विषयक्षेत्रका जनशम्ििाई उि क्षेत्रसँग सभबम्तिधत 
विषयिा अलभिजम्िकरण, तालिि र अभ्यासको व्यिस्था 
गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
योजना तजजविा पिात 

२ 
िडास्तरका विपद् व्यिस्थापन सलिलतिाई विपद् 
व्यिस्थापन सभबतिधी अलभिजम्िकरण, तालिि प्रदान गने। 

विपद् व्यिस्थापन 
शािा 

विपद् व्यिस्थापन 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
योजना तजजविा पिात 

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

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत 

आगािी आ. ि. योजना 
तजजविा प्रविया शजरु हजन ज 
भतिदा अगािै 

४ 

विपद् प्रभावित स्थानिा रहेका विद्याियहरू र स्थानीय 
स्ियंसेिकहरूिाई विपद् प्रलतकायव सभबतिधी तालिि प्रदान 
गनव विषयक्षेत्रको क्षिता विकास गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत 

िनसजन अगािै तथा 
विपद्को घटना हजन ज अम्घ 

५ 
बतिदोबस्तीका सािान तथा औजारहरू व्यिस्थापनका 
िालग विषयक्षेत्रहरूको क्षिता विकास गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलिलत 

िनसजन अगािै तथा 
विपद्को घटना हजन ज अम्घ 
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अनजसूची-१ 

प्राविलधक कायवसिूहको प्रथि बैठकको कायवसूची 
 

गाउँपालिका ..............,म्जल्िा ..................,प्रदेश ..................,  

स्थान्ः        लिलत/सिय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. गत िषवका विपद्का घटनाहरू र व्यिस्थापन सभबतिधी सिीक्षा, 
२. यस िषवको पूिावन जिान (िषाव, बाढी र पवहरो सभबम्तिध पूिावन जिानहरू जि तथा िौसि विज्ञान 

लबभागबाट उपिब्ध हजतिछ, अतिय प्रकोपहरूको सभबम्तिधत लनकायबाट उपिब्ध हजतिछ), 
३. सङ् कटासन्नता र जोम्ििको बस्तजम्स्थलत (भौगोलिक कायवके्षत्र्ः गाउँपालिका), 
४. विषयक्षेत्रहरू (गाउँपालिकािा रहने क्िष्टरहरू) र लतनको योजना, 
५. योजना तजजविा िा अद्यािलधक गने प्रविया, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविािा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग (आिश्यक भएिा) 

अनजभि प्राप्त विज्ञ सम्भिलित) कायवटोिीको गठन गने र कायवशतवहरू छिफि गरी स्िीकृत गने, 
७. पूिवतयारी योजना तजजविा प्रवियािा सहयोग र सितििय (अतिय गाउँपालिका,नेपाि सरकार र प्रदेश 

सरकारका म्जल्िा म्स्थत लनकायहरु), 
८. अतिय (जस्तै्ः सलिलतको आगािी बैठक सभबतिधिा)। 
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अनजसूची-२ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतबाट प्राविलधक कायवसिूहिाई प्रदान कायावदेश 

 

१. उपिब्ध त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन तथा अलभिेिहरुको अध्ययन तथा विश्लषेण गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी िौजजदा योजनाहरू, कम्भतिा विगत ५ िषवको विपद्का घटना सभबतिधी 

त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि आकंिन, पूिावन जिान तथा पूिवसूचना 
प्रणािी िगायत अतिय सातिदलभवक सािग्रीको पजनराििोकन र सिीक्षा गने, 

३. सभबम्तिधत तहका आिलधक विकास योजनाहरू, विषयक्षते्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू, 
४. आधारभतू अध्ययन िगायतका कायव गने, 
५. विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्यास अनजभि तथा लसकाई सभबतिधी अध्ययन तथा सिीक्षा गने, 
६. विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना तथा विषयक्षेत्रगत आकम्स्िक योजनाहरूको अध्ययन र 

सिीक्षा गने, 
७. स्थानीय िौसि तथा बाढी पूिावन जिान र पूिवसूचना प्रणािी, िहािारी लनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 

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

सहयोग र परािशव प्रदान गने, 
१०. सबै विषयक्षते्रका योजनाहरू एकलत्रत गरी िस्यौदा तयार गने, 
११. अनजसूचीिा उम्ल्िम्ित निूना बिोम्जि स्थानीय तहिा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संस्थाको 

पवहचान गरी सूची तयार गने। 
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अनजसूची-३ 

सरोकारिािा लनकायको पवहचान तालिका 
 

ि.सं. लनकाय विषयक्षते्र 
कायवरत प्रदेश/म्जल्िा/गाउँ/ 

नगरपालिका 
सभपकव  व्यम्िको 

नाि र पद 

सभपकव  वििरण 

(फ्याक्स, फोन, इिेि) 
कैवफयत 
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अनजसूची-४ 

विषयक्षेत्रको प्रथि बैठकको कायवसूची 
 

गाउँपालिका .............., म्जल्िा .................., प्रदेश .................., विषयक्षेत्र ............  

स्थान्ः         लिलत/सिय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. विषयक्षेत्रकोपररचय, 
२. लबषयगत के्षत्रको अगजिा तथा सदस्य संस्थाको नािाििी, 
३. प्रिजि विपद् र प्रभावित क्षेत्रको छनौट, 
४. पवहचान भएको विपद् कोपूिवतयारी तथा प्रलतकायविा सभबम्तिधत विषयक्षेत्रको भलूिका, 
५. विपद्को घटना हजन ज अगालड गररने पूिवतयारी र विपद् पिात ्गररने प्रलतकायवको सियसीिा लनधावरण, 
६. विद्यिान किीकिजोरीहरूको पवहचान, 
७. प्राथलिकता प्राप्त पूिवतयारी तथा आपत् कािीन प्रलतकायव वियाकिापहरूको पवहचान,  

८. प्राथलिकता प्राप्त पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग विषयक्षेत्रको कायवयोजना तजजविा,  

९. विपद्को घटना अगािै गररन ेपूिवतयारी तथा विपद्को सियिा गररन ेआपत् कािीन कायवका िालग 
िजख्य म्जभिेिार लनकायको पवहचान, 

१०. लबषयगत के्षत्रको अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना तजजविा, 
११. पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका वियाकिापका िालग िागत अनजिान (सभभि भए सभि), 
१२. अतिय (जस्तै्ः आगािी बैठक सभबतिधिा)।  

नोट्ः  

प्रत्येक विषयक्षेत्रका अतिय बैठक र लतनका कायवसूची पवहिो बैठकका लनणवयहरू, लतनको कायावतिियन अिस्था 
र अतिय आतितररक सिािहरूिा लनभवर हजतिछ।  
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अनजसूची-५ 

विषयक्षेत्र सदस्य संस्थाको कायवशतव(निूना) 
 

कज नै विषयक्षेत्रिा परेको सिस्या सिाधानिा सहयोग गनव सभबम्तिधत तहिा तोवकएको प्राविलधक क्षिता 
भएकोतथा अलधकार प्राप्त व्यम्ि, संस्था िा लनकायिाई विषयक्षेत्र सदस्य संस्था भलनतिछ। विषयक्षते्र सदस्य 
संस्थाको काि कतवव्य देहायअनजसार हजनेछन््ः- 

१. विषयगतसदस्यसंस्था (सरकारीलनकाय, राि संघीय लनकाय, रेडिस अलभयानका सदस्य, 
राविय/अतितरावविय गैसस, लनजी क्षेत्र आदद) का बीचिा उपयजि विषयगत सितििय संयतित्र स्थापना तथा 
व्यिस्थापन गनव विषयगत अगजिा संस्था तोवक आिश्यकता अनजसार सहयोग गने, 

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका म्जल्िा म्स्थत लनकाय, स्थानीय तह, नागरीक सिाज तथा अतिय 
सरोकारिािा लनकायबीच सितििय गनव विषयगत अगजिा संस्थािाई सहयोग गने, 

३. आटनो विषयक्षेत्रिा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा गनव विषयगत अगजिा संस्थािाई 
सहयोग गने (यस अतितगवत विपद्को प्रकृलत तथा योजना िातियता, प्राथलिकताप्राप्त आपत् कािीन कायव 
तयारी, आपत् कािीन कायव संिोधन गनव प्राथलिकताप्राप्त पूिवतयारी कायवका िालग विद्यिान किीकिजोरी 
पवहचान, विषयगत कायवयोजना आदद पदवछन)्, 

४. आपत् कािीनअिस्थाका िालग प्रयावप्त आकम्स्िक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्याभलूत गराउने, 
५. विषयक्षेत्रका सहभागीहरू सभबम्तिधत नीलतगत िागवदशवन तथा प्राविलधक िापदण्डका िारेिा जानकारी 

राख्दछन ् र सोही िापदण्डका आधारिा प्रलतकायव गदवछन ् भने्न कज राको प्रत्याभलूत गराउन विषयगत 
अगजिा संस्थािाई सहयोग गने, 

६. विषयक्षेत्रको प्रभाि र कायावतिियन योजनाको प्रगलतको सिीक्षा गनव तथा पयावप्त प्रलतिदेन र प्रभािकारी 
सूचना पव्राहको प्रत्याभलूत ददन र प्रभािकारी अनजगिन संयतित्र स्थापना गनव विषयगत अगजिा संस्थािाई 
सहयोग गने, 

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

गनव प्रोत्साहन गने  साथै, विषयक्षेत्रका सहभागीहरूिाई स्रोत साधन पररचािन गनव प्रोत्सावहत गने, 
९. िानिीय सहायतािा संिग्न साझेदार संस्थाका किवचारीको क्षिता विकासका िालग तालिि सञ्चािन गनव 

सहयोग गने, 
१०. पूिवलनधावरीतप्राथलिकताप्राप्तविषयगतसंस्थाहरूिाईअम्तितिसेिाप्रदायककारुपिाम्जभिेिारबनाउने, 
११. कायवक्षेत्ररकायवििकोप्राथलिकताकाआधारिा विषयके्षत्रकािजख्यसाझेदारिाईसिािेशगराउने। 
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अनजसूची-६ 

अगजिा सहयोगी संस्थाको कायवशतव 
 

अगजिा सहयोगी संस्थाको िजख्य भलूिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिाप तय गनवका 
िालग सबै लनकायहरुबीच छिफि गनव साझा िञ्च प्रदान गरी सहजकतावको रुपिा विपद् व्यिस्थापन 
सलिलतिाई सहयोग गनजव हो। यसको अतिय भलूिका देहायबिोम्जि हजनेछ्ः- 

१. सबै लनकायहरूकोसहकायविाविपद् पूिवतयारीतथाप्रलतकायवयोजनातजजविा कायविासहयोगगने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सलिलतसँग सितििय गरी बैठकहरू सञ्चािन गने, 
३. विपद् सभबतिधी त्याङ् कसङ् किन, प्रकोप जोम्िि विश्लषेण आदद कायविा सितििय गने र प्राविलधक 

तथा विम्िय सहयोग प्रदान गने, 
४. प्रभािकारी प्रलतकायव र पूिवतयारीको िालग िजख्य लसद्धातित िा तियूनति िापदण्डका िारेिा सितििय 

गने, 
५. विगतका अनजभिको आधारिा सफिता, लसकाई, च जनौलत तथा किीकिजोरी पवहचान गने, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा प्रवियािा सिै विषयक्षते्रका अगजिा तथा सदस्य 

संस्थाहरू िगायत अतिय सरोकारिािाहरूको सहभालगता सजलनम्ित गने, 
७. कायवशािाकोनलतजातयारगनेरसभबम्तिधततहिाकायवरतिानिीयसहायतािासंिग्नलनकायहरूिाई जानकारी 

गराउने तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतिा विषयके्षत्रको योजना िस्यौदा पेश गने, 
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अनजसूची-७ 

कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची 
 

कायवशािा गोष्ठीका विषयबस्तज देहाय अनजसार रहेका छन:् 
१. सतिदभव सािग्रीको पजनराििोकनबाट प्राप्त लनचोड, 

२. लनकायगत रय ोत, साधन तथा क्षिताहरू, 

३. सभभावित प्रकोप तथा सोको प्रभाि क्षते्र, 

४. विषयक्षेत्र केम्तिरत योजना र सिूहगत छिफि, 

५. तीनै चरणका योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथलिकीकरण, 

६. योजना गररएका कायवहरूिा सभबम्तिधत लनकायको दावयत्ि तथा भलूिका, 
७. आिश्यकता तथा क्षिता विश्लषेण र क्षिता अलभबवृद्ध गने रणनीलत, 

८. अतितरसभबम्तिधत सिािहरुको सभबोधन, 

९. सहकायव र सितिियका क्षेत्रहरु र सरोकारिािाहरू, 

१०.अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना, 

िालथ उम्ल्िम्ित छिफिका विषयको संम्क्षप्त म्चनारी देहायअनजसार छ्ः- 

१. सतिदभव सािग्रीको पजनराििोकनबाट प्राप्त लनचोड्ःविषयक्षेत्रका सभबम्तिधत सदस्यिे सभभावित प्रकोप, 
सङ् कटासन्नता तथा जोम्ििको अिस्थाको बारेिा गररएको पजनराििोकन र जोम्िि विश्लषेण गोष्ठीको 
िजख्य सत्रिा प्रस्तजत गनेछन।् सहभागीहरूिे यसिा छिफि गरी आिश्यकता भए पररिाजवन गनव 
सजझाि ददन सक्छन।् यस्तो सजझाि गोष्ठी सिाप्त भएपलछ पलन लिन सवकनेछ। गाउँपालिकाको प्रकोप, 

सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि विश्लषेणको लनचोडिा छिफि गरीतिछ। 

२. लनकायगत उपिब्ध स्रोत साधन तथा क्षिताहरू: पूिवतयारी तथा प्रलतकायव क्षिताका बारेिा विश्लषेण गदाव 
विषयक्षेत्रका अगजिा र अतिय सभबम्तिधत लनकायसँग छिफि गरी लनर्क्यौि गनजव पदवछ। यसको संश्लषेण 
कायवशािािा प्रस्तजत गररनेछ। हरेक लनकायिे पूिवतयारी र प्रलतकायव गनवका िालग आफज सँग भएका स्रोत 
र साधनको सूची तयार गनजवपदवछ।  

३. सभभावित प्रकोप र सोको प्रभाि क्षते्र्ः आधारभतू अध्ययनिा सभबम्तिधत तहका प्रकोहरूको पवहचान, 

सङ् कटासन्न के्षत्र तथा पनवसक्ने प्रभािको िूल्याङ् कन रिेिाजोिा गनजवपदवछ। यसको प्रलतिेदन 
कायवशािािा प्रस्तजत गनजवपदवछ। जोम्िि विश्लषेण गदाव दजईिटा आयाििा ध्यान ददनजपदवछ्ः   

क) प्रकोपकोघटनाघट्नसक्नसेभभािना, 
ि) सो प्रकोपबाट जनताको जीउधन, पूिावधार तथा सािवजलनक सेिा प्रिाहिा पनवसक्ने असर र प्रभाि  

सािातियतया विपद् जोम्िि विश्लषेणका आधारिा प्रकोपहरू छनौट गरी योजना तयार गररतिछ। 
प्रकोपको छनौट गदाव प्रकृलत, सभभावित िात्रा र सभभावित आपत् कािीन अिस्थािाई आधार िान्न 
सवकतिछ। कवहिेकाँही िात्र हजने भएता पलन भकूभप जस्ता प्रकोपिे ठूिो जनधनको क्षलत पजग्न 
सक्दछ। 
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४. विषयके्षत्रकेतिरीतयोजनारसिूहगतछिफि्ःसहभागीहरूिाईआटनोसंस्थाकोकािसँगसभबम्तिधत 
विषयके्षत्रछनौटगनविगाउनजपदवछ।यददएउटैसंस्था एकभतिदा िढी विषयक्षते्रसँग सभबम्तिधत भएिा संस्थाका 
तफव बाट अतिय सदस्य सिेत सहभागी गराउन िा सबैभतिदा िढी योगदान गनव सवकने विषयक्षेत्र छनौट 
गरी सिूह लनिावण गनव सवकतिछ।   

५. तीनै चरणका योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथलिकीकरण्ः पूिवतयारीका कायवहरूिा सािातिय 
पूिवतयारी र पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी र आपतकािीन अिस्थाका कायवहरू हजन सक्नेछन।् 
उदाहरणका िालगकेही पूिवतयारी कायवहरू लनभन हजन सक्नेछन:् 

क) सभबम्तिधत तहका प्रत्येक विषयक्षेत्रिा पूिवतयारी र प्रलतकायव गलतविलधहरूिा संिग्न एक सविय 
सूचना व्यिस्थापन संयतित्र सजलनम्ित गने, 

ि) विपद् पूिवतयारी र  प्रलतकायवको िालग स्ियंसेिकहरू र प्रम्शक्षकहरूको क्षिता अलभिवृद्ध गने, 
ग) स्थानीय सिजदायिाई पूिावन जिानका साथै पूिवसूचना प्रणािी, सूरक्षा तथा उद्धार सािग्री र उपकरणिे 

सबि बनाउने, 
घ) प्रारम्भभक िेिाजोिा, िूल्याङ् कन र विस्ततृ घरधजरी सिेक्षण फारि तथा प्रारूप तयार गने, 
ङ) त्याङ् कसङ् किनका िालग आिश्यक फाराि तयार गने, 
च) पूिावन जिान सूचना तथा सतकव ता सतिदेशहरूका िालग सञ्चारको िाध्यिहरूको विस्ततृ अलभिेि राख्न,े 
छ) पूिवतयारी र प्रलतकायव वियाकिापहरूका िालग आिश्यक िानिीय, भौलतक तथा वििीय स्रोतहरू 

पवहचान गने, 
ज) जनसंख्या, सङ् कटासन्न सिजदाय, सािाम्जक सेिा, क्षिता प्रणािी, सूरक्षा म्स्थलत, जीविकोपाजवन, 

बसोबासको अिस्था, िजल्िा ठाउँहरू, यातायात र पूिावधारसभबतिधी सूचना प्राप्त गने, 
झ) सजरम्क्षत िागवहरू, िोज तथा उद्धार िागवहरू, सङ् कटासन्न सिजदायिा हेलिप्याड, अितरण र ड्रप 

जोन पवहचान गने, 
ञ) सभबम्तिधत तहिा पूिवतयारी तथा प्रलतकायव टोिी गठन गने र उनीहरूिाई तालिि प्रदान गने, 
ट) अस्थायी आपत् कािीन आरय यस्थि, िाद्य तथा गैर-िाद्य िस्तजहरूका िालग भण्डारण गहृ र भण्डारण 

स्थिको पवहचान गने, रय ोत सािाग्रीको आकंिन र नपजग सािाग्रीको जोहो गने, 
ठ) आपत् कािीन राहतको िालग आिश्यक पने िाद्य तथा गैर िाद्य बस्तजहरूको बजार सिेक्षण गने, 
ड) स्िास््य सूरक्षा योजना तयार गने, अस्थायी स्िास््य केतिर पवहचान गने, 
ढ) विद्याियहरूको जोम्ििको आधारिा िलगवकरण गदै सूरक्षा योजना तयार गने, आकम्स्िक योजना 

बनाउने, 
ण) जीविकोपाजवनका उपायहरु (गाईपािन, बाख्रापािन, सजँग जर र किजरा फिवहरू, िाछा पोिरी, तरकारी 

िेती िगायत अतिय पेशा तथा व्यिसाय) रसूरक्षाका अतिय उपायहरू बारे योजना बनाउने, 
त) बाढी लनकास र नहरहरू सफा रहेका सजलनम्ित गने, संिेदनशीि संरचनाको िजबजतीपना िेिाजोिा 

गने, 
थ) सूरक्षा लनकाय र स्ियि ्स्िकिाई िोज तथा उद्धार तालिि प्रदान गने, 
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द) पूिवतयारी िारेिाराजनैलतक दि र नागरीक सिाजका िालग संयजि अलभिजिीकरण गने, 
ध) कायवसञ्चािन विलध सवहतको आपत् कािीन प्रलतकायव कोषको विकास गने  

केही प्रलतकायवका कायवहरू लनभन हजन सक्नछेन:् 

क) विपद् व्यिस्थापन सलिलतको आकम्स्िक बैठक गने, 
ि) िोज तथा उद्धार टोिी र र जत प्रलतकायव टोिीको पररचािन गने, 
ग) घाइते तथा विरािीिाई घजभती म्क्िलनकहरू िाफव त प्राथलिक उपचार गने, 
घ) िालनसहरू र घरपािजिा जनािरहरू स्थानातितरण गने, 
ङ) सूचना सङ् किन गनव, व्याख्या गनव र पजवष्ट गनव आपत् कािीन सूचना प्रणािी (त्याङ् क–सूचना 

इकाई) स्थापना र सञ्चािन गने, 
च) आपत् कािीन प्रलतकायवका िालग स्थानीय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिरिाई सविय बनाउने, 
छ) आपत् कािीन आरय यस्थि तथा राहत सािग्रीको व्यिस्था गने, 
ज) बाढीको ितरा के्षत्रिा नदीको सतह सतकव ता तहभतिदा ति नझरेसभि प्रलतघण्टाको अद्यािलधक 

सूचना प्रिाह जारी राख्न,े 
झ) सभबद्ध आपत्कािीन प्रलतकायव योजनाहरूिाई सविय बनाउने, 
ञ) विषयगतक्षते्र (Cluster) र कायवदि सिजहिे आटना सभबलधत आपत् कािीन योजनाहरू सविय 

बनाउन नतेतृ्ि गने । 

नोट्ः   

(१) पूिवतयारीरप्रलतकायव वियाकिापहरू सभबतिधी थप जानकारी राविय विपद् प्रलतकायव कायवढाँचा, 
२०७५ बाट पलन लिन सवकनेछ।  

(२) प्रकोप पूिवसूचना प्रणािी सभबतिधी जानकारी राविय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिर िा 
सभबम्तिधत म्जल्िा आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतिर िाफव त लिन सवकनेछ।   

६. योजनागररएकाकायवहरूिासभबम्तिधतलनकायकोदावयत्ितथाभलूिका्ःलबलभन्नलनकायहरूकोम्जभिेिारीऐन, लनयि, 
राविय विपद् प्रलतकायव कायवढाँचा तथा सभबम्तिधत लनकायको कायवक्षते्र, कायवशतवहरूिा उल्िेि भए 
अनजसार हजतिछन।् कायवशािािा सभबम्तिधत विपद् व्यिस्थापन सलिलतका सदस्यहरू, विषयक्षते्रका 
सदस्यहरू, िानिीय कायविा संिग्न संस्थाहरूको भलूिकाको िारेिा छिफि गनजवपछव। यस्ता कायवक्षते्र 
तथा कायवशतवहरूिाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतिे आिश्यकता अनजसार थप स्पष्ट गनव सक्नछे।   

७. आिश्यकता तथा क्षिता विश्लषेण र क्षिता अलभबवृद्ध गने रणनीलत्ः योजना तजजविा गदाव यसको 
कायावतिियनका िालग आिश्यक पने सािग्री, उपकरण, जनशम्ि, आलथवक रय ोत रयोजना कायावतिियनिा 
संिग्न संस्थाहरूको क्षिता विश्लषेण गरी नपजग क्षिता पररपूलतव गनव आिश्यक रणनीलत बनाउनज पछव। 
विश्लषेणिा विपद् घटना पिात ्प्रभावितहरूको िानिीय आिश्यकताको पूिावन जिान (जस्तै आरय यस्थििा 
आिश्यक पने िाद्यान्न, स्िास््य तथा सरसफाई सािग्री आदद), जनसङ्ख्याको विशषेता (जस्तै्ः लिङ्ग, 

उिेर, आलथवक तथा सािाम्जक स्तर आदद), प्रभावित सिजदाय एिि ्सभबम्तिधत तहको प्रलतकायव क्षिताका 
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साथै सभभावित भौलतक तथा िातािरणीय अिस्था (पहँूच िागव, बजार, सेिा प्रिाह आददका अिस्था) 
िाई पलन सिािेश गनजवपदवछ।  

८. अतितरसभबम्तिधत विषय, सिािहरूको सभबोधन:विपद् बाट िवहिा/पजरुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, 
अशि िा लबलभन्न कारणिे लभन्न शारीररक तथा िानलसक अिस्था भएका व्यम्िहरूिा फरक–फरक 
प्रभाि पदवछ। विपद् हजन ज अगािैको अिस्थािा सिेत सिाजका केही सिूह तथा व्यम्िहरु आलथवक तथा 
सािाम्जक वहसाििे सीिातितकृत भएका हजतिछन।् यसैिे सङ् कटासन्नता िेिाजोिा, क्षिता विकास र 
स्रोत पररचािन गदाव िवहिा, पजरुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, अशि िा लबलभन्न कारणिे लभन्न 
शारीररक तथा िानलसक अिस्था भएका व्यम्िको आिश्यकता र क्षितािाई िध्यनजर राख्नजपदवछ। यी 
िजद्दािाई विशेष ध्यान पजर् याई उनीहरूको फरक आिश्यकता, योगदान र क्षितािाई सभिोधन 
गनजवपदवछ।विपद्को पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजजविा, कायावतिियन तथा अनजगिनका हरेक चरणिा 
सबैिे िवहिा/पजरुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यम्ि सवहत सािाम्जक तथा 
आलथवक रुपिा वपछलडएका सिजदायको पहँूच, प्रलतनीलधत्ि र सविय सहभागीताको सजलनम्ितता गनजव 
पदवछ।  

९. सहकायव र सितिियका क्षते्रहरु र सरोकारिािाहरू: योजना कायावतिियनका िालग परस्पर सहकायव र 
सितिियका क्षेत्रहरू पवहचान गरी योजनािा सिािेश गररतिछ। अतिय तह र लनकायसँगको सितििय र 
सहयोगको संयतित्र तथा सहकायवका के्षत्रहरु लनधावरण गररनज पदवछ। अतिय तह र लनकायबाट आिश्यक 
पने सहयोग स्पष्ट गरी सियिै जानकारी गराएिा उनीहरूिे आटना योजनािा राख्न सक्छन।्  

१०. अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना्ः विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनािे लनददवष्ट गरेका 
कायवहरूको कायावतिियनको अनजगिन तथा िूल्याङ् कन गनव िक्ष्य र सूचकहरू पररभावषत गरी अनजगिन, 

िूल्याङ् कन योजना तयार गनजव पदवछ।    

प्रकोप अनजसार पूिवतयारी तथा प्रलतकायवको अनजगिन तथा िूल्याङ् कन सािातियतया दजई पटक गनजव 
उपयजि हजतिछ (जस्तै्ः बाढी, पवहरो जस्ता प्रकोपका िालग िनसजन पूिव र पिात, शीतिहर पूिव र पिात, 

अतिय प्रकोपको हकिा विपद् पिात)्। योजना कायावतिियनको अिस्था र प्रभािकाररताको अनजगिन 
आिश्यकता अनजसार तै्रिालसक, चौिालसक, अधवबावषवक गनव सवकतिछ। योजनाको कायावतिियनको बावषवक 
िूल्याङ् कन र सिसािवयक पररिाजवन गनव सवकतिछ। प्रत्येक विषयक्षेत्रिे पूिवतयारी अिस्था र 
प्रलतकायवको िूल्याङ् कनको िालग आ–आटनो योजना बनाउनज पदवछ। 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावतिियनको सिग्र प्रभािकाररता र किजोरी तथा लसकाईहरू 
िूल्याङ् कन गने कायव गाउँपालिकाको अनजगिन तथा सजपररिेक्षण सलिलतिे गनजव पनेछ। यस 
सलिलतिेस्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतसँग प्रत्यक्ष सितिियिा कायव गनेछ। 
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अनजसूची-८ 

स्थानीयविपद् व्यिस्थापनसलिलतिाविद्यिानपदालधकारीहरूकोवििरण 
 

ि.सं. नािथर पद आिद्ध लनकाय/कायाविय/संस्था सभपकव  नभबर 

१     
२     
३     
४     
५     
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अनजसूची-९ 

विषयक्षेत्रका अगजिा संस्थाका पदालधकारीहरूको वििरण 
   

ि.सं. विषयक्षते्र नािथर पद आिद्ध लनकाय/कायाविय/संस्था सभपकव  नभबर 

१      

२      

३      

४      

५      
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अनजसूची-१० 

विषयक्षेत्र अतितगवतका सरोकारिािा लनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 

लनकाय, शािा, कायाविय 
संस्थाको नाि 

टोिी 
सभपकव  व्यम्िको 

नाि र पद 

सभपकव  वििरण (फ्याक्स, 

फोन, इिेि) 
कैवफयत 
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अनजसूची-११ 

प्रलतकायवको िालग उपिब्ध जनशम्ि तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 
व्यम्िको नाि र पद  

लनकाय, शािा, 
कायाविय संस्थाको 

नाि 

सभपकव  वििरण (फ्याक्स, 

फोन, इिेि) 
कैवफयत 
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अनजसूची-१2 

योजना अनजगिन, िूल्याङ् कनतथा लसकाईसंश्लषेणप्रारुप 
 

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

ि.सं. सूचक आधाररेिा िक्ष्य 

१. गाउँ क्षते्रिाविपद् बाट हजन ेितृ्यज दर कि गने   

१.१ विपद् बाट ितृ्यज हजनेको िावषवक औसत संख्या (सडक दजघवटना बाहेक)   

१.२  सडक दजघवटनाबाट ितृ्यज हजनेको िावषवक औसत संख्या     

२. गाउँपालिकास्तरिा विपद् बाट प्रभावित व्यम्िहरूको संख्या उल्िेख्य िात्रािा 
कि गने 

  

२.१ विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हजने पररिारहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.२ विपद् बाट घाईते हजने व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.३ सडक दजघवटनाबाट घाईते हजने व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.४ विपद् बाट क्षलत हजने घरहरूको िावषवक औसत संख्या   

३. विपद्को कारण हजन ेिावषवक औसत प्रत्यक्ष आलथवक क्षलत कि गने   

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू र सरोकारिािाहरू बीच अतितर तथा परस्पर 
सितििय र साझेदारी अलभबवृद्ध गनव संयतित्रको विकास हजन े

  

५. बहजप्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्िि सूचना आंकिन, उपिब्धता र 
पहजँचिा बवृद्ध गने 

  

५.१ कूि क्षेत्रफिको अनजपातिा बहजप्रकोप अनजिान तथा पूिवसूचना प्रणािी स्थापना 
र संचािन भएको क्षेत्र 

  

५.२ विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याको अनजपातिा स्थानीय िा राविय सूचना 
प्रणािी िाफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसंख्या 

  

५.३ विपद् जोम्िियजि क्षेत्रहरूिा पूिावन जिानिा आधाररत पूिवतयारी कायवविलध िागज 
भएका िडा 

  

५.४ स्थानीय स्तरिा उपयोगी विपद् जोम्ििसभबतिधी सूचना तथा जानकारी एिि ्
आंकिन जनसिजदायिाई उपिब्ध गराउन सक्न ेिडा सङ्ख्या 

  

५.५ पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित क्षेत्रबाट सजरम्क्षत स्थानिा साररएका 
जनसंख्या 

  

 

ि. पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावतिियन अिस्था र लसकाई सभबतिधी ढाचँा  

ि.सं. 
पूिवतयारीतथा प्रलतकायव 
सभबतिधी कायवहरु 

िजख्य म्जभिेिार 
लनकाय 

कायावतिियनको 
अिस्था 

असि अभ्यास तथा 
किीकिजोरी 

सजझाि 

      

      

      

      

      

नोट्ः अनजगिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाइिाई अतिय स्थावपत प्रचिनका ढाँचािा पलन अलभिेिन गनव सवकतिछ।   
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ग. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना पजनराििोकन सियतालिका   

योजना पजनराििोकन 
गररन ेअिलध 

म्जभिेिार 
लनकाय 

गनजवपने िजख्य कायव (बैठक 
गने,बजेट व्यिस्था आदद) 

अको योजना पजनराििोकन िा अद्यािलधक 
गने बैठकको अनजिालनत लिलत 

    

    

    

 

घ. घटनावििरणप्रलतिेदनिढाचँा 

१. तयारगनेगाउँपालिका: 
२. प्रलतिेदन तयार गरेको लिलत्ः 
३. पेश गरेको लनकाय्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय िालििा तथा 

सािातिय प्रशासन ितित्रािय आदद)    

४. बोधाथव्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय िालििा तथा सािातिय प्रशासन 
ितित्रािय आदद)   

५. प्रलतिेदन अिलध (.......देम्ि......सभि)     

६. सािातिय अिस्था (प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित जनसङ्ख्या, क्षलत भएको घर आदद)  

७. पूिवतयारी कायवको वििरण   

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

९. िोज, उद्धार र राहतको वििरण (सरकारी, गैर सरकारी, नेपाि रेडिस सोसाईटी र 
रािसङ् घीयलनकायहरूबाट भएको िोज, उद्धार र राहत)  

१०. िोज, उद्धार र राहतको योजना (सरकारी, रेडिस, गैरसरकारी के्षत्रबाट प्रदान गरीने िोज, उद्धार 
र राहतको योजना) 

११. पूिवतयारी तथा िोज, उद्धार र राहतिा देम्िएका किी िा कदठनाई 

१२. सिस्या सिाधानका उपाय िा अिश्यक सहयोगको अपेक्षा 
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