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                                                                     भलूिका 
सङ्घीय गणिान्त्रिक िोकिरिको स्थापना पश्चाि स्थानीय सरकारको रूपिा जनिाको विकासको िीब्र आकाांक्षासँगै 
यस गाउँपालिकाको पूिाािार विकास र शहरीकरण पलन बढीरहेको छ । िर प्राकृलिक रूपिै भकूम्प, बाढी, डिुान, 
आगिागी, चट्याङ, हािाहरुी, अलसना र िहािारी जस्िा बह-ुप्रकोपका घटनाबाट क्षलि व्यहोरै्द आइरहेको यस गाउँ 
पालिकािा बढ्र्दो शहरीकरण र जििाय ुपररििानको प्रभाििे विपद् िथा जनस्िास््य जोन्त्िि पलन बढ्रै्द गइरहेको 
छ।  

 

नेपािको सांवििानिे विपद् व्यिस्थापनिाइा िीनिटै िहका सरकारको साझा अलिकारको सूचीिा रािेको छ । विपद् 
जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यािस्थापन ऐन, २०७४; विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यािस्थापन लनयिाििी, २०७६; 
स्थानीय सरकार सांचािन ऐन, २०७४  र जनस्िास््य सेिा ऐन, २०७५ िथा जनस्िास््य सेिा लनयिाििी, २०७७ 
िे प्रिरि गरेको स्थानीय सरकारको विपद् िथा स्िास््य सांकट व्यिस्थापन सम्बरिी काि किाब्य र अलिकार 
अनसुार गाउँपालिकािे विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्रि आिश्यक नीलि, रणनीलि िथा योजना ियार गना, ऐन लनयि िथा 
कायाविलि ियार गना, अध्ययन अनसुरिान र विपद् जोन्त्ििको िेिाजोिा गना गराउन, विपद् प्रलिकायाका िालग 
आिश्यक पूिाियारी गना  िथा प्रलिकाया सांचािन गना सक्र्दछ । यसै आिारिा जानकी गाउँपालिकािा विपद् एिि ्
स्िास््य सांकटको प्रभािकारी प्रलिकाया र त्यसको लनन्त्म्ि पयााप्त पूिाियारीको िालग प्रकोप, सांकटासन्निा िथा क्षििा 
िेिाजोिा एिि ् विगिका विपद् व्यिस्थापन िथा कोलभड १९ प्रलिकाया िथा व्यिस्थापनको अनभुि सिेिका 
आिारिा  यस गाउँ पालिकाको स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िजुािा गरेको छ ।  

 

यस क्षेििा बारम्बार भइरहने प्रििु विपद्का घटनाहरूिाइा िध्यनजर गरी सिारय पूिाियारी योजना र विषय 
क्षेिगि आिश्यकिािाइा सरिलुिि र एवककृि रूपिा सम्बोिन गना साि िटा विषयगि क्षेि लनिाारण गरी विषयगि 
क्षेिको पूिाियारी िथा प्रलिकाया कायायोजना ियार गररएको छ । त्यसै गरी िारम्बार आईरहन े िथा भविष्यिा 
हसुक्ने स्िास््य सांकटिाई िध्यनजर गरी स्िास््य सांकट पूिाियारी िथा प्रलिकायाका गलिविलिहरुिाई सिेि यस 
योजनािा सिेवटएको छ । गाउँपालिकािे विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्रि आफ्नै आरिररक स्रोि, विकास साझेर्दार 
सांस्थाहरूको सहायिा िथा लनजी एिि ्सािान्त्जक क्षिेसँगको साझेर्दारीिा यस योजनाको कायाारियन गनेछ । विपद् 
जोन्त्िि रयूनीकरण िथा पूिाियारीका गलिविलिहरूिाइा गाउँपालिकाका सम्बन्त्रिि विषय क्षेिका योजना िथा 
कायाक्रिहरूसँग सिायोजना र एवककरण गरी विपद् जोन्त्िि ससूुन्त्चि विकासको अभ्यास िार्ा ि नगरको 
उत्थानशीििा विकास गररनेछ । यस योजनाको कायाारियनबाट पयााप्त पूिाियारी र प्रभािकारी प्रलिकाया गरी विपर्द 
िथा स्िास््य सांकटबाट हनुसक्ने क्षलि एिि ् नोक्सानी घटाउन गाउँपालिकािाइा सहयोग पगु्नेछ भन्न े विश्वास 
गररएको छ ।  

 

यस गाउँपालिकाको स्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िजुािाको लनन्त्म्ि सहकाया एिि ्
प्राविलिक सहयोगको िालग यू.एस.ए.आई.लड, स्िास््यको िालग सक्षि प्रणािी कायाक्रििाई िरयिार्द दर्दन चाहरछु । 
यस योजना िजुािाको क्रििा िस्यौर्दा कायार्दििा रहेर काि गनुाहनु े सर्दस्यहरु, सबै िडाका िडाध्यक्ष िथा िडा 
विपद् व्यिस्थापन सलिलिका सर्दस्यहरू िथा विलभन्न छिर्ििा सहभागी भई सल्िाह सझुाि दर्दनहुनु ेसरोकारिािा 
सांस्थाका प्रलिलनलिहरु, विषयगि क्षेिका सर्दस्यहरु, त्यसैगरी योजना िजुािाको िालग योगर्दान गनुाहनु े यस 
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, विषयगि सलिलिका सांयोजकहरू,  प्रििु प्रशासकीय अलिकृि र सम्बन्त्रिि शािाका 
प्रििुहरूिाइा िरयिार्द दर्दन चाहरछु ।  

िरयिार्द ।  
 

अध्यक्ष 

जानकी गाउँपालिका 
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िण्ड एक :  प्रारन्त्म्भक 

१.१ पषृ्ठभलूि 

विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यिस्थापनको िूिभिू उद्देश्य विपद्बाट हनुे ितृ्यरु्दर िथा प्रभावििहरुको 
सङ््या उल्िे्य रूपिा घटाउन,ु अरय विपद् िा िहािारीका कारण उत्पन्न हनुसक्ने स्िास््य सांकटको 
रोकथाि एिि ्व्यिस्थापन गरी िानिीय क्षलि रयूनीकरण गनुा, कृवष उद्योग, सडक, सञ्चार, िानेपानी एिि ्
सरसर्ाइाका सांरचना िथा स्िास््य र न्त्शक्षाका पूिाािार एिि ्सेिािा विपद्का कारणबाट हनुे क्षलि िथा 
नोक्सानी घटाउँरै्द लिनीहरूको उत्थानशीििा बढाएर विकासको र्दीगोपनािाइा स्थावयत्ि दर्दन ु र विकास 
िथा पूिाािार लनिााणिा गररएको िगानीिाइा सरुन्त्क्षि गनुा हो । िीनिटै िहका सरकारको अलिकार 
बाँडर्ाट सम्बरिी सांिैिालनक व्यिस्था, विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यािस्थापन ऐन, २०७४ को 
र्दर्ा १७ (२) िथा विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यािस्थापन लनयिाििी, २०७६ को र्दर्ा ८ (१) 
एिि ्स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दर्ा ११ (२) न िथा ११ (४) ि (१५) र स्िास््य 
सेिा ऐन २०७५ को र्दर्ा ४८ िा प्रिरि गररए बिोन्त्जि स्थानीय िहको विपद् एिि ्स्िास््य सांकट 
व्यिस्थापन सम्बरििा िोवकएको काि किाव्य र अलिकार एिि ्जानकी गाउँपालिकाको विपद् जोन्त्िि 
रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७५ को र्दर्ा ५ िा गाउँ विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन 
सलिलिको काि किाव्य र अलिकार, जानकी गाउँपालिकाको स्िास््य िथा सरसर्ाइ ऐन २०७८ को र्दर्ा 
३२ (१) एिि ् विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्िस्थापन राविय नीलि, २०७५ िथा रणनीलिक 
कायायोजना, २०१८ -२०३० को िक्ष्य र िागार्दशान एिि ्नीलिगि र कानूनी आिार र विपद् पूिाियारी 
िथा प्रलिकाया योजना िजुािा िागार्दशान, २०६७ को पवहिो सांशोिन २०७६ िे िय गरेको विलि र 
प्रकृया बिोन्त्जि स्िास््य सांकट एिि ्विपद् प्रलिकायािाइा चसु्ि िथा प्रभािकारी बनाउन र त्यसको िालग 
आिश्यक पूिाियारी गना यस जानकी गाउँपालिकाको स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया 
योजना िजुािा गररएको छ ।  

 

कोलभड १९ को प्रकोपका कारण लसङ्गो िानि सभ्यिािाई  नै िहसनहस बनेको र लसांगो विश्व नै यस 
िहािारीसँग जलुिरहेको छ । यसिे लबश्वब्यापी िहािारीको रुप लिएको छ । नेपाििा अवहिेसम्ि यस 
िहािारीबाट ९ िाि ९१ हजार  जना सांक्रलिि भएको र ११ हजार ९ सय  भरर्दा बढीको ितृ्य ु
भइसकेको छ । यसको िोप पत्ता िागेिापालन सांक्रिणको र्दर उच्च रहेकोिे सम्पूणा िानि सिरु्दायको 
िालग घािक बनेको छ । यसिे िालनसको स्िास््यिा िाि असर नगरी ििुकुको आलथाक बवृद्धिा पलन 
नकारात्िक असर पारी रहेको छ । यस सरर्दभािा सम्भाविि विपद् व्यिस्थापन िथा विपद् पूिाियारीका 
गलिविलिहरुिाई योजनाबद्ध ढांगिे अन्त्घ बढाउन अपररहाया भएको हुरँ्दा गाउँपालिका स्िरीय स्िास्थ सांकट 
िथा एिि ्विपद् पूिा ियारी िथा प्रलिकाया योजना बनाइ िाग ुगना जरुरी छ ।  

 

विपर्द रयलुनकरणको सिाि केिि राहि र उद्धारिा िाि सम्बन्त्रिि र  सीलिि छैन । आिारभिू िानि 
अलिकार, िानिीय कानून, विकास लनिााण, गाँस, बास, कपास, शान्त्रि सरुक्षा एिि ्सािान्त्जक, आलथाक, 
साांस्कृलिक िगायिका हरेक विषयहरुसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बरि रहरछ । यस्िा सांिेर्दनशीि 
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विषयहरुिाई िनन गरी विपद् व्यिस्थापन गलिविलिहरुिाई विकासका हरेक पक्षसगँ एकीकृि गरै्द र्दीगो 
विकासको अििारणलभि सिािेश गररनपुने आिश्यकिा रहेको छ । विपर्द व्यिस्थापनका 
गलिविलिहरुिाई सरकारी िथा गैरसरकारी सरोकारिािा लनकायहरु बीचको साझेर्दारी र सिरियिा 
सञ्चािन गनासकेिा बवढ प्रभािकारी हनुे रे्दन्त्िरछ । विपर्दको के्षििा काि गने लनकायहरूका िालग ियार 
भएको िानिीय घोषणा (स्पेयर) पििे लनदर्दाष्ट गरेको िागा-लनरे्दशन र रयूनिि िापर्दण्ड अनसुारको 
प्रवक्रयािाई योजना ियार गना कायाशािािा अििम्बन गररएको छ साथै यसिा अरु सिािेश गनुा पने 
विषय बस्ििुाई पलन सिेट्ने प्रयास भएको छ । िासगरी यो र्दस्िािेज ियार गर्दाा रे्दहायको प्रवक्रया 
अपनाइएको लथयो । 

 वि.सां. २०७२-०७३ िा ियार भएको प्रकोप पूिाियारी योजनाको लबश्लषेण र क्रलिक अद्यािलिक 
गररएका र्दस्िािेजको अध्ययन 

 गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलिका सबै विषयगि सर्दस्यहरुकोबीच छिर्ि िथा गोष्ठी 
 विपद्को के्षििा काि गने विलभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी सांघ सांस्थाहरुबाट सूचना सांकिन 

 गाउँ विपर्द व्यिस्थापन सलिलिको बैठकिा पटक - पटक छिर्ि गररएको विषयिस्ि ु िथा 
लनणायहरु । 

 अरय न्त्जल्िाहरुिे ियार गरेका स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनािाई 
(Reference) को रुपिा लिईएको छ । 

 यस योजनािा सिािेश गररएका विषयबस्ि ुसिय सियिा पररिाजान गररनेछ । यसिा कलिपय 
िटुी र किी किजोरी हनु सक्र्दछन ्। कलिपय के्षिका ि्याङ्कहरू आउर्दा दर्दनिा सिेि प्राप्त 
हनु सक्ने भएको र जरुरी ि्याांकिाई प्रलबस्ट गररनेछ | 

१.२ योजनाको आिश्यकिा र औन्त्चत्य 
 

स्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना कायाशािाका सहभागीहरुबीच सिहु लनिााण 
गरी विगिको अनभुिको आिारिा आिश्यकिाको िेिाजोिा, कलिकिजोरी अथााि िाडि पवहचान लनम्न 
अनसुार गररएको लथयो। 

१.३.१ आिश्यकिा िेिाजोिा 
 सृच्ना सांकिन र प्रिाह विषयिा आिश्यक अलभिृन््त्िकरण र जानकारी  

 HEDPRP प्रयोग िारे िावषाकरुपिा कृलिि पूिा अभ्यास (Simulation) 

 िावषाक रुपिा विपद्का कारण भौलिक सांरचना, िानिीय र आलथाक क्षलिको िूल्याङ्कनकन गरी 
त्यस सियिा ित्काि काया सांचािन गराउन आिश्यक िजेटको पूिाानिुान गने, 

 विपद्का सियिा ित्कािीन यािायाि सचुारु उपिब्ििा यावकन गने,  

 पनु लनिाणा र पनुस्थापनका िालग के्षिगि न्त्जम्िेिारी बाँडर्ाँड, 

 गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षिेगि (Cluster) रुपिा सािाग्री भण्डारण,  

 सिै लनकाय र सिरु्दाय स्िरिा आपत्कािीन कोष स्थापना र पररचािन, 
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१.३.२ औन्त्चत्य 

 विपद्को प्रलिकाया पलछ सलिक्षा गने काया  

 सांस्थागि न्त्जम्िेिारी िथा काया अझै Specific गरै्द िैजान ुपने  

 विपद्का सियिा प्रलिकायाकािालग आिश्यक सािग्री भण्डारणको व्यिस्था 
 स्थानीय िहिे आपिकालिन कोष पररचािन गाईडिाईनको व्यिस्था 
 सिै किस्टरको लनयलिि िैठक िस्ने र प्रगलि पेश गने व्यिस्था 
 सिै कायााियिा विपद्जोिीि रयूलनकरण सम्र्पक व्यन्त्ि (DRR focal person) को व्यिस्था 
 गा.पा  स्िररय विपद् ब्यिस्थापन सलिलििाई प्रलिकाया िारे अलभिून्त्िकरणको व्यिस्था 
 सिरु्दाय स्िररय र िडास्िरीय सािरु्दावयक विपद्  व्यिस्थापन सलिलिहरुको नक्शाांकन 

१.३  योजनाको उद्दशे्य 

जानकी गाउँपालिकाको स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना लनिााण गनुाको िु् य 

उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन;  

• स्िास््य सांकट एिि ्विपद् बाट हनुे क्षलि िथा नोक्सानी घटाउन ुर प्रभाविि हनुे व्यन्त्ि, पररिार िथा 
सिरु्दायिाइा उपयिु िानिीय सहायिा सलुनन्त्श्चि गनुा । 

• गाउँपालिकािा स्िास््य सांकट एिि ् विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा पूिाियारीका गलिविलिहरूिाइा 
व्यिन्त्स्थि र सिरियात्िक रूपिा कायाारियन गनुा । 

• स्िास््य सांकट एिि ् विपद् प्रलिकाया िथा पूिाियारीका िालग स्थानीय सािन स्रोिको अलिकिि ्
पररचािन गनुा । 

• विपद् पूिाियारीिाइा प्राथलिकिाका साथ कायाारियन गरी विपद् पलछ उद्धार राहिका िालग हनुे िचा 
घटाउन ु। 

• विलभन्न सरोकारिािा लनकाय िथा सांस्थाहरूसँगको सिरिय र सहकायािा गाउँपालिकाको स्िास््य 
सांकट एिि ्विपद् प्रलिकाया पद्धलि, सांरचना िथा सिग्र क्षििा सदुृढ गनुा । 

• विषयगि क्षिेका आिारिा गाउँपालिकाको विपद् रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन क्षििा बढाउँरै्द 
क्षेिगि िथा लनयलिि विकास कायाक्रि िार्ा ि स्िास््य सांकट एिि ्विपद् जोन्त्िि रयूनीकरणिाइा 
लनररिरिा दर्दन ु। 
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१.४ योजना िजुािा प्रवक्रया  

जानकी गाउँपालिकाको २०७८ र्ाल्गनु िवहनािा गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलिको बैठकिा ब्यापक 
छिर्ि भइ गाउँपालिकाको स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना लनिााण गने भलन 
लनणाय भयो । स्िास््यको िालग सक्षि प्रणािीिे गाउँपालिकािाई स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी 
िथा प्रलिकाया योजना लनिााणका िागी आलथाक िथा प्राविलिक सहयोग गने भलन सहिलि भयो । सो 
अनरुुप २०७८ साि र्ाल्गनु िवहनाको २७ 
गिे स्िास््य सांकट एिि विपद् पिुाियारी िथा 
प्रलिकाया योजना िजुािा कायाशािा गोवष्ठ सम्पन्न 
भयो ।  

स्िास््य सांकट एिि विपद् पूिाियारी िथा 
प्रलिकाया योजना िजुािा  कायाशािा गोवष्ठिा गाउँ 
विपद् व्यिस्थापन सलिलिका सर्दस्यहररु, िडा 
अध्यक्षहरु, पालिकाको विषयगि शािाका 
प्रििुहरु , राजलनलिक र्दिका प्रलिलनलिहरु र 
सरोकार लनकायका प्रलिलनलिको उपन्त्स्थलि रहेको लथयो । उि कायाशािा गोवष्ठिा विशेष  गरी प्रारन्त्म्भक 
छिर्ि भयो र विषयगि क्षेिको पवहचान गरी गाउँपालिकाको क्षििा िेिाजोिा गररयो । यसको 
आिारिा िस्यौर्दा ियारी कायार्दििे योजनाको िस्यौर्दा ियार पाररयो । अरििः २०७९ भाद्र ३० गिे 
सरोकारिािासँग बैठक गरी िस्यौर्दािालथ छिर्ि गरी पषृ्ठपोषण िथा सझुािहरु लिईएको लथयो। यसरी 
प्राप्त भएका सझुाििाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलििे पूनराििोकन गरी स्िास््य सांकट एिि ्विपद् 
पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनािाई अन्त्रिि रुप दर्दईएको छ। 

१.५ योजना िजुािा िथा कायाारियनका आिारभिु िारयिाहरु  

 

 गाउँपालिका क्षेििा गररन ेस्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना अनिगािका 
सबै गलिलबलिहरु गाउँपालिकाको नेितृ्ििा रहनेछ ।  

 यस गाउँपालिकािा कायारि सबै सरोकारिािा लनकायहरू िथा सांस्थाहरूिे आफ्नो कायाके्षि बिोन्त्जि 
सम्बन्त्रिि विषयगि के्षिसँगको सिरियिा प्रलिकाया र पूिाियारीका गलिविलिहरूिा सहयोग गनेछन।् 

 विपद् पूिाियारीको काि, विपद् एिि ्स्िास््य सांकट प्रलिकाया िथा िानिीय सहायिाका िालग गररन े
सहयोग एकद्धार नीलि बिोन्त्जि गाउँपालिकाको स्िीकृि िापर्दण्ड र प्रवक्रया अनसुार हनुेछ ।  

 विपद् प्रलिकाया िथा पूिाियारीको काि विषयगि के्षिको सिरिय िथा गाउँपालिकाको नेितृ्ििा 
हनुेछ र िेिाजोिा, सूचना व्यािस्थापन, श्रोि पररचािन िथा व्यिस्थापन एवककृि पद्धलि अनरुूप 
हनुेछ । 

 सिरु्दाय, सािान्त्जक सांस्था िथा सरकारी लनकायहरूको स्िास््य सांकट एिि ् विपद् प्रलिकाया क्षििा 
विकास गरी गाउँपालिकाको सिग्र विपद् व्यिस्थापन क्षििा सदुृढ गररनछे ।  

४.  योजनाको प्रारन्त्म्भक िस्यौर्दा ियारी 
५.  सरोकारिािाहरूको बैठक र िस्यौर्दािालथ छिर्ि 

६.  अन्त्रिि िस्यौर्दा ियारी र स्िीकृलि 

१.  प्रारन्त्म्भक छिर्ि र विषयगि क्षेिको पवहचान 

२.  स्थालनयको सांकटासन्निा िथा क्षििा िेिाजोिा 

३.  योजना िजुािा बैठक िथा कायाशािा  

विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िजुािा प्रवक्रया 
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 स्िास््य सांकट एिि ् विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा प्रलिकायाको काि स्थानीय सरकारको नेितृ्ि 
िथा सिरिय, सािान्त्जक िथा नागररक के्षिको सहयोग र नीन्त्ज के्षिसँगको साझेर्दारीिा हनुेछ । 

 स्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी र प्रलिकायाका गलिविलि िथा िानिीय सहायिाका कायाहरू 
सशुासनको िारयिा अनरुूप पारर्दशी, सहभालगिािूिक र सिािेसी हनुेछन ्।  

 स्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी, प्रलिकाया िथा िानिीय सहायिाका गलिविलिहरू िानििा, 
िटस्थिा, लनष्पक्षिा र स्ििरििा जस्िा िानिीयिाका ििुभिू लसद्धारििा आिाररि हनुेछन ्।  

 विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण, पूिाियारी, प्रलिकाया िथा सिग्र विपद् एिि ्स्िास््य सांकट व्यिस्थापनिा 
उपिब्ि स्थानीय श्रोि िथा जनशन्त्िको अलिकिि प्रयोग र पररचािनको नीलि लिइनेछ । 

 विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा स्िास््य सांकट व्यिस्थापनका प्राथलिकिा प्राप्त कायाहरूिाइा के्षिगि 
विकासका लनयलिि गलिविलिहरूसँग एवककृि गरी विकासिा िूि प्रिाहीकरण गरै्द गाउँको 
उत्थानशीििा विकास गररनछे । 
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िण्ड र्दईु : विपद् जोन्त्िि व्यिस्थापनको अिस्था 
 

२.१ जानकी गाउँपालिकाको सांन्त्क्षप्त पररचय  
 

नेपाि सरकारको वि.सां. २०७३ र्ागनु २७ गिेको लनणायानसुार साविकका ५ िटा गाविसहरु साईगाउँ, 

बेिभार, िजरुािरु्दा, बेिहरी र गनापरु गा.वि.स. िथा नेपािगांज उपिहास्थानीयपालिकाको िडा नां. २३ 
िाई एक आपसिा गाभेर लििाइ ६ िटा िडािा विभाजन गरी  जानकी गाउँपालिकाको सांरचना ियार 
पाररएको हो । कुि ६३.३२ बगा वक.िी. क्षिेर्िा रै्लिएको यो गाउँपालिका बाँकेका ८ िटा स्थानीय 
िहहरु िध्ये क्षिेर्िका वहसाबिे सबैभरर्दा सानो गाउँपालिका एिि ्जनसां्याका वहसाबिे िेस्रो सानो 
स्थानीय िहिा पर्दाछ।  

यस गाउँपालिकाको िु् य बजार वपप्रिा चोक र िानपरु िालनरछ, यस जानकी गाउँपालिका के्षिसांग लसिाना 
जोलडएका ठाउँहरु पूिािा नेपािगांज, पन्त्श्चििा िजरुा लसिाना,  उत्तरिा कोहिपरु, र र्दन्त्क्षणिा भारिको 
लसिाना रहेका छन । 

 

िालिकाः १ जानकी गाउँपालिकाको िडागि जनसङ््याको वििरण 

िडा 
नां 

घरिरुी 
सां्या  

 जनसङ््या  क्षेिर्ि  

(बगा वक. लि.) 

िवहिा परुुष 
अनपुाि  

पररिारको 
औषि आकार  िवहिा  परुुष  

१ १०१९  ३१०३ ३२२८ ८.९६ ०.९६ ६.२   

२ ९४४  २५८२   २७३६  ९.८३ ०.९४ ५.६  

३ १८३३  ४७५५  ५०९०  १८.२१ ०.९३ ५.४  

४ ९८९  २५८३  २५६८  ९.३२ १.०१ ५.२  

५ ९०९  २५७७  २७१२  ६.६० ०.९५ ५.८  

६ १०३०  २८०६  २९९९  १०.४ ०.९४ ५.६  

जम्िा ६७२४  १८४०६ १९४३३ ६३.३२ ०.९५ ५.६ 
स्रोिः जनगणना २०६८ 

रावष्टय जनगणना २०६८ अनसुार जानकी गाउँपालिकाको ६ िटा िडािा जम्िा ६७२४ घरिरुीिा कुि 
जनसङ््या ३७७३९ रहेकोिा हाि ७२६३ घरिरुीिा २३३८६ परुुष र २३१५० िवहिा गरर कुि 
जनसां्या ४६५३६ पगेुको रावष्टय जनगणना २०७८ को प्रारन्त्म्भक नलिजािे रे्दिाएको छ । यस 
गाउँपालिकाको जनघनत्ि प्रलि िगा वकिोलिटर ५९८ जना रहेको छ । जनु नेपािको औसि (२०३ ) 
भरर्दा ३९५ िे बढी हो । क्षेिर्ि र जनसङ््याको वहसाबिे िडा नां ३ सबै भरर्दा ठुिो िडा हो भन े
सबैभरर्दा सानो िडा नां ५ हो । यो गाउँपालिकाको िवहिा परुुष अनपुि ०.९५ (१०० परुुष बराबर 
९५ जना िवहिा) रहेको छ । पररिारको औसि आकार ५.६ रहेको छ ।  
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२.२ विपद्का घटना एिि ्क्षलि लबश्लषेण  
 

जानकी  गाउँपालिकाको ऐलिहालसक घटना एिि ्क्षलि विश्लषेण गर्दाा िु् यिया  न्त्शििहर, अन्त्शना पानी, 
डुबान, कोलभड-१९, डेङ्गु प्रकोप, हािाहरुी, आगिागी,, िडेरी, भकूम्प, झाडापिािा, आिँाको सांक्रिण, 
चट्याङ, औिोलगक प्रर्दषुण, पश ुपांछीहरुिा रे्दन्त्िने िहािारी  र सडक र्दघुाटना िु् य विपद्का घटनाहरु 
हनु ्।  

 

िालिका २: जानकी गाउँपालिकाको विपद्का घटना एिि ्क्षलिको वििरण 

विपद्\को घटना िडा स्थान  िानिीय क्षलेि भौलिक क्षलि आलथाक क्षलि प्राकृलिक क्षलि  सािान्त्जक प्रभाि स्िास््य प्रभाि पषु्ट्याइँको 
आिार 

िहािारी िथा स्िास््य सांकट 

कोलभड-१९ 

(२०७६ रे्दन्त्ि हाि 
सम्ि) 

सबै िडा िडा नां २ िा 
१जना,  िडा नां ३ 
िा २ जना,  िडा 
नां ४ िा २ जना,  
िडा नां ५ िा १ 
जना  िा  र ६  
िा १ जना 

 ३ करोड 
 रोजगारी गमु्यो ,लबभेर्द ,

आलथाक प्रभाि ,शैन्त्क्षक  

प्रभाि 

िानलसक 
िनाब 

छिर्ि 

झाडापििा 
(२०६९) 

सिै िडा   ५० िाि     

 
िनोिैज्ञालनक प्रभाि 

आलथाक क्षेििा प्रभाि  

शैन्त्क्षक क्षेििा प्रभाि 

 छिर्ि 

आिँाको सांक्रिण  सिै िडा   २ िाि   िनोिैज्ञालनक प्रभाि 

आलथाक क्षेििा प्रभाि  

शैन्त्क्षक क्षेििा प्रभाि 

 छिर्ि 

अरय सांकट एबि घटना 

न्त्शििहर  ( बषेनी) 
सबै िडा  वडा न ं५ - १ जना 

(२०७८ पौष) वडा न ं
२ - १ जना (२०७७ 
पौष)  

िोरी िालि 
नष्ट , 

आि ुनष्ट ,  

िरकारी नष्ट    

२० िाि  
 कायाािय र 

अत्यािश्यक सेिा 
प्रभाििा असर.  

 

लनिोलनया िथा 
र्दिको लबरािी 
र्दरिा बलृि 

छिर्ि 

अन्त्शना पानी 
(२०६१, २०७१, 
२०७५, २०७७, 
२०७८ चैि र िैशाक  
र २०७८ अशोज) 

सबै िडा 
 

  २०७८-४० 
० िाि. 
२०७१- ७ 
िाि  र 
२०७८ 
अशोज  ४ 
करोड 

बोटलबरुिा 
नस्ट ,िेलि नष्ट 

  छिर्ि 

आगिागी ( २०७४, 
२०७६ र २०७८ साि 

२०७४ - 
१ र ४ नां 
िडा, 

 

 

 

२०७६- १ जना  

२०७४ 
साििा २ घर 
जिेको,  

२०७४ - 
२२ िाि, 
२०७६- १ 

जांगि लबनास 
 िानलसक िनाब  छिर्ि 
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) २०७६- ३ 
नां िडा, 
२०७८- ६ 
र २ नां िडा   

 

२०७६ सालमा 

एउटा  जतु्ता 

फेक्ट्री जलेको, 

२०७८ सालमा 

१ घर जलेर नष्ट 

भएको  

करोड  र 
२०७८- ५ 
िाि  

चट्याङ्क 

( २०७६र २०७७- 
चैि/ बैशाि) 

        

िडेरी 
 (२०७४ -जेठ र 
असार) 

सबै िडाहरु  
 िानबािी क्षलि २५ िाि पानीको िहुान 

सकेुको  

 िानलसक िनाब छिर्ि 

र्ौन्त्जवकरा २०७७ 

 

सिै िडा  िानबािी क्षलि 
    छिर्ि 

भकुम्प 

(२०७२) 

सिै िडा  घरहरु चकेको     छिर्ि 

हािाहरुी (िषेनी) सिै िडा  घरको छि 
उडाउने 

३० िाि 
   छिर्ि 

सडक र्दघुाटना 
(िषेनी) 

िडा नां ३ 
िानपरु र 
िडा नां ६ 
गनापरु   

प्रत्येक िषा ५-१० 
जना   

बस ,ट्याक्टर 
र्दघाटना  

    छिर्ि 

डबुान (िषेनी) िडा नां १, 
२,२,३,४, 
६  

१ जना  बाटो लबलग्रन े १ करोड  जलिनको 
उबारा शन्त्ििा 
कलि  

कायाािय र 
अत्यािश्यक सेिा 
प्रभाििा असर. 
िनोिैज्ञालनक प्रभाि 

आलथाक क्षेििा प्रभाि  

शैन्त्क्षक क्षेििा प्रभाि 

 

िानलसक िनाब  

पश ुपांछीहरुिा 
रे्दन्त्िने िहािारी  

(कुि डायरीया,  
िम्की न्त्स्कन 
लडजीज,् रेलबज र 
बडा फ्ि)ु 

  ३०० बाख्रा 
िरेको 

३० िाि  आलथाक क्षेििा प्रभाि  

रोज गाररको अभाि 

आयाििा बिृी 
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२.३ जानकी गाउँपालिकाको प्रििु र प्रथालिकिािा रहेका प्रकोपहरु  

जानकी गाउँपालिकािा न्त्शििहर, अन्त्शना पानी, डुबान , कोलभड-१९, हािाहरुी, आगिागी,, िडेरी, 
भकूम्प, झाडापिािा, आिँाको सांक्रिण, चट्याङ, औिोलगक प्रर्दषुण, पश ुपांछीहरुिा रे्दन्त्िने िहािारी  र 
सडक र्दघुाटना जस्िा विपद् िथा स्िास््य सांकटका घटनाहरू विगििा हनुे गरेको पाइएको छ । िडागि 
सङ्कटासन्निा विश्लषेण गर्दाा सबै िडािाइा अथााि लसांगो गाउँपालिकािा एकैचोटी र ठूिो क्षलि गना सक्ने र 
प्रभाि पाना सक्ने विपद् भकूम्प हो । लसांगो ििुकु नै भकूम्पको उच्च जोन्त्िििा भएकोिे यो गाउँपालिका 
पलन भकूम्पको उच्च जोन्त्िििा छ । भकूम्प  पलछ कोलभड १९ जस्िै उच्च सांक्रािक िहािारी यस 
गाउँपालिकाको िालग प्रििु स्िास््य सांकट लनम्त्याउने प्रकोपको रुपिा रे्दन्त्िएको छ । अलिकाांश िडािा 
लसििाहर र डिुान बारम्बार र्दोहोरररहने र िषेनी जनिनको िेरै क्षलि गने प्रकोपिा पर्दाछन ्। सडक 
र्दघुाटना र आगिागी पलन यस गाउँपालिकाका प्रििु प्रकोपहरू हनु ् । िडाको भौगोलिक विषेशिा 
भसू्िरुप, प्रकोपको सम्ििुिा िथा सािान्त्जक आलथाक अिस्थािे सिग्र विपद्को जोन्त्िि स्िर लनिाारण 
गर्दाछ । जानकी गाउँपालिकािा क्रिश: न्त्शििहर, अन्त्शना पानी, डुबान, हािाहरुी, आगिागी, िडेरी, 
चट्याङ, औिोलगक प्रर्दषुण, सडक र्दघुाटना र भकुम्प  प्रििु र प्राथलिकिािा रहेका प्रकोपहरु हनु ्भन े
कोलभड िहािारी, आिँाको सांक्रिण र झाडापिािा स्िास््य सांकट लनम्त्याउन सक्ने स्िास््यसँग 
सम्बन्त्रिि प्रििु प्रकोपहरु हनु ्।  

 

िालिकाः ३  जानकी गाउँपालिकाको प्रििु र प्रथालिकिािा रहेका प्रकोपहरु 

 प्रकोप कोलभड-
१९ 

न्त्शििहर डुबान आगिागी चट्याङ् अलसना 
पानी 

िडेरी झाडापि
िा 

र्ौन्त्जवकरा हािाहरुी 
 

सडक 
र्दघुाटना 
 

कोलभड-१९ 
 कोलभड-१९ कोलभड-१९ कोलभड-१९ कोलभड-

१९ 

कोलभड-
१९ 

कोलभड-१९ कोलभड-१९ कोलभड-१९ कोलभड-१९ कोलभड-१९ 

न्त्शििहर 
  डुबान अगिालग न्त्शििहर न्त्शििहर िडेरी झाडापििा न्त्शििहर न्त्शििहर न्त्शििहर 

डुबान 
   डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान डुबान 

आगिागी     आगिागी अलसनापा
नी 

िडेरी झाडापििा आगिागी आगिागी आगिागी 

चट्याङ्क      अलसनापा
नी 

िडेरी झाडापििा चट्याङ् हािाहरुी सडक र्दघुाटना 

अलसनापानी       अलसनापानी झाडापििा अलसनापानी हािाहरुी सडक र्दघुाटना 

िडेरी        झाडापििा िडेरी िडेरी  सडक र्दघुाटना 

झाडापििा         झाडापििा झाडापििा झाडापििा 

र्ौन्त्जवकरा  
         हािाहरुी सडक र्दघुाटना 

हािाहरुी           सडक र्दघुाटना 

सडक र्दघुाटना            

जम्िा स्कोर 
 

११  ५  ९  ५  १  ४  ५  ८ ० ३  ५ 

स्िर लनिाारण १  ४  २  ५  १०  ८  ६  ३  ११  ९  ७  
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२.४  प्रकोपको िौसिी विश्लषेण 

भौगलभाक प्रकृयाबाट उत्पन्न हनु ेभकूम्प जस्िा प्रकोप जनुसकैु सियिा पलन आउन सक्छन ्जसको िौसिी 
प्रकृलि हुरैँ्दन । भकूम्पको िालग बाहै्र िवहना उन्त्त्तकै जोन्त्िियिु सिय हो । डिुान िथा अलसनापानी 
जििाय ु िथा िौसिजरय प्रकोपका घटना िौसििा लनभार हरुछन । िनसनुी हािापानीको क्षेििा 
अिन्त्स्थि नेपाििा हािापानीको विशेषिा त्यसै अनरुूप लनिाारण भएको हरुछ । नेपाििा िावषाक िषााको 
८० प्रलिशि िषाायािको चार िवहनािा हनुे गछा भने वहउँरे्द िषाा कि िाि हनुे गर्दाछ । त्यसकारण 
डुिान, अलसनापानीजस्िा जिउत्पन्न प्रकोप बैशाि रे्दन्त्ि भाद्रसम्िको चार / पाँच िवहनाको अिलििा बढी 
हनुे गर्दाछन।् वहउँर्दको सिय सु् िा हनु ेिथा र्ागनु चैििा हािाहरुी पलन बढ्ने हुँर्दा आगिागीका घटना 
पलन बढ्छन ्। सडक र्दघुाटनाको कुनै िौसिी प्रकृलि ि हुँरै्दन िर िषााको सियिा सडक िराब हनुे र 
डुिानिे पलन सडक र्दघुाटना बढाउने भएकोिे र्दघुाटनाहरू बढी हनुे गर्दाछन ्। सिग्रिा िहािारीको पलन 
िासै िौसिी प्रकृलि रे्दन्त्िँरै्दन िर झाडापिािा िथा आिँाको सांक्रिण जस्िा िहािारी िषाा एिि ्गिी 
सियिा बढी हनुे गर्दाछ । 
 

प्रकोप पािो विश्लषेणिे प्रकोपको िौसिी प्रकृलि अनसुार पूिाियारीको िालग कुन सियिा केन्त्रद्रि हनुे र 
प्रलिकायाको िालग कुन सियिा ित्पर रहने भने्न योजना ियार गना िद्दि गर्दाछ ।  जानकी 
गाउँपालिकाका सरर्दभािा असाररे्दन्त्ि असोजसम्ि बढी विपद्का घटनाहरू हनु सक्ने सिय हो । यो 
सियिा सबैभरर्दा बढी डिुानका घटनाहरू हनु सक्छन ्। सडक र्दघुाटना, िहािारी र भकूम्प जनुसकैु 
बेिा पलन हनु सक्छ । त्यसैिे िषाा शरुू हनुभुरर्दा अगाडी बैशाििा पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनाको 
पनुराििोकन गने, आिश्यक र ित्काि गनुापने ियारीहरू गने, सांयरि, जनशन्त्ि, यरि, उपकरण ियारी 
अिस्थािा राख्न ेगनुा पर्दाछ िावक विपद्को सियिा लछटो र व्यिन्त्स्थि िररकािे काि गना सवकयोस ्र 
जनिनको क्षलि नहोस ्।   

 

न्त्चि १: प्रकोपको िौसिी विश्लषेण 

प्रकोप बैसाि जेठ असार साउन भर्दौ असोज कालिाक िांशीर पौष िाघ र्ागनु चैि 

भकूम्प 
            

डिुान              

लसििहर 
            

सडक र्दघुाटना             

आगिागी  
            

चट्याङ 
            

र्ौजी वकरा   
            

झाडापिािा             

कोलभड िहािारी             
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२.५ विपद् जोन्त्िि आांकिन   

यस स्िास््य सांकट एिि विपद् पिा ियारी िथा प्रलिकाया योजना कायाशािा गोवष्ठको छिर्िको आिारिा 
विपद् जोन्त्िि आकँिन गर्दाा लनम्न अनरुुप पाइएको लथयो ।  

िालिका ४: जानकी गाउँपालिकाको विपद् जोन्त्िि आकँिन 

प्रििु विपद् उच्च 
जोन्त्िि 
िडा 

उच्च जोन्त्िि बस्िीहरू जोन्त्िििा रहेको 
पूिाािार / अरय क्षेि 

जोन्त्िििा 
रहेका घरिरुी 

जोन्त्िििा रहेको 
जनसङ््या 

झाडापििा २ ३ ४ र 
६ 

बेिभार ईरद्रपरु 

िजरुािरु्दा र गनापरु 

० ४००० २०००० 

डिुान १ ३ ४ र 
६ 

साईगाउ ईरद्रपरु 
िजरुािरु्दा गनापरु 

िु् य सडक िा  
नहरको साईडिा पने 
बस्िीहरु  

३००० १५००० 

आजिागी 
 

 

२ र ३ बेिभार ईरद्रपरु घना िस्िी एि ँ
किकार िानाहरुिा 

५०० १००० 

चट्याङ 

 
३ र ६ ईरद्रपरु र गनापरु उघोग िथा 

वििलुिकरण भएको 
८०० १८०० 

सडक र्दघुाटना  

 
६ ४ र ३ गनापरु िजरुािरु्दा र 

ईरद्रपरु 

हाईिे िथा पक्की 
सडकको िु् य बाटो 

१५००  

२००० 

कोलभड -१९ १ रे्दन्त्ि 
६सम्ि 

सबै बस्िीहरुिा अन्त्शक्षा िथा पहचुको 
किी 

७३१९ ४२३६५ 

 

२.६ विपद्को अनिुालनि पररदृष्य 

जानकी गाउँपालिकाको बहपु्रकोपको अिस्थािाइा हेर्दाा डुिान, सडक र्दघुाटना, आगिागी, चट्याङ, कोलभड 
१९ िहािारी, झाडापिािा जस्िा विपद् एिि ् िहािारीजरय स्िास््य सांकटको जोन्त्िि रे्दन्त्िरछ । 
छिर्िबाट गररएको सङ्कटासन्निा िथा क्षििा विश्लषेणबाट प्रत्येक िषा र्दोहोरररहने डुिान आगिागी र 
झाडापििाबाट िाि ७५०० घरिरुी उच्च जोन्त्िििा रहेको रे्दन्त्िएको छ भने ३६००० जनसङ््यािाइा 
प्रत्यक्ष प्रभाि पने रे्दन्त्िएको छ । भकूम्पको प्रभाि यो भरर्दा व्यापक हनुसक्छ, भने कोलभडजस्िा 
िहािारीजरय विपद्को प्रभाि अझ िेरै विस्िार हनुसक्ने रे्दन्त्िरछ । प्रलिकायाका क्रििा सांिेर्दनशीि 
सिूहिा रहेको जनसङ््यािाई प्राथलिकिा रािेर उनीहरूको विशषे आिश्यकिा र सांरक्षणको प्रिरि 
गनुापर्दाछ र विषय क्षिेगि पूिाियारीिा यसै अनरुुप ियारी गनुा पर्दाछ ।  

 

२.७ प्रकोप सङ्कटासन्निा िथा जोन्त्िि विश्लषेण 

कुनै पलन प्रकोपको सङ्कटासन्निा सिरु्दाय िथा जनसङ््याको सांिेर्दनशीििा, विपद्का घटनाको आिृन्त्त्त, 
गान्त्म्भयािा  र प्रभािको विस्िार जस्िा कुराहरुको आिारिा उच्च, िध्यि र रयून गरी जोन्त्िि स्िर 
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लनिाारण गररएको छ । यसरी विश्लषेण गर्दाा यस पालिकािा भकूम्प, डिुान, सडक र्दघुाटना, र कोलभड 
१९ को उच्च जोन्त्िि रहेको रे्दन्त्िरछ भन ेचट्याङ, लसििहर, बािीिा िाग्ने र्ौजी वकरा, आगिागी र 
झाडापिािा को िध्यि जोन्त्िि रे्दन्त्िएको छ ।  

 
 

  विपद् सांकटासन्निा 
(Vulnerability) 

आिनृ्त्त्त 
(Frequeny) 

गन्त्म्भयािा 
(Intensity) 

प्रभाि 
(Impact) 

जोन्त्िि 

(Impact) 
भकूम्प उच्च (३) 

- भौगलभाक न्त्चराहरू नन्त्जकै रहेको 
- भिन सांरचनाहरू किजोर रहेको  

- िदृ्धबृद्धा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएको 
जनसङ्या उल्िे्य रहेको 

िध्यि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

डिुान  उच्च (३) 

-   भिनहरु गवहरो ठाउँ िथा िापर्दण्ड लबपररि 
बनेको  

- ढि िथा नािीको उपयिु व्यिथा नभएको  

- प्राय जलिनहरु अरयि भरर्दा होचो रहेको  

उच्च  

(३) 

 

िध्यि 

(२) 
िध्यि  

(२) 
उच्च  

(३) 

लसििहर िध्यि (२) 

- नर्दी वकनारिा बढेको अलिक्रिण  

- िालथल्िो जिािार क्षेििा जाने पवहरो  

- बाढीको जोन्त्िियिु ठाउँिा बसेको बस्िी  

- विकास लनिााणका काििे बढाएको जोन्त्िि 

- िदृ्धबृद्धा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएको 
जनसङ््या 

उच्च  

(३) 

िध्यि 

(२) 

िध्यि  

(२) 

 

िध्यि 

(२) 

सडक 
र्दघुाटना 

िध्यि (२) 

- सडकको किजोर गणुस्िर  

- िु् य राजकागािा अिन्त्स्थि 

- बढ्रै्द गएको सिारी सािनको सङ््या  

- सडक सरुक्षा सम्बरिी किजोर बझुाइा 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

िध्यि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

आगिागी िध्यि (२) 

- विद्यिु सटा भएर हनुे बढ्र्दो घटना  

- बढ्र्दो शहरीकरण  

- बढ्रै्द गएको सु् िा याि  

- सािान्त्जक आलथाक सङ्कटासन्निा 
- जनचेिनाको किजोर अिस्था 

िध्यि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

िध्यि  

(२) 

 

िध्यि  

 (२) 
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  विपद् सांकटासन्निा 
(Vulnerability) 

आिनृ्त्त्त 
(Frequeny) 

गन्त्म्भयािा 
(Intensity) 

प्रभाि 
(Impact) 

जोन्त्िि 

(Impact) 
र्ौजी वकरा   िध्यि (१) 

- जििायिुा आएको पररििान  

- वकट पिङ्कको िवृद्ध 

- वकराबाट नोक्सान हनुे वकन्त्शिको बािीनािी 

िध्यि  

(२) 

 

िध्यि  

(२) 

िध्यि  

(२) 

 

िध्यि 

   (२) 

चट्याङ िध्यि (२) 

- जििायिुा आएको पररििान  

- शहरीकरण र विद्यिुीकरणको विस्िार 

- राम्ररी अलथाङ नगररन ु

- कि गणुस्िरीय विद्यिुीय सािानहरूको प्रयोग 

- जनचेिनाको किी 

िध्यि 

(२) 

 

उच्च  

(३) 

िध्यि  

(२) 

 

िध्यि 

(२) 

कोलभड १९ उच्च (३) 

- उच्च सांक्रािक  भाइरस  

- किजोर स्िास्थ पूिाािार र ियारी 
- साििानीका उपायहरूको किजोर पािना 
- जनचेिनाको किजोर स्िर 

- सािान्त्जक आलथाक सङ्कटासन्निा 
- उच्च जोन्त्िि सिूहिा रहेको जनसङ््या 

िध्यि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च 

  (३) 

 

झाडापिािा 
उच्च(३) 

- िानेपानी सरर्ाइको किजोर अभ्यास 

- किजोर स्िास्थ पूिाािार र ियारी 
- जनचेिनाको किजोर स्िर 

- सािान्त्जक आलथाक सङ्कटासन्निा 

िध्यि  

(३) 

 

िध्यि 

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

िध्यि 

 (३) 
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२.८ गाउँपालिकाको क्षििा विश्लषेण 

विपद् एिि ् स्िास््य सांकटको प्रभािकारी प्रलिकाया, पयााप्त पूिाियारी र विपद् पलछको पररन्त्स्थलििाइा 
यथाशीघ्र सिारय अिस्थािा र्कााउन िथा विपद् जोन्त्िि रयूनीकरणका गलिविलिहरू सांचािन गना 
आिश्यक पने सांस्था, सांरचना, नीलि, कानून, योजना, पूिाािार, भौलिक स्रोि सािन, प्राकृलिक स्रोि, 
सािान्त्जक स्रोि, आलथाक स्रोि र िानिीय स्रोिको विद्यिान अिस्थाको िेिाजोिा र गाउँपालिकाको विपद् 
प्रलिकाया क्षििा सदुृढ गनाको िालग गाउँपालिकाको क्षििा अलभिृवद्धको आिश्यकिा विश्लषेण िालिकािा 
प्रस्ििु गररएको छ ।  
 

िालिका ५: जानकी गाउँपालिकाको क्षििा विश्लषेण 

क्षिे अिस्था  विश्लषेण आिश्यकिा  विश्लषेण 

कानून, 

नीलि योजना 
विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन 
ऐन बनेको; 
विपद् कोष सञ्चािन सम्बरिी कायाविलि 
नबनेको,  
स्थानीयिहको स्िास््य नीलि एिि ्स्िास््य 
ऐन ियार भएको, 
गाउँपालिकाको विपद् पूिाियारी िथा 
प्रलिकाया योजना नभएको, 

ऐन  एिि ्कायाविलि स्िीकृि गरी कायाारियनिा ल्याउन ुपने, 
स्िास््य नीलि एिि ्ऐन पाररि गनुा पने, 
विपद् राहि सम्बरिी िापर्दण्ड बनाउन ुपने,  
विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण एिि ्व्यिस्थापन नीलि िथा 
कायायोजना बनाउन ुपने, 
जोन्त्िि सूचनू्त्चि क्षेिगि विकास योजना बनाउन ुपने । 

सांस्था एिि ्

सांरचना 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि गठन 
भएको, 
िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
गठन भएको, 
गाउँपालिकािा विपद् व्यिस्थापन सम्पका   
अलिकृि िोवकएको, 
गाउँपालिका िहिा द्रिु प्रलिकाया टोिी 
गठन भएको । 

िोज उद्धार, प्राथलिक उपचार, विपद् िेिाजोिा कायाार्दि 
गठन गनुापने, 
जनप्रलिलनलि र किाचारीिाइा अलभििुीकरण गनुापने । 
 

पूिा सूचना 
िथा विपद् 

सूचना 
व्यिस्थापन 

गाउँपालिकाको स्िास््य सम्बरिी लडन्त्जटि 
प्रोर्ाइि ियार भएको,  
स्थानीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्र 
स्थापना र सञ्चािन भएको, 
गाउँपालिकाको विपद् जोन्त्िि एिि ्
स्िास््य सांकट सम्बरिी अध्ययन 
नक्शाङ्कन नभएको । 

स्िास््य प्रोर्ाइििा स्िास््य सांकट सम्बरिी वििरण पलन 
सिािेश गनुापने,  
गाउँपालिकािा आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रको, लनयलिि 
सांचािन र सूचना व्यिस्थापनको प्रिरि गनुापने । 
 

पूिाािार 

िथा  
भौलिक 

श्रोि सािन 

सडक पहुँच पगुेको, 
सबै िडािा सबै बस्िीिा विद्यिु पगुेको,  
सबै िडा र घरिरुीिा िानेपानी पयााप्त 
पगुेको,  
सबै िडा र घरिरुीिा सरसर्ाइा सवुििा 

सबै िडािा आपत्कािीन प्रयोजनका िालग ििुा क्षेिको 
पवहचान गनुापने, 
आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सवकने सािरु्दावयक भिन 
िथा ििुा ठाउँिा सडक, िानेपानी र सरसर्ाइा पूिाािार 
लनिााण गनुापने, 
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पयााप्त पगुेको, 
स्थानीयिा रहेका स्िास््य सांस्थाहरू 
(स्िस््य केरद्र – ६, बलथाङ् सेरटर – ३)  
गाउँपालिकािा एउटा एम्बिेुरस रहेको, 
गाउँपालिकािा र्दिकि नभएको िर 
नेपािगांज उप िहानगरपालिका सांग 
सहयोग गने सम्झौिा भएको ।  

प्रत्येक िडािा सािारय िोज उद्धारका सािग्रीहरू, प्राथलिक 
उपचार एिि ्स्िास््य एिि ्व्यन्त्िगि सरुक्षाका सािग्रीहरू  
ियारी राख्नपुने । 

प्राकृलिक 

श्रोि 

िनक्षेि  रहेको 
ििुा चउर रहेको  
नर्दीनािा रहेको 
पानीका िहुान रहेको 
बाँसघारी रहेको 

पानीका िहुान िाि पोिरी र िन क्षेिको सांरक्षण गनुापने 
आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सवकने ििुा ठाउँको 
पवहचान गरी सडक िानेपानी र सरसर्ाइा पूिाािारहरूको 
ियारी गनुापने । 

सािान्त्जक 

श्रोि 
आिा सिूह 
यिुा सांस्था सबै िडािा रहेको 
बाि क्िब सबै िडािा रहेको 
सािरु्दावयक भिन प्राय सबै िडािा रहेको 
सािान्त्जक सांघ सांस्थाहरु रहेको 

सािान्त्जक सांस्था िथा स्रोिहरूिाइा  विपद् रयूनीकरण िथा 
पूिाियारीिा सांिग्न गराउने र पररचािन गने नीलि र कायाक्रि 
बनाउन ुपने,  
सािान्त्जक सांस्थाहरूको सांयरि बनाइा उनीहरूको श्रोििाइा 
एवककृि रुपिा पररचािन गनुापने, 
सािान्त्जक सांस्थाहरूको विपद् व्यिस्थापन िथा प्रलिकाया 
क्षििा बढाउनपुने । 

आलथाक 

श्रोि 
बैंक एउटा बैंक छ NIC ASIA। 
सहकारी सांस्था छन ्
विपद् कोष (२८ िाि विपद् कोष रहेको) 
 

नीलि िथा प्रवक्रया िय गरी आलथाक क्षेििाइा विपद् जोन्त्िि 
रयूनीकरणिा िगानी गने र श्रोि पररचािन गनुापने 
सहकारी सांस्था िथा बचि सिूहिे आफ्ना सर्दस्यहरूका िालग 
आपत्कािीन सहायिा कोषको प्रिरि गनुापने 
बीिा कम्पनीहरूसँग सिरिय गरी विपद् बीिाको शरुूिाि 
िथा प्रििान गनुापने । 

िानिीय 

श्रोि  

उद्धार िथा सरुक्षा किी नेपाि प्रहरी -४ 
िटा चौकी नेपाि प्रहरी, शसि प्रहरी बि 
१ िटा गण 
स्िस््यकिी २६ जना  
भकूम्प प्रलिरोिी घर बनाउन सक्ने लिस्त्री 
छन ् 
अस्थायी आिास लनिााण गना सक्न े
जनशन्त्ि छन ् 
विपद् सम्बरिी िालिि दर्दनसक्ने  छन ् । 

स्थानीयपालिकािा रहेको जनशन्त्ििाइा सांगदठि रूपिा विपद् 
प्रलिकाया र पूिाियारीिा पररचािनको िालग ियारी गनुापने 
िडा िहिा विपद् प्रलिकाया टोिी ियार गरी िालिि दर्दएर 
प्रथि सािरु्दावयक उद्धारक (First Community 
Responder) ियार गनुापने । 
भकूम्प प्रलिरोिी घर बनाउन सक्ने जनशन्त्ििाइा सांगदठि गरी 
क्षििा अलभिवृद्ध गनुापने । 
िडा िहिा स्िास््य सांस्थासँग सिरिय गरी प्राथलिक उपचार 
टोिी ियार गनुापने 
विपद् िेिाजोिा गनासक्ने जनशन्त्ि िडा िहिा ियार गनुापने 
प्रत्येक िडािा स्िास््य सांस्था अरिरगि द्रिु प्रलिकाया टोिी 
(RRT) गठन गनुापने । 
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२.९  विषयके्षि िथा काया न्त्जम्िेिारी 
यस जानकी गाउँपालिकािा विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िजुािा र कायाारियनका िालग 
विश्वियापी िथा राविय िहिा भएका विषयगि क्षेिको अभ्यास, स्थानीय आिश्यकिा र पालिकाको 
सांस्थागि सांरचना अनसुार साििटा विषयगि क्षिे लनिाारण गररएको छ । विषयगि क्षेिको न्त्जम्िेिारी 
रे्दहाय बिोन्त्जि रहको छ।  

 िालिका ६: विषयगि क्षेि र यसको नेितृ्ि  

क्रसां विषयगि क्षिे निेतृ्ि / सम्पका  शािा 
१ सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि क्षेि गाउँपालिका अध्यक्ष– गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

सम्पका  शािा: िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन शािा 
२ प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण 

विषयगि क्षेि 
सांयोजक - सािान्त्जक विकास विषयगि सलिलि 
सम्पका  शािा: स्िास््य शािा 

३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर 
िाद्य सािग्री एिि ्बरर्दोबस्िी विषयगि क्षेि  

सांयोजक - िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन विषयगि सलिलि 
सम्पका  शािा: िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन शािा 

४ िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्छिा प्रिद्धान 
विषयगि क्षेि 

सांयोजक - सािान्त्जक विकास विषयगि सलिलि 
सम्पका  शािा: िानेपानी िथा सरसर्ाई शािा 

५ आपत्कािीन सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि 
क्षेि 

सांयोजक - सािान्त्जक विकास विषयगि सलिलि 
सम्पका  शािा: न्त्शक्षा शािा 

६ विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन 
विषयगि क्षेि 

सांयोजक - िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन विषयगि सलिलि 

सम्पका  शािा: आपत्कािीन काया सांचािन केरद्र  

७ जीविकोपाजान, पनुस्थाापना िथा शीघ्र पनुिााभ 
विषयगि क्षेि  

सांयोजक - पूिाािार विकास विषयगि सलिलि 
सम्पका  शािा: पूिाािार विकास शािा 

 

२.९.१ सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि क्षिे  

गाउँपालिका क्षेििा कुनै पलन विपद्को घटना िा स्िास््य सांकटको न्त्स्थलि हनुासाथ ित्काि प्रलिकायािा 
जटेुर िानिीय जीिन रक्षा िथा सम्पन्त्त्तको सरुक्षा गरी जनजीिन सािारय अिस्थािा ल्याउन ुपने हरुछ । 
यसका िालग गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलिको अध्यक्षको हैलसयििे विपद् प्रलिकायाको सम्पूणा निेतृ्ि 
गाउँपालिका अध्यक्षिे गनुापर्दाछ । विपद्को पररन्त्स्थलििा एकालिर अरय विषयगि क्षेिका साथै 
गाउँपालिका िािहिका स्रोि सािन र सबै सांयरिहरू प्रलिकायाका िालग पररचािन गनुापर्दाछ भने विपद्को 
प्रभाि अनसुार बाह्य सहयोगको िालग गाउँपालिकालभि र बावहर, न्त्जल्िा, प्ररे्दश िथा केरद्रीय 
लनकायहरूसम्ि सिरिय गनुापर्दाछ । विपद् पूिाियारीका िालग सरोकारिािा लनकायहरूसँग लनररिर 
सिरिय र सहकाया गने िथा विपद्को सियिा विपद् प्रभाविि सिरु्दायिा िरुूरि िोज उद्धार, प्राथलिक 
उपचार र राहि वििरणको िालग सिरिय गने, विपद् प्रभावििहरूको पवहचान गरी पररचयपि उपिब्ि 
गराउन,े िालनसको ितृ्य ु भएिा सनािि गरी शि व्यिस्थापन (िा हस्िारिरण) को प्रिरि लििाउने र 
यसको िालग सियिै आिश्यक पूिाियारी गने सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि क्षिेको िु् य न्त्जम्िेिारी हो 
। यस विषयगि क्षेिको निेतृ्ि गाउँपालिका अध्यक्षिे गर्दाछन ्। पालिकािा रहेका सरुक्षा लनकाय, नेपाि 
रेडक्रस सोसाइटी लनजी क्षेिका प्रलिलनलि र अरय सबै विषय क्षेिका सांयोजनकहरू यसिा सर्दस्य रहरछन ्
। प्रििु प्रशासकीय अलिकृि यस विषयगि क्षेिको सर्दस्य सन्त्चिको रूपिा रहरछन ्। 
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२.९.२ प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषयगि क्षेि 
विपद्को सियिा िोज उद्धार कायासँगै घाइिेहरूको जीिन रक्षाको िालग प्राथलिक उपचार सेिा 
आिश्यक पर्दाछ । त्यसपलछ गम्भीर प्रकृलिका घाइिेहरूको िालग थप उपचारको प्रिरि गनुा पर्दाछ । 
प्रभाविि सिरु्दाय िथा अस्थायी आश्रयस्थििा स्िास््य सेिािाइा लनररिरिा दर्दन ु पने हरुछ । 
िहािारीजरय विपद् िथा स्िास््य सांकटको सियिा रोकथाि िथा व्यिस्थापनिा स्िास््य के्षिको प्रििु 
भलूिका हरुछ । विपद् प्रभाविि सिरु्दायका बािबालिका, बदृ्धबदृ्धा, गभाििी िथा र्दिु ििुाउने आिाहरूको 
िालग थप पोषणयिु िानाको आिश्यकिा पर्दाछ । गाउँपालिकाको स्िास््य सांरचना र क्षििाको 
पररचािन गरी प्राथलिक उपचार, स्िास््य सेिा र पोषणको प्रिरि गनुा यस विषयगि के्षिको प्रििु 
न्त्जम्िेिारी हो । साथै यस विषयगि के्षििे कोलभड-१९ िगायिका िहाव्यािीको सांक्रिण, स्िास््य 
सांकटको रोकथाि, लनयरिण र व्यिस्थापनको काया सिेि गनेछ। यस विषयगि के्षिको नेितृ्ि 
गाउँपालिकाको सािान्त्जक विकास सलिलिको सांयोजकिे गर्दाछन ्भन ेगाउँपालिकाको स्िास््य शािा प्रििु 
सर्दस्य सन्त्चि रहरछन ्। स्थानीयपालिकािा  रहेका स्िास््य सांस्था िथा अस्पिािहरू र स्िास््य िथा 
पोषणको क्षेििा काि गने  सांस्थाका प्रलिलनलिहरु यस विषयगि के्षिको सर्दस्यको रुपिा रहरछन ्। 

 

२.९.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री एिि ्बरर्दोबस्िी विषयगि क्षेि 
गाउँपालिका के्षििा कुनै पलन विपद्को घटना िा स्िास््य सांकटको न्त्स्थलि हनुासाथ त्यसबाट विस्थावपि 
िथा प्रभाविि भएकाहरुिाइा बस्नको िालग आश्रयस्थि र आश्रयस्थििा बसेका िा सिरु्दायिै रहेका 
प्रभावििहरूिाइा चािि ,र्दाि ,ननु ,िेि आदर्द िाद्य सािग्री उपिब्ि गराउने  ,िानेकुरा पकाउनको िालग 
आिश्यक प्रिरि लििाउने ओढ्ने ओछ्याउने िगायिका गैर िाद्य सािग्री एिि ्िगाउने कपडाको प्रिरि 
गने । िहािारीजरय स्िास््य सांकटको सियिा क्िारेन्त्रटन एिि ्आइसोिेसन केरद्रको व्यिस्थापन गने, 
िोज उद्धार, राहि एिि ्स्िास््य सािग्रीहरूको िररर्द िथा भण्डारण एिि ्ढुिानीको प्रिरि गने, विपद् 
िेिाजोिा िगायिका कािको िालग आिश्यक बरर्दोबस्ि लििाउने यस विषय के्षिको िु् य न्त्जम्िेिारी 
हो । यस विषयगि क्षेिको नेितृ्ि िन िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन सलिलिको सांयोजनकिे गर्दाछन ्
भने विपद् व्यिस्थापन सम्पका  अलिकृि सर्दस्य सन्त्चिको रुपिा रहरछन ्। 

  

२.९.४ िानेपानी, सरसर्ाई िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि क्षेि 
विपद् पश्चाि प्रभाविि सिरु्दायिा िानेपानी िथा सरसर्ाइाका पूिाािारहरूिा क्षलि पगु्छ । विस्थावपिहरूिे 
आश्रय लिएको आश्रयस्थििा िानेपानी र सरसर्ाइको उन्त्चि र पयााप्त प्रिरि गनुा पर्दाछ । विपद्पलछ 
सरसर्इा र स्िस्थिाको उन्त्चि प्रिरि नभएिा विलभन्न िहािारी रै्लिन सक्छ । विपद् प्रभावििहरूको 
िालग स्िच्छ र पयााप्त िानपेानी िथा सरसरर्ाइको प्रिरि गनुा, विपद् प्रभाविि सिरु्दाय िथा अस्थायी 
आश्रयस्थि िा क्िारेन्त्रटन र आइसोिेसन केरद्रहरुिा िानेपानी एिि ्सरसर्ाइाको प्रिरि िथा स्िस्थिा 
प्रििान गनुा, प्रभावििहरूको िालग िापर्दण्ड अनसुारको सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रििानका सािग्रीहरूको 
सलुनन्त्श्चिा गनुा, विपद्जरय घटनाबाट लसजाना भएका र्ोहोरहरू सरसर्ाई गनुा ,िरेका पशपुांक्षीहरूको 
व्यिस्थापन गनुा ,व्यन्त्िगि सरसर्ाईको िालग स्िस्थिा सम्बरिी सरसािानहरू जस्िैः  हाईन्त्जन वकट , 
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वपयषु   ,डस्टविन , आदर्द उपिब्ि गराउन,ु विपद् बाट क्षलि भएका िानेपानी िथा सरसर्ाइाका पूिाािारहरू 
पनुस्थाापना गना सहयोग गनुा यस विषयगि के्षिको िु् य न्त्जम्िेिारी हो । यस विषयगि के्षिको निेतृ्ि 
सािान्त्जक विकास सलिलिको सांयोजनकिे गर्दाछन ् भन ेिानेपानी िथा सरसर्ाई शािा प्रििुिे सर्दस्य 
सन्त्चिको रुपिा काि गर्दाछन ्। िानेपानी सरसर्ाई िथा स्िस्थिा प्रिद्धानको के्षििा काि गने सांस्थाका 
प्रलिलनलिहरू यस विषयगि के्षिको सर्दस्य रहरछन ्। 

२.९.५ सांरक्षण िथा आपत्कािीन न्त्शक्षा विषयगि क्षिे 
विपद्को घटना पलछ पररिारहरू विस्थावपि हरुछन ्। कलिपय बािबालिकािे अविभािक गिुाउँछन ्। 
यस्िो अिस्थािा िवहिा र बािबालिकािालथ वहांसा बढ्छ । यस गाउँपालिकािा िेरै विद्याियहरू पवहरो, 
आगिागी, चट्याङ् जस्िा प्रकोपको जोन्त्िििा छन ्र विगििा पलन प्रभाविि हुँरै्द आइरहेका छन ्। ठूिो 
भकूम्प आएको िण्डिा अलिकाांश विद्याियिा क्षलि पगु्छ । कोलभड-१९ को िहािारीको कारण िािो 
सियसम्ि विद्याियहरू बरर्द भए । सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षििे विपद् को सियिा वकशोरी, 
गभाििी िवहिा, सतु्केरी, अपाङ्गिा भएका व्यन्त्िहरू, न्त्शश,ु बािबालिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिाई सांरक्षण गने, 
उनीहरूको आिश्यकिा बिोन्त्जिका सरसािानहरू जस्िैः सेनेटरी प्याड, िेिकुर्दका सािान आदर्द उपिब्ि 
गराउने, घरपररिारका सर्दस्य गिुाएकाहरू िथा विपद्का कारण िलसि व्यन्त्िहरूिाई िनोसािान्त्जक 
परािशा सेिा दर्दन ेर वहांसाििु िािािरण लसजाना गने जस्िा न्त्जम्िेिारी लनिााह गनुा पर्दाछ । विद्याियहरू 
क्षलि भएिा िा भौलिक उपन्त्स्थलििा विद्यािय सञ्चािन गने अिस्था नभएिा ित्काि शैन्त्क्षक लनररिरिाको 
िालग िैकन्त्ल्पक व्यिस्था गने र सािारय अिस्थािा यसको िालग पूिाियारी िथा सरुन्त्क्षि विद्यािय 
कायाढाँचािाइा कायाारियन गना सहयोग गने, िैकन्त्ल्पक लसकाइा लनररिरिाको िालग उपयिु ठाउँको 
पवहचान गरी आिश्यक सािग्रीहरूको ियारी गने, सरुन्त्क्षि लसकाइाको िािािरण ियार गरी शैन्त्क्षक 
गलिविलिहरूिाइा लनररिरिा दर्दने, सांरक्षण िथा न्त्शक्षा के्षिको क्षलि र आिश्यकिाको िेिाजोिा गरी 
पनुस्थाापन र पनुलनािााणिा सहयोग गने  र विद्यािय िार्ा ि स्िास््य सांकट एिि ् विपद् सरुक्षा सम्बरिी 
चेिना सिरु्दायिा विस्िार गना सहयोग गने यस विषयगि के्षिको िु् य न्त्जम्िेिारी हो । गाउँपालिकाको 
सािान्त्जक विकास सलिलिको सांयोजकिे यस विषयगि के्षिको निेतृ्ि गर्दाछन ् भन े न्त्शक्षा शािा प्रििु 
सर्दस्य सन्त्चि रहरछन ् । गाउँपालिकािा रहेका सांरक्षण िथा न्त्शक्षा के्षििा काि गने सांस्थाका 
प्रलिलनलिहरू यस विषयगि के्षिको सर्दस्य रहरछन ्। 

२.९६ विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन विषयगि क्षिे 
विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन योजना िजुािा गना विपद्सँग सम्बन्त्रिि र अरय सािान्त्जक 
आलथाक ि्याङ्कको आिश्यकिा पर्दाछ । अझ विपद् पश्चाि िोज उद्धार राहि र प्रलिकायाका कािहरू 
अन्त्घ बढाउन विपद्को सािारय िथा विषयगि क्षलिको ि्याङ्क आिश्यक पर्दाछ । विपद् िेिाजोिा एिि ्
सूचना व्यिस्थापन  विषयगि के्षििे विपद्को क्षलि िथा नोक्सानीको िेिाजोिा गने यी सूचनाहरूिाइा 
व्यिस्थापन गने र विषयगि क्षेिका वििरणहरू सम्बन्त्रिि के्षििाइा उपिब्ि गराइा पूिाियारी िथा 
प्रलिकाया योजना िजुािा र कायाारियनिा सहयोग गर्दाछ । िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि, िडा 
कायाािय र स्थानीय सरुक्षा लनकायसँग सिरिय गरी प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा गरी ित्काि विपद्को 
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क्षलिको सूचना सांकिन गने सांयरि विकास गने । क्षलिको प्रारन्त्म्भक िेिाजोिा िथा के्षिगि 
आिश्यकिा िेिाजोिा गना गहृ िरिाियिे ियार गरेको विपद् िेिाजोिा िागार्दशानको आिारिा 
आिश्यक र्ारि ियार गने र िालिि दर्दइा जनशन्त्ि ियार गने । क्षलिको िेिाजोिाको आिारिा 
प्रभावििहरूको िगीकरण गरी पररचयपि उपिब्ि गराउन स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलििाइा सहयोग 
गने । विपद्का सूचनाहरू स्थानीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा व्िस्थापन गने र लनिााररि 
प्रवक्रया बिोन्त्जि न्त्जल्िा, प्ररे्दश िथा केरद्रीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा पठाउने यस विषयगि 
के्षिको िु् य न्त्जम्िेिारी हो । यस विषयगि के्षिको नेितृ्ि िन िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन 
सलिलिको सांयोजनकिे गनेछन भने स्थानीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्र हेने अलिकृि सर्दस्य 
सन्त्चिको रुपिा रहनेछन ्। नेपाि रेडक्रस सोसाइटी िगायि विपद् िेिाजोिा के्षििा अनभुि भएका र 
स्ियि ् सेिक पररचानि गने क्षििा भएका स्थानीय सांस्थाहरू यस विषयगि के्षििा सर्दस्यका रुपिा 
रहनेछन ्। 

२.९.७  जीविकोपाजान, पनुस्थाापना  िथा  शीघ्र  पनुिााभ  विषयगि  क्षिे  
यस विषयगि के्षििे विपद्को कारण अिरूद्ध हनु पगेुका अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्िैः सडक, विद्यिु, 
िानेपानी, टेलिर्ोन) ित्काि सचुारू गने र त्यस्िा सेिा प्रर्दान गने लनकायका कायााियहरूिा क्षलि पगेुिा 
िैकन्त्ल्पक व्यिस्था गने, सािान्त्जक आलथाक पूिाािार र अिस्थािाई चिायिान बनाई जनजीिनिाई 
सािारय बनाउन ेन्त्जम्िेिारी लनिााह गर्दाछ ।विपद् पश्चाि विस्थावपिहरूिाइा ित्काि अस्थायी आश्रयस्थि 
व्यिस्थापन गना िथा आिास, िानेपानी, सरसर्ाइा िगायिका अस्थायी पूिाािार ियार गना सहयोग गर्दाछ 
। त्यसैगरी पनुस्थाापनको चरणिा स्थायी सांरचनाहरू पनुलनािााण नहुँर्दासम्िको िालग अस्थायी सांरचना िथा 
पूिाािार ियार गने काि गर्दाछ । आपत्कािीन अिस्थािा पूिाािार क्षलि भएर आििजािि अिरूद्ध भएिा 
सेिा सचुारू गनाका िालग ित्काि अस्थायी पूिाािार ियार गने । प्रभाविि सिरु्दायसम्ि राहि िथा 
प्रलिकायाको पहुँच सहज बनाउन ित्काि अस्थायी पूिाािारहरूको विकास गने । गाउँपालिकािे पूिाािार 
लनिााण गर्दाा िापर्दण्ड बिोन्त्जि र विपद् सरुन्त्क्षि भएको सलुनन्त्श्चि गने । आपत्कािीन प्रयोजनका िालग 
अस्थायी आश्रयस्थि, त्यसिा आिश्यक िानेपानी िथा सरसर्ाइाका पूिाािारहरू ियार गने । विपद् बाट 
क्षलि भएका सांरचनाहरूको पनुलनिााण गर्दाा बहपु्रकोपको जोन्त्ििबाट सरुन्त्क्षि स्िरीय िापर्दण्ड अनसुार 
भएको सलुनन्त्श्चि गने । विपद्को प्रकृलि र प्रभाि हेरी यस विषयगि क्षेिको काि विपद्को ित्कािको 
अिस्थारे्दन्त्ि पनुलनािााणको काि नसवकँर्दासम्ि चल्न सक्छ र विपद् व्यिस्थापनका चारबटै चरणिा काि 
गनुापने हरुछ । यस विषयगि के्षिको निेतृ्ि पूिाािार विकास सलिलिको सांयोजकिे गर्दाछन ्भने पूिाािार 
विकास शािा प्रििु यसको सर्दस्य सन्त्चिको रूपिा रहरछन ्। िालथ उन्त्ल्िन्त्िि विषयगि क्षेिको निेतृ्ि 
र सर्दस्य सांस्थाहरूको वििरण अनसूुची-२ िा रान्त्िएको छ । 

 

 



िण्ड िीन :  पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना 
३.१ सािारय पूिाियारी कायायोजना 
विपद्को सम्भािना र त्यसबाट हनुसक्न ेजनिनको क्षलि कि गना  र पयााप्त पूिाियारी गरी विपद् एिि ्स्िास््य सांकट प्रलिकाया क्षििा सदुृढ गना स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलििे लनयलिि रुपिा पूिाियारीका विलभन्न गलिविलिहरू सांचािन गनुा पर्दाछ । विपद् पूिाियारी र विपद् एिि ्स्िास््य सांकट व्यिस्थापनिाइा 
विकासका गलिविलिहरूिा जोडेर जोन्त्ििका स्रोिहरूको रयूनीकरण गरै्द प्रलिकायाका िालग आिार ियार गना सािारय पूिाियारीका रूपिा रे्दहाय बिोन्त्जिको 
कायायोजना ियार गररएको छ । 

िालिका ७:  जानकी गाउँपालिकाको सािारय पूिाियारी योजना  

क्र.सां. सािारय पूिाियारीका कायाहरु सिय स्थान पररिाण िु् य न्त्जम्िेिारी 
१ गाउँ आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा सञ्चार एिि ्िोज उद्धार िथा प्राथलिक 

उपचार सािग्रीको प्रिरि गने 

ित्काि गाउँपालिका १ गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

२ 

 

गाउँपालिका सबै िडािा सिरु्दायिा आिाररि िोज उद्धार कायार्दि गठन गने ित्काि िडा प्रत्येक िडािा  िडा विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

३ प्ररे्दश र केरद्रीय िहसँग सिरिय हनुे गरी विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िेभ पोटाि विकास 
गरर सञ्चािन गने  

ित्काि गाउँपालिका १ गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

४ विपद् पश्चािको आिश्यकिाको िेिाजोिाको िालग आिलुनक सूचना प्रविलिको उपयोग 
गरेर द्रिु आकँिन प्रणािी प्रवक्रया ियार गने 

ित्काि गाउँपालिका  १ गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

५ आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थिको िालग स्थालनयिा ििुा के्षि पवहचान गने ित्काि गाउँपालिका ८ िटा  गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

६ प्रत्येक सािाजलनक, सरकारी र व्यािसावयक भिनिा आपत्कािीन लनकासी िागा 
(Evacuation Route)  र आपत्कािीन भेिा हनुे स्थान  (Assembly Point) छुट्याइा विपद् 
पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना ियार गने, गराउन े

र्ाल्गनु 
२०७९ 

सबै सम्बन्त्रिि 
सांस्थाहरु 

 सम्बन्त्रिि  कायाािय 
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७ िडािा भएका सािरु्दावयक भिनहरूिा आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थि िथा 
क्िारेन्त्रटन सञ्चािनको िालग सडक िानेपानी सरसर्ाइका पूिाािार ियार गने 

र्ाल्गनु 
२०७९ 

पवहचान 
गररएका 
स्थानहरू 

आिश्यकिा 
अनसुार 

पूिाािार विकास शािा 

८ प्रत्येक िडािा आपत्कािीन आश्रयस्थि िथा क्िारेन्त्रटन / आइसोिेसन सेरटर िा 
प्रयोग गना सवकने सरुन्त्क्षि सािरु्दावयक भिनको पवहचान / लनिााण गने 

लनयलिि िडा प्रत्येक िडािा 
कन्त्म्ििा 
एउटा 

पूिाािार विकास शािा 
िडा कायाािय 

९ विपद् बाट हनुे िानिीय क्षलि बािी पश,ु घर िथा सम्पलिको िालग कायालबलि बनाइा 
बीिा गना प्रोत्साहन गने 

२०७९ 
चैि 

गाउँपालिका 
क्षेि 

 गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

१० विपद् जोन्त्िि व्यिस्थापनका िालग सिरु्दायिा आिाररि सांस्थाहरु, स्थानीय गैर सरकारी 
सांस्थाहरु, स्थायी प्रकृलिका उपभोिा सलिलिहरु र नागररक सांस्थाहरुबीच सहकायाको 
िालग सांयरि ियार गने 

र्ाल्गनु 
२०७९ 

गाउँपालिका 
क्षेि 

 गाउँपालिका/ िडा 
विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

 
११ गाउँपालिका के्षिका प्रििु प्रकोपहरु (भकूम्प, आगिागी र सडक र्दघुाटना, िहािारी 

लनयरिण) को िालग पररदृष्यिा आिाररि कृलिि घटना अभ्यास लनयलिि सञ्चािन गने 
लनयलिि  गाउँपालिका 

क्षेि 

िावषाक गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

१२ गाउँपालिकाको स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िावषाक 
रूपिा अद्यािलिक गने 

लनयलिि गाउँपालिका िावषाक  गाउँपालिका विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

१३ सबै विषयगि के्षिको कायािालिका बनाएर लनयलिि बैठक बस्न े लनयलिि गाउँपालिका  िीन िीन 
िवहनािा 

सबै विषयगि के्षि 

 

३.२ पूिाानिुानिा आिाररि पूिाियारी योजना 
यस गाउँपालिकािा पना सक्न ेविपद् त्यसको पूिाानिुालनि आकँिनका आिारिा रे्दहाय बिोन्त्जि साि िटा विषयगि क्षेिको पूिाियारीका कायाहरु लनिाारण गररएको 
छ । उि वक्रयाकिापहरू कायाारियनको न्त्जम्िेिारी सम्बन्त्रिि विषयगि क्षेिको हनुेछ भने आिश्यकिा अनसुार अरय लनकाय िा के्षिसँग सिरिय गरी काि 
गनेछन ्।  
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३.२.१ सिरिय, िोज िथा उद्धार विषय क्षेि 
िालिका ८: सिरिय, िोज िथा उद्धार विषय क्षेि 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरु सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ िडा िहिा गठन भएका िोज उद्धार टोिीिाई िालिि दर्दएर प्रथि सािरु्दावयक 
उद्धारक (First Community Responders) ियार गने  

चैि २०७९ िडा ६ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस  

२ िोज उद्धारका िालग आिश्यक उपकरण सािग्रीहरुको आिश्यकिा आकँिन गरी 
िररर्द गने  

चैि २०७९ गाउँपालिका १ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस 
३ िोज उद्धार  टोिी पररचािनको िालग रयूनिि ्िोज उद्धार सािग्री िररर्द गरी ियारी 

अिस्थािा राख्न े
चैि २०७९ िडा ६ सरुक्षा लनकाय, 

िडा कायाािय 

४ िोज िथा उद्धारका िालग प्रयोग गना सवकने सिारी सािनहरू र एम्बिेुरसहरूको सूची 
र सम्पका  व्यन्त्िको वििरण ियार गने 

लनयलिि स्थालनयपालि
का 

१ सम्बन्त्रिि सांस्था 

५ सबै विषयगि के्षिका सर्दस्यहरू िथा सरोकारिािा लनकाय र सांस्थाहरूको सम्पका  
ठेगाना अद्यािलिक राख्न े

लनयलिि गाउँपालिका १ सबै विषयगि के्षि 

 

३.२.२ प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषय क्षेि 
िालिका ९:  प्राथलिक उपचार िथा स्िास््य वियषगि क्षेिको पूिाियारी योजना 

क्र.सां. पूिाियारीका वक्रयाकिापहरु सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ गाउँपालिका सबै िडािा स्थानीय स्िास््य सांस्थाको सिरियिा द्रिु प्रलिकाया टोिी 
(RRT) गठन गने  

ित्काि िडा हरेक िडािा 
एक 

िडा विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

२ गाउँपालिकाको सबै स्िास््य सांस्थाहरूिा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग औषलिको 
‘बर्र स्टक’ व्यिस्थापन गने र औषलि उपिब्ि भएको सलुनन्त्श्चि गने 

लनयलिि िडा स्िास््य सांस्था 
अनसुार 

सम्बन्त्रिि स्िास््य 
सांस्था 
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३ िडा िहिा प्राथलिक उपचार कायार्दि गठन गने ित्काि िडा हरेक िडािा 
एक 

िडा विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

४ स्िास््यकिी, िवहिा स्ियां सेविका र िडा स्िरीय कायार्दिका सर्दस्यहरुको िालग 
प्राथलिक उपचार िालिि सञ्चािन गने 

लनयलिि िडा ६ नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटी 

५ सिरु्दायिा जनस्िास््य सम्बरिी जनचेिनािूिक कायाक्रि सञ्चािन गने  गाउँपालिका   

६ विपद्को सियिा गभाििी िथा सतु्केरी िवहिा र बािबालिकाहरुिा पोषण आिश्यकिा 
पूलिाका िालग परुक िाना आिश्यकिाको आकँिन गने  

 गाउँपालिका  विपद् िेिाजोिा 
विषयगि क्षिे 

७ आपत्कािीन अिस्थािा घाइिेहरूको थप उपचारको िालग ररर्रि प्रकृया िय गने  गाउँपालिका १ स्थालनय विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

 

३.२.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री एिि ्बरर्दोबस्िी विषय क्षेि 
िालिका १०: आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री  एिि ्बरर्दोबस्िी विषय के्षि 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरु सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ अस्थायी आश्रय स्थि, िाद्य  िथा  गैर िाद्य  सािग्री र राहि व्यिस्थापन विषयगि 
के्षिका सर्दस्य सांस्थाहरूको सम्पका  ठेगाना अद्यािलिक राख्न े

लनयलिि गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि सांस्था 

२ गाउँपालिकािा भएका हेभी इक्िीपिेरट, ढुिानीका सािनहरु िथा सिारी सािनहरुको 
िगि ियार गरी आपत्कािीन अिस्थािा प्रयोग गना लनजी के्षिसँग सम्झौिा गने  

२०७९ 
चैि  

गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि सांस्था 

३ गाउँपालिकािा कन्त्म्ििा प्रत्येक िडािा १०० पररिारको िालग आिश्यक पने गैर 
िाद्य सािग्री सेटको स्टक राख्न े

२०७९ 
चैि  

िडा  ६ नेपाि रेडक्रस 

४ प्रत्येक िडािा कन्त्म्ििा १०० पररिारका िालग अस्थायी आश्रयको िालग बहपु्रकोपबाट 
सरुन्त्क्षि स्थान पवहचान गरी राख्न े

२०७९ 
र्ाल्गनु 

िडा  ६ िडा कायाािय 

५ गाउँपालिकािा कन्त्म्ििा ३०० पररिार िथा १५०० जनसङ््याको िालग आिश्यक 
पने गैर िाद्य सािग्री भण्डारणको क्षििा भएको गोर्दािघरको व्यिस्था गने 

२०७९ 
चैि  

गाउँपालिका १  
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६ पवहचान गररएको स्थानिा अस्थायी आश्रयस्थिका िालग आिश्यक पूिाािार, िानेपानी, 
सरसर्ाइको प्रिरि िथा ित्काि टहरा बनाउन सक्ने व्यिस्था गने 

२०७९ 
िाघ 

गाउँपालिका आिश्यकिा 
अनसुार 

पूिाािार विकास 
शािा 

७ पवहचान गररएका िा ियार गररएका  अस्थायी आश्रयस्थिका सांरचना र सवुििाहरू 
िहािारीको सियिा क्िारेन्त्रटन एिां आइसोिेसन केरद्रको रुपिा प्रयोग गना सक्ने  र 
स्िास््य सेिा सञ्चािन गना लिल्ने गरी विकास गने  

२०७९ 
िाघ 

गाउँपालिका आिश्यकिा 
अनसुार 

पूिाािार विकास 
शािा 

 

३.२.४ िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषय के्षि 

िालिका ११: िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषय के्षि 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरु सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान सम्बरिी  आिश्यकिाको आकँिन गने २०७९  
िाघ 

गाउँपालिका १ िानेपानी सरसर्ाइा 
शािा 

२ विपद् िेिाजोिा टोिीिाइा िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान के्षिको विपद् 
सूचना सांकिनको िालिि दर्दने 

२०७९  
र्ाल्गनु 

गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि शािा  

३ कन्त्म्ििा ५०० पररिारिाइा पगु्ने आपत्कािीन सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान सािग्री 
भण्डारणको व्यिस्था लििाउने     

२०७९ 
र्ाल्गनु 

गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि शािा  

४ आपत्कािीन आश्रयस्थि िा आश्रयस्थि बनाउन पवहचान गररएका ििुा के्षििा 
िानेपानी आपूलिाको स्रोि र आिश्यक सािग्रीको प्रिरि गने   

२०७९ 
र्ाल्गनु 

गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि शािा  

५ रेलडयो वटभी, पिपलिका र सािान्त्जक लिलडया िार्ा ि सरसर्ाइा सम्बरिी चेिनािूिक 
कायाक्रि प्रसारण गने 

लनयलिि गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

६ िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि के्षिका सर्दस्यहरूको सम्पका  
अध्यािलिक राख्न े

२०७९ 
िाघ 

गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि शािा 
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३.२.५ सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषय क्षेि 
िालिका १२: सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषय के्षि 

 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरू सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ सबै विषयगि के्षििाइा िवहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा भएका व्यन्त्ि र ज्येष्ठ 
नागररकको सांरक्षणका िररकाहरू बारे जानकारी दर्दने  

लनररिर  गाउँपालिका  सबै विषयगि 
क्षेि  

िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 

२ विपद्को सियिा सांरक्षण एिि ्सरुक्षाका िालग चावहने सािग्रीहरू िररर्द गरी 
भण्डारण गने 

लनररिर  गाउँपालिका अनिुालनि 
आकँिन अनसुार 

िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 

३ विद्याियका न्त्शक्षक र िवहिा स्िास््य स्ियांसेविकािाई आिारभिू िनोसािान्त्जक 
परािशा सम्बरिी िािीि दर्दने  

लनररिर गाउँपालिका सबै िडा र सबै 
विद्याियहरू 

नेपाि रेडक्रस 
सोसाइटी  

४ सबै विद्याियिा विद्यािय सरुक्षा कायारियन कायाविलि बिोन्त्जि सरुन्त्क्षि विद्याियका 
रयूनिि ्गलिविलि सञ्चािन गना सहजीकरण गने 

लनररिर विद्यािय सबै विद्यािय िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 

५ विद्याियहरूको सांकटासन्निा िथा क्षििा िेिाजोिाको िालग सहयोग गने २०७९ िाघ विद्यािय सबै विद्यािय िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 
र अरय लनकाय  

६ विद्याियहरूिाइा लसकाइा लनररिरिा र पूिाियारी सवहिको विद्यािय सरुक्षा योजना 
ियार गरी कायाारियन गना सहयोग गने 

२०७९ 

र्ाल्गनु 
विद्यािय सबै विद्यािय सम्बन्त्रिि शािा 

७ विद्यािय व्यिस्थापन सलिलि िथा प्रअहरुिाइा विद्यािय सरुक्षा सम्बरिी िालिि दर्दन े    २०७९ चैि विद्यािय सबै विद्यािय िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 
र अरय लनकाय 

८ कृलिि घटना िथा लसििेुसन अभ्यास सञ्चािन गना  पालिका र विद्याियहरूसँग 
सिरिय गने 

लनररिर  विद्यािय सबै विद्यािय िवहिा िथा 
बािबालिका शािा 
र अरय लनकाय 
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३.२.६ विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन विषय क्षेि 
िालिका १३: विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन विषय के्षि 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरू सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ पालिका आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्र िार्ा ि विपद् सम्बरिी सूचना सङ्किन, 
व्यिस्थापन  र प्रसारणको व्यिस्था लििाउन े

 गाउँपालिका १ न्त्जल्िा आपत्कािीन 
काया सांचािन केरद्र 

२ िडा िहिा विपद् िेिाजोिा टोिी ियार गने २०७९ िाघ िडा सबै नेपाि रेडक्रस 

३ विपद् िेिाजोिा टोिीका सर्दस्यहरूिाइा विपद् िेिाजोिा सम्बरिी िालिि दर्दन े २०७९ 
र्ाल्गनु 

  नेपाि रेडक्रस 

४ सिरु्दाय स्िरिा विपद्को सियिा सूचना प्रिाह गना SMS िार्ा ि सूचना प्रसार गने 
सिूहगि प्रणािीको विकास गने 

२०७९ चैि गाउँपालिका  िोिाइि सेिा 
प्रर्दायक 

५ स्थानीय रेलडयो एर् एि िथा अरय सािान्त्जक लिलडयाबाट जनचेिना िूिक 
सररे्दशहरू प्रिाह गने 

लनररिर गाउँपालिका  पिकार िहासांघ 

६ स्थालनयपालिकाको विपद् सम्बन्त्रि सम्पूणा सूचना िथा गलिविलिहरू लनयलिि 
अद्यािलिक गने 

लनररिर गाउँपालिका   

७ विपद् सूचना प्रिाह प्रकृया िय गरी िस्िीिा भएका घटनाको ित्काि स्थानीय 
आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा अद्यािलिक हनुे प्रिरि लििाउन े

लनररिर गाउँपालिका   
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३.२.७ जीविकोपाजान,  पनुस्थाापन िथा शीघ्र पनुिााभ विषय क्षेि 
िालिका १४  : जीविकोपाजान,  पनुस्थाापन िथा शीघ्र पनुिााभ विषय के्षि 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरू सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ जोन्त्िि सांिेर्दनशीि भ-ूउपयोग योजना बनाइा कायाारियन गने गराउन े िाघ २०७९ गाउँपालिका १ सम्बन्त्रिि शािा  

२ पूणा रूपिा भिन आचार सांवहिा कायाारियन सलुनन्त्श्चि गने गराउन े िाघ २०७९ गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

३ जोन्त्िियिु के्षिहरूको र्दोहन र अलिक्रिणिा लनयरिण गने   िाघ २०७९ गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

४ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थििा अस्थायी आिास, सरसर्ाइा,  
िानेपानी, सडक र विजिुीको पूिाािार ियार गने   

२०७९-८० 
सम्ि  

गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

५ ग्रािीण सडक लनिााण जस्िा पूिाािार विकास गर्दाा प्राविलिक र िािािरणीय अध्ययन 
अनसुार विपद् जोन्त्िि नबढ्ने कुरा सलुनन्त्श्चि गने 

लनररिर गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

६ सांरचना िथा पूिाािारको पनुलनािााण अझ राम्रो अझ बलियोको िारयिा अनरुूप गने   लनररिर गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  

७ विषयगि के्षिका सर्दस्यहरूको सम्पका  वििरण अद्यािलिक राख्न ेर विषयगि के्षिको 
लनयलिि बैठक गने 

िाघ २०७९ गाउँपालिका  सम्बन्त्रिि शािा  
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३.३ आपत्कािीन प्रलिकाया (कायाविलि) कायायोजना  
आपत्कािीन प्रलिकाया योजनािा विपद्को सिय र विपद् पश्चाि ्िरुुरिै चाल्नपुने िोज  ,उद्धार , िास्थान सरुन्त्क्षि प्रभावििहरूिाई क्षिेबाट जोन्त्िि एिि् उपचार
स्थानारिरण, राहि वििरणका र विपद् िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन र सांप्रषेणका वक्रयाकिापहरू सवहि प्रत्येक विषयगि क्षेि पररचािनको सिय िालिका 
सवहिको कायाविलि सिािेश गररएको छ । यसका िालग रे्दहाय बिोन्त्जिका वक्रयाकिापहरू िजुािा गररएको छ ।  

३.३.१ सिग्र व्यिस्थापन, िोज िथा उद्धार विषय क्षेि 
िालिका १५: सिग्र व्यिस्थापन, िोज िथा उद्धार विषय क्षेि 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि 
२४ घण्टा 

१ गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि आकन्त्स्िक बैठक बसी हरेक विषयगि के्षििाइा ियारी 
अिस्थािा रहन लनरे्दशन दर्दन े

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

२ सिरिय िोज िथा उद्धार विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बस्न े गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

४ िोज उद्धार र सरुक्षाको िालग उद्धारकिी, सरुक्षाकिी पररचािन गने सरुक्षा लनकाय 

५ िोज िथा उद्धारका िालग आिश्यक सािग्री र यािायािको बरर्दोबस्ि गने बरर्दोबस्िी विषय क्षेि 

६ घाइिेहरूको न्त्शघ्र उद्धार गने र िेपत्ताहरूको िोजी कायािाइा िीब्रिा दर्दन े सरुक्षा लनकाय 

७ सम्भाविि जोन्त्िि के्षिका सिरु्दायको सरुन्त्क्षि स्थानारिरण गने सरुक्षा लनकाय, िडा सलिलि 

८ घाइिेहरूको ित्काि प्राथलिक उपचारका िालग आिश्यक सिरिय गने   स्िास््य विषयगि क्षेि 

९ ििृकहरूको पवहचान गरी िचुलु्का गरेर शि आर्रि न्त्जम्िा िगाउन े िडा सलिलि 

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि ७ 
दर्दन 

१० िोज उद्धार कायािाइा आिश्यकिा अनसुार लनररिरिा दर्दने सरुक्षा लनकाय 

११ २४ घण्टाको कािको सिीक्षा गरी थप िोज उद्धार काया अन्त्घ बढाउन े सरुक्षा लनकाय 

१२ प्रभावििहरूको व्यन्त्िगि सम्पन्त्त्त िथा सािाजलनक सम्पन्त्त्तको सरुक्षाको िालग सरुक्षाकिी पररचािन गने सरुक्षा लनकाय 
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१३ आिश्यकिा अनसुार शि व्यिस्थापन कायािाइा लनररिरिा दर्दन े सरुक्षा लनकाय 

१४ बह ुके्षिगि प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा गनाको िालग सबै विषयगि के्षििाइा सिरिय िथा पररचािन 
गने 

सरुक्षा लनकाय 

 

१५ विपद्को घटनाको प्रकृलि हेरी आिश्यकिा अनसुार न्त्जल्िा प्ररे्दश िथा सङ्घीय सरकारसँग सिरिय गने सरुक्षा लनकाय 

७ दर्दनरे्दन्त्ि 
१ िवहना 

१६ आिश्यकिा अनसुार िोज उद्धार कायािाइा लनररिरिा दर्दने सरुक्षा लनकाय 

१७ विपर्दिा हराएका िा नष्ट भएका अत्यािश्यक र्दस्िािेजहरुको िगि सङ्किन गने सरुक्षा लनकाय 

िडा सलिलि 

१८ हराएका िा नष्ट भएका कागजािहरुको पनुलनािाणा ित्काि गने िडा कायाािय 

१९ विषय के्षिगि विस्ििृ िेिाजोिाको  आिारिा विपर्दबाट भएको क्षलिको िालग पनुस्थाापना योजना 
ियार गना सिरिय गने 

सबै विषयगि के्षि 

२० विपद् पश्चािको आिश्यकिा िेिाजोिाको आिारिा स्थालनयपालिकाको पनुलनािाण योजना ियार गना 
सिरिय गने 

सबै विषयगि के्षि 

 

३.३.२ प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषय क्षेि 
िालिका १६: प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषय क्षिे 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि २४ 
घण्टा 

१ प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बसी अिस्थाको 
विश्लषेण गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२ घाइिेको िोज उद्धारसँगै प्राथलिक उपचारका िालग प्राथलिक उपचार टोिी पररचािन गने िोज उद्धार कायार्दि 

३ विपद् प्रभाविि के्षििा प्राथलिक उपचार डेस्क स्थापना गरी सेिा सञ्चािन गने बरर्दोबस्िी विषय क्षेि 

४ गम्भीर अिस्थाका घाइिेहरूिाइा थप उपचारको िालग ररर्र गने विपद् व्यिस्थापन सलिलि 



___________________________________________________________________________________________________________ 
  30 
 

५ र्दीघा रोगीहरू पवहचान गरी उनीहरूको िालग औषलि िथा उपचार सेिा उपिब्ि गराउन े विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि ७ दर्दन 

६ िापर्दण्ड अनसुार शदु्ध वपउन ेपानी र प्रभावििहरूको अिस्था अनसुार पोषणयिु िानाको 
सलुनश्चििा गने 

िाद्य विषयगि क्षेि 

७ विपद् प्रभाविि के्षि िथा अस्थायी आश्रयस्थििा लनयलिि औषलि उपचारका साथसाथै गभाििी 
जाँच, सतु्केरी र पररिार लनयोजन सेिािाइा लनररिरिा दर्दने 

बरर्दोबस्िी विषय क्षेि 

८ िनोसािान्त्जक परािशा सेिा सञ्चािनिाइा आिश्यकिा अनसुार लनररिरिा दर्दन े सांरक्षण विषय के्षि 

९ अस्थायी आश्रयस्थि िथा प्रभाविि सिरु्दायिा िहािारीजरय विपद् रै्लिन नदर्दन थोकथािका 
उपायहरू अपनाउन े

िानेपानी िथा सरसर्ाइा विषयगि के्षि 

 १० स्िास््य िथा पोषण के्षिको विषयगि आिश्यकिा िेिाजोिा गरी पनुस्थाापन योजना ियार 
गने 

विपद् िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन 
क्षेि 

७ दर्दन  रे्दन्त्ि 
१ िवहना 

११ आिश्यकिा अनसुार स्िास््य उपचार र सेिा प्रिाहिाइा लनररिरिा दर्दन े स्िास््य सांस्थाहरू 

१२ थप िहािारी रै्लिन नदर्दन रोकथािका उपायहरू लनररिर गने िानेपानी िथा सरसर्ाइा विषयगि के्षि 

१३ स्िास््य के्षिको विपद् पलछको आिश्यकिाको िेिाजोिा गरी पनुलनािाण योजना ियार गने पनुलनािााण विषयगि के्षि 

 

३.३.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री  एिि ्बरर्दोबस्िी विषय क्षेि 
िालिका १७: आपत्कािीन आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री  एिि ्बरर्दोबस्िी विषय के्षि 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि २४ 
घण्टा 

१ अस्थायी आश्रय स्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री र राहि व्यिस्थापन विषयगि के्षिको 
आकन्त्स्िक बैठक बोिाउने र अिस्था विश्लषेण गने, प्रभाविि हनुसक्ने जनसां्यको आकँिन गने 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२ विस्थावपिहरूको िालग ित्काि अस्थायी बसोबासको  प्रिरि गने    स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

३ प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिाको िालग आिश्यक बरर्दोबस्ि गने   विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 
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४ उद्धारकिी, स्िास््यकिी िथा घाइिेहरुको ओसार पसार र राहि सािग्रीको ओसार पसार 
गनाको िालग यािायािका सािनहरुको प्रिरि गने   

िोज उद्धार विषयगि क्षेि 

५ विस्थावपि िथा अस्थायी आश्रयस्थििा रहेका सबै पररिारको िालग ित्काि िान लिल्ने िाद्य 
सािग्री उपिब्ि गराउन े

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

६ विपद् प्रभावििहरूिाइा गिीको सियिा झिु र जाडोको सियिा रयानो कपडाको प्रिरि गने स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि  

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि 

७ दर्दन 

७ प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आिारिा आगािी एक 
िवहनाको िालग िाद्य िथा गैर िाद्य आिश्यकिाको आकँिन गने 

विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

८ प्रभावििहरूको िालग अस्थायी आश्रय स्थििा बसोबासको प्रिरि गने कायािाइा लनररिरिा दर्दने  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

९ आश्रय स्थििा शौचािय, िानेपानी, सरसर्ाइा िथा औषलि उपचारको िालग अरय विषयगि 
के्षिसँग सिरिय गने   

िानेपानी सरसर्ाई र स्िास््य 
विषयगि क्षिे 

 १० विस्थावपि िथा अस्थायी आश्रयस्थििा रहेका सबै पररिारको िालग िाद्य सािग्री, िाना 
पकाउने भाँडाकँुडा र ओढ्न ेओछ्याउने सािग्री उपिब्ि गराउन े

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

 ११ अपाांगिा भएका व्यन्त्ि एकि िवहिा र परुुषका िालग उपयिु आश्रय स्थिको प्रिरि गने   सांरक्षण विषयगि के्षि 

 १२ विपद्को कारण आघाििा रहेका व्यन्त्िहरूिाइा आश्रयस्थििा नै िनोसािान्त्जक परािशा सेिा 
प्रर्दान गने प्रिरि गने 

सांरक्षण विषयगि के्षि 

 १३ अस्थायी आश्रयस्थििा बािबालिकािाइा िेल्ने ठाउँको प्रिरि गने सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 

७ 

दर्दन रे्दन्त्ि १ 
िवहना 

१४ आिश्यकिा अनसुार विस्थावपिहरुिाइा घर र्वका ने िािािरण ियार गरी घर र्कााउने स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलि  

१५ भौलिक सांरचना पनुलनािााणका िालग आिश्यक काठ सहलुियि र्दरिा उपिब्ि गराउन 
सािरु्दावयक िन उपभोिा सिूहसँग सिरिय गने 

सािरु्दावयक िन उपभोिा सलिलि 

१६ अस्थायी आश्रयस्थििा रहेका बािबालिकाको लसकाइा लनररिरिाको िालग गाउँपालिकाको न्त्शक्षा 
शािा र न्त्शक्षा विषयगि के्षिसँग सिरिय गने 

सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 

१७ विपद् पश्चािको आिश्यकिा िेिाजोिाको िालग आिश्यक बरर्दोबस्ि लििाउने   विपद् िेिाजोिा िथा सूचना 
व्यिस्थापन विषयगि क्षेि 
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३.३.४ िानेपानी, सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि क्षेि 
िालिका १८: िानेपानी, सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि क्षिे 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० 
रे्दन्त्ि 
२४ 
घण्टा 

१ िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बसी अिस्थाको 
विश्लषेण गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२ प्रभाविि सिरु्दाय िथा अस्थायी आश्रयस्थििा सरुन्त्क्षि शदु्ध वपउने पानी िथा सरसर्ाइाको िालग 
िापर्दण्ड अनसुारको आिश्यक पानी उपिब्ि गराउने प्रिरि गने 

अस्थायी आश्रय स्थि िथा राहि 
व्यिस्थापन के्षि 

२४ 
घण्टा 
रे्दन्त्ि 

७ दर्दन 

३ िानेपानी िथा सरसर्ाइा आिश्यकिाको आकँिन गने विपद् िेिाजोिा के्षि 

४ आस्थायी आश्रय स्थििा सरसर्ाइाका अस्थायी सांरचनाहरू ियार गने अस्थायी आश्रय स्थि िथा राहि 
व्यिस्थापन के्षि 

५ प्रभाविि सिरु्दायिा सािारय क्षलि भएका िानेपानी िथा सरसर्ाइाका सांरचनाहरू ित्काि ििाि गने पनुस्थाापन िथा पनुलनािााण विषयगि  के्षि 

६ िानेपानी शदु्धीकरणका विलिहरू सिरु्दायिाइा जानकारी गराउने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
७ अस्थायी आश्रयस्थिको र्ोहोर िैिा व्यिस्थापनको प्रिरि गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
८ अस्थायी आश्रयस्थििा लनयलिि स्िास््य, िानेपानी िथा सरसर्ाइा न्त्शक्षा प्रिद्धान गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
९ िानेपानी िथा सरसर्ाइा के्षिको पनुस्थाापन योजना ियार गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
१० अस्थायी आश्रय स्थििा िापर्दण्ड अनसुारको िानेपानी र सरसर्ाइको प्रिरि लनयलिि गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

७ दर्दन  
रे्दन्त्ि 
१ 

िवहना 

११ आिश्यकिा अनसुार अस्थायी आश्रय स्थििा िानेपानी र सरसर्ाइाको प्रिरि लनयलिि गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
१२ िानेपानी िथा सरसर्ाइा के्षिको के्षिगि आिश्यकिाको िेिाजोिा गने विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 
१३ अस्थायी लसकाइा केरद्रहरूिा िानेपानी र सरसर्ाइाको प्रिरि गने सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 
१४ विपद् पलछको के्षिगि आिश्यकिाका आिारिा िानेपानी िथा सरसर्ाइा के्षिको पनुलनािााण योजना 

ियार गने 
विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 
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३.३.५ सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषय क्षेि 
िालिका १९: सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषय के्षि 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि 
२४ 
घण्टा 

१ सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बसी अिस्थाको विश्लषेण गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२ अिस्था अनसुार आपत्कािीन प्रलिकायाको िालग विद्यािय बरर्द गनुा पने भएिा बरर्द गना स्थालनय 
विपद् व्यिस्थापन सलिलििाई लसर्ाररस गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

३ विद्याियको क्षलि िथा न्त्शक्षक विद्याथीको अिस्थाको आकँिन गरी िोज उद्धारिा सहयोग गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

४ आिश्यकिा अनसुार प्रभावििहरूिाइा िनोसान्त्जक परािशा सेिा उपिब्ि गराउन े नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

२४ 
घण्टा 
रे्दन्त्ि ७ 
दर्दन 

५ न्त्शक्षा क्षेििा भएको क्षलिको प्रारन्त्म्भक वििरण सांकिन गरी आिश्यकिा आकँिन गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

६ विपद्का कारण हराएका िा छुविएका बािबालिकाहरुिाइा अलभभािकसँग पनुलिािन गराउन े गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

७ प्रभाविि िवहिा बािबालिका अपाांगिा भएका व्यन्त्ि र जेष्ठ नागररकिाइा सांरक्षण दर्दने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

८ आिश्यकिा अनसुार िनोसािान्त्जक परािशा कायाशािा सञ्चािन गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

९ नेपाि प्रहरी र स्थानीय सािान्त्जक सांस्थाहरूिीच सांयरि ियार गरी बावहरबाट आउन ेव्यन्त्िहरूिालथ 
लनगरानी राख्न े  

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१० विपद् प्रभाविि सिरु्दाय िथा अस्थायी आश्रयस्थििा सािान्त्जक र िैंलगक विभेर्द नभएको सलुनन्त्श्चि गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

११ िानि बेचलबिन, ओसारपसार र अपहरण जोन्त्िि रयूनीकरणका िालग स्थालनयपालिकाको लसिा 
नाकाहरूिा नागररक सरुक्षा चेक पोष्ट स्थापना गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१२ न्त्शक्षा के्षििा भएको क्षलिको प्रारन्त्म्भक वििरण सांकिन गरी आिश्यकिा आकँिन गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१३ लसकाइा लनररिरिाको कायायोजना वक्रयाशीि गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 
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१४ ित्काि विद्यािय सञ्चािन हनु नसक्ने अिस्थािा अस्थायी लसकाइा केरद्र स्थापना गरी लसकाइा सचुारु 
गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१५ अस्थायी लसकाइा केरद्र पलन सञ्चािन हनु नसक्ने अिस्थािा िैकन्त्ल्पक विलिबाट लसकाइा सचुारू गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१६ न्त्शक्षकहरूका िालग आपत्कािीन न्त्शक्षा सम्बरिी अलभििुीकरण कायाशािा सञ्चािन गने  गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१७ अस्थाइा लसकाइा केरद्रहरूिा छािा विद्याथीहरूिालथ हनु सक्ने वहांसा रोक्नका िालग सरुक्षा सांयरि 
लनिााण गने   

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

७ दर्दन  
रे्दन्त्ि १ 
िवहना 

१८ बािबालिकाहरूिाइा विद्यािय र्का ने िािािरण बनाउन अलभभािकहरूसँग सिरु्दायिा छिर्ि गने  गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

१९ विपद् प्रभाविि विद्याथीहरूको िालग अिस्था र आिश्यकिा अनसुार विद्यािय पोशाक, पाठ्यपषु्िक र 
स्टेसनरी सािग्रीहरू उपिब्ि गराउन े

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२० विपद् प्रभाविि सिरु्दाय िा अस्थायी आश्रयस्थििा िवहिा िथा वकशोरीिालथ हनु ेवहांसाका 
गलिविलििाइा लनगरानी राख्न ेर विशेष सांरक्षणको व्यिस्था लििाउन े

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२१ विद्यािय आउने जाने बाटोहरू भन्त्त्कएको लबलग्रएको भए ििाि गराउन े गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२२ बािबालिकाका िालग िनोररजनात्िक वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने   गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२३ गम्भीर प्रकृलिको अिस्था बाहेक सािारयि विपद्को घटना भएको १० दर्दन सम्ििा लसकाइा सचुारू 
गने प्रिरि गने  

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

२४ विपद् पलछको आिश्यकिा िेिाजोिा गरी सांरक्षण िथा न्त्शक्षा के्षिको पनुलनािााण योजना ियार गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलि 

 

३.३.६ जीविकोपाजान िथा शीघ्र पनुिााभ विषय क्षेि 
िालिका २०: जीविकोपाजान िथा शीघ्र पनुिााभ विषय के्षि 
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सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि 
२४ घण्टा 

१ जीविकोपाजान, पनुस्थाापना िथा पनुलनािााण विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बसी अिस्थाको िारे 
छिर्ि गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

२ विपर्दबाट क्षलि भएका सडक सांचार िथा विद्यिु पूिाािार सूचारू गना पहि गने   राहि व्यिस्थापन क्षेि 

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि 

७ दर्दन 

३ पनुस्थाापनाका िालग आिश्यक पूिाािारहरूको आिश्यकिा िेिाजोिा गने  विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

४ अस्थायी आश्रयस्थििा आिारभिू अस्थायी पूिाािार लनिााण गने  आश्रयस्थि िथा राहि व्यिस्थापन 
विषयगि क्षिे 

५ प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा (IRA) को आिारिा ित्कािको िालग प्राथलिकिा िय गने . विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

६ आफ्नो घर र्का न चाहने विस्थावपिहरूिाइा सिरु्दायिा पनुस्थाावपि गने प्रकृया िय गरर पनुस्थाावपि 
गने 

विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

७ दर्दन  
रे्दन्त्ि १ 

िवहना 

७ के्षिगि विस्ििृ िेिाजोिाको आिारिा के्षिगि पनुस्थाापन योजना ियार गने विपद् िेिाजोिा विषयगि क्षेि 

८ सािारय क्षलि भएका पूिाािार िथा सांरचनाहरूको ििाि सम्भार गरी सेिा सचुारू गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

९ विपद् पलछको आिश्यकिाको िेिाजोिाको आिारिा गाउँपालिकाको पनुलनािाण योजना ियार गने विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

१० पनुलनािाण नसवकएसम्ि पनुलनािाणको काििाइा लनररिरिा दर्दने  गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

 

३.३.७ विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन विषय क्षेि 
िालिका २१: विपद् िेिाजोिा एिि ्सूचना व्यिस्थापन विषय के्षि 



___________________________________________________________________________________________________________ 
  36 
 

सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि २४ 
घण्टा 

१ आपत्कािीन िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन विषयगि के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बस्ने  गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

२ प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा (IRA) िरुुरि सञ्चािन गरी िोज उद्धार उपचार र राहि व्यिस्थापनिा 
सहयोग गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

३ प्रारन्त्म्भक द्रिु िेिाजोिा (IRA) को सूचना सबै विषय के्षििाइा उपिब्ि गराउन े सबै विषयगि के्षि 

४ विपद्को प्ररन्त्म्भक वििरण स्थालनय आपत्कािीन कायासञ्चािन केरद्रिा अद्यािलिक गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि 

७ दर्दन 

५ विपद्को क्षलिको वििरण लनयलिि अद्यािलिक गने विषयगि क्षिे 

६ के्षिगि प्रारन्त्म्भक िेिाजोिाका िालग जनशन्त्ि पररचािन गने गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

७ के्षिगि िेिाजोिा वििरण उपिब्ि गराइ सबै विषयगि के्षििाइा पनुस्थापन योजना बनाउन 
सहयोग गने 

गाउँपालिका विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

८ विपद् प्रभाविि के्षिको बजारको िेिाजोिा (आिश्यक सािग्रीको उपिब्ििा र प्रलिश्पिाात्िक 
िूल्यको अिस्था) गने 

विषयगि क्षिे 

७ दर्दन  
रे्दन्त्ि १ 

िवहना 
 

९ विपद्को क्षलिको वििरण लनयलिि अद्यािलिक गने विषयगि क्षिे 

१० विपद् पलछको आिश्यकिाको िेिाजोिा गना विषयगि के्षििाइा सहयोग गने सबै विषयगि के्षि 
११ के्षिगि पनुलनािााण योजना ियार गना विषयगि के्षििाइा सहयोग गने सबै विषयगि के्षि 
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िण्ड चार : स्िास््य सांकट पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना 
यो पालिकािा डिुान लनररिर हनुे हनुािे झाडापिािा िगायिको िहािारी रै्लिन सक्ने जोन्त्िि रहेको छ । कोलभड  १९ बाट यस पालिकािा जम्िा ५५९ 
सांक्रलिि भएको र ७ जनाको ितृ्य ुभएको र्दन्त्िरछ । २०७९ साउन सम्ििा १२  बषािालथका ७९  प्रलिशििे र्दिैु डोज िोप पाइसकेका छन ्। कोलभडको 
पवहिो िहरिा पालिकाका सबै िडािा सािरु्दावयक क्िारेरटाइन र १ िटा क्िारेन्त्रटइन सञ्चािन गररएको । कोलभडको सियिा गाउँपालिकािा १ िटा एम्बिेुरस 
सञ्चािनको व्यिस्था गररएको लथयो । एउटै एम्बिेुरस कोलभड विरािीको िालग, गभाििीको िालग र अरय विरािीको िालग सञ्चािन गररएको लथयो । थौरै 
जनशन्त्ि, स्िास््य सरुक्षा सािग्रीको अपयााप्तिा र अन्त्क्सजनको कलिका बािजरु्द कोलभड १९ को पवहिो र र्दोस्रो िहरको प्रलिकाया गररएको लथयो ।  

पालिकाको स्िास््य सांरचना िथा स्िास््य विषयगि के्षििे अरय विपद्को सियिा विपद्का कारण घइिे भएकाहरूिाइा ित्काि उपचार र स्िास््य सेिािाइा 
लनयलिि गनाको िालग काि गर्दाछ भन ेस्िास््य सांकटको अिस्थािा स्थालनयको स्िास््य सांरचना िथा स्िास््य विषयगि के्षििे स्िास््य सांकटको रोकथाि लनयरिण 
र व्यिस्थापनको िालग अग्र स्थानिा रहेर काि गर्दाछ । यसिा अरय विषयगि के्षििे आ आफ्नो क्षेिबाट सहयोग गर्दाछन ्। गाउँिा हनुसक्ने स्िास््य सांकटिाइा 
ध्यानिा रािी स्िास््य सांकट पूिाियारी एिि ्प्रलिकायाका रे्दहायबिोन्त्जिका  वक्रयाकिापहरु िय गररएको छ । 
 

४.१ स्िास््य सांकट पूिाियारी कायायोजना 
 

क्र.सां. पूिाियारीका कायाहरू सिय स्थान पररिाण सिरिय/सहयोग 

१ गाउँपालिकाकािा रहेका सबै स्िास््य सांस्था िथा हन्त्स्पटिहरुको 
आपत्कािीन योजना ियार गने गराउन े

ित्काि स्िास््य सांस्था सबै स्िास््य 
सांस्था 

गाउँपालिका  

२ पालिका र िडा िहिा द्रिु प्रलिकाया टोिी गठन गने ित्काि िडा िडा कायाािय गाउँपालिका 
३ सबै स्िास््य सांस्थाहरुिा आपत्कािीन स्िास््य प्रलिकाया निनुा अभ्यास गने 

गराउन े
लनयलिि स्िास््य सांस्था सबै स्िास््य 

सांस्था 
गाउँपालिका 

४ पालिका िािहि रहेका अस्पिाि िथा स्िस््य सांस्थाहरूको सेिा, िेड क्षििा 
अध्यिलिक गने 

ित्काि गाउँपालिका सबै स्िास््य 
सांस्था 

स्िास््य शािा 

५ पालिकाका विलभन्न स्िास््य सांस्थािा रहेका स्िास््य जनशन्त्िको वििरण 
अद्यिलिक गने 

ित्काि गाउँपालिका सबै स्िास््य 
सांस्था 

स्िास््य शािा 



___________________________________________________________________________________________________________ 
  38 
 

६ स्थालनयको स्िस््य सांकट सम्बरिी वििरण सिास््य पाश्वन्त्चि र स्थालनय 
आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा अद्यािलिक गने प्रिरि गने  

२०७९ 
चैि 

गाउँपालिका १ आपत्कािीन काया सांचािन 
केरद्र 

७ िहािारीजरय स्िास््य सांकटको सियिा स्थालनयपालिकाको सेिा सञ्चािन 
सम्बन्त्रि स्िास््य प्रोटोकि ियार गने  

ित्काि गाउँपालिका १ स्िास््य शािा 

८ स्िास््य सांकटको सियिा स्थालनयपालिकको स्िास््य सेिा सञ्चािन सम्बरिी 
कायाविलि ियार गने 

२०७९  

र्ाल्गनु 
गाउँपालिका १ स्िास््य सांस्थाहरु 

९ िहािारीको सियिा जनस्िास््य सेिा  (पोषण, िोप, सरुन्त्क्षि िाितृ्ि, बाि 
स्िास््य, पररिार लनयोजन) उपिब्ि गराउने कायाविलि ियार गने  

२०७९  

र्ाल्गनु 
गाउँपालिका १ स्िास््य शािा 

१० िहािारीजरय स्िास््य सांकटको सियिा विद्यािय िथा शैन्त्क्षक सांस्था 
सञ्चािन सम्बरिी प्रोटोकि िथार गरी विद्यािय सञ्चािनको प्रिरि गने 

२०७९  

र्ाल्गनु  
गाउँपालिका सबै न्त्शक्षािय सांरक्षण िथा न्त्शक्षा 

विषयगि क्षिे 

११ उपचारको िालग विरािी रेर्र गनाको िालग रेर्रि पद्धलि र रेर्रि 
हन्त्स्पटिको व्यिस्था गने  

ित्काि गाउँपालिका १ स्िास््य सांस्थाहरु 

१२ िहािारी िासगरी डेंग ुप्रकोप के्षि नक्शाांकन गरी िािििेु लनिुाि गने काि 
गने 

२०७९ 
चैि 

गाउँपालिका १ िानेपानी िथा सरसर्ाई 
क्षेि, िडा कायाािय 

१३ अग्रपांलििा काि गने स्िास््य िथा सरुक्षा किीको िालग व्यन्त्िगि सरुक्षाका 
सािग्रीहरूको प्रिरि गने 

ित्काि गाउँपालिका १ स्िास््य सांस्थाहरु 

१४ सबै किाचारीहरुिाइा सरुक्षा प्रोटोकिको जानकारी गराउने ित्काि गाउँपालिका १ स्थालनय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलि 

१५ िहाब्यालिको सियिा बावहरबाट आउने िालनसहरूिाइा राख्न होन्त्ल्डङ् सेरटर 
िथा क्िारेन्त्रटनको प्रिरि गने 

 गाउँपालिका आिश्यकिा 
अनसुार 

बरर्दोबस्िी विषयगि क्षिे 

१६ पालिकािा बनाइएका आपत्कािीन आश्रयस्थिहरु िहािारीको सियिा 
क्िरेरटीन िथा आइसोिेसन केरद्रको रुपिा सांचािन गना सवकने गरी ियार 
गने  

 गाउँपालिका १ अस्थायी आश्रयस्थि िथा 
बरर्दोिस्िी क्षेि  
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१७ िहािारीको सियिा सािाजलनक यािायाि सञ्चािन सम्बरिी प्रोटोकि ियार 
गने 

 गाउँपालिका १ यािायाि कम्पनी िथा 
व्यिसायी सलिि 

१८ िहािारीको सियिा आलथाक क्षेि िथा बजार सञ्चािन सम्बन्त्रि प्रोटोकि 
ियार गने  

 गाउँपालिका १ उद्योग िान्त्णज्य सांघ 

१९ स्िास््य सांकट िथा िहािारी लनयरिण र व्यिस्थापन सम्बन्त्रि स्िस््यकिी 
सरुक्षाकिी र द्रिु प्रलिकाया टोिीिाइा िालिि दर्दन े

२०८० 
बैशाि 

गाउँपालिका १ स्िास््य सांस्थाहरु 

 

 

४.२ स्िास््य सांकट प्रलिकाया कायायोजना 
सिय क्र.सां. प्रलिकाया सम्बरिी वक्रयाकिापहरू सिरिय/सहयोग 

० रे्दन्त्ि 
२४ घण्टा 

१ पालिका के्षिलभिको सबै िा कुनै िडािा िीब्र गलििा िहािारी रै्लिएिा िा अरय स्िस््य सांकटको 
अिस्था आएिा स्िास््य सेिा ऐन २०७५ बिोन्त्जि स्िास््य सांकटग्रस्ि के्षि घोषणा गने  

न्त्जल्िा प्रशासन कायाािय 

२ सांकटग्रस्ि के्षििा ित्काि प्रलिकायाको िालग द्रिु प्रलिकाया टोिी (Rappid Response Team - RRT) 

पररचािन गने 
िोज उद्धार विषयगि क्षेि 

३ स्िास््य सांकटग्रस्ि के्षि घोषणा गररएको के्षि एिि ्अिलििा स्िास््य सम्बरिी प्रोटोकि पूणा रुपिा 
पािना गने / गराउन े

सरुक्षा लनकाय 

४ उच्च सांक्रािक िहािारी रै्लिएको अिस्थािा पालिका प्रिेश गने नाकाहरुिा कडाई गरी न्त्स्क्रलनड र 
क्िारेन्त्रटनको व्यिस्था गने  

सरुक्षा लनकाय 

 

५ सांक्रलििको कररयाक रेलसङ् परीक्षण गरी आइसोिेसन र उपचारको प्रिरि गने स्िास््य सांस्थाहरु  

६ अस्पिाि िथा स्िस््य सांस्थाहरू लनयलिि लनसांक्रलिि गने स्िास््य सांस्थाहरु 

२४ घण्टा 
रे्दन्त्ि 

७ दर्दन 

७ सािाजलनक ठाउँहरुिा IEC (Information Education and Communication) का  िाध्यिहरु जस्िै; पोस्टर 
पम्प्िेल्ट, सािाजलनक सूचना िार्ा ि  िहािारीको कारक, सने िररका  र रोकथािका बारेिा  सिरु्दायिाइा 
सचेि गराउन े

सांचार िाध्यि 
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८ िहािारीजरय विपद्को िालग सािारय विरािी र सांवक्रिहरुको िालग छुिाछुिै एम्बिेुरसको प्रिरि गने  स्िास््य सांस्थाहरु, एिबिेुरस 
सांचािक 

९ स्िास््य सांकटको सियिा पूणा रुपिा सरुक्षा उपाय सवहि लनयलिि स्िस््य सेिा सांचािन गने  स्िास््य शािा, स्िास््य सांस्थाहरु 
१० अरय विपद्को कारणबाट रै्लिनसक्ने िहािारी लनरिणको िालग ियारी रहने  अरय क्षिेहरु 

७ 

दर्दन  रे्दन्त्ि 
१ िवहना 

११ एक हप्ताको अिस्था विश्लषेण गरी पररन्त्स्थलिको आिारिा एक िवहनाको िालग कयायोजना ियार गने विपद् िेिाजोिा विषयगि के्षि 

१२ सांक्रिण रोकथाि िथा लनयरिण कायािाइा लनररिरिा दर्दने अरय क्षिे 

१३ जनस्िास््य सेिा  (पोषण, िोप, सरुन्त्क्षि िाितृ्ि, बाि स्िास््य, पररिार लनयोजन) सरुन्त्क्षि िरीकािे 
लनयलिि सांचािन गने प्रिरि लििाउन े

स्िास््य सांस्थाहरू 

१४ स्िास््य सांकट लनयरिण िथा सरुक्षा सम्बरिी सररे्दशिूिक सािग्रीहरू लनलिि प्रसारण गने  सञ्चार िाध्यि 

१५ पररन्त्स्थलिको लनयलिि िूल्याङ्कन गरी स्िास््य सांकटिाइा लनररिरिा दर्दने िा हटाउन ेकुराको लनणाय गने  स्थालनय विपद् व्यिस्थापन सलिलि 



िण्ड पाचँ : कायाारियन अनगुिन िथा लसकाइा योजना 
५.१ विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनाको कायाारियन रणनीलि 

१.  यस स्िास््य सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनाको कायाारियनका िालग विपद् जोन्त्िि 
रयूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४; लनयिाििी २०७६ िथा स्िास््य सेिा ऐन, २०७५; िा 
प्रिरि भए बिोन्त्जिका आिश्यक सांस्थागि सांरचना ियार गररनेछ ।  

२. गाउँपालिकाको चाि ुआलथाक िषाको विपद् व्यिस्थापन न्त्शषाकको बजेटबाट प्राथलिकिाका आिारिा 
कायाारियनको शरुूिाि गररनेछ । क्रिश: आगािी िषाको िावषाक कायाक्रििा यस योजनाको 
कायाारियनको िालग आिश्यक श्रोि व्यिस्थापन गररनेछ । 

३. विकास साझेर्दार सांस्थाहरू (वद्धपक्षीय, बहपुक्षीय, सांयिु रािसांघ अरिगािका लनकायहरू र रेडक्रस 
अलभयान) बाट प्राप्त हनु ेसहायिािाइा यस योजनाको कायाारियनको िालग पररचािन गररनेछ ।  

४. लनजी िथा व्यािसावयक क्षेिको व्यिसावयक सािान्त्जक उत्तरर्दावयत्ि र अरय पहि िार्ा ि लनजी 
क्षेिको सहभालगिा र सहायिा विपद् पूिाियारीको िालग पररचािन गररनेछ । 

५. गाउँपालिकािा रहेका सािान्त्जक िथा सािरु्दावयक सांस्थासँग भएको भौलिक, सािान्त्जक, आलथाक िथा 
िानिीय श्रोििाइा यस योजनाको कायारियनको िालग एवककृि रूपिा पररचािन गररनेछ ।  

६. यस विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनािे लनदर्दाष्ट गरेका विपद् जोन्त्िि रयूलनकरण र पूिाियारीका 
गलिविलिहरूिाइा गाउँपालिकािे सञ्चािन गने स्थालनय योजना, विषयगि योजना िथा कायाक्रिहरूसँग 
सिायोजन िथा एवककरण गरी कायाारियन गररनेछ ।   

७. यस योजनाको कायाारियनको अिस्था अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको िालग स्थालनयपालिकाका उप 
प्रििुको सांयोजकत्ििा एक अनगुिन सलिलि रहनेछ । उि अनगुिन सलिलििे अनगुिन गरी स्थालनय 
विपद् व्यिस्थापन सलिलि सिक्ष प्रलििेर्दन प्रस्ििु गनेछ ।  

८. गाउँपालिकाको िेिसाइटिा विपद् जोन्त्िि व्यिस्थापन पोटाि ियार गरी स्िास््य सांकट एिि ्
विपर्दबाट भएको क्षलि िथा विपद् व्यिस्थापन सम्बरिी भएका गलिविलिहरू लनयलिि अद्यािलिक गररनेछ 
। 

९.पालिका विपद् व्यिस्थापन सलिलििे िषाभररको विपद्को अिस्था र गलिविलििाइा सिेटेर स्थालनय विपद् 
प्रलििेर्दन सािारय अिस्थािा िावषाक रूपिा प्रकाशन गनेछ भने कुनै ठूिो विपद्को अिस्था आएिा 
आिश्यकिा अनसुार प्रलििेर्दनहरू प्रकान्त्शि गररनेछ ।  

१०. यस योजनाको कायारियनबाट प्राप्त लसकाइा िथा ित्कािीन आिश्यकिाका आिारिा यस स्िास््य 
सांकट एिि ्विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनािाइा िावषाक रूपिा अद्यािलिक गरै्द िलगनेछ । 
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५.२ स्रोि सािनको व्यिस्थापन 

विपद् एिि ्स्िास््य सांकट प्रलिकायाका िालग गाउँपालिकािा उपिब्ि श्रोि सािनको वििरण अनसूुची  
िा रान्त्िएको छ यसको अलिररि लनम्ि अनसुार स्रोि सािन उपकरणको आिश्यकिा आकँिन गररएको 
छ ।  

िालिका २१: स्रोि सािन िथा उपकरण आिश्यकिा िेिाजोिा 

विषयक्षिे आिश्यक स्रोि, 

सािन/उपकरण 

थप सङ््या िा 
पररिाण 

अनिुालनि रकि (रु 
हजारिा) 

सिरिय, िोज िथा उद्धार 
विषयगि क्षेि 

र्दम्कि 

एम्बिेुरस 

सब- बाहान  

स्टेचर  

िेगा हेण्ड िाइक  

लसटी 
रबर बोट 

टचा िाइट  

झटपट झोिा  

१ 

१ 

१ 

१० 

१० 

१० 

३ 

३० 

१०० 

१००००००० 

३५००००० 

३६०००००  

२००००० 

५०००० 

५००० 

१५०००० 

३०००० 

३०००००० 

प्राथलिक उपचार, स्िास््य 
िथा पोषण विषयगि क्षेि 

प्राथालिक उपचार वकट  

इिेरजेरसी वकट 

ह्याण्डिास िथा साबनु 

वपवपई सेट/गाउन 

सन्त्जाकि ग्िोब 

स्यानीटाईजर 

क्िोररन झोि  

िेलडलसन 

आर.एि. िोटि 

१५ 

१० 

२० र्दजान  

१०० वपस  

५० बक्स  

१० बक्स  

२० लिटर  

५० बक्स  

१००  

४५००० 

५०००० 

३०००० 

३५०००० 

५०००० 

६०००० 

४०००० 

५००००० 

६२५०० 

आपत्कािीन आश्रयस्थि, 
िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री  

एिि ्बरर्दोबस्िी विषयगि 
क्षेि  

लिपाि 

अस्थाइ चवपा  

िाद्यन्न सािालग्र (ननु, र्दाि, 
चािि, िेि आर्दी) 

ियारी िाजा 

५० 

२७ 

 

१८ न्त्क्यरटि  

१००० प्याकेट 

१००००० 

५०००० 

 

१०००० 

५००००० 

िानेपानी सरसर्ाइा िथा 
स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि 
क्षेि 

वपयषु 

एक्िाट्याब 

वप.ए.भाइि  

पानी जाँच्ने वकट 

पाईप िथा वर्वटङ्स 

सरसर्ाइ वकट/सेट 

 

१०० 

१०० 

१० 

१० 

१० क्िाि 

१० 

५००० 

१०००० 

५००० 

५००० 

५००००० 

५०००० 

आपत्कािीन सांरक्षण िथा 
न्त्शक्षा विषयगि क्षेि 

ईरिनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

िरिी (सव्िि) 

 

१० 

१० 

 

३००००० 

५०००० 
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गैंलि र िेल्चा सेट 

एयर लिफ्ट ब्याग 

लिपाि/टेरट 

भाँडाकँुडा सेट 

जस्िापािा 

१० 

१० 

१० 

१० 

१०० वपस  

५०००० 

१००००० 

५०००० 

१००००० 

१००००० 

विपद् िेिाजोिा एिि ्
सूचना व्यिस्थापन विषयगि 
क्षेि 

स्िास््यकलिाहरू 

स्थालनय प्रहरी 
नेपाि प्रहरी 
शसस्त्र प्रहरी 
नेपािी सेना 
िालिि प्राप्त नेपाि रेडक्रस 
सोसाइाटीका उद्दारकलिाहरू 

२० जना  

३० जना  

१५ जना  

२० जना  

२० जना  

 

१० जना  

 

 

५.३ क्षििा विकास रणनीलि र योजना  

विपद् एिि ्स्िास््य सांकट पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनाको प्रभािकारी कायाारियन गनाका िालग र्दक्ष 
स्रोि व्यन्त्ि िथा सांस्थाहरूको सहयोगिा गाँउरपालिका िथा विषयगि क्षेिको क्षििा विकासका िालग 
रे्दहाय बिोन्त्जिका वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनेछन । 

िालिका २२ : क्षििा विकास योजना 

क्र.सां. क्षििा विकास वक्रयाकिापहरु न्त्जम्िेिारी सियिालिका 
१ प्राथालिक उपचार िालिि स्िास््य शािा  
२ िोज उद्दार िालिि  इ. प्र. का   
३ विपद् ब्यबस्थापन सलिलििाइ िालिि  गाउँपालिका   
४ स्यिसेबकहरुिाइ विपद् ब्यबस्थापन सम्बन्त्रि िालिि  गाउँपालिका, इ. प्र. का   
५ स्िास््य सरसर्ाइ सम्बन्त्रि िालिि स्िास््य शािा  
६ लबपद् पबुा ियारी सम्बन्त्रि िालिि  इ. प्र. का  

 

५.४ अरय लनकायसँगको सिरिय र सहकाया 
१. गाउँपालिकाको विपद् जोन्त्िि रयूनीकरण िथा प्रलिकायाको िालग प्रििु रूपिा गाउँपालिका लभि 
र बाह्य गरी र्दइुा प्रकारको सिरिय गनुा पर्दाछ । पालिकालभि पलन गाउँपालिका िािहिका लनकाय िा 
सलिलिबीच र अरय सरकारी, गैरसरकारी, सािान्त्जक िथा लनजी सांस्थाहरूबीच सिरिय र सहकाया गनुापने 
हरुछ । बाह्य सिरियिा न्त्जल्िा, प्ररे्दश र सांघीय िहका सरकारी लनकायहरूसँग र अरय गैर सरकारी 
िथा सहयोगी लनकाय िथा सांस्थाहरूसँगको सिरिय पर्दाछ ।  
२.  विषयगि क्षेिको अििारणािा गाउँपालिका लभिका सम्पूणा विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकायासँग 
सम्बन्त्रिि सांस्था िथा लनकायहरू सम्बन्त्रिि विषयगि के्षिको सर्दस्य रहनेछन ् र उि सांस्था िथा 
लनकायहरूसँगको सिरिय र सहकायाको न्त्जम्िेिारी सम्बन्त्रिि विषयगि के्षिको नेितृ्ि गने विषयगि 
सलिलि र यसका सांयोजकको हनुेछ । 
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३. न्त्जल्िा, प्ररे्दश िथा सांघीय िहका लनकायहरूसँगको सिरिय, सरुक्षा लनकायहरूसगँको सिरिय 
िथा गाउँपालिका बावहरका सरकारी िथा गैर सरकारी लनकायहरू र र्दाि ृलनकायहरूसँगको  सिरियको 
न्त्जम्िेिारी पालिका अध्यक्षको हनुेछ । 

 
४. विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकायाको िालग सम्पूणा सरकारी, गैरसरकारी, सािान्त्जक िथा लनजी 
के्षिको स्रोि पररचािन विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजनाअनरुूप गाउँपालिकाको प्राथलिकिा अनसुार 
एकद्धार नीलि बिोन्त्जि हनुछे ।  
 

५.५  अनगुिन, िूल्याङ् कन िथा लसकाई 

५.५.१ अनगुिन िथा िूल्याङ्कन सलिलि 
स्िास््य सांकट एिि ् विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना कायाारियनको अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको 
िालग गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको सांयोजकत्ििा रे्दहाय बिोन्त्जिका सर्दस्यहरू रहेको एक अनगुिन 
सलिलि रहनेछ। सािारय अिस्थािा यस अनगुिन सलिलििे पूिाियारी योजनाको कायाारियनको िावषाक 
रुपिा अनगुिन गरी स्थालनय विपद् व्यिस्थापन सलिलििाइा प्रलििेर्दन बझुाउनछे । कुनै िास विपद् एिि ्
स्िास््य सांकटको अिस्थािा लनयलिि रूपिा सिवष्टगि र विषय क्षिेगि प्रलिकाया र पूिाियारीको अनगुिन 
गरी सम्बन्त्रिि विषयगि क्षिेिाइा पषृ्ठपोषण गनेछ । स्थालनय विपद् व्यिस्थापन सलिलििे अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन सलिलिका सर्दस्यहरुको िनोनयन गनेछ । यस अनगुिन िथा िूल्याङ्कन सलिलिको सर्दस्यिा 
िनोनयन गर्दाा राविय राजनीलिक र्दिका गाउँपालिका सलिलिका प्रििु नै गाउँपालिकाको पर्दालिकारी 
रहेको िण्डिा अको व्यन्त्ि िनोनयन गनुा पनेछ । यसैगरी िडाध्यक्षहरू िध्येबाट िनोनयन गर्दाा यस 
योजनाको विषयगि क्षेिको सांयोजक नरहेका िडाध्यक्षिध्येबाट िनोनयन गनुा पनेछ । 
 

िालिका :२३  अनगुिन िथा िूल्यङ्कन सलिलि 

क्र.सां. भलूिका सांस्था पर्द 

१ सांयोजक जानकी गाउँपालिका जानकी गाउँपालिका - उपाध्यक्ष 
२ सर्दस्य जानकी गाउँपालिका सांयोजक - वििायन सलिलि  
३ सर्दस्य जानकी गाउँपालिका सांयोजक - सशुासन सलिलि 
४ सर्दस्य जानकी गाउँपालिका सांयोजक - आलथाक सलिलि 
५ सर्दस्य राविय राजनीलिक र्दिका स्थालनय 

सलिलि 
प्रििुहरु 

६ सर्दस्य सलिलििे िोकेका िीन जना   िडाध्यक्ष 
७ सर्दस्य सन्त्चि जानकी गाउँपालिका  आरिररक िेिा प्रििु 
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५.५.२ अनगुिन सूचकहरु र िक्ष्य 
यस पालिकािा विपर्दबाट हनुे क्षलि िथा नोक्सानी घटाउने प्रभावििहरुिाई उन्त्चि िानिीय सहायिा 
सियिै उपिब्ि गराउने िथा विपद् एिि ् स्िास््य सांकट प्रलिकाया प्रभािकारी बनाउने र प्रभािकारी 
प्रलिकायाको िालग सिवष्टगि िथा विषयगि के्षिको पूिाियारी सदुृढ गने यस कायायोजनाको उद्देश्य 
रहेकोिे यस योजनाको कायाारियनबाट उपयिु उद्दशे्य प्रालप्तिा प्रगलि अनगुिन िथा िूल्याङ्कनको िालग 
सिवष्टगि र विषय के्षिगि िथा पूिाियारी र प्रलिकायाका रे्दहाय बिोन्त्जिका सूचकहरू लनिाारण गररएको 
छ: 

 

क्र.सां. सूचकहरु (पूिाियारीका िालग) कैवर्यि  
१. सािारय पूिाियारी 
१ गाउँपालिकािा आपत्कािीन कायासञ्चािन केरद्र सञ्चािन भएको १ बषा  
२ िोज उद्धार िथा राहि सािग्रीको भण्डारण िौज्र्दाि रहेको १ बषा  
३ िडािा सािरु्दावयक प्रथि उद्धारकहरू ियार भएको १ बषा  
४ विपद् सम्बरिी वििरण गाउँपालिकाको िेभसाइटिा अपडेट गने िेभ पोटाि 

सञ्चािन भएको 
१ बषा  

५ विपद् पूिाियारी िथा प्रलिकाया योजना िावषाक रूपिा अद्यिलिक भएको १ बषा  
२. सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि क्षिे 
१ िोज उद्धार  िथा प्राथलिक उपचार सािग्रीको वििरण १ बषा  
२ सिरिय बैठकको लनणाय पनु्त्स्िका १ बषा  
३ िडा िहको िोज उद्धार कायार्दिको वििरण १ बषा  

३. प्राथलिक उपचार स्िास््य िथा पोषण विषयगि क्षिे  
१ प्रत्येक िडािा िालिि प्राप्त प्राथलिक उपचारकको वििरण १ बषा  
२ स्िास््य सांस्थािा रान्त्िएको औषलिको बर्र स्टकको अद्यािलिक वििरण   १ बषा  
३ स्िास््य सांस्थाहरूको आपत्कािीन योजना १ बषा  

४.  अस्थायी आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य  सािग्री र राहि व्यिस्थापन विषयगि क्षिे 
१ कन्त्म्ििा ३०० घर पररिारिाइा पगु्ने रयूनिि िापर्दण्ड अनसुारको आिश्यक 

गैर िाद्य सािग्रीहरूको भण्डारण 
१ बषा  

२ आपत्कािीन सियिा िाद्यान्न आपूलिाको िालग स्ट्यण्डबाइा सम्झौिा भएको १ बषा  
३ प्रत्येक िडािा अस्थायी आश्रयस्थिको पवहचान भएको   १ बषा  
४ अस्थायी आश्रयस्थिको िालग भिन लनिााण भएको िा आश्रयस्थि लनिााणका 

सिग्रीहरूको बरर्दोबस्ि भएको 
१ बषा  

५ आपत्कािीन प्रयोजनका िालग यािायाि सांचार िथा बरर्दोबस्िीका सािग्रीहरूको 
व्यिस्था भएको 

१ बषा  

५. िानपेानी सरसर्ाइा िथा स्िस्छिा प्रििान विषयगि के्षि 
१ आपत्कािीन सरसर्ाइा र स्िच्छिा सम्बरिी सािग्रीहरूको भण्डारण गररएको १ बषा  
२ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थििा िानेपानी आपूलिाको स्रोि र १ बषा  
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िाध्यि ियार गररएको 
३ सरसर्ाइ र स्िच्छिा सम्बरिी सूचना िथा सञ्चार सािग्रीहरू ियार भइा प्रसारण 

गररएको 
१ बषा  

६. सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 
१ न्त्शक्षा क्षेिको लसकाइा लनररिरिा योजना ियार भएको १ बषा  
२ विद्यािय सरुक्षा सम्बरिी व्यिस्थापन सलिलि र प्रअिाइा अलभििुीकरण गररएको १ बषा  
३ सबै विद्याियिा विद्यािय विपद् व्यिस्थापन सलिलि र कायार्दि गठन भएको १ बषा  
४ विद्यािय र स्थालनयपालिकािा लनयलिि कृलिि घटना िथा लसििेुसन अभ्यास 

भएको 
१ बषा  

७. विपद् िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन विषयगि के्षि 
१ गाउँपालिकािा विपद् िेिाजोिा टोिी ियार भएको १ बषा  
२ के्षिगि िेिाजोिा र्ारि ियार भएको १ बषा  
३ विपद् िेिाजोिा टोिीिाइा विपद् िेिाजोिा सम्बरिी िालिि दर्दइएको १ बषा  
४ स्थानीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रको विपद् सूचना सांकिन व्यिस्थापन 

र प्रसारण प्रवक्रया िय भएको 
१ बषा  

८. जीविकोपाजान, पनुस्थाापन िथा पनुलनािााण विषयगि के्षि 
१ पवहचान गररएका आश्रयस्थििा सडक, िानेपानी िथा सरसर्ाइा पूिाािार ियार 

भएको 
१ बषा  

२ प्रत्येक िडािा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग हेलिप्याड लनिााण भएको १ बषा  
३ पूिाािारहरू विपद् जोन्त्ििबाट सरुन्त्क्षि बनाइएको १ बषा  

९. स्िस््य सांकट पूिा ियारी 
१ गाउँपालिका र िडािा द्रिु प्रलिकाया टोिी (RRT) गठन भएको  १ बषा  
२ गाउँपालिकाको सबै स्िास््य सांस्थाको आपत्कािीन योजना बनेको १ बषा  
३ गाउँपालिकाको स्िास््य सांकटको सियको िालग स्िास््य प्रोटोकि बनेको १ बषा  
४ स्िास््य सांस्थािा आपत्कािीन सियको िालग औषलिको बर्र स्टक रान्त्िएको १ बषा  
५ स्िास््यकिी िथा द्रिु प्रलिकाया टोिीिाइा स्िास््य सांकट व्यिस्थापन सम्बरिी 

िालिि दर्दइएको  
१ बषा  

 

क्र.सां. सूचकहरु (प्रलिकायाका िालग) कैवर्यि 

१. सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि क्षिे 
१ िोज उद्धार कायाको वििरण १ बषा  
२ िोज उद्धार टोिीको पररचािन १ बषा  
३ आकन्त्स्िक बैठक लनणाय पनु्त्ष्िका १ बषा  

२. प्राथलिक उपचार स्िास््य िथा पोषण विषयगि क्षिे  
१ प्राथलिक उपचार सेिा प्राप्त गरेको जनसङ््या १ बषा  
२ पोषणयिु िानेकुरा उपिब्ि भएको जनसङ््या १ बषा  
३ स्िास््य के्षिको पनुस्थाापन िथा पलुनािााण योजना १ बषा  
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३.  अस्थायी आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य  सािग्री र राहि व्यिस्थापन विषयगि क्षिे 
१ विपर्दबाट विस्थावपि पररिारिाइा अस्थायी आश्रयस्थि उपिब्ि गराएको वििरण १ बषा  
२ प्रभाविि पररिारिाइा िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री उपिब्ि गराएको वििरण १ बषा  
३ प्रभाविि पररिारिाइा राहि सािग्री उपिब्ि गराएको वििरण १ बषा  

४. िानपेानी सरसर्ाइा िथा स्िस्थिा प्रिद्धान विषयगि के्षि 
१ िापर्दण्ड अनसुार िानेपानी उपिब्ि भएको पररिार १ बषा  
२ प्रभाविि सिरु्दाय िथा आश्रयस्थििा िापर्दण्ड अनसुारको सरसर्ाइाको प्रिरि १ बषा  

५. सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 
१ अस्थायी लसकाइ केरद्रहरूको वििरण १ बषा  
२ िैकन्त्ल्पक लसकाइ सञ्चािन भएको वििरण १ बषा  
३ न्त्शक्षा के्षिको पनुलनािााण योजना १ बषा  

६. विपद् िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन विषयगि के्षि 
१ द्रिु िेिाजोिा प्रलििेर्दन  (कुनै विपद् विशषे) १ बषा  
२ के्षिगि विस्ििृ िेिाजोिा प्रलििेर्दन  (कुनै विपद् विशेष) १ बषा  
३ स्थानीय आपत्कािीन काया सञ्चािन केरद्रिा विपद् सम्बरिी वििरण अद्यािलिक 

भएको 
१ बषा  

७. जीविकोपाजान, पनुस्थाापन िथा पनुलनािााण विषयगि के्षि 
१ विपद्बाट क्षलि भएका पूिाािारको ििाि भएको १ बषा  
२ जीविकोपाजान सहायिा प्राप्त गरेका पररिारको वििरण १ बषा  
३ के्षिगि पनुस्थाापन िथा पनुलनािााण योजना १ बषा  

८. स्िस््य सांकट प्रलिकाया 
१ द्रिु प्रलिकाया टोिी पररचिन गररएको १ बषा  
२ स्िास््य सांकटको सियिा स्िास््य सेिा प्राप्त गरेको जनसङ््या  १ बषा  
३ स्िास््य सांकट लनरिण व्यिस्थापनको अभ्यास १ बषा  
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अनसूुचीहरु 
 

अनसूुची -१ : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलििा विद्यिान पर्दालिकारीहरूको वििरण   

 

क्र.सां. नािथर पर्द आिद्ध लनकाय/कायाािय/सांस्था सम्पका  नम्बर 

१ श्री छब्बन ख ाँ ग उाँ  वि व्य अध्यक्ष ज नकी ग उाँप विक  अध्यक्ष ९८४८०३०११३ 

२ श्री र मप्य री य दि सदस्य ज नकी ग उाँप विक  उप ध्यक्ष ९८२९६२०५०५ 

३ श्री वसह र ज ड ांगी सदस्य प्रमुख प्रश सककय अविकृत ९८५८०४३१२१ 

४ श्री टिक न थ य दि सदस्य पुि ाि र सांयोजक ९८६८०७५२५८ 

५ श्री मोहम्द रज  र ई सदस्य क्षमत  विक स साँयोजक ९८२२४७२४२९ 

६ श्री रमेश कुम र िम ा सदस्य आर्थाक विक स साँयोजक ९८४८०३५३८२ 

७ श्री र जकुम र िम ा सदस्य वििेयक सवमवत ९८४८०९९२६० 

८ श्री र जेन्द्र ससांह सदस्य ब  तथ  वि व्य साँयोजक ९८२२४४०३२८ 

९ श्री र म अचि िोबी सदस्य स म वजक विक स सवमवत साँयोजक ९८४२६६९३३९ 

१० श्री सदस्य वजल्ि  प्रश सन क य ािय प्रवतवनिी  

११ श्री शोभ  पौडेि सदस्य स म वजक  श ख   प्रमुख ९८५८०४३१६५ 

१२ श्री िन बह दरु रोक य सदस्य पूि ाि र विक स श ख  प्रमुख ९८५८०४३१२४ 

१३ श्री सदस्य सुरक्ष  वनक य प्रमुख  

१४ श्री हरीर म चौिरी सदस्य ईि क  प्रहरी क य ािय प्रवतवनिी ९८५८०९०६०८ 

१५ श्री दय र म य दि सदस्य नेप िी क ाँग्रेस ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८४८०२९२६२ 

१६ श्री ककशोर थ प  सदस्य ने क प  एम ि ेज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८५८०२१५१७ 

१७ श्री िमार ज िम ा सदस्य ज स प  ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८५८०४४४३० 

१८ श्री न र यण वगरी सदस्य ने क प  म ओि दी ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८५८०५५२४३ 

१९ श्री िवतब ख ाँ पठ न सदस्य िो स प  ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८४४८८२७१० 

२० श्री सुवनि विमेरे सदस्य ने क प  एस ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८४८०९१४६२ 

२१ श्री सदस्य जनमत ज नकी ग प  प्रवतवनिी  

२२ श्री असगर अिी तिेी सदस्य ने रे सो ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८४८०६२४८२ 

२३ श्री सदस्य उिोग िवणज्य ज नकी ग प  प्रवतवनिी  

२४ श्री सदस्य गैर सरक री साँस्थ  ज नकी ग प  प्रवतवनिी  
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२५ श्री सदस्य नेप ि पत्रक र मह साँि ज नकी ग प  प्रवतवनिी  

२६ श्री र जेन्द्र प्र ब जपेयी सदस्य वि  व्य श ख  प्रमुख ज नकी ग प  प्रवतवनिी ९८४८०४३१२९ 

अनसूुची-२ : विषयगि के्षिको वििरण 

(यस अनसूुचीिे कुन कुन विषयगि के्षििा को को सर्दस्य रहरछन ्त्यस अनसुार विषयगि के्षि गठन गना 
सहयोग गनेछ) 

१.  सिरिय, िोज िथा उद्धार विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द 
१ सांयोजक गाउँपालिका पालिका-अध्यक्ष 

२ सह - सांयोजक गाउँपालिका पालिका उप-अध्यक्ष 
३ सर्दस्य गाउँपालिका सांयोजक सबै विषयगि के्षि 
४ सर्दस्य गाउँपालिका सूचना अलिकृि 

५ सर्दस्य गाउँपालिका विपद् सम्पका  व्यन्त्ि 
६ सर्दस्य इिाका प्रसाशन कायाािय  प्रििु 

७ सर्दस्य सशस्त्र प्रहरी बि प्रििु 

८ सर्दस्य नेपाि प्रहरी  प्रििु 

९ सर्दस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी सभापलि (स्थानीय उप शािा) 
१० सर्दस्य उद्योग बान्त्णज्य सांघ अध्यक्ष 
११ सर्दस्य नेपाि पिकार िहासांघ प्रलिलनलि 
१२ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु प्रशसकीय अलिकृि 

 

२.  प्राथलिक उपचार, स्िास््य िथा पोषण विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था नाि 

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक - सािान्त्जक विकास विषयगि 
सलिलि 

२ सर्दस्य अस्पिाि  (पालिकािा भएका सबै) प्रििु 

३ सर्दस्य स्िस््य चौकी (पालिकािा भएका सबै) प्रििु 
४ सर्दस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलिलनलि 
५ सर्दस्य स्िास््य के्षििा काि गने सांस्था प्रलिलनलि 

६ सर्दस्य पोषण के्षििा काि गने सांस्था प्रलिलनलि 

७ सर्दस्य एम्बिेुरस सेिा सांचािन गने सांस्था प्रलिलनलि 

८ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु - स्िास््य शािा  

३.  अस्थायी आश्रयस्थि, िाद्य िथा गैर िाद्य सािग्री र राहि व्यिस्थापन विषयगि के्षि 
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४.  िानेपानी सरसर्ाइा िथा स्िस्छिा प्रििान विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द 

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक – सािान्त्जक विकास विषयगि 
सलिलि 

२ सर्दस्य साना शहरी िानेपानी कायाािय प्रििु 

३ सर्दस्य स्थानीय िानेपानी िथा सरसर्ाइा सलिलि अध्यक्ष 

४ सर्दस्य िानेपानी िथा सरसर्ाइा क्षिेिा काि 
गने सांस्था 

प्रलिलनलि 

५ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु - िानेपानी िथा सरसर्ाइा 
शािा 

 

५.  सांरक्षण िथा न्त्शक्षा विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द 

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक – सािान्त्जक विकास सलिलि 

२ सर्दस्य गाउँपालिका सांरक्षण शािा प्रििु 

३ सर्दस्य न्त्शक्षक िहासांघ अध्यक्ष 
४ सर्दस्य विद्यािय व्यिस्थापन सलिलि 

िहासांघ 
अध्यक्ष 

५ सर्दस्य आिा सिूह प्रलिलनलि 
६ सर्दस्य वकशोरी सिूह प्रलिलनलि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द  

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक - िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन सलिलि 

२ सर्दस्य गाउँपालिका प्राविलिक शािा प्रििु इन्त्रजलनयर 
३ सर्दस्य गाउँपालिका कृवष शािा प्रििु 
४ सर्दस्य गाउँपालिका पश ुशािा प्रििु 
५ सर्दस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  प्रलिलनलि 

६ सर्दस्य सािरु्दलिक िन उपभोिा िहासङ्घ अध्यक्ष 

७ सर्दस्य उद्योग बान्त्णज्य सङ्घ अध्यक्ष 
९ सर्दस्य यािायाि व्यािसायी सलिलि अध्यक्ष 

१० सर्दस्य सहकारी सांघ अध्यक्ष 
११ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु - िररर्द इकाइा 
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७ सर्दस्य अपाांग सांजाि प्रलिलनलि 

८ सर्दस्य बाि क्िि सांजाि प्रलिलनलि 

९ सर्दस्य र्दलिि सांघ प्रलिलनलि 
१० सर्दस्य न्त्शक्षािा काि गने सांस्था प्रलिलनलि 
११ सर्दस्य सांरक्षणिा काि गने सांस्था प्रलिलनलि 
१२ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु - न्त्शक्षा शािा 
 

६.  विपद् िेिाजोिा िथा सूचना व्यिस्थापन विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द 

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक – िािािरण िथा विपद् व्िस्थापन 
सलिलि 

२ सर्दस्य गाउँपालिका स्थालनय आपत्कालिन काया सांचािन केरद्र प्रििु 
३ सर्दस्य  गाउँपालिका अरय विषयगि के्षिका सबै सर्दस्य सन्त्चिहरू 

४ सर्दस्य विपद् िथा िानिीय 
सहायिाका िालग काि गने 
सांस्था 

प्रलिलनलि 

५ सर्दस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलिलनलि 
६ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका सूचना प्रविलि अलिकृि 

  

७.  जीविकोपाजान पनुस्थाापन िथा पनुलनािााण विषयगि के्षि 

क्रसां भलूिका सांस्था पर्द  

१ सांयोजक गाउँपालिका सांयोजक – पूिाािार  विकास सलिलि 

२ सर्दस्य गाउँपालिका सम्बन्त्रिि िडाको िडाध्यक्ष  

३ सर्दस्य लनिााण ब्यािसावय सांघ अध्यक्ष 
४ सर्दस्य सािरु्दावयक िन उपभोिा 

िहासांघ  

अध्यक्ष 

५ सर्दस्य पूनलनािााणिा काि गने सांस्था  प्रलिलनलि 
६ सर्दस्य जीविकोपाजानिा काि गने सांस्था प्रलिलनलि 
७ सर्दस्य सन्त्चि गाउँपालिका प्रििु - पूिाािार विकास शािा 



अनसूुची -३ : सरोकारिािा लनकायको पवहचान िालिका 

क्र.सां. लनकाय विषयक्षिे 

कायारि 
प्ररे्दश/न्त्जल्िा/गाउँ/ 
स्थालनयपालिका 

सम्पका  
व्यन्त्िको नाि 

र पर्द 

सम्पका  वििरण 

(फ्याक्स, र्ोन, 

इिेि( 

कैवर्यि 

 १ रेडक्रस 
जानकी गापा 
उपशािा 

अस्थायी 
आश्रयस्थि, िाद्य 
िथा गैर िाद्य  

सािग्री र राहि 
व्यिस्थापन 

जानकी गा पा 
बाकेँ 

असगर अलि 
िेिी 

९८४८०६२४८२ 
 

 २ प्रहरी सिरिय, िोज िथा 
उद्धार 

ईिाका प्रहारी 
िजरुािरु्दा 

   

 ३ लििाप नेपाि  राहि व्यिस्थापन जानकी गापा 
बाँके 

प्रिेा रोका   

 ४ विहानी यिुा 
क्िब 

राहि व्यिस्थापन जानकी गापा िडा 
न ४ 

सरिोष वि क 
  

 

अनसूुची -४ : उपिब्ि स्रोि सािनहरूको वििरण 

 

विषयक्षिे स्रोि, सािन/उपकरण/जनशन्त्ि सङ््या िा पररिाण भण्डारणस्थि/रहेको स्थान 

सिग्र 
व्यिस्थापन/ 

सूचना िोज िथा 
उद्धार 

र्दिकि (आिश्यक औजार सेट सवहि)  ०  

एक्साभेटर (जेलसवि) ० गाउँपालिका  

क्िाइन्त्म्िङ डोरी ० इिाका प्रहरी कायाािय   

सेन्त्फ्ट हेल्िेट ० इिाका प्रहरी कायाािय   

स्रेचर ० िडा कायाािय  

ईिजेरसी टचा िाईट   ० इिाका प्रहरी कायाािय   

रिरको पञ्जा ० इिाका प्रहरी कायाािय   

प्राथलिक उपचार वकट ६ स्िास््य शािा  

िाद्यान्न िथा 
कृवष 

वकटनाशक विषार्दी ० कृवष शािा  

ननु, िेि प्याकेट ० ननु भण्डार  

स्िास््य िथा स्यानीटरी प्याड ५२ न्त्शक्षा शािा  



___________________________________________________________________________________________________________ 
  53 
 

विषयक्षिे स्रोि, सािन/उपकरण/जनशन्त्ि सङ््या िा पररिाण भण्डारणस्थि/रहेको स्थान 

पोषण ह्याण्डिास िथा साबनु ०   स्िास््य शािा  

वपवपई सेट/गाउन ० स्िास््य शािा 

सन्त्जाकि ग्िोब ५०० स्िास््य शािा 

स्यानीटाईजर ०  स्िास््य शािा 

क्िोररन झोि  ०  स्िास््य शािा 

िेलडलसन  छ स्िास््य शािा 

आर.एि. िोटि ७ काटान स्िास््य शािा 

िानेपानी, 
सरसरर्ाई िथा 
स्िस्थिा प्रिद्धान 

वपयषु ० िानेपानी, सरसरर्ाई िथा स्िस्थिा 
प्रिद्धान शािा  

पानी जाँच्ने वकट ० स्िास््य शािा 

पाईप िथा वर्वटङ्स ० गाउँपालिका  

अस्थाई शौचािय सेट ०  

आपत्कालिन 
आश्रय िथा गैर 
िाद्य सािग्री 
क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

ईरिनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

०  

िरिी (सव्िि) ० इिाका प्रहरी कायाािय  

गैंलि र िेल्चा सेट ० इिाका प्रहरी कायाािय 

लिपाि/टेरट ० गाउँपालिका  

भाँडाकँुडा सेट ० गाउँपालिका  

जनशन्त्ि  

(िोज 
उद्धारककी िथा 
स्िास््यकिी) 
 

आपत्कालिन 
आश्रय िथा गैर 
िाद्य सािग्री 
क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

गाउँ द्रिु प्रलिकाया टोिी  छ गाउँपालिका 

िडा, सिरु्दाय िा स्िास््य सांस्था स्िरीय 
द्रिु प्रलिकाया टोिी 

० िडा  

स्िास््यकलिाहरू   

स्थालनय प्रहरी ०  
नेपाि प्रहरी छ  

शसस्त्र प्रहरी छ  

नेपािी सेना  छैन  

िालिि प्राप्त नेपाि रेडक्रस सोसाइाटीका 
उद्दारकलिाहरू 

छैन  
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अनसूुची -५: अनगुिन िथा िूल्याङ्कन र्ारि 

क्रसां प्राथलिकिा प्राप्त पूिाियारी 
िथा प्रलिकाया गलिवििी 

िु् य न्त्जम्िेिार 
लनकाय सलिलि 

कायाारियनको 
अिस्था 

कलि किजोरी सझुाि 
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९. नेपाि सरकार, सांघीय िालििा िथा स्थानीय विकास िरिािय (२०७१), विपद् व्यिस्थापन 

दर्दग्र्दशान: नेपाि सरकार, सांघीय िालििा िथा स्थानीय विकास िरिािय, काठिाण्डौ । 

१०. नेपाि सरकार, सांघीय िालििा िथा सािारय प्रशासन िरिािय (२०७५), विपद् पूिाियारी िथा 

प्रलिकाया योजना (निूना): नेपाि सरकार, सांघीय िालििा िथा स्थानीय विकास िरिािय, 

काठिाण्डौ। 

११. जानकी गाउँपालिका, लडन्त्जटि स्िास््य प्रोर्ाईि: जानकी गाउँपालिकाको कायाािय, बाँके । 

 

िस्यैर्दा िेिन िथा छिर्िका क्रिका केवह िन्त्स्िरहरु 
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