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खण्डएक : प्रारखम्भक 

 

१.१पृष्ठभूलम 

लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापनको मूििूत उदे्दश्य लवपद् बाट हुने मृतु्यदर तथा प्रिालवतहरुको 

सङ््खया उले्लय रूपमा घटाउनु, अन्य लवपद् वा महामारीका कारण उत्पन्न हुनसके्न स्वास्थ्य संकटको 

रोकथाम एवम् व्यवस्थापन गरी मानवीय क्षलत नू्यनीकरण गनुव, कृलष उद्योग, सडक, सञ्चार, खानेपानी एवम् 

सरसफाइवका संरचना तथा स्वास्थ्य र लशक्षाका पूवाव ार एवम् सेवामा लवपद्का कारणबाट हुने क्षलत तथा 

नोक्सानी घटाउाँदै लतनीहरूको उत्थानशीिता बढाएर लवकासको दीगोपनािाइव स्थालयत्व लदनु र लवकास तथा 

पूवाव ार लनमावणमा गररएको िगानीिाइव  सुरलक्षत गनुव हो ।  

 

तीववटै तहका सरकारको अल कार बााँडफाट सम्बन्धी संवै ालनक व्यवस्था, लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा 

व्यावस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) तथा लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यावस्थापन लनयमाविी, 

२०७५ को दफा ८ (१) एवम्  स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) न तथा  ११ (४) ख (१५) 

र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा प्रवन्ध गररए बमोलजम स्थानीय तहको लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोलकएको काम कतवव्य र अल कार एवम् बारेकोट गाउाँपालिकाको लवपद् जोखखम 

नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ को दफा ५ मा गाउाँपालिका लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा 

व्यवस्थापन सलमलतको काम कतवव्य र अल कार एवम् लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्वस्थापन रालरि य नीलत, 

२०७५ तथा रणनीलतक कायवयोजना, २०१८ -२०३० को िक्ष्य र मागवदशवन एवम् नीलतगत र कानूनी आ ार र 

लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०६७ को पलहिो संशो न २०७६ िे तय गरेको 

लवल  र प्रकृया बमोलजम गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् प्रलतकायविाइव चुस्त तथा प्रिावकारी 

बनाउन र त्यसको िालग आवश्यक पूववतयारी गनव यस बारेकोट गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् 

पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गररएको छ ।  
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१.२ र्ोजनाको उदे्दश्य 

लवपद्एवम् स्वास्थ्य संकटको समयमा प्रिालवतहरूको जीवन रक्षा सम्पलि तथा जन नको सुरक्षा र संरक्षण 

गरी मानवीय संकटको सामना तथा प्रिावकारी प्रलतकायव गनव स्थानीय स्रोत सा न र प्रलवल को उपयोगगदै 

आघातमा परेका व्यखि तथा समुदायिाइव उलचत मानवीय सहायता सुलनलित गनुव र प्रकोपको रोकथाम तथा 

स्वास्थ्य संकट तथा लवपद् जोखखम नू्यनीकरणका िालग गाउाँपालिकाको स्रोत सा न एवम् क्षमता वृखि गदै 

लवपद् जोखखम  तथा स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन पिलत, संरचना  र प्रकृयािाइव जवाफदेहीपूणव ढंगिे 

पररचािन एवम् कायावन्वयन गरी बारेकोट गाउाँपालिकािाइव उत्थानशीि तथा सुरलक्षत गाउाँपालिकाको 

रूपमा लवकास गनुव यस योजनाको प्रमुख उदे्दश्य हो िने यसका लवलशर उदे्दश्यहरु लनम्नानुसार रहेका छन् । 

1= स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् बाट हुने क्षलत तथा नोक्सानी घटाउनु र प्रिालवत हुने व्यखि, पररवार 

तथा समुदायिाइव उपयुि मानवीय सहायता सुलनलित गनुव । 

2= गाउाँपालिकामा स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा पूववतयारीका 

गलतलवल हरूिाइव व्यवखस्थत र समन्वयात्मक रूपमा कायावन्वयन गनुव । 

3= स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् प्रलतकायव तथा पूववतयारीका िालग स्थानीय सा न स्रोतको अल कतम् 

पररचािन गनुव । 

4= लवपद् पूववतयारीिाइव प्राथलमकताका साथ कायावन्वयन गरी लवपद् पलछ उिार राहतका िालग हुने 

खचव घटाउनु । 

5= लवलिन्न सरोकारवािा लनकाय तथा संस्थाहरूसाँगको समन्वय र सहकायवमा गाउाँपालिकाको 

स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् प्रलतकायव पिलत, संरचना तथा समग्र क्षमता सुदृढ गनुव । 

6= लवषयगत के्षत्रका आ ारमा गाउाँपालिकाको लवपद् नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षमता बढाउाँ दै 

के्षत्रगत तथा लनयलमत लवकास कायवक्रम माफव त स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् जोखखम नू्यनीकरणिाइव 

लनरन्तरता लदनु ।  
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१.३ र्ोजना तजजयमा प्रलिर्ा 

बारेकोट गाउाँपालिका स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना, लवपद् पूववतयारी तथा 

प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०६७ को पलहिो संशो न, २०७६ िे तय गरेको प्रलकया बमोलजम 

तजुवमा गररएको हो । यस गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

बनाउने सन्दिवमा २०७८ फालु्गनमा गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको बैठकमा छिफि ियो । 

यस बैठकिे स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गने लनणवय गर् यो । 

स्वास्थ्यको िालग सक्षम प्रणािीिे गाउाँपालिकािाइव स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव 

योजना तयार गनव प्रालवल क सहयोग 

उपिब्ध गराउने सहमलत बमोलजम 

गाउाँपालिका र स्वास्थ्यको िालग सक्षम 

प्रणािीका प्रलतलनल  रहेको योजना मस्यौदा 

सलमलत लनमावण ियो । लवल , प्रलक्रया र 

कायवतालिका तय गरी योजना तजुवमाको 

प्रलक्रया शुरू गररयो । 

 

गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलत, वडाध्यक्षहरु र सरोकारवािाहरूबीचमा छिफि गरी 

गाउाँपालिकाको सङ्खकटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखाको गररयो । यही छिफिबाट लवषयगत के्षत्रको 

पलहचान गरी सात वटा लवषयगत के्षत्र लन ावरण गररयो । सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लवशे्लषणका आ ारमा 

पूववतयारी र प्रलतकायवका लक्रयाकिापहरू लन ावरण गररयो । त्यसपलछ लवषयगत के्षत्र र संयुि योजना तजुवमा 

बैठकहरू सञ्चािन गरी त्यसका आ ारमा योजनाको मस्यौदा तयार गररयो । सरकारवािाहरूको बैठक 

आयोजना गरी मस्यौदामालथ छिफि र पृष्ठपोषण लिने काम ियो । प्राप्त पृष्ठपोषण समेतिाइव समेटेर 

योजनाको अखन्तम मस्यौदा तयार गररयो । यस प्रकार बारेकोट गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् 

पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा िएको हो । 

 

१.४ र्ोजनाका तजजयमा एवम् कार्ायन्वर्नका आिारभूत मान्यता 
 

१. गाउाँपालिका के्षत्रमा गररने स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् जोखखम नू्यनीकरण, व्यवस्थापन, पूववतयारी, 

प्रलतकायव तथा पुनलनवमावणका सबै गलतलवल हरू गाउाँपालिकाको नेतृत्वमा हुनेछन् । 

२. लवपद् प्रलतकायव तथा पूववतयारी कायवमा कलहाँ कतै ररिता हुन नलदन र सनु्तलित कायावन्वयनको िालग 

सात वटा लवषयगत के्षत्र (Cluster) को प्रवन्ध गररएको छ । यस गाउाँपालिकामा कायवरत सबै 

४.योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी 

५.सरोकारवालाहरूको बैठक र मस्यौदामाथि छलफल 

६.अम्ततम मस्यौदा तयारी र स्वीकृथत 

१.प्रारम्भिक छलफल र ववषयगत क्षेत्रको पवहचान 

२.गाउँपाथलकाको संकटासन्नता तिा क्षमता लेखाजोखा 

३.योजना तजजमुा बैठक तिा कायशुाला  

स्वास्थ्य संकट एवम् ववपद् पूवतुयारी तिा प्रथतकाय ु
योजना तजजमुा प्रविया
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सरोकारवािा लनकायहरू तथा संस्थाहरूिे आफ्नो कायवके्षत्र बमोलजम सम्बखन्धत लवषयगत के्षत्रसाँगको 

समन्वयमा प्रलतकायव र पूववतयारीका गलतलवल हरूमा सहयोग गनेछन् । 

३. लवपद् पूववतयारीको काम, लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट प्रलतकायव तथा मानवीय सहायताका िालग गररने 

सहयोग एकिार नीलतबमोलजम गाउाँपालिकाको स्वीकृत मापदण्ड र प्रलक्रया अनुसार हुनेछ।  

४. लवपद् प्रलतकायव तथा पूववतयारीको काम लवषयगत के्षत्रको समन्वय तथा गाउाँपालिकाको नेतृत्वमा हुनेछ 
र िेखाजोखा, सूचना व्यावस्थापन, श्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन एलककृत पिलत अनुरूप हुनेछ । 

५. समुदाय, सामालजक संस्था तथा सरकारी लनकायहरूको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् प्रलतकायव क्षमता 

लवकास गरी गाउाँपालिकाको समग्र लवपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गररनेछ ।  

६. स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा प्रलतकायवको काम स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा 

समन्वय, सामालजक तथा नागररक के्षत्रको सहयोग र नीलज के्षत्रसाँगको साझेदारीमा हुनेछ । 

७. स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी र प्रलतकायवका गलतलवल  तथा मानवीय सहायताका कायवहरू 

सुशासनको मान्यता अनुरूप पारदशी, सहिालगतामूिक र समावेसी हुनेछन् ।  

८. स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी, प्रलतकायव तथा मानवीय सहायताका गलतलवल हरू मानवता, 

तटस्थता, लनष्पक्षता र स्वतन्त्रता जस्ता मानवीयताका मुििूत लसिान्तमा आ ाररत हुनेछन् ।  

९. लवपद् जोखखम नू्यनीकरण, पूववतयारी, प्रलतकायव तथा समग्र लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनमा 

उपिब्ध स्थानीय श्रोत तथा जनशखिको अल कतम प्रयोग र पररचािनको नीलत लिइनेछ । 

१०. लवपद् जोखखम नू्यनीकरणका तथा स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनका प्राथलमकता प्राप्त कायवहरूिाइव के्षत्रगत 

लवकासका लनयलमत गलतलवल हरूसाँग एलककृत गरी लवकासमा मूि प्रवाहीकरण गदै गाउाँपालिकाको 

उत्थानशीिता लवकास गररनेछ । 
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खण्ड दजई : लवपद् जोखखम व्यवस्थापनको अवस्था 

 

२.१  बारेकोट गाउँपालिकाको संलिप्त पररचर् 
 

बारेकोट गाउाँपालिका जाजारकोट लजल्लाको उिर पुववमा रहेको गाउाँपालिका हो। नेपाि सरकारको 

लव.सं.२०७३ फागुन २७ गतेको लनणवयानुसार सालवकका ४ वटा गालवसहरु नायकबाडा, रोकायगााँउ, 

िामीडााँडा र सेपुखोिािाई एक आपसमा लमिाइ बारेकोट गाउाँपालिकाको संरचना तयार पाररएको हो। यो 

गाउाँपालिकािे लजल्लाको के्षत्रफि २२२३.३५वगव लक.मी. मधे्य ५७७.५ िुिाग ओगटेकोछ। लवश्व मानलचत्रमा 

यसको फैिावट २८ लडलग्र ५८ लमनेट उिर देखख २९ लडलग्र ०७ लमनेट उिरी अक्षांसम्म र ८१ लडलग्र ४६ लमनेट 

पूवव देखख देखख ८१ लडलग्र ५० लमनेट पूवी देशान्तर फैलिएको बारेकोट गाउाँपालिका समुद्र सतहबाट ६१०  

लमटर देखख ५४१२ लमटरको उचाइ सम्म फैलिएको छ। २ वटा लजल्ला र २ वटा पालिकासाँग जोलडएको 

बारेकोट गाउाँपालिकाको पुववमा डोल्पा लजल्लाको जगदुल्ला गा.पा., मुड्केचुिा गा.पा. र जाजरकोटको 

निगाड नगरपालिका पदवछ िने पलिममा जुम्ला लजल्लाको तातोपानी गा.पा. र जाजरकोटकै कुशे गा.पा. 

पदवछ। त्यसतै उिर तफव  जुम्ला लजल्लाको गोठीचौर गा.पा. पदवछ िने दलक्षणमा जाजरकोट लजल्लाकै निगाड 

नगरपालिका पदवछ।  

 

िौगोलिक लहसाबिे लबकट र लवकासको लहसाबिे लवकासोनु्मख अवस्थामा यो गााँउपालिकमामुय रुपमा 

के्षत्री र त्यसपलछ क्रमश ठकुरी, कामी, मगर, दमाई, साकी र गुरुङ्ख जातीको वसोवास  रहेको छ। 

प्राकृलतकको रुपमा  नी मालनने यस गाउाँपालिकामा प्रचुर मात्रामा, जालडबुटी, बनजंगि, ताि तिैयाहरु, 

खोिानािाहरु प्रस्सत मात्रामा पाइन्छन िने लवश्वमै िोपोनु्मख रहेको रेडपान्डा, सुनलगि, कालिज िगायतका 

पशुपंक्षीहरु यहााँ पाउन सलकन्छ।यस के्षत्रमा पयवटन, कृलष पशुपािनको उच्च सम्भावना रहेको छ।  

 

तालिका १: बारेकोट गाउाँपालिकाको वडागत जनसाङ््खखयक लववरण 

वडा 

नं 

घरिजरी 

संख्या 

जनसंख्या िेत्रफि 

(वगय लकलम) 

जन घनत्व पररवारको 

औषत आकार 

मलहिा पजरुष 

अनजपात मलहिा पजरुष जम्मा 
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८ ४३१ १२१४ १२०८ २४२२ ६४.२३ ३८ ५.६ १.०० 

९ ३३० ९०६ १०२४ १९३० १३.८९ १३९ ५.८ ०.८८ 

जम्मा ३५५७ १०६८२ १११०७ २१७८९ ५७७.५० ३८ ६.१ ०.९६ 

श्रोतः  घर ुरी सिेक्षण २०७५ जेठ 

 

घर ुरी सिेक्षण २०७५ जेठ अनुसार बारेकोट गाउाँपालिकाको कुि जनसंया २१७८९ रहेकोछ िने ९ वटै 

वडामा ३५५७ घर ुरी रहेकाछन। के्षत्रफिको लहसाबिे सबैिन्दा ठुिो यो पालिकाको जनघनत्व प्रलत वगव 

लकिोलमटर ३८ रहेकोछ। जनघनत्वको लहसाबिे सबैिन्दा ठुिो वडा नं. ५ हो जस्को जनघनत्व २३४ प्रलत 

वगव लकिोलमटर रहेकोछ िने सबैिन्दा सानो वडा नं. ३ हो जस्को जनघनत्व १७ प्रलत वगव लकिोलमटर 

रहेकोछ। मलहिा िन्दा पुरुष  ेरै िएको यस पालिकामा पररवारको औषत आकार ६.१ प्रलत घर ुरी 

रहेकोछ। 

 

२.२ लवपद् का घटना एवम् िलत लवशे्लषर् 

२०७८ साि फालु्गणमा गररएको यस गाउाँपालिकाको प्रकोप, सङ्कटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखाको 

आ ारमा झाडापखािा, स्वाइनफु्ल, पलहरो, बाढी, अलसनापानी र चट्याङ््ख, सडक दुघवटना, आगिागी, 

वन्यजनु्त आतंक⁄ रेलवज र कोलिड १९ महामारी गरी ९ प्रकारका लवपद्का घटनाहरू लवगतमा हुने गरेको 

पाइएको छ । 
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तालिका २: बारेकोट गाउाँपालिकामा लवगतमा िएका लवपद्का घटनाहरु र यसबाट िएको क्षलत  

लवपद्\कोघटना सािमलहना वडास्थान मानवीर् 

िलत 

भौलतकिलत आलथयकिलत प्राकृलतकिलत सामालजकप्रभाव स्वास्थ्यप्रभाव पजष्ट्यारँ्कोआिार 

झाडापखािा २०६६ जेष्ठ १,२,३,४,५,६,७,८,९ ७१ जना   ५ करोड  डर, त्रास, लवबेद लबरामी, 

कुपोषण 

स्वास्थ्य शाखा, 

छिफि 

स्वाइनफु्ल २०७१ चैत ९ वटै वडा रेकडव 

निएको 

 २ करोड  डर, त्रास, लवबेद लबरामी, स्वास्थ्य शाखा, , 

छिफि 

पलहरो २०७१ साउन २८ 

गते 

 

१- ौिाकोट 

२-सेरी 

८- बानडिा, सक्ला 

४ १५ घर ुरी, १५-१६ 

गाई, १३ बाख्रा, 

खेतबारी (५० रोपनी), 

घट्ट, पुि, बाटो 

५ करोड वनजंगि लबनास लबस्तालपत, मानलसक 

तनाब, डर, त्रास 

अपाङ्गता, 

लबरामी 

स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

२०७६ असार 

२५ 

४,५,७, ६,१,८ १३ ७३ घर ुरी िते्कको, 

पालनको मुहान, 

खेतबारी (१०० रोपनी), 

घट्ट, पुि, बाटो 

१० करोड 

वाढी २०७१ साउन २८ 

गते, २०७६ 

असार २५, 

२०७८ 

सबै वडा - खेतबारी, घट्ट, बाटो, 

पुि, खानेपानी 

 

 

 

२ करोड वनजंगि लबनास लबस्तालपत, 

आवतजावत मा 

समस्या, िोकमारी 

लबरामी स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

२०७७ र २०७८ सबै वडा १ जना १७०० िेडा बाख्रा, 

घोडा, िैसी, अन्नबािी, 

फिफुि, तरकारी 

१० करोड  मानलसक तनाब  स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

कोलबड-१९ २०७६-७७ सबै वडा १ जना १९१ जना पोलजलटि २ करोड  डर, त्रास, लबिेद  स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 
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सडक दुघवटना २०७७ ५ र ८ ३ जना  १ करोड  डर, त्रास, घाइते, डर, त्रास स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

जनावर आतङ्क बषेनी सबै वडा  बािीनािी नर, 

मान्छेिाई टोके्न 

१० िाख  डर, त्रास,  स्वास्थ्य शाखा, 

इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

आगिागी बषेनी सबै वडा  घर, गोठ, जङ्खगि, 

अन्न, पशुचौपाया 

बालषवक ४० 

िाख 

 डर, त्रास,  इिाका प्रहरी 

कायाविय, छिफि 

श्रोत: गाउाँपालिकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखा, २०७८ 
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 २.३ बारेकोट गाउँपालिका प्रमजख र प्राथलमकतामा रहेका प्रकोपहरू 

बारेकोट गाउाँपालिकामा पलहरो, आगिागी, अलसनापानी र चट्याङ््ख, कोलिड-१९,  झाडापखािा, वन्यजनु्त 

आतंक, बाढी, सडक दुघवटना  र स्वाइनफु्ल जस्ता प्रकोप तथा स्वास्थ्य संकटका घटनाहरू लवगतमा हुने 

गरेको पाइएको छ।िगौलिक लहसाबिे लबकट रहेको यस पालिकामा ९ वटा वडाहरू मधे्य अल कांश 

वडाहरुमा पलहरो बारम्बार दोहोरररहने र वषेनी जन नको  ेरै क्षलत गने प्रकोपको रुपमा रहेकोछ। पलहरो 

पलछ आगिागी, अलसनापानी र चट्याङ््ख यस पालिकाका मुय प्रकोपको रुपमा देखखन्छन्।यसै्त कोलिड-

१९, झाडापखािा र स्वाइनफु्ल यस गाउाँपालिकाको िालग प्रमुख स्वास्थ्य संकट लनम्त्त्याउने प्रकोपको रुपमा 

देखखन्छन्। तालिका ३ मा गाउाँपालिकाको प्रकोप तथा स्वास्थ्य संकट स्तरीकरण प्रसु्तत गररएको छ ।   

 

तालिका ३: बारेकोट गाउाँपालिकाको प्रकोप स्तरीकरण 

 प्रकोप झाडापखािा स्वार्नफ्लज पलहरो वाढी अलसनापानी र 

चयाङ्क 

कोलबड-१९ सडक दजघयटना जनावर 

आतङ्क 

आगिागी 

झाडापखािा  झाडापखािा पलहरो झाडापखािा झाडापखािा कोलबड-१९ झाडापखािा जनावर आतङ्क आगिागी 

स्वार्नफ्लज   पलहरो वाढी अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

कोलबड-१९ सडक दुघवटना जनावर आतङ्क आगिागी 

पलहरो    पलहरो पलहरो पलहरो पलहरो पलहरो पलहरो 

वाढी     अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

कोलबड-१९ वाढी जनावर आतङ्क आगिागी 

अलसनापानी र 

चयाङ्क 

     अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

कोलबड-१९       कोलबड-१९ कोलबड-१९ आगिागी 

सडक दजघयटना        सडक दुघवटना आगिागी 

जनावर 

आतङ्क 

        आगिागी 

आगिागी          

जम्मा ४ ० ८ २ ६ ५ २ ३ ६ 

प्रकोप पलहरो आगिागी अलसनापानी र 

चट्याङ्क 

कोलबड-१९ झाडापखािा जनावर आतङ्क वाढी सडक दुघवटना स्वाइनफु्ल 

स्तर १ २ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

श्रोत:  गाउाँपालिकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखा, २०७८  
 

 

२.४ प्रकोपको मौसमी लवशे्लषर् 

बाढी पलहरो जस्ता जिवायु तथा मौसमजन्य प्रकोपका घटना मौसममा लनिवर हुन्छन । मनसुनी हावापानीको 

के्षत्रमा अवखस्थत नेपािमा हावापानीको लवशेषता त्यसै अनुरूप लन ावरण िएको हुन्छ । नेपािमा वालषवक 

वषावको ८० प्रलतशत वषावयामको चार मलहनामा हुने गछव  िने लहउाँ दे वषाव कम मात्र हुने गदवछ । त्यसकारण 
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बाढी, पलहरो जस्ता जिउत्पन्न प्रकोप जेठ देखख असोजसम्मको चार/पााँच मलहनाको अवल मा बढी हुने 

गदवछन् । लहउाँदको समय सुख्खा हुने तथा फागुन चैतमा हावाहुरी पलन बढ्ने हुाँदा आगिागीका घटना पलन 

बढ्छन् । सडक दुघवटनाको कुनै मौसमी प्रकृलत त हुाँदैन तर वषावको समयमा सडक खराब हुने र बाढी 

पलहरोिे पलन सडक दुघवटना बढाउने िएकोिे दुघवटनाहरू बढी हुने गदवछन् । समग्रमा महामारीको पलन 

खासै मौसमी प्रकृलत देखखाँदैन तर झाडापखािा जस्ता महामारी वषाव एवम् गमी समयमा बढी हुने गदवछ ।  

 

प्रकोप पात्रो लवशे्लषणिे प्रकोपको मौसमी प्रकृलत अनुसार पूववतयारीको िालग कुन समयमा केखन्द्रत हुने र 

प्रलतकायवको िालग कुन समयमा तत्पर रहने िने्न योजना तयार गनव मद्दत गदवछ । बारेकोट गाउाँपालिकाको 

सन्दिवमा असारदेखख असोजसम्म बढी लवपद्का घटनाहरू हुन सके्न समय हो । यो समयमा सबैिन्दा बढी 

बाढी तथा डुवानका घटनाहरू हुन सक्छन् । सडक दुघवटना, महामारी र िूकम्प जुनसुकै बेिा पलन हुन 

सक्छ । त्यसैिे वषाव शुरू हुनुिन्दा अगाडी बैशाखमा पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पुनराविोकन गने, 

आवश्यक र तत्काि गनुवपने तयारीहरू गने, संयन्त्र, जनशखि, यन्त्र, उपकरण तयारी अवस्थामा राखे्न गनुव 

पदवछ तालक लवपद्को समयमा लछटो र व्यवखस्थत तररकािे काम गनव सलकयोस् र जन नको क्षलत नहोस्।   

 

तालिका ४: बारेकोट गाउाँपालिकाको प्रकोप पात्रो 

प्रकोप बैसाख जेठ असार साउन िदौ असोज कालतवक मंशीर पौष माघ फागुन चैत्र 

झाडापखािा             

पलहरो             

बाढी             

सडक दुघवटना             

आगिागी              

जनावर आतंक             

अलसनापानी र 

चट्याङ्ख 

            

कोलिड महामारी             

स्वाइनफु्ल             

श्रोत: बारेकोट गाउाँपालिकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखा, २०७८ 

  

२.५ सामालजक सङ्कटासन्नता लवशे्लषर् 
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एउटै लवपद्को घटनाबाट पलन फरक सामालजक समूह र उमेर समूहका मालनसिाइव फरक लकलसमिे प्रिाव 

र असर पदवछ । अपाङ्गता िएका व्यखि, बािबालिका, बृिबृिा,  दीघवरोगी तथा गिववती र लशशुिाइव दु  

खुवाउाँदै गरेका आमाहरु अन्यको तुिनामा लवपद्को उच्च जोखखममा हुने गदवछन् । नेपािमा २०७२ सािको 

िूकम्पमा मृतु्य िएको जनसङ््खयाको ४५ प्रलतशत पुरूष र ५५ प्रलतशत मलहिाको सङ््खया रहेको लथयो ।  

१५.३६ प्रलतशत जनसङ््खया ५ वषव मुलन रहेको यस गाउाँपालिकामा अपेलक्षत गिववतीको सङ््खया ३.०८ 

प्रलतशत छ ।  

 

त्यसै्त २६.८४ प्रलतशत जनसङ््खया १५ वषव मुलनका लकशोर लकशोरीको रहेको छ िने ४.२८ प्रलतशत 

जनसङ््खया ६० वषव मालथको छ । यस गाउाँपालिकामा अपाङ्गता िएको जनसङ््खया ३.०३ प्रलतशत 

(आंलशक-१.१०%, मधे्य-१.०६%, आल क-०.६०% र पुणव-०.२८%) रहेको छ । वृिवृिा, अपाङ्गता िएका 

व्यखि, दीघवरोगी, बािबालिका, गिववती तथा दु  खुवाउने आमा उमेर वा स्वास्थ्य एवम् शाररररक 

संवेदनशीिताका कारण लवपद् एवम् महामारीजन्य प्रकोपको उच्च जोखखममा हुन्छन् ।  लवपद् नू्यनीकरण, 

पूववतयारी, प्रलतकायव सञ्चािन र मानवीय सहायताका िालग काम गदाव यस प्रकारका जोखखममा रहेका 

समुहहरूको फरक आवश्यकता र उनीहरुको संरक्षणिाइव  प्राथलमकतामा राखेर सम्बो न गनुवपदवछ । 

 

तालिका ५: बारेकोट गाउाँपालिकाको संवेदनशीि एवम् जोखखममा रहेको समूह र पररवारको वडागत 

जनसङ््खया  

वडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ जम्मा 

५ वषय मजलनको 

जनसङ्ख्या 

४३० २९४ ४३२ ५०४ ४३४ २५२ ४१८ ३४६ २३७ ३३४७ 

(१५.३६%) 

५-१४ वषय सम्म 

जनसङ्ख्या 

७९४ ६७८ ६७१ ८५८ ६५९ ५३२ ६४९ ६०५ ५१२ ५९५८ 

(२७.३४%) 

६०--६९ वषय सम्म 

जनसङ्ख्या 

१२२ ११३ ६१ १९८ २२५ ७५ ११७ १५७ ५९ ११२७ 

(५.१७%) 

७0 वषय मालथको 

जनसङ्ख्या 

३५ २३ १६ ४४ २४ २५ ३९ ४८ ८ २६२ 

(१.२०%) 

अपेलित गभयवती 

जनसङ्ख्या* 

८२ ५२ ६२ ९२ ६७ ४७ ७८ ८० ५२ ६१२ 

(३.०८%) 

अपाङ्गता भएको 

जनसङ्ख्या 

२७ १०० ६८ १०२ ९२ ९० १३१ ३० २० ६६० 

(३.०३%) 

श्रोत: घर ुरी सिेक्षण २०७५ जेठ र गाउाँपालिका स्वास्थ्य लडलजटि पाश्ववलचत्र *  
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२.६ प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोखखम लवशे्लषर् 

लवद्यमान प्रकोप संकटासन्नता, लवगतमा लवपद् बाट िएको असर, छिफिबाट आएका तथ्य तथा 

सूचनाहरूका साथै अन्य सूचनाहरूको लवशे्लषण समेतको आ ारमा गाउाँबाँसी गाउाँपालिकाको प्रमुख 

प्रकोपहरूको जोखखम स्तर लन ावरण गररएको छ । कुनै पलन प्रकोपको सङ्कटासन्नता समुदाय तथा 

जनसङ््खयाको संवेदनशीिता, लवपद्का घटनाको आवृलि, गाखम्भयवतारप्रिावको लवस्तार जस्ता कुराहरुको 

आ ारमा उच्च, मध्यम र नू्यन गरी जोखखम स्तर लन ावरण गररएको छ । यसरी लवशे्लषण गदाव यस 

गाउाँपालिकामा बाढीपलहरो, आगिागी, अलसनापानी र चट्याङ्खको उच्च जोखखम रहेको देखखन्छ िने कोलिड 

१९, सडक दुघवटना,जनावर आतंक र झाडापखािा रेलवजको मध्यम जोखखम देखखएको छ ।  

 

तालिका ६: बारेकोट गाउाँपालिकाको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखखम लवशे्लषण 

लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 

आवृलि 

(Frequency) 

गखम्भर्यता 

(Intensity) 
प्रभाव(Im

pact) 

जोखखम 

(Impact) 

पलहरो उच्च (३) 

- जलमनको लिरािोपन 

- प्राकृलतक स्रोतको तीब्र दोहन  

- मनसुन तथा जिवायुको बदिाव  

- पलहरोको जोखखमयुि ठाउाँमा बस्ती बसु्न  

- लवकास लनमावणका कामिे बढाएको जोखखम 

वृिबृिा, बािबालिका, अपाङ्गता िएको 

जनसङ््खया 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम 

(३) 

 

मध्यम  

(२)  

उच्च  

(५४) 

आगिागी उच्च (३) 

- बढ्दै गएको सुख्खा याम  

- बषेनी पाखाहरुमा आगो िगाउने  

- लवद्युत सटव िएर हुने बढ्दो घटना  

- बढ्दो शहरीकरण  

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

जनचेतनाको कमजोर अवस्था 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  

(२) 

उच्च  

(३६) 

अलसनापानी 

र चट्याङ्ख 

उच्च (३) 

- जिवायुमा आएको पररवतवन  

- शहरीकरण र लवद्युतीकरणको लवस्तार 

- राम्ररी अलथवङ्ख नगररनु 

- कम गुणस्तरीय लवद्युतीय सामानहरूको प्रयोग 

   जनचेतनाको कमी 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  

(२) 

उच्च  

(३६) 

बाढी मध्यम (२) 

- खोिाको लकनारमा बढेको अलतक्रमण  

- मालथल्लो जिा ार के्षत्रमा जाने पलहरो  

- बाढीको जोखखमयुि ठाउाँमा बसेको बस्ती  

उच्च  

(३) 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम 

२४ 
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लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 

आवृलि 

(Frequency) 

गखम्भर्यता 

(Intensity) 
प्रभाव(Im

pact) 

जोखखम 

(Impact) 

- लवकास लनमावणका कामिे बढाएको जोखखम 

- वृिबृिा, बािबालिका, अपाङ्गता िएको 

जनसङ््खया 

सडक 

दुघवटना 

मध्यम (२) 

- लवस्तार हुाँदै गएको सडक सञ्जाि  

- सडकको कमजोर गुणस्तर  

- मुय राजकागवमा अवखस्थत 

- बढ्दै गएको सवारी सा नको सङ््खया  

- सडक सुरक्षा सम्बन्धी कमजोर बुझाइव 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(२) 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम 

२४ 

जनावर 

आतंक 

मध्यम (२) 

- जिवायुमा आएको पररवतवन 

- वन्यजनु्तको बासस्थानमा क्षलत 

- मानलबय लक्रयाकिापिे वन्यजनु्तको आहारामा 

कलम 

- जनावरिे नोक्सान गने लकलसमको खेतीपाती 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम  

२४ 

कोलिड १९ उच्च (३) 

- उच्च संक्रामक िाइरस  

- कमजोर स्वास्थ पूवाव ार र तयारी 

- साव ानीका उपायहरूको कमजोर पािना 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

- उच्च जोखखम समूहमा रहेको जनसंया 

मध्यम  

(२) 

 

उच्च  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च 

३६ 

 

झाडापखािा 

मध्यम (२) 

- खानेपानी सरफाइको कमजोर अभ्यास 

- कमजोर स्वास्थ पूवाव ार र तयारी 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम 

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम 

२४ 

स्वाइनफु्ल मध्यम (२) 

- उच्च संक्रामक िाइरस  

- कमजोर स्वास्थ पूवाव ार र तयारी 

- साव ानीका उपायहरूको कमजोर पािना 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

मध्यम  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

नू्यन (१) मध्यम 

१२ 

 

 

2.७ सम्भालवत लवपद् जोखखम लवशे्लषर् 

तालिका ७: बारेकोट गाउाँपालिकाको सम्भाव्य लवपद् जोखखम लवशे्लषण  
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प्रमुखलवपद् उच्चजोखखमव

डा 

उच्चजोखखमवस्ती

हरू 

जोखखममारहेकोपूवाव

 ार 

जोखखममारहेकाघर

 ुरी 

जोखखममारहेकोजनसं

या 

पलहरो ५ 

 

 

४ 

 

 

७ 

 

 

१ 

 

 

२ 

 

 

६ 

 

 

८ 

 

 

 

३ 

 

 

 

९ 

िैिौखाना, 

तोिखान, काउिी 

 

मैना, बोरालजरी, 

साकीगाउ, 

तिगााँउ, 

ठकुरीलजरी 

सुवाकोट, स्यािा 

कोलटलि, 

 ौिाकोट,  

 

बयिा, लसल्पाचौर, 

तखल्लआगर 

 

शेरी, ऐरना, 

 

 

तााँसी,  ुमा, 

काकीलजउिा 

 

 

बन्डिा, जुगेना, 

सेपुखोिा, 

डााँडागाउाँ 

 

 

मुल्साम, रुखिि, 

बुडागााँउ 

 

 

साक्ला, खारी, 

काखप्त 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, स्वास्थ्य, वडा 

कायाविय 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, 

काठेपुि 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, 

झोिङे्गपुि 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, स्वास्थ्य, 

झोिङे्गपुि 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, वडा 

कायाविय, 

झोिङे्गपुि 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

२०० 

 

 

३०० 

 

 

१५० 

 

 

२५० 

 

 

१५० 

 

 

१५० 

 

 

१५० 

 

 

 

२०० 

 

 

 

१५० 

१००० 

 

 

१५०० 

 

 

७५० 

 

 

१२५० 

 

 

७५० 

 

 

७५० 

 

 

७५० 

 

 

 

१००० 

 

 

 

७५० 
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जलमन, लव ुत, वडा 

कायाविय, 

झोिङे्गपुि 

बाढी १ 

 

 

 

२ 

 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

 

५ 

 

 

६ 

 

 

७ 

 

 

८ 

 

 

९ 

लसपावचौर, 

कोलटलि, 

 ौिाकोट, 

तलिआगर, छेडा 

 

लििा, घाट, 

रोकाय गाउाँ  

 

 

रुखिि बुढागाउाँ 

 

 

 

गोठगाउ, लजरी 

मैना 

 

 

घाटबजार, 

तोिखान, काउिी 

 

काकीजु्यिा, 

तालस,  ुम 

 

 

सुवाकोट, स्यािा, 

लसम्तरा 

 

 

जुगेना, सेपुखोिा, 

अ ेरीखोिा 

 

िामातरा, 

सक्लाचौर 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, 

काठेपुि 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, वडा 

कायाविय, 

झोिङे्गपुि 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, स्वास्थ्य, वडा 

कायाविय 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, 

झोिङे्गपुि 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत 

 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, स्वास्थ्य, 

झोिङे्गपुि 

खानेपानी, सडक, 

लबध्यािय, खेलतयोग्य 

जलमन, लव ुत, वडा 

२५० 

 

 

१५० 

 

 

२०० 

 

 

 

 

३०० 

 

 

२०० 

 

 

१५० 

 

 

१५० 

 

 

१५० 

 

 

१५० 

१२५० 

 

 

७५० 

 

 

१००० 

 

 

 

 

१५०० 

 

 

१००० 

 

 

७५० 

 

 

७५० 

 

 

७५० 

 

 

७५० 
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कायाविय, 

झोिङे्गपुि 

अलसनापा

नी र 

चयाङ्क 

सबै वडाहरु सबै वस्तीहरु घर, िवन र लव ुत 

 

३५५७ २१७८९ 

आगिागी सबै वडाहरु सबै वस्तीहरु वनजंगि, घर, 

लबध्यािय, स्वास्थ्य, 

वडा कायाविय र 

लव ुत 

३५५७ २१७८९ 

कोलबड-१९ सबै वडाहरु सबै वस्तीहरु - ३५५७ २१७८९ 

झाडापखा

िा 

सबै वडाहरु सबै वस्तीहरु - ३५५७ २१७८९ 

जनावर 

आतङ्क 

सबै वडाहरु सबै वस्तीहरु घर, लबध्यािय, 

स्वास्थ्य, वडा 

कायाविय र 

खेलतपाती 

३५५७ २१७८९ 

 

२.८ लवपद्को अनजमालनत पररदृष्य 

बारेकोट गाउाँपालिकाको बहुप्रकोपको अवस्थािाइव हेदाव पलहरो, आगिागी, अलसनापानी, चट्याङ्ख, बाढी, 

सडक दुघवटना, , जनावर आतंक, कोलिड १९ महामारी र झाडापखािा जस्ता लवपद् एवम् महामारीजन्य 

स्वास्थ्य संकटको जोखखम देखखन्छ । छिफिबाट गररएको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लवशे्लषणबाट प्रते्यक 

वषव दोहोरररहने बाढीपलहरोबाट मात्र १८५० घर ुरी उच्च जोखखममा रहेको देखखएको छ िने ९२५० 

जनसङ््खयािाइव प्रत्यक्ष प्रिाव पने देखखएको छ ।  

 

बाढीपलहरोसाँगै आगिागी, अलसनापानी, चट्याङ्ख र महामारीजन्य लवपद्को प्रिाव पलन  ेरै हुनसके्न देखखन्छ 

। यसप्रकार लवपद् बाट गाउाँपालिकाको िगिग ४०-४५ प्रलतशत जनसङ््खया प्रिालवत हुाँदा संवेदनशीि तथा 

जोखखममा रहेको समूहको अनुमालनत जनसङ््खया तालिका ९ लदइएअनुसार हुनसके्न आाँकिन गररएको छ 

। प्रलतकायवका क्रममा उि संवेदनशीि समूहमा रहेको जनसङ््खयािाई प्राथलमकता राखेर उनीहरूको 

लवशेष आवश्यकता र संरक्षणको प्रवन्ध गनुवपदवछ र लवषय के्षत्रगत पूववतयारीमा यसै अनुरुप तयारी गनुव पदवछ 

।  

 

तालिका ८: संवेदनशीि एवम् जोखखममा रहेको समूहको वडागत जनसङ््खया 
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 जोखखममा 

समूह 

 

 

वडा नं. 

१ वषय मजलनको 

अनजमालनत 

जनसङ्ख्या 

५ वषय मजलनको 

अनजमालनत 

जनसङ्ख्या 

१५ वषय मजलनको 

अनजमालनत 

जनसङ्ख्या 

६० वषय 

मालथको 

अनजमालनत 

जनसङ्ख्या 

अपेलित 

गभयवती 

जनसङ्ख्या 

अपाङ्गता 

भएको 

जनसङ्ख्या 

* 

जम्मा 

अनजमालनत 

१ 63 317 972 197 82 27 1658 

२ 40 202 618 125 52 100 1137 

३ 48 240 737 149 62 68 1304 

४ 71 354 1084 219 92 102 1922 

५ 52 258 791 160 67 92 1420 

६ 36 182 557 113 47 90 1025 

७ 60 301 921 186 78 131 1677 

८ 61 307 941 190 80 30 1609 

९ 40 201 615 125 52 20 1053 

जम्मा 471 2362 7236 1464 612 660 12805 

श्रोत: अनुमालनत जनसङ््खया २०७८/७९  र घर ुरी सिेक्षण २०७५ जेठ  *  

 

बाढी पलहरो जस्ता लवपद्िे सडकहरू अवरुि हुनुको साथै लवद्युत तथा सचार संरचनाहरूमा क्षलत िएर 

सेवा अवरूि हुन पुग्छ । खोज उिारका िालग सूचना आदान प्रदानमा समस्या हुन्छ । सडक अवरूि 

हुाँदा घाइतेहरूको उिार र उपचारमा समस्या हुनका साथै मानवीय सहायता सामग्रीहरू प्रिालवत 

समुदायसम्म पुर् याउन र सहायताकमीहरू त्यहााँ पुग्न नसके्न अवस्था आउाँछ । बाढी, पलहरो तथा 

आगिागीका कारण ठूिो जनसङ््खया लवस्थालपत हुने हुाँदा बसोबासको प्रवन्ध गनुवपने हुन्छ । वन्यजनु्त 

आतंक, बािी तथा पशुमा िागे्न कीटजन्य प्रकोप तथा रोगका कारण कृलष के्षत्रमा क्षलत िई खाद्यान्न संकटको 

अवस्था सृजना हुन्छ ।  

 

महामारीजन्य लवपद् लछटो फैिनुका साथै प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्यमा असर पने हुाँदा दैलनक जनजीवन नराम्ररी 

प्रिालवत हुन पुग्छ । यस्तो पररखस्थलतमा सकेसम्म तत्काि र प्रिावकारी रूपमा स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन 

तथा मानवीय सहायतामा जुट्नु, संक्रलमत एवम् घाइतेहरूको तत्काि उिार गरी जीवन रक्षाको िालग 

उपचारको प्रवन्ध गनुव, प्रिालवत तथा लवस्थालपतहरूिाइव मानवीय सहायता उपिब्ध गराउनु र जनजीवन 

क्रमश: सामान्य अवस्थामा ल्याउन पहि गनुव गाउाँपालिकाको प्राथलमक दालयत्व हुन्छ । यसको िालग 

आवश्यक र पयावप्त पूववतयारीको जरूरत पदवछ ।  
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२.९ गाउँपालिकाको िमता लवशे्लषर् 
 

लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकटको प्रिावकारी प्रलतकायव, पयावप्त पूववतयारी र लवपद् पलछको पररखस्थलतिाइव 

यथाशीघ्र समान्य अवस्थामा फकावउन तथा लवपद् जोखखम नू्यनीकरणका गलतलवल हरू संचािन गनव 

आवश्यक पने संस्था, संरचना, नीलत, कानून, योजना, पूवाव ार, िौलतक स्रोत सा न, प्राकृलतक स्रोत, 

सामालजक स्रोत, आलथवक स्रोत र मानवीय स्रोतको लवद्यमान अवस्थाको िेखाजोखा र गाउाँपालिकाको लवपद् 

प्रलतकायव क्षमता सुदृढ गनवको िालग गाउाँपालिकाको क्षमता अलिवृखिको आवश्यकता लवशे्लषण तालिका ९ 

मा प्रसु्तत गररएको छ । 
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तालिका ९: बारेकोट गाउाँपालिकाको क्षमता लवशे्लषण 

िेत्र अवस्था लवशे्लषर् आवश्यकता लवशे्लषर् 

कानून, नीलत योजना - लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन/लनयमाविी बनेको, 

- लवपद व्यवस्थापन नीलत नबनेको 

- गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य नीलत एवम् स्वास्थ्य ऐन तयार बनेको, 

- लवपद् कोष सञ्चािन सम्बन्धी कायवलवल  बनेको,  

- गाउाँपालिका स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव 

योजना नबनेको, 

- स्वास्थ्य संकट प्रलतकायव योजना नबनेको ।  

- पालिका स्तरमा बनेका लबलिन्न के्षत्रका ऐन, लनयमाविी, नीलत एवम् कायवलवल  

स्वीकृत गरी कायावन्वयनमा ल्याउनु पने, 

- लवपद् व्यवस्थापन नीलत बनाउनु पने,  

- लवपद् जोखखम नू्यनीकरण एवम् व्यवस्थापन नीलत तथा कायवयोजना बनाउनु पने, 

- जोखखम सूचूलचत के्षत्रगत लवकास योजना बनाउनु पने । 

संस्था एवम् संरचना - स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन िएको, 

- वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन िएको, 

- जिवायु पररवतवन तथा लवपद् व्यवस्थापन लवषयगत सलमलत गठन 

निएको,  

- स्थानीय आपत्कािीन कायव संचािन केन्द्रको स्थापना र संचािन 

निएको 

- गाउाँपालिका तहमा दु्रत प्रलतकायव टोिी गठन िएको (वडा स्तरीय 

निएको)। 

- खोज उिार, प्राथलमक उपचार, लवपद् िेखाजोखा कायावदि गठन गनुवपने, 

- जनप्रलतलनल  र कमवचारीिाइव अलिमुखीकरण गनुवपने, 

- वडा तहमा दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन गनुवपने, 

- स्थानीय आपत्कािीन कायव संचािन केन्द्रको स्थापना र संचािन गनुवपने ।  

पूवाव ार तथा  िौलतक 

श्रोत सा न 

- वडा नं. ३ बाहेक सबै वडाहरुमा सडक पहुाँच पुगेको, 

- सबै वडामा सबै बस्तीमा लवद्युत नपुगेको,  

- खानेपानी र सरसफाइव पहुाँच िएको, 

- गाउाँपालिकामा 44 वटा लवद्यािय रहेको, 

- गाउाँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू (प्राथलमक स्वस्थ्य केन्द्र-१,  

स्वास्थ्य चौकी-३, आ ारिूत स्वास्थ्य केन्द्र-५,  सामुदालयक स्वास्थय 

एकाई-१, बलथवङ््ख सेन्टर-४), 

- गाउाँपालिकामा एउटा एमु्बिेन्स नरहेको, 

- गाउाँपालिकामा दमकि निएको  ।  

- सबै वडामा आपत्कािीन प्रयोजनका िालग खुिा के्षत्रको पलहचान गनुवपने, 

- आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सलकने सामुदालयक िवन तथा खुिा ठाउाँमा 

सडक, खानेपानी र सरसफाइव पूवाव ार लनमावण गनुवपने, 

- प्रते्यक वडामा सामान्य खोज उिारका सामग्रीहरू, प्राथलमक उपचार एवम् 

स्वास्थ्य एवम् व्यखिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू  तयारी राख्नुपने । 

प्राकृलतक श्रोत - वनके्षत्र  रहेको 

- खुिा चउर रहेको 

- नदीनािा रहेको 

- पानीका मुहान ताि पोखरी र वन के्षत्रको संरक्षण गनुवपने 

- आपत्कािीन आश्रयस्थि बनाउन सलकने खुिा ठाउाँको पलहचान गरी सडक 

खानेपानी र सरसफाइव पूवाव ारहरूको तयारी गनुवपने । 
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- पानीका मुहान रहेको 

- बााँसघारी नरहेको 

सामालजक श्रोत - टोि सु ार सलमलत नरहेको 

- आमा समूह 

- युवा संस्था सबै वडामा नरहेको 

- बाि क्लब सबै वडामा रहेको 

- सामुदालयक िवन १, २ र ८ नं. वडाहरुमा रहेको 

- ५१ वटा सहकारी संस्था रहेको 

- सामालजक संघ संस्थाहरु रहेको 

- सामालजक संस्था तथा स्रोतहरूिाइव  लवपद् नू्यनीकरण तथा पूववतयारीमा संिग्न 

गराउने र पररचािन गने नीलत र कायवक्रम बनाउनु पने ।  

- सामालजक संस्थाहरूको संयन्त्र बनाइव उनीहरूको श्रोतिाइव एलककृत रुपमा 

पररचािन गनुवपने 

- सामालजक संस्थाहरूको लवपद् व्यवस्थापन तथा प्रलतकायव क्षमता बढाउनुपने 

आलथवक श्रोत - एउटा बैंक रहेको । 

- ५१ वटा सहकारी संस्था छन् 

- लवपद् कोष रहेको (40 िाखलवपद् कोष रहेको) 

 

- नीलत तथा प्रलक्रया तय गरी आलथवक के्षत्रिाइव लवपद् जोखखम नू्यनीकरणमा िगानी 

गने र श्रोत पररचािन गनुवपने 

- सहकारी संस्था तथा बचत समूहिे आफ्ना सदस्यहरूका िालग आपत्कािीन 

सहायता कोषको प्रवन्ध गनुवपने 

- बीमा कम्पनीहरूसाँग समन्वय गरी लवपद् बीमाको शुरूवात तथा प्रव वन गनुवपने 

मानवीय श्रोत  - उिार तथा सुरक्षा कमी ७७ जना नेपाि प्रहरी 

- स्वस्थ्यकमी ४५ जना छन् 

- िूकम्प प्रलतरो ी घर बनाउन सके्न लमस्त्री छन्  

- अस्थायी आवास लनमावण गनव सके्न जनशखि छन्  

- लवपद् सम्बन्धी तालिम लदनसके्न  छन्  

- गाउाँपालिकामा रहेको जनशखििाइव संगलठत रूपमा लवपद् प्रलतकायव र 

पूववतयारीमा पररचािनको िालग तयारी गनुवपने 

- वडा तहमा लवपद् प्रलतकायव टोिी तयार गरी तालिम लदएर प्रथम सामुदालयक 

उिारक (First Community Responder) तयार गनुवपने  

- िूकम्प प्रलतरो ी घर बनाउन सके्न जनशखििाइव संगलठत गरी क्षमता अलिवृखि 

गनुवपने । 

- वडा तहमा स्वास्थ्य संस्थासाँग समन्वय गरी प्राथलमक उपचार टोिी तयार गनुवपने 

- लवपद् िेखाजोखा गनवसके्न जनशखि वडा तहमा तयार गनुवपने 

- प्रते्यक वडामा स्वास्थ्य संस्था अन्तरगत दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन गनुवपने । 
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२.१० लवषर्िेत्र तथा कार्य लजमे्मवारी 
 

यस बारेकोट गाउाँपालिकािे स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र 

कायावन्वयनका िालग लवश्ववयापी तथा रालरि य तहमा िएका लवषयगत के्षत्रको अभ्यास, स्थानीय आवश्यकता 

र गाउाँपालिकाको संस्थागत संरचना अनुसार सातवटा लवषयगत के्षत्र लन ावरण गररएको छ । लवषयगत के्षत्रको 

लजमे्मवारी देहाय बमोलजम रहको छ ।  

 

तालिका १०: लवषयगत के्षत्र र यसको नेतृत्व 

क्रसं लवषयगत के्षत्र नेतृत्व / शाखा 

१ समन्वय, खोज तथा उिार लवषय के्षत्र गाउाँपालिका प्रमुख – गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

शाखा: वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन शाखा 

२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषण लवषय के्षत्र संयोजक - सामालजक लवकास लवषयगत सलमलत 

शाखा: स्वास्थ्य शाखा 

३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य 

सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषय के्षत्र  

संयोजक - वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन लवषयगत 

सलमलत 

शाखा: वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन शाखा 

४ खानेपानी सरसफाइव तथा स्वस्छता प्रविवन लवषय 

के्षत्र 

संयोजक - सामालजक लवकास लवषयगत सलमलत 

शाखा: खानेपानी तथा सरसफाई शाखा 

५ आपत्कािीन संरक्षण तथा लशक्षा लवषय के्षत्र संयोजक - सामालजक लवकास लवषयगत सलमलत 

शाखा: लशक्षा शाखा 

६ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषय 

के्षत्र 

संयोजक - वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन लवषयगत 

सलमलत 

शाखा: गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव संचािन केन्द्र  

७ जीलवकोपाजवन, पुनस्थावपना तथा शीघ्र पुनिावि 

लवषयगत के्षत्र  

संयोजक - पूवाव ार लवकास लवषयगत सलमलत 

शाखा: पूवाव ार लवकास शाखा 

 

२.१०.१ समन्वर्, खोज तथा उद्धार लवषर्गत िेत्र 

गाउाँपालिका के्षत्रमा कुनै पलन लवपद्को घटना वा स्वास्थ्य संकटको खस्थलत हुनासाथ तत्काि प्रलतकायवमा 

जुटेर मानवीय जीवन रक्षा तथा सम्पलिको सुरक्षा गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा ल्याउनु पने हुन्छ। 

यसका िालग गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षको हैलसयतिे लवपद् प्रलतकायवको समू्पणव 

नेतृत्व गाउाँपालिका प्रमुखिे गनुवपदवछ । लवपद्को पररखस्थलतमा एकालतर अन्य लवषयगत के्षत्रका साथै 

गाउाँपालिका मातहतका स्रोत सा न र सबै संयन्त्रहरू प्रलतकायवका िालग पररचािन गनुवपदवछ । लवपद्को 

प्रिाव अनुसार बाह्य सहयोगको िालग गाउाँपालिकालित्र र बालहर, लजल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय 

लनकायहरूसम्म समन्वय गनुवपदवछ । लवपद् पूववतयारीका िालग सरोकारवािा लनकायहरूसाँग लनरन्तर 

समन्वय र सहकायव गने तथा लवपद्को समयमा लवपद् प्रिालवत समुदायमा तुरून्त खोज उिार, प्राथलमक 

उपचार र राहत लवतरणको िालग समन्वय गने, लवपद् प्रिालवतहरूको पलहचान गरी पररचयपत्र उपिब्ध 
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गराउने, मालनसको मृतु्य िएमा सनाखत गरी शव व्यवस्थापन (वा हस्तान्तरण) को प्रवन्ध लमिाउने र यसको 

िालग समयमै आवश्यक पूववतयारी गनुव समन्वय, खोज तथा उिार के्षत्रको मुय काम हो । यस लवषयगत 

के्षत्रको नेतृत्व गाउाँपालिका प्रमुखिे गदवछन् । गाउाँपालिकामा रहेका सुरक्षा लनकाय, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

लनजी के्षत्रका प्रलतलनल  र अन्य सबै लवषय के्षत्रका संयोजनकहरू यसमा सदस्य रहन्छन् । गाउाँपालिकाका 

प्रमुख प्रशासकीय अल कृत यस लवषयगत के्षत्रको सदस्य सलचवको रूपमा रहन्छन् । 

 

२.१०.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् िेत्र 

लवपद्को समयमा खोज उिार कायवसाँगै घाइतेहरूको जीवन रक्षाको िालग प्राथलमक उपचार सेवा आवश्यक 

पदवछ । त्यसपलछ गम्भीर प्रकृलतका घाइतेहरूको िालग थप उपचारको प्रवन्ध गनुव पदवछ। प्रिालवत समुदाय 

तथा आश्रयस्थिमा स्वास्थ्य सेवािाइव लनरन्तरता लदनु पने हुन्छ ।  

 

महामारीजन्य लवपद् तथा स्वास्थ्य संकटको समयमा स्वास्थ्य के्षत्रको प्रमुख िूलमका हुन्छ । लवपद् प्रिालवत 

समुदायका बािबालिका बृिबृिा गिववती तथा दु  खुवाउने आमाहरूको िालग थप पोषणयुि खानाको 

आवश्यकता पदवछ । गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संरचना र क्षमताको पररचािन गरी प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य 

सेवा र पोषणको प्रवन्ध गनुव यस लवषयगत के्षत्रको प्रमुख लजमे्मवारी हो । साथै यस लवषयगत के्षत्रिे कोलिड-

१९ िगायतका महाव्या ीको संक्रमण, स्वास्थ्य संकटको रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको कायव समेत 

गनेछ । यस लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व गाउाँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको संयोजकिे गदवछन् िने 

गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सदस्य सलचव रहन्छन् । गाउाँपालिकामा  रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा 

अस्पतािहरू र स्वास्थ्य तथा पोषणको के्षत्रमा काम गने  संस्थाका प्रलतलनल हरु यस लवषयगत के्षत्रका 

सदस्यको रुपमा रहन्छन् । 

 

२.१०.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषर् िेत्र 

गाउाँपालिका के्षत्रमा कुनै पलन लवपद्को घटना वा स्वास्थ्य संकटको खस्थलत हुनासाथ त्यसबाट लवस्थालपत तथा 

प्रिालवत िएकाहरुिाइव बस्नको िालग आश्रयस्थि र आश्रयस्थिमा बसेका वा समुदायमै रहेका 

प्रिालवतहरूिाइव चामि, दाि, नुन, तेि आलद खाद्य सामग्री उपिब्ध गराउने, खानेकुरा पकाउनको िालग 

आवश्यक प्रवन्ध लमिाउने ओढ्ने ओछ्याउने िगायतका गैर खाद्य सामग्री एवम् िगाउने कपडाको प्रवन्ध 

गने । महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको समयमा क्वारेखन्टन एवम् आइसोिेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गने, खोज 

उिार,  राहत एवम् स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खररद तथा िण्डारण एवम् ढुवानीको व्यवस्था गने, लवपद् 

िेखाजोखा िगायतका कामको िालग आवश्यक बन्दोबस्ती लमिाउने यस लवषय के्षत्रको मुय लजमे्मवारी हो 
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। यस लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकिे गदवछन् िने 

लवपद् व्यवस्थापन सम्पकव  अल कृत सदस्य सलचवको रुपमा रहन्छन्।  

 

२.१०.४ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वस्थता प्रवद्धयन लवषर् िेत्र 

लवपद् पिात प्रिालवत समुदायमा खानेपानी तथा सरसफाइवका पूवाव ारहरूमा क्षलत पुग्छ । लवस्थालपतहरूिे 

आश्रय लिएको आश्रयस्थिमा खानेपानी र सरसफाइको उलचत र पयावप्त प्रवन्ध गनुव पदवछ । लवपद्पलछ 

सरसफइव र स्वच्छताको उलचत प्रवन्ध निएमा लवलिन्न महामारी फैलिन सक्छ । लवपद् प्रिालवतहरूको िालग 

स्वच्छ र पयावप्त खानेपानी तथा सरसरफाइको प्रवन्ध गनुव, लवपद् प्रिालवत समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थि 

वा क्वारेखन्टन र आइसोिेसन केन्द्रहरुमा खानेपानी एवम् सरसफाइवको प्रवन्ध तथा स्वस्थता प्रव वन गनुव, 

प्रिालवतहरूको िालग मापदण्ड अनुसारको सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रव वनका सामग्रीहरूको सुलनलिता 

गनुव,  लवपद्जन्य घटनाबाट लसजवना िएका फोहोरहरू सरसफाई गनुव, मरेका पशुपंक्षीहरूको व्यवस्थापन 

गनुव, व्यखिगत सरसफाईको िालग स्वच्छता सम्बन्धी सरसामानहरू (जसै्तः  हाईलजन लकट, लपयुष, क्लोररन, 

डस्टलवन, आलद) उपिब्ध गराउने, लवपद् बाट क्षलत िएका खानेपानी तथा सरसफाइवका पूवाव ारहरू 

पुनस्थावपना गनव सहयोग गनुव यस लवषयगत के्षत्रको मुय लजमे्मवारी हो । खानेपानी सरसफाई तथा स्वस्थता 

प्रविवनको के्षत्रमा काम गने संस्थाका प्रलतलनल हरू यस लवषयगत के्षत्रको सदस्य रहन्छन् । 

 

२.१०.५ संरिर् तथा आपत्कािीन लशिा लवषर् िेत्र 

लवपद्को घटना पलछ पररवारहरू लवस्थालपत हुन्छन् । कलतपय बािबालिकािे अलविावक गुमाउाँछन् । यस्तो 

अवस्थामा मलहिा र बािबालिकामालथ लहंसा बढ्छ । बारेकोट गाउाँपालिकामा  ेरै लवद्याियहरू बाढी, 

आगिागी, चट्याङ््ख जस्ता प्रकोपको जोखखममा छन् र लवगतमा पलन प्रिालवत हुाँदै आइरहेका छन्। २०७२ 

सािको िूकम्पबाट पलन थुपै्र लवद्याियहरूमा क्षलत पुग्यो । यो िन्दा ठूिो िूकम्प आएको खण्डमा अल कांश 

लवद्याियमा क्षलत पुग्छ ।  

 

कोलिड-१९ को महामारीको कारण िामो समयदेखी लवद्याियहरू बन्द छन् । संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत 

के्षत्रिे लवपद् को समयमा लकशोरी, गिववती मलहिा, सुते्करी, अपाङ्गता िएका व्यखिहरू, लशशु, 

बािबालिका, बृिबृिाहरूिाई संरक्षण गने, उनीहरूको आवश्यकता बमोलजमका सरसामानहरू जसै्तः  

सेनेटरी प्याड, खेिकुदका सामान आलद उपिब्ध गराउने, घरपररवारका सदस्य गुमाएकाहरू तथा लवपद्का 

कारण त्रलसत व्यखिहरूिाई मनोसामालजक परामशव सेवा लदने र लहंसामुि वातावरण लसजवना गने जस्ता 

लजमे्मवारी लनवावह गनुव पदवछ ।  
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लवद्याियहरू क्षलत िएमा वा िौलतक उपखस्थलतमा लवद्यािय सञ्चािन गने अवस्था निएमा तत्काि शैलक्षक 

लनरन्तरताको िालग वैकखल्पक व्यवस्था गने र सामान्य अवस्थामा यसको िालग पूववतयारी तथा सुरलक्षत 

लवद्यािय कायवढााँचािाइव कायावन्वयन गनव सहयोग गने, वैकखल्पक लसकाइव लनरन्तरताको िालग उपयुि 

ठाउाँको पलहचान गरी आवश्यक सामग्रीहरूको तयारी गने, सुरलक्षत लसकाइवको वातावरण तयार गरी शैलक्षक 

गलतलवल हरूिाइव लनरन्तरता लदने, संरक्षण तथा लशक्षा के्षत्रको क्षलत र आवश्यकताको िेखाजोखा गरी 

पुनस्थावपन र पुनलनवमावणमा सहयोग गने  र लवद्यािय माफव त स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् सुरक्षा सम्बन्धी चेतना 

समुदायमा लवस्तार गनव सहयोग गने यस लवषयगत के्षत्रको मुय लजमे्मवारी हो ।  

 

गाउाँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको संयोजकिे यस लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व गदवछन् िने लशक्षा 

शाखा प्रमुख सदस्य सलचव रहन्छन् । गाउाँपालिकामा रहेका संरक्षण तथा लशक्षा के्षत्रमा काम गने संस्थाका 

प्रलतलनल हरू यस लवषयगत के्षत्रको सदस्य रहन्छन् । 

 

२.१०.६ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषर् िेत्र 

लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना तजुवमा गनव लवपद्साँग सम्बखन्धत र अन्य सामालजक 

आलथवक तथ्याङ्कको आवश्यकता पदवछ । अझ लवपद् पिात खोज उिार राहत र प्रलतकायवका कामहरू अलघ 

बढाउन लवपद्को सामान्य तथा लवषयगत क्षलतको तथ्याङ्क आवश्यक पदवछ । यस लवषय के्षत्रिे लवपद्को क्षलत 

तथा नोक्सानीको िेखाजोखा गने यी सूचनाहरूिाइव व्यवस्थापन गने र लवषयगत के्षत्रका लववरणहरू 

सम्बखन्धत के्षत्रिाइव उपिब्ध गराइव पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र कायावन्वयनमा सहयोग गदवछ ।  

 

वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत, वडा कायाविय र स्थानीय सुरक्षा लनकायसाँग समन्वय गरी प्रारखम्भक 

दु्रत िेखाजोखा गरी तत्काि लवपद्को क्षलतको सूचना संकिन गने संयन्त्र लवकास गने । क्षलतको प्रारखम्भक 

िेखाजोखा तथा के्षत्रगत आवश्यकता िेखाजोखा गनव गृह मन्त्राियिे तयार गरेको लवपद् िेखाजोखा 

मागवदशवनको आ ारमा आवश्यक फारम तयार गने र तालिम लदइव जनशखि तयार गने । क्षलतको 

िेखाजोखाको आ ारमा प्रिालवतहरूको वगीकरण गरी पररचयपत्र उपिब्ध गराउन स्थानीय लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलतिाइव सहयोग गने। लवपद्का सूचनाहरू गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा 

व्वस्थापन गने र लन ावररत प्रलक्रया बमोलजम लजल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा 

अदान प्रदान गने यस लवषयगत के्षत्रको मुय लजमे्मवारी हो । 
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यस लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकिे गनेछन िने 

स्थानीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्र हेने अल कृत सदस्य सलचवको रुपमा रहनेछन् । नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी िगायत लवपद् िेखाजोखा के्षत्रमा अनुिव िएका र स्वयम् सेवक पररचानि गने क्षमता िएका 

स्थानीय संस्थाहरू यसका सदस्यका रुपमा रहनेछन् । 

 

२.१०.७ जीलवकोपाजयन, पजनस्थायपना तथा शीघ्र पजनिायभ लवषर् िेत्र 

यस लवषयगत के्षत्रिे लवपद्को कारण अवरूि हुन पुगेका अत्यावश्यक सेवाहरू (जसै्तः  सडक, लवद्युत, 

खानेपानी, टेलिफोन) तत्काि सुचारू गने र त्यस्ता सेवा प्रदान गने लनकायका कायावियहरूमा क्षलत पुगेमा 

वैकखल्पक व्यवस्था गने, सामालजक आलथवक पूवाव ार र अवस्थािाई चिायमान बनाई जनजीवनिाई सामान्य 

बनाउने लजमे्मवारी लनवावह गदवछ । लवपद् पिात लवस्थालपतहरूिाइव तत्काि अस्थायी आश्रयस्थि व्यवस्थापन 

गनव तथा आवास, खानेपानी, सरसफाइव िगायतका अस्थायी पूवाव ार तयार गनव सहयोग गदवछ ।  

 

त्यसैगरी पुनस्थावपनको चरणमा स्थायी संरचनाहरू पुनलनवमावण नहुाँदासम्मको िालग अस्थायी संरचना तथा 

पूवाव ार तयार गने काम गदवछ। आपत्कािीन अवस्थामा पूवाव ार क्षलत िएर आवतजावत अवरूि िएमा 

सेवा सुचारू गनवका िालग तत्काि अस्थायी पूवाव ार तयार गने । प्रिालवत समुदायसम्म राहत तथा 

प्रलतकायवको पहुाँच सहज बनाउन तत्काि अस्थायी पूवाव ारहरूको लवकास गने । गाउाँपालिकािे कुनै पलन 

पूवाव ार लनमावण गदाव मापदण्ड बमोलजम र लवपद् सुरलक्षत िएको सुलनलित गने । आपत्कािीन प्रयोजनका 

िालग अस्थायी आश्रयस्थि, त्यसमा आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइवका पूवाव ारहरू तयार गने ।  

 

लवपद् बाट क्षलत िएका संरचना तथा पूवाव ारहरूको पुनलनमावण गदाव बहुप्रकोपको जोखखमबाट सुरलक्षत 

स्तरीय मापदण्ड अनुसार िएको सुलनलित गने । यस लवषयगत के्षत्रको काम लवपद्को तत्कािको 

अवस्थादेखख पुनलनवमावणको काम नसलकाँ दासम्म िामो समयसम्म पलन चल्न सक्छ र लवपद् व्यवस्थापनका 

चारबटै चरणमा काम गनुवपने हुन्छ । यस लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व पूवाव ार लवकास सलमलतको संयोजकिे 

गनेछन् िने पूवाव ार लवकास शाखा प्रमुख यसको सदस्य सलचवको रूपमा रहनेछन् । मालथ उखल्लखखत 

लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व र सदस्य संस्थाहरूको लववरण अनुसूची- ३ मा राखखएको छ । 
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खण्ड तीन :  पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना 

 

३.१ सामान्य पूवयतर्ारी र्ोजना 

बारेकोट गाउाँपालिका बहुप्रकोपको जोखखममा छ । लवपद्को सम्भावना र त्यसबाट हुनसके्न जन नको क्षलत 

कम गनव  र पयावप्त पूववतयारी गरी लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट प्रलतकायव क्षमता सुदृढ गनव गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलतिे पूववतयारीका लवलिन्न गलतलवल हरू लनयलमत रूपमा गनुवपने हुन्छ । लवपद् पूववतयारी र 

लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनिाइव लवकासका गलतलवल हरूमा जोडेर जोखखमका स्रोतहरूको 

नू्यनीकरण गदै प्रलतकायवका िालग आ ार तयार गनव सामान्य पूववतयारीका रूपमा देहाय बमोलजमको 

कायवयोजना तयार गररएको छ ।  

 

तालिका ११: पूववतयारीका तथा प्रलतकायव योजनाहरु 

ि.सं. सामान्य पूवयतर्ारीका कार्यहरु समर् स्थान पररमार् मजख्य लजमे्मवारी 

१ गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव सञ्चािन 

केन्द्रमा सञ्चार एवम् खोज उिार तथा प्राथलमक 

उपचार सामग्रीको प्रवन्ध गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ 

 

गाउाँपालिकाका सबै वडामा समुदायमा आ ाररत 

खोज उिार कायवदि गठन गने 

तत्काि वडा प्रते्यक वडामा  वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

३ प्रदेश र केन्द्रीय तहसाँग समन्वय हुने गरी लवपद् 

जोखखम नू्यनीकरण वेि पोटवि लवकास गरर 

सञ्चािन गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

४ लवपद् पिातको आवश्यकताको िेखाजोखाको 

िालग आ ुलनक सूचना प्रलवल को उपयोग गरेर 

दु्रत आाँकिन प्रणािी प्रलक्रया तयार गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

५ आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थिको िालग 

गाउाँपालिकामा खुिा के्षत्र पलहचान गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

६ प्रते्यक साववजलनक, सरकारी र व्यावसालयक 

िवनमा आपत्कािीन लनकासी मागव 

(Evacuation Route)  र आपत्कािीन िेिा हुने 

स्थान  (Assembly Point) छुट्याइव स्वास्थ्य 

संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव 

योजना तयार गने, गराउने 

२०७८ 

चैत्र 

सबै सम्बखन्धत 

संस्थाहरु 

 सम्बखन्धत  

कायाविय 
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७ वडामा िएका सामुदालयक िवनहरूमा 

आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थि तथा 

क्वारेखन्टन सञ्चािनको िालग सडक खानेपानी 

सरसफाइका पूवाव ार तयार गने 

२०७९ 

जेठ 

पलहचान 

गररएका 

स्थानहरू 

आवश्यकता 

अनुसार 

पूवाव ार लवकास 

शाखा 

८ प्रते्यक वडामा आपत्कािीन आश्रयस्थि तथा 

क्वारेखन्टन / आइसोिेसन सेन्टर मा प्रयोग गनव 

सलकने सुरलक्षत सामुदालयक िवनको पलहचान / 

लनमावण गने 

लनयलमत वडा प्रते्यक वडामा 

कखम्तमा एउटा 

पूवाव ार लवकास 

शाखा 

वडा कायाविय 

९ लवपद् बाट हुने मानवीय क्षलत बािी पशु, घर तथा 

सम्पलतको िालग कायवलबल  बनाइव बीमा गनव 

प्रोत्साहन गने 

२०७९ 

जेठ 

गाउाँपालिका 

के्षत्र 

 गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

१० लवपद् जोखखम व्यवस्थापनका िालग समुदायमा 

आ ाररत संस्थाहरु, स्थानीय गैर सरकारी 

संस्थाहरु, स्थायी प्रकृलतका उपिोिा 

सलमलतहरु र नागररक संस्थाहरुबीच सहकायवको 

िालग संयन्त्र तयार गने 

२०७९ 

जेठ 

गाउाँपालिका 

के्षत्र 

 गाउाँपालिका / 

वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

 

११ गाउाँपालिका के्षत्रका प्रमुख प्रकोपहरु (वाढी, 

पलहरो, आगिागी र सडक दुघवटना, महामारी 

लनयन्त्रण) को िालग पररदृष्यमा आ ाररत कृलतम 

घटना अभ्यास लनयलमत सञ्चािन गने 

लनयलमत  गाउाँपालिका 

के्षत्र 

वालषवक गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

१२ गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् 

पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना वालषवक रूपमा 

अद्यावल क गने 

लनयलमत गाउाँपालिका वालषवक  गाउाँपालिका 

लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

१३ सबै लवषयगत के्षत्रको कायवतालिका बनाएर 

लनयलमत बैठक बसे्न 

लनयलमत गाउाँपालिका तीन तीन 

मलहनामा 

सबै लवषयगत 

के्षत्र 
 

 

३.२ पूवायनजमानमा आिाररत पूवयतर्ारी र्ोजना 

यस गाउाँपालिकामा पनव सके्न लवपद् त्यसको पूवावनुमालनत आाँकिनका आ ारमा देहाय बमोलजम सात वटा 

लवषयगत के्षत्रको पूववतयारीका कायवहरु लन ावरण गररएको छ । उि लक्रयाकिापहरू कायावन्वयनको लजमे्मवारी 

सम्बखन्धत लवषयगत के्षत्रको हुनेछ िने आवश्यकता अनुसार अन्य लनकाय वा के्षत्रसाँग समन्वय गरी काम गनेछन् ।  

 

३.२.१ समन्वर्, खोज तथा उद्धार लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरु समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ वडा तहमा गठन िएका खोज उिार टोिीिाई तालिम 

लदएर प्रथम सामुदालयक उिारक (First 

Community Responders) तयार गने  

असार 

२०७९ 

वडा ९ सुरक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस 

२ खोज उिारका िालग आवश्यक उपकरण 

सामग्रीहरुको आवश्यकता आाँकिन गरी खररद गने  

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका १ सुरक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस 
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३ खोज उिार  टोिी पररचािनको िालग नू्यनतम् खोज 

उिार सामग्री खररद गरी तयारी अवस्थामा राखे्न 

असार 

२०७९ 

वडा ९ सुरक्षा लनकाय, 

वडा कायाविय 

४ खोज तथा उिारका िालग प्रयोग गनव सलकने सवारी 

सा नहरू र एमु्बिेन्सहरूको सूची र सम्पकव  व्यखिको 

लववरण तयार गने 

लनयलमत गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत संस्था 

५ सबै लवषयगत के्षत्रका सदस्यहरू तथा सरोकारवािा 

लनकाय र संस्थाहरूको सम्पकव  ठेगाना अद्यावल क राखे्न 

लनयलमत गाउाँपालिका १ सबै लवषयगत के्षत्र 

 

३.२.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका लिर्ाकिापहरु समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ गाउाँपालिकाका सबै वडामा स्थानीय स्वास्थ्य 

संस्थाको समन्वयमा दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) 

गठन गने  

तत्काि वडा हरेक 

वडामा एक 

वडा लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ गाउाँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 

आपत्कािीन प्रयोजनको िालग औषल को ‘बफर 

स्टक’ व्यवस्थापन गने र औषल  उपिब्ध िएको 

सुलनलित गने 

लनयलमत वडा स्वास्थ्य 

संस्था 

अनुसार 

सम्बखन्धत स्वास्थ्य 

संस्था 

३ वडा तहमा प्राथलमक उपचार कायवदि गठन गने तत्काि वडा हरेक 

वडामा एक 

वडा लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

४ स्वास्थ्यकमी, मलहिा स्वयं सेलवका र वडा स्तरीय 

कायवदिका सदस्यहरुको िालग प्राथलमक 

उपचार तालिम सञ्चािन गने 

लनयलमत वडा ९ नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

५ समुदायमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूिक 

कायवक्रम सञ्चािन गने 

 गाउाँपालिका   

६ लवपद्को समयमा गिववती तथा सुते्करी मलहिा 

र बािबालिकाहरुमा पोषण आवश्यकता 

पूलतवका िालग पुरक खाना आवश्यकताको 

आाँकिन गने  

 गाउाँपालिका  लवपद् िेखाजोखा 

लवषयगत के्षत्र 

७ आपत्कािीन अवस्थामा घाइतेहरूको थप 

उपचारको िालग ररफरि प्रकृया तय गने 

 गाउाँपालिका १ गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

 

३.२.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरु समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ अस्थायी आश्रय स्थि, खाद्य  तथा  गैर खाद्य  सामग्री 

र राहत व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्रका सदस्य 

संस्थाहरूको सम्पकव  ठेगाना अद्यावल क राखे्न 

लनयलमत गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत संस्था 

२ गाउाँपालिकामा िएका हेिी इक्वीपमेन्ट, ढुवानीका 

सा नहरु तथा सवारी सा नहरुको िगत तयार गरी 

आपत्कािीन अवस्थामा प्रयोग गनव लनजी के्षत्रसाँग 

सम्त्झौता गने  

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत संस्था 
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३ गाउाँपालिकामा कखम्तमा प्रते्यक वडामा १०० 

पररवारको िालग आवश्यक पने गैर खाद्य सामग्री 

सेटको स्टक राखे्न 

असार 

२०७९ 

वडा  ९ नेपाि रेडक्रस 

४ प्रते्यक वडामा कखम्तमा १०० पररवारका िालग 

अस्थायी आश्रयको िालग बहुप्रकोपबाट सुरलक्षत 

स्थान पलहचान गरी राखे्न 

असार 

२०७९ 

वडा  ९ वडा कायाविय 

५ गाउाँपालिकामा कखम्तमा ३०० पररवार तथा १५०० 

जनसंयाको िालग आवश्यक पने गैर खाद्य सामग्री 

िण्डारणको क्षमता िएको गोदामघरको व्यवस्था 

गने 

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका १  

६ पलहचान गररएको स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थिका 

िालग आवश्यक पूवाव ार, खानेपानी, सरसफाइको 

प्रवन्ध तथा तत्काि टहरा बनाउन सके्न व्यवस्था गने 

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

पूवाव ार लवकास 

शाखा 

७ पलहचान गररएका वा तयार गररएका  अस्थायी 

आश्रयस्थिका संरचना र सुलव ाहरू महामारीको 

समयमा क्वारेखन्टन एवं आइसोिेसन केन्द्रको रुपमा 

प्रयोग गनव सके्न  र स्वास्थ्य सेवा सञ्चािन गनव लमल्ने 

गरी लवकास गने  

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

पूवाव ार लवकास 

शाखा 

 

३.२.४ खानेपानी सरसफार्य तथा स्वस्थता प्रवद्धयन लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरु समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ खानेपानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन सम्बन्धी  

आवश्यकताको आाँकिन गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ लवपद् िेखाजोखा टोिीिाइव खानेपानी सरसफाइव तथा 

स्वस्थता प्रविवन के्षत्रको लवपद् सूचना संकिनको तालिम 

लदने 

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

३ कखम्तमा ५०० पररवारिाइव पुगे्न आपत्कािीन सरसफाइव 

तथा स्वस्थता प्रविवन सामग्री िण्डारणको व्यवस्था 

लमिाउने     

असार 

२०७९ 

गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

४ आपत्कािीन आश्रयस्थि वा आश्रयस्थि बनाउन 

पलहचान गररएका खुिा के्षत्रमा खानेपानी आपूलतवको स्रोत 

र आवश्यक सामग्रीको प्रवन्ध गने   

तत्काि गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

५ रेलडयो लटिी, पत्रपलत्रका र सामालजक लमलडया माफव त 

सरसफाइव सम्बन्धी चेतनामूिक कायवक्रम प्रसारण गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

६ खानेपानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवषयगत 

के्षत्रका सदस्यहरूको सम्पकव  अध्यावल क राखे्न 

तत्काि गाउाँपालिका १ वडा लवपद् 

व्यवस्थापन 

सलमलत 

 

 

 



 

बारेकोट गााँउपालिका, स्वास्थ्य संकट एवम लबपद पववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ ३० 

 

३.२.५ संरिर् तथा लशिा लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरू समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ सबै लवषयगत के्षत्रिाइव मलहिा, बािबालिका, 

अपाङ्गता िएका व्यखि र जे्यष्ठ नागररकको 

संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी लदने  

लनरन्तर  गाउाँपालिका सबै 

लवषयगत 

के्षत्र  

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

२ लवपद्को समयमा संरक्षण एवम् सुरक्षाका िालग 

चालहने सामग्रीहरू खररद गरी िण्डारण गने 

लनरन्तर  गाउाँपालिका अनुमालनत 

आाँकिन 

अनुसार 

मलहिा तथा 

बािबालिका 

शाखा 

३ लवद्याियका लशक्षक र मलहिा स्वास्थ्य 

स्वयंसेलवकािाई आ ारिूत मनोसामालजक परामशव 

सम्बन्धी तािीम लदने  

लनरन्तर गाउाँपालिका सबै वडा र 

सबै 

लवद्याियहरू 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी  

४ सबै लवद्याियमा लवद्यािय सुरक्षा कायवन्वयन 

कायवलवल  बमोलजम सुरलक्षत लवद्याियका नू्यनतम् 

गलतलवल  सञ्चािन गनव सहजीकरण गने 

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

५ लवद्याियहरूको संकटासन्नता तथा क्षमता 

िेखाजोखाको िालग सहयोग गने 

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

६ लवद्याियहरूिाइव लसकाइव लनरन्तरता र पूववतयारी 

सलहतको लवद्यािय सुरक्षा योजना तयार गरी 

कायावन्वयन गनव सहयोग गने 

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

७ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रअहरुिाइव 

लवद्यािय सुरक्षा सम्बन्धी तालिम लदने     

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

८ कृलतम घटना तथा लसमुिेसन अभ्यास सञ्चािन गनव  

गाउाँपालिका र लवद्याियहरूसाँग समन्वय गने 

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

९ बैकखल्पक लसकाइव सञ्चािनका िालग कायवलवल  र 

सामग्री तयारी अवस्थामा राखे्न 

 गाउाँपालिका सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

१० सबै लवद्याियहरूमा अस्थायी लसकाइव केन्द्र 

सञ्चािनका िालग आवश्यक सामग्रीहरू तयारी 

अवस्थामा राखे्न प्रवन्ध गने 

 लवद्यािय सबै 

लवद्यािय 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 

११ संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्रका सदस्यहरूको 

सम्पकव  अद्यावल क गने 

तत्काि गाउाँपालिका  नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी 
 

 

 

३.२.६ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरू समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्र माफव त 

लवपद् सम्बन्धी सूचना सङ्किन,व्यवस्थापन  र प्रसारणको 

व्यवस्था लमिाउने 

 गाउाँपालिका १ लजल्ला 

आपत्कािीन कायव 

संचािन केन्द्र 

२ वडा तहमा लवपद् िेखाजोखा टोिी तयार गने २०७८ 

चैत्र 

वडा सबै नेपाि रेडक्रस 

३ लवपद् िेखाजोखा टोिीका सदस्यहरूिाइव लवपद् 

िेखाजोखा सम्बन्धी तालिम लदने 

   नेपाि रेडक्रस 
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४ समुदाय स्तरमा लवपद्को समयमा सूचना प्रवाह गनव 

SMSमाफव त सूचना प्रसार गने समूहगत प्रणािीको 

लवकास गने 

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिका  मोवाइि सेवा 

प्रदायक 

५ स्थानीय रेलडयो एफ एम तथा अन्य सामालजक 

लमलडयाबाट जनचेतना मूिक सने्दशहरू प्रवाह गने 

लनरन्तर गाउाँपालिका  पत्रकार महासंघ 

६ गाउाँपालिकाको लवपद् सम्बखन्ध समू्पणव सूचना तथा 

गलतलवल हरू लनयलमत अद्यावल क गने 

लनरन्तर गाउाँपालिका   

७ लवपद् सूचना प्रवाह प्रकृया तय गरी वस्तीमा िएका 

घटनाको तत्काि स्थानीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन 

केन्द्रमा अद्यावल क हुने प्रवन्ध लमिाउने 

लनरन्तर गाउाँपालिका   

 

 

३.२.७ जीलवकोपाजयन,  पजनस्थायपन तथा शीघ्र पजनिायभ लवषर् िेत्र 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरू समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ जोखखम संवेदनशीि िू-उपयोग योजना बनाइव 

कायावन्वयन गने गराउने 

२०७९ 

बैशाख 

गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

२ पूणव रूपमा िवन आचार संलहता कायावन्वयन सुलनलित 

गने गराउने 

२०७९ 

बैशाख 

गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

३ जोखखमयुि के्षत्रहरूको दोहन र अलतक्रमणमा लनयन्त्रण 

गने   

तत्काि गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

४ पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा अस्थायी 

आवास,सरसफाइव,खानेपानी,सडक र लवजुिीको पूवाव ार 

तयार गने   

तत्काि गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

५ ग्रामीण सडक लनमावण जस्ता पूवाव ार लवकास गदाव 

प्रालवल क र वातावरणीय अध्ययन अनुसार लवपद् 

जोखखम नबढ्ने कुरा सुलनलित गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

६ संरचना तथा पूवाव ारको पुनलनवमावण अझ राम्रो अझ 

बलियोको मान्यता अनुरूप गने   

तत्काि गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

७ लवषयगत के्षत्रका सदस्यहरूको सम्पकव  लववरण 

अद्यावल क राखे्न र लवषयगत के्षत्रको लनयलमत बैठक गने 

तत्काि गाउाँपालिका १ सम्बखन्धत शाखा 

 

3.3 आपत् कािीन प्रलतकार्य (कार्यलवलि) र्ोजना 

आपत्कािीन प्रलतकायव योजनामा लवपद्को समय र लवपद् पिात् तुरुनै्त चाल्नुपने खोज, उिार, उपचार एवम् जोखखम 

के्षत्रबाट प्रिालवतहरूिाई सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण, राहत लवतरणका र लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन 

र संपे्रषणका लक्रयाकिापहरू सलहत प्रते्यक लवषयगत के्षत्र पररचािनको समय तालिका सलहतको कायवलवल  समावेश 

गररएको छ । यसका िालग देहाय बमोलजमका लक्रयाकिापहरू तजुवमा गररएको छ: 

 

३.३.१ समग्र व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 
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० देखख 

२४ 

घण्टा 

१ गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलत आकखिक बैठक बसी हरेक 

लवषयगत के्षत्रिाइव तयारी अवस्थामा रहन लनदेशन लदने 

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

२ समन्वय खोज तथा उिार लवषयगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसे्न गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

४ खोज उिार र सुरक्षाको िालग उिारकमी, सुरक्षाकमी पररचािन गने सुरक्षा लनकाय 

५ खोज तथा उिारका िालग आवश्यक सामग्री र यातायातको बन्दोबस्त गने बन्दोबस्ती लवषय के्षत्र 

६ घाइतेहरूको लशघ्र उिार गने र वेपिाहरूको खोजी कायविाइव तीब्रता लदने सुरक्षा लनकाय 

७ सम्भालवत जोखखम के्षत्रका समुदायको सुरलक्षत स्थानान्तरण गने सुरक्षा लनकाय, वडा 

सलमलत 

८ घाइतेहरूको तत्काि प्राथलमक उपचारका िालग आवश्यक समन्वय गने   स्वास्थ्य लवषयगत के्षत्र 

९ मृतकहरूको पलहचान गरी मुचुल्का गरेर शव आफन्त लजम्मा िगाउने वडा सलमलत 

२४ 

घण्टा 

देखख ७ 

लदन 

१० खोज उिार कायविाइव आवश्यकता अनुसार लनरन्तरता लदने सुरक्षा लनकाय 

११ २४ घण्टाको कामको समीक्षा गरी थप खोज उिार कायव अलघ बढाउने सुरक्षा लनकाय 

१२ प्रिालवतहरूको व्यखिगत सम्पलि तथा साववजलनक सम्पलिको सुरक्षाको 

िालग सुरक्षाकमी पररचािन गने 

सुरक्षा लनकाय 

१३ आवश्यकता अनुसार शव व्यवस्थापन कायविाइव लनरन्तरता लदने सुरक्षा लनकाय 

१४ बहु के्षत्रगत प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा गनवको िालग सबै लवषयगत के्षत्रिाइव 

समन्वय तथा पररचािन गने 

सुरक्षा लनकाय 

 

१५ लवपद्को घटनाको प्रकृलत हेरी आवश्यकता अनुसार लजल्ला प्रदेश तथा 

सङ्घीय सरकारसाँग समन्वय गने 

 

७ 

लदनदेखख 

१ मलहना 

१६ आवश्यकता अनुसार खोज उिार कायविाइव लनरन्तरता लदने सुरक्षा लनकाय 

१७ लवपदमा हराएका वा नर िएका अत्यावश्यक दस्तावेजहरुको िगत सङ्किन 

गने 

सुरक्षा लनकाय 

वडा सलमलत 

१८ हराएका वा नर िएका कागजातहरुको पुनलनवमाणव तत्काि गने वडा कायाविय 

१९ लवषय के्षत्रगत लवसृ्तत िेखाजोखाको  आ ारमा लवपदबाट िएको क्षलतको 

िालग पुनस्थावपना योजना तयार गनव समन्वय गने 

सबै लवषयगत के्षत्र 

२० लवपद् पिातको आवश्यकता िेखाजोखाको आ ारमा गाउाँपालिकाको 

पुनलनवमाण योजना तयार गनव समन्वय गने 

सबै लवषयगत के्षत्र 

 

३.३.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख 

२४ घण्टा 

१ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषण लवषयगत के्षत्रको आकखिक बैठक 

बसी अवस्थाको लवशे्लषण गने 

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

२ घाइतेको खोज उिारसाँगै प्राथलमक उपचारका िालग प्राथलमक उपचार 

टोिी पररचािन गने 

खोज उिार कायवदि 

३ लवपद् प्रिालवत के्षत्रमा प्राथलमक उपचार डेस्क स्थापना गरी सेवा सञ्चािन 

गने 

बन्दोबस्ती लवषय के्षत्र 

४ गम्भीर अवस्थाका घाइतेहरूिाइव थप उपचारको िालग ररफर गने गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 
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५ दीघव रोगीहरू पलहचान गरी उनीहरूको िालग औषल  तथा उपचार सेवा 

उपिब्ध गराउने 

लवपद् िेखाजोखा 

लवषयगत के्षत्र 

२४ घण्टा 

देखख ७ 

लदन 

६ मापदण्ड अनुसार शुि लपउने पानी र प्रिालवतहरूको अवस्था अनुसार 

पोषणयुि खानाको सुलनितता गने 

खाद्य लवषयगत के्षत्र 

७ लवपद् प्रिालवत के्षत्र तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा लनयलमत औषल  

उपचारका साथसाथै गिववती जााँच, सुते्करी र पररवार लनयोजन सेवािाइव 

लनरन्तरता लदने 

बन्दोबस्ती लवषय के्षत्र 

८ मनोसामालजक परामशव सेवा सञ्चािनिाइव आवश्यकता अनुसार लनरन्तरता 

लदने 

संरक्षण लवषय के्षत्र 

९ अस्थायी आश्रयस्थि तथा प्रिालवत समुदायमा महामारीजन्य लवपद् फैलिन 

नलदन थोकथामका उपायहरू अपनाउने 

खानेपानी तथा 

सरसफाइव लवषयगत के्षत्र 

 १० स्वास्थ्य तथा पोषण के्षत्रको लवषयगत आवश्यकता िेखाजोखा गरी 

पुनस्थावपन योजना तयार गने 

लवपद् िेखाजोखा तथा 

सूचना व्यवस्थापन के्षत्र 

७ लदन  

देखख १ 

मलहना 

११ आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचार र सेवा प्रवाहिाइव लनरन्तरता लदने स्वास्थ्य संस्थाहरू 

१२ थप महामारी फैलिन नलदन रोकथामका उपायहरू लनरन्तर गने खानेपानी तथा 

सरसफाइव लवषयगत के्षत्र 

१३ स्वास्थ्य के्षत्रको लवपद् पलछको आवश्यकताको िेखाजोखा गरी पुनलनवमाण 

योजना तयार गने 

पुनलनवमावण लवषयगत के्षत्र 

 

 

३.३.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख 

२४ घण्टा 

१ अस्थायी आश्रय स्थि,खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन 

लवषयगत के्षत्रको आकखिक बैठक बोिाउने र अवस्था लवशे्लषण 

गने,प्रिालवत हुनसके्न जनसंयको आाँकिन गने 

स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ लवस्थालपतहरूको िालग तत्काि अस्थायी बसोबासको  प्रवन्ध गने    स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

३ प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखाको िालग आवश्यक बन्दोबस्त गने लवपद् िेखाजोखा लवषयगत 

के्षत्र 

४ उिारकमी,स्वास्थ्यकमी तथा घाइतेहरुको ओसार पसार र राहत 

सामग्रीको ओसार पसार गनवको िालग यातायातका सा नहरुको प्रवन्ध 

गने   

खोज उिार लवषयगत के्षत्र 

५ लवस्थालपत तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा रहेका सबै पररवारको िालग 

तत्काि खान लमल्ने खाद्य सामग्री उपिब्ध गराउने 

बन्दोबस्ती लबषय के्षत्र 

६ लवपद् प्रिालवतहरूिाइव गमीको समयमा झुि र जाडोको समयमा न्यानो 

कपडाको प्रवन्ध गने 

बन्दोबस्ती लबषय के्षत्र 

२४ घण्टा 

देखख 

७ लदन 

७ प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा (Initial Rapid Need Assessment-

IRNA)आ ारमा आगामी एक मलहनाको िालग खाद्य तथा गैर खाद्य 

आवश्यकताको आाँकिन गने 

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत 

के्षत्र 

८ प्रिालवतहरूको िालग अस्थायी आश्रय स्थिमा बसोबासको प्रवन्ध गने 

कायविाइव लनरन्तरता लदने  

बन्दोबस्ती लबषय के्षत्र 
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९ आश्रय स्थिमा शौचािय, खानेपानी, सरसफाइव तथा औषल  उपचारको 

िालग अन्य लवषयगत के्षत्रसाँग समन्वय गने   

खानेपानी सरसफाई र 

स्वास्थ्य लवषयगत के्षत्र 

 १० लवस्थालपत तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा रहेका सबै पररवारको िालग खाद्य 

सामग्री, खाना पकाउने िााँडाकुाँ डा र ओढ्ने ओछ्याउने सामग्री उपिब्ध 

गराउने 

बन्दोबस्ती लबषय के्षत्र 

 ११ अपांगता िएका व्यखि एकि मलहिा र पुरुषका िालग उपयुि आश्रय 

स्थिको प्रवन्ध गने   

संरक्षण लवषयगत के्षत्र 

 १२ लवपद्को कारण आघातमा रहेका व्यखिहरूिाइव आश्रयस्थिमा नै 

मनोसामालजक परामशव सेवा प्रदान गने प्रवन्ध गने 

संरक्षण लवषयगत के्षत्र 

 १३ अस्थायी आश्रयस्थिमा बािबालिकािाइव खेल्ने ठाउाँको प्रवन्ध गने संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत 

के्षत्र 

७ 

लदन देखख 

१ मलहना 

१४ आवश्यकता अनुसार लवस्थालपतहरुिाइव घर फलकव ने वातावरण तयार गरी 

घर फकावउने 

बन्दोबस्ती लबषय के्षत्र 

१५ िौलतक संरचना पुनलनवमावणका िालग आवश्यक काठ सहुलियत दरमा 

उपिब्ध गराउन सामुदालयक वन उपिोिा समूहसाँग समन्वय गने 

सामुदालयक वन उपिोिा 

सलमलत 

१६ अस्थायी आश्रयस्थिमा रहेका बािबालिकाको लसकाइव लनरन्तरताको 

िालग गाउाँपालिकाको लशक्षा शाखा र लशक्षा लवषयगत के्षत्रसाँग समन्वय 

गने 

संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत 

के्षत्र 

१७ लवपद् पिातको आवश्यकता िेखाजोखाको िालग आवश्यक बन्दोबस्त 

लमिाउने   

लवपद् िेखाजोखा तथा 

सूचना व्यवस्थापन 

लवषयगत के्षत्र 
 

 

३.३.४ खानेपानी, सरसफार्य तथा स्वच्छता प्रवद्धयन लवषर्गत िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख २४ 

घण्टा 

१ खानेपानी, सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवषयगत के्षत्रको 

आकखिक बैठक बसी अवस्थाको लवशे्लषण गने 

गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ प्रिालवत समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा सुरलक्षत शुि लपउने 

पानी तथा सरसफाइवको िालग मापदण्ड अनुसारको आवश्यक 

पानी उपिब्ध गराउने प्रवन्ध गने 

अस्थायी आश्रय स्थि तथा 

राहत व्यवस्थापन के्षत्र 

२४ घण्टा 

देखख 

७ लदन 

३ खानेपानी तथा सरसफाइव आवश्यकताको आाँकिन गने लवपद् िेखाजोखा के्षत्र 

४ आस्थायी आश्रय स्थिमा सरसफाइवका अस्थायी संरचनाहरू 

तयार गने 

अस्थायी आश्रय स्थि तथा राहत 

व्यवस्थापन के्षत्र 

५ प्रिालवत समुदायमा सामान्य क्षलत िएका खानेपानी तथा 

सरसफाइवका संरचनाहरू तत्काि ममवत गने 

पुनस्थावपन तथा पुनलनवमावण 

लवषयगत  के्षत्र 

६ खानेपानी शुिीकरणका लवल हरू समुदायिाइव जानकारी गराउने खानेपानी, सरसफाइव तथा 

स्वच्छता प्रविवन लवषयगत के्षत्र 

७ अस्थायी आश्रयस्थिको फोहोर मैिा व्यवस्थापनको प्रवन्ध गने खानेपानी, सरसफाइव तथा 

स्वच्छता प्रविवन लवषयगत के्षत्र 

८ अस्थायी आश्रयस्थिमा लनयलमत स्वास्थ्य, खानेपानी तथा 

सरसफाइव लशक्षा प्रविवन गने 

खानेपानी, सरसफाइव तथा 

स्वच्छता प्रविवन लवषयगत के्षत्र 

९ खानेपानी तथा सरसफाइव के्षत्रको पुनस्थावपन योजना तयार गने लजलवकोपाजवन, पुनस्थावपन तथा 

शीघ्र पुनिावि लवषयगत के्षत्र 
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१० अस्थायी आश्रय स्थिमा मापदण्ड अनुसारको खानेपानी र 

सरसफाइको प्रवन्ध लनयलमत गने 

खानेपानी, सरसफाइव तथा 

स्वच्छता प्रविवन लवषयगत के्षत्र 

७ लदन  

देखख १ 

मलहना 

११ आवश्यकता अनुसार अस्थायी आश्रय स्थिमा खानेपानी र 

सरसफाइवको प्रवन्ध लनयलमत गने 

खानेपानी, सरसफाइव तथा 

स्वच्छता प्रविवन लवषयगत के्षत्र 

१२ खानेपानी तथा सरसफाइव के्षत्रको के्षत्रगत आवश्यकताको 

िेखाजोखा गने 

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत के्षत्र 

१३ अस्थायी लसकाइव केन्द्रहरूमा खानेपानी र सरसफाइवको प्रवन्ध गने संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

१४ लवपद् पलछको के्षत्रगत आवश्यकताका आ ारमा खानेपानी तथा 

सरसफाइव के्षत्रको पुनलनवमावण योजना तयार गने 

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत के्षत्र 

 

३.३.५ संरिर् तथा लशिा लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख २४ 

घण्टा 

१ संरक्षण तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसी 

अवस्थाको लवशे्लषण गने 

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

२ अवस्था अनुसार आपत्कािीन प्रलतकायवको िालग लवद्यािय बन्द गनुव 

पने िएमा बन्द गनव गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाई 

लसफाररस गने 

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

३ लवद्याियको क्षलत तथा लशक्षक लवद्याथीको अवस्थाको आाँकिन गरी 

खोज उिारमा सहयोग गने 

प्रते्यक वडा कायाविय र 

लशक्षा शाखा 

४ आवश्यकता अनुसार प्रिालवतहरूिाइव मनोसालजक परामशव सेवा 

उपिब्ध गराउने 

स्वास्थ्य शाखा  

२४ घण्टा 

देखख  

७ लदन 

५ लशक्षा के्षत्रमा िएको क्षलतको प्रारखम्भक लववरण संकिन गरी 

आवश्यकता आाँकिन गने 

प्रते्यक वडा कायाविय र 

लशक्षा शाखा 

६ लवपद्का कारण हराएका वा छुलट्टएका बािबालिकाहरुिाइव 

अलििावकसाँग पुनलमविन गराउने 

स्थानीय सरकार  

७ प्रिालवत मलहिा बािबालिका अपांगता िएका व्यखि र जेष्ठ 

नागररकिाइव संरक्षण लदने 

स्थानीय सरकार  

८ आवश्यकता अनुसार मनोसामालजक परामशव कायवशािा सञ्चािन गने स्थानीय सरकार  

९ नेपाि प्रहरी र स्थानीय सामालजक संस्थाहरूवीच संयन्त्र तयार गरी 

बालहरबाट आउने व्यखिहरूमालथ लनगरानी राखे्न   

स्थानीय सरकार  

१० लवपद् प्रिालवत समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा सामालजक र 

िैंलगक लविेद निएको सुलनलित गने 

स्थानीय सरकार  

११ मानव बेचलबखन, ओसारपसार र अपहरण जोखखम नू्यनीकरणका 

िालग गाउाँपालिकाको लसमा नाकाहरूमा नागररक सुरक्षा चेक पोर 

स्थापना गने 

स्थानीय सरकार  

१२ लशक्षा के्षत्रमा िएको क्षलतको प्रारखम्भक लववरण संकिन गरी 

आवश्यकता आाँकिन गने 

प्रते्यक वडा कायाविय र लशक्षा 

शाखा  

१३ लसकाइव लनरन्तरताको कायवयोजना लक्रयाशीि गने लशक्षा शाखा  

१४ तत्काि लवद्यािय सञ्चािन हुन नसके्न अवस्थामा अस्थायी लसकाइव 

केन्द्र स्थापना गरी लसकाइव सुचारु गने 

स्थानीय सरकार  
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१५ अस्थायी लसकाइव केन्द्र पलन सञ्चािन हुन नसके्न अवस्थामा वैकखल्पक 

लवल बाट लसकाइव सुचारू गने 

स्थानीय सरकार  

१६ लशक्षकहरूका िालग आपत्कािीन लशक्षा सम्बन्धी अलिमुखीकरण 

कायवशािा सञ्चािन गने  

स्थानीय सरकार र लशक्षा शाखा  

१७ अस्थाइव लसकाइव केन्द्रहरूमा छात्रा लवद्याथीहरूमालथ हुन सके्न लहंसा 

रोक्नका िालग सुरक्षा संयन्त्र लनमावण गने   

स्थानीय सरकार  

७ लदन  

देखख १ 

मलहना 

१८ बािबालिकाहरूिाइव लवद्यािय फकव ने वातावरण बनाउन 

अलििावकहरूसाँग समुदायमा छिफि गने  

प्रते्यक वडा कायाविय र लशक्षा 

शाखा  

१९ लवपद् प्रिालवत लवद्याथीहरूको िालग अवस्था र आवश्यकता अनुसार 

लवद्यािय पोशाक, पाठ्यपुष्तक र से्टसनरी सामग्रीहरू उपिब्ध 

गराउने 

स्थानीय सरकार  

२० लवपद् प्रिालवत समुदाय वा अस्थायी आश्रयस्थिमा मलहिा तथा 

लकशोरीमालथ हुने लहंसाका गलतलवल िाइव लनगरानी राखे्न र लवशेष 

संरक्षणको व्यवस्था लमिाउने 

स्थालनय सरकार स्थानीय लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

२१ लवद्यािय आउने जाने बाटोहरू िखत्कएको लबलग्रएको िए ममवत 

गराउने 

स्थानीय सरकार  

२२ बािबालिकाका िालग मनोरन्जनात्मक लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने   स्थानीय सरकार  

२३ गम्भीर प्रकृलतको अवस्था बाहेक सामान्यत लवपद्को घटना िएको १० 

लदन सम्ममा लसकाइव सुचारू गने प्रवन्ध गने  

स्थानीय सरकार 

 लवपद् पलछको आवश्यकता िेखाजोखा गरी संरक्षण तथा लशक्षा 

के्षत्रको पुनलनवमावण योजना तयार गने 

स्थानीय सरकार लशक्षा शाखा  

 

३.३.६ जीलवकोपाजयन तथा शीघ्र पजनिायभ लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख २४ 

घण्टा 

१ जीलवकोपाजवन,पुनस्थावपना तथा पुनलनवमावण लवषयगत के्षत्रको 

आकखिक बैठक बसी अवस्थाको वारे छिफि गने 

गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ लवपदबाट क्षलत िएका सडक संचार तथा लवद्युत पूवाव ार 

सूचारू गनव पहि गने   

राहत व्यवस्थापन के्षत्र 

२४ घण्टा 

देखख 

७ लदन 

३ पुनस्थावपनाका िालग आवश्यक पूवाव ारहरूको आवश्यकता 

िेखाजोखा गने  

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत के्षत्र 

४ अस्थायी आश्रयस्थिमा आ ारिूत अस्थायी पूवाव ार लनमावण 

गने  

आश्रयस्थि तथा राहत 

व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

५ प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा(IRA) को आ ारमा तत्कािको िालग 

प्राथलमकता तय गने . 

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत के्षत्र 

६ आफ्नो घर फकव न चाहने लवस्थालपतहरूिाइव समुदायमा 

पुनस्थावलपत गने प्रकृया तय गरर पुनस्थावलपत गने 

लवपद् िेखाजोखा लवषयगत के्षत्र 

७ लदन  देखख 

१ मलहना 

७ के्षत्रगत लवसृ्तत िेखाजोखाको आ ारमा के्षत्रगत पुनस्थावपन 

योजना तयार गने 

स्थानीय सरका तथा स्थानीय 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

८ सामान्य क्षलत िएका पूवाव ार तथा संरचनाहरूको ममवत 

सम्भार गरी सेवा सुचारू गने 

स्थानीय सरका तथा स्थानीय 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

९ लवपद् पलछको आवश्यकताको िेखाजोखाको आ ारमा गाउाँ 

पालिकाको पुनलनवमाण योजना तयार गने 

स्थानीय सरका तथा स्थानीय 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 
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१० पुनलनवमाण नसलकएसम्म पुनलनवमाणको कामिाइव लनरन्तरता 

लदने  

स्थानीय सरका तथा स्थानीय 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

 

३.३.७ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषर् िेत्र 

समर् ि.सं. प्रलतकार्य सम्बन्धी लिर्ाकिापहरू समन्वर्/सहर्ोग 

० देखख २४ 

घण्टा 

१ आपत्कािीन िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापनलवषयगत के्षत्रको 

आकखिक बैठक बसे्न  

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

२ प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा (IRA)तुरुन्त सञ्चािन गरी खोज उिार 

उपचार र राहत व्यवस्थापनमा सहयोग गने 

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 

३ प्रारखम्भक दु्रत िेखाजोखा (IRA)को सूचना सबै लवषय के्षत्रिाइव 

उपिब्ध गराउने 

सबै लवषयगत के्षत्र 

४ लवपद्को प्ररखम्भक लववरण गाउाँपालिका आपत्कािीन 

कायवसञ्चािन केन्द्रमा अद्यावल क गने 

स्थनीय सरकार  

२४ घण्टा 

देखख 

७ लदन 

५ लवपद्को क्षलतको लववरण लनयलमत अद्यावल क गने स्थनीय सरकार  

६ के्षत्रगत प्रारखम्भक िेखाजोखाका िालग जनशखि पररचािन गने स्थनीय सरकार  

७ के्षत्रगत िेखाजोखा लववरण उपिब्ध गराइ सबै लवषयगत के्षत्रिाइव 

पुनस्थापन योजना बनाउन सहयोग गने 

स्थनीय सरकार  

८ लवपद् प्रिालवत के्षत्रको बजारको िेखाजोखा (आवश्यक सामग्रीको 

उपिब्धता र प्रलतश्प ावत्मक मूल्यको अवस्था) गने 

स्थानीय सरकार  

७ लदन  देखख 

१ मलहना 

९ लवपद्को क्षलतको लववरण लनयलमत अद्यावल क गने सबै लवषयगत के्षत्र 

१० लवपद् पलछको आवश्यकताको िेखाजोखा गनव लवषयगत के्षत्रिाइव 

सहयोग गने 

सबै लवषयगत के्षत्र 

११ के्षत्रगत पुनलनवमावण योजना तयार गनव लवषयगत के्षत्रिाइव सहयोग गने सबै लवषयगत के्षत्र 
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खण्ड चार : स्वास्थ्य संकट पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना 

 

बारेकोट गाउाँपालिकािे लवगत दुई वषवदेखख कोलिड १९ को लवश्वव्यापी महामारीको कारण स्वास्थ्य संकट 

िोगीरहेको छ । वषेनी बाढीका घटना हुने हुनािे बाढी पिात झाडापखािा िगायतको महामारी फैलिन 

सके्न जोखखम रहेको छ । कोलिड १९ बाट यस गाउाँपालिकामा जम्मा १८४जना संक्रलमत िएको र पलहिो 

िहरमा मानलवय क्षलत निएपलन दोश्रोमा िहरमा १ जनाको मृतु्य िएको लथयो ।  

 

२०७८ चैत्र सम्ममा ८३५६ जनािे पलहिो मात्रा र ४९५२ जनािे कोलिड-१९ लबरुिको खोप पाइसकेका 

छन्। कोलिडको पलहिो िहरमा गाउाँपालिकाका सबै वडामा सामुदालयक क्वारेन्टाइन र गाउाँपालिकामा 

एउटा क्वारेखन्टइन सञ्चािन गररएको लथयो । कोलिडका जलटि लवरामीहरूिाइव सुखेत र नेपािगजं रेफर 

गरेको लथयो । कोलिड १९ को रोकथाम तथा प्रलतकायव गने क्रमामा गाउाँपालिकासाँग प्रलतकायवको िालग 

स्पर कायवयोजना लथएन । यसको िालग जनशखि र सामग्री सलहतको पूववतयारी पयावप्त लथएन । थौरै 

जनशखि, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अपयावप्तता र अखक्सजनको कलमका बावजुद कोलिड १९ को पलहिो 

र दोस्रो िहरको प्रलतकायव गररएको लथयो ।  

 

गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संरचना तथा स्वास्थ्य लवषयगत के्षत्रिे अन्य लवपद्को समयमा लवपद्का कारण घाइते 

िएकाहरूिाइव तत्काि उपचार र स्वास्थ्य सेवािाइव लनयलमत गनवको िालग काम गदवछ िने स्वास्थ्य संकटको 

अवस्थामा गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संरचना तथा स्वास्थ्य लवषयगत के्षत्रिे स्वास्थ्य संकटको रोकथाम 

लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको िालग अग्र स्थानमा रहेर काम गदवछ । यसमा अन्य लवषयगत के्षत्रिे आ आफ्नो 

के्षत्रबाट सहयोग गदवछन् । गाउाँपालिकामा हुनसके्न स्वास्थ्य संकटिाइव ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संकट 

पूववतयारी एवम् प्रलतकायवका देहायबमोलजमका  लक्रयाकिापहरु तय गररएको छ । 

 

४.१ स्वास्थ्य संकट पूवयतर्ारी कार्यर्ोजना 

ि.सं. पूवयतर्ारीका कार्यहरू समर् स्थान पररमार् समन्वर्/सहर्ोग 

१ गाउाँपालिकाकामा रहेका सबै 

स्वास्थ्य संस्था तथा हखस्पटिहरुको 

आपत्कािीन योजना तयार गने 

गराउने 

तत्काि स्वास्थ्य संस्था सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य शाखा 

२ गाउाँपालिका र वडा तहमा दु्रत 

प्रलतकायव टोिी गठन गने 

तत्काि वडा वडा 

कायाविय 

गाउाँपालिका 
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३ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

आपत्कािीन स्वास्थ्य प्रलतकायव 

नमुना अभ्यास गने गराउने 

लनयलमत स्वास्थ्य संस्था सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

गाउाँपालिका 

४ गाउाँपालिका मातहत रहेका 

अस्पताि तथा स्वस्थ्य संस्थाहरूको 

सेवा, वेड क्षमता अध्यवल क गने 

तत्काि गाउाँपालिका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य शाखा 

५ गाउाँपालिकाका लवलिन्न स्वास्थ्य 

संस्थामा रहेका स्वास्थ्य 

जनशखिको लववरण अद्यवल क 

गने 

तत्काि गाउाँपालिका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य शाखा 

६ गाउाँपालिकाको स्वस्थ्य संकट 

सम्बन्धी लववरण सवास्थ्य पाश्वलचत्र र 

गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव 

सञ्चािन केन्द्रमा अद्यावल क गने 

प्रवन्ध गने  

२०७९ 

जेठ 

गाउाँपालिका १ आपत्कािीन कायव 

संचािन केन्द्र 

७ महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको 

समयमा गाउाँपालिकाको सेवा 

सञ्चािन सम्बखन्ध स्वास्थ्य प्रोटोकि 

तयार गने  

तत्काि गाउाँपालिका १ स्वास्थ्य शाखा 

८ स्वास्थ्य संकटको समयमा 

गाउाँपालिकको स्वास्थ्य सेवा 

सञ्चािन सम्बन्धी कायवलवल  तयार 

गने 

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिका १ स्वास्थ्य संस्थाहरु 

९ महामारीको समयमा जनस्वास्थ्य 

सेवा  (पोषण, खोप, सुरलक्षत मातृत्व, 

बाि स्वास्थ्य, पररवार लनयोजन) 

उपिब्ध गराउने कायवलवल  तयार 

गने  

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिका १ स्वास्थ्य शाखा 

१० महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको 

समयमा लवद्यािय तथा शैलक्षक 

संस्था सञ्चािन सम्बन्धी प्रोटोकि 

तथार गरी लवद्यािय सञ्चािनको 

प्रवन्ध गने 

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिका सबै 

लशक्षािय 

संरक्षण तथा लशक्षा 

लवषयगत के्षत्र 

११ उपचारको िालग लवरामी रेफर 

गनवको िालग रेफरि पिलत र 

रेफरि हखस्पटिको व्यवस्था गने  

तत्काि गाउाँपालिका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य संस्थाहरु 

१२ महामारी खासगरी डेंगु प्रकोप के्षत्र 

नक्ांकन गरी िामखुटे्ट लनमुवि गने 

काम गने 

२०७९ 

जेठ 

गाउाँपालिका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

खानेपानी तथा 

सरसफाई के्षत्र, वडा 

कायाविय 

१३ अग्रपंलतमा काम गने स्वास्थ्य तथा 

सुरक्षा कमीको िालग व्यखिगत 

सुरक्षाका सामग्रीहरूको प्रवन्ध गने 

तत्काि गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

स्वास्थ्य संस्थाहरु 

१४ सबै कमवचारीहरुिाइव सुरक्षा 

प्रोटोकिको जानकारी गराउने 

तत्काि गाउाँपालिका सबै कमवचारी गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 
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१५ महाब्याल को समयमा बालहरबाट 

आउने मालनसहरूिाइव राख्न 

होखिङ््ख सेन्टर तथा क्वारेखन्टनको 

प्रवन्ध गने 

 गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

बन्दोबस्ती लवषयगत 

के्षत्र 

१६ नगपालिकामा बनाइएका 

आपत्कािीन आश्रयस्थिहरु 

महामारीको समयमा क्वरेन्टीन तथा 

आइसोिेसन केन्द्रको रुपमा 

संचािन गनव सलकने गरी तयार गने  

 गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

अस्थायी आश्रयस्थि 

तथा बन्दोवस्ती के्षत्र  

१७ महामारीको समयमा साववजलनक 

यातायात सञ्चािन सम्बन्धी 

प्रोटोकि तयार गने 

 गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

यातायात कम्पनी तथा 

व्यवसायी सलमत 

१८ महामारीको समयमा आलथवक के्षत्र 

तथा बजार सञ्चािन सम्बखन्ध 

प्रोटोकि तयार गने  

 गाउाँपालिका १ उद्योग वालणज्य संघ 

१९ गाउाँपालिकामा रहका स्वास्थ्य 

संस्थामा सपवदंश उपचारको प्रवन्ध 

गने  

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

स्वास्थ्य संस्थाहरु 

२० स्वास्थ्य संकट तथा महामारी 

लनयन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बखन्ध 

स्वस्थ्यकमी सुरक्षाकमी र दु्रत 

प्रलतकायव टोिीिाइव तालिम लदने 

२०७८ 

चैत्र 

गाउाँपालिकापमलिका आवश्यकता 

अनुसार 

स्वास्थ्य संस्थाहरु 

 

४.२ स्वास्थ्य संकट प्रलतकार्य कार्यर्ोजना 

समय क्र.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लक्रयाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखख 

२४ घण्टा 

१ गाउाँपालिका के्षत्रलित्रको सबै वा कुनै वडामा तीब्र गलतमा महामारी फैलिएमा 

वा अन्य स्वस्थ्य संकटको अवस्था आएमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ बमोलजम 

स्वास्थ्य संकटग्रस्त के्षत्र घोषणा गने  

लजल्ला प्रशासन 

कायाविय 

२ संकटग्रस्त के्षत्रमा तत्काि प्रलतकायवको िालग दु्रत प्रलतकायव टोिी (Rapid 

Response Team - RRT) पररचािन गने 

खोज उिार लवषयगत 

के्षत्र 

३ स्वास्थ्य संकटग्रस्त के्षत्र घोषणा गररएको के्षत्र एवम् अवल मा स्वास्थ्य सम्बन्धी 

प्रोटोकि पूणव रुपमा पािना गने / गराउने 

सुरक्षा लनकाय 

४ उच्च संक्रामक महामारी फैलिएको अवस्थामा गाउाँपालिका प्रवेश गने 

नाकाहरुमा कडाई गरी खिलनड र क्वारेखन्टनको व्यवस्था गने  

सुरक्षा लनकाय 

 

५ संक्रलमतको कन्टियाक टि े लसङ््ख परीक्षण गरी आइसोिेसन र उपचारको प्रवन्ध 

गने 

स्वास्थ्य संस्थाहरु  

६ अस्पताि तथा स्वस्थ्य संस्थाहरू लनयलमत लनसंक्रलमत गने स्वास्थ्य संस्थाहरु 

२४ घण्टा 

देखख 

७ लदन 

७ साववजलनक ठाउाँहरुमा IEC (Information Education and 

Communication) का  माध्यमहरु जसै्त; पोस्टर पम्त्लेल्ट, साववजलनक 

सूचना माफव त  महामारीको कारक, सने तररका  र रोकथामका बारेमा  

समुदायिाइव सचेत गराउने 

संचार माध्यम 

८ महामारीजन्य लवपद्को िालग सामान्य लवरामी र संलक्रतहरुको िालग छुट्टाछुटै्ट 

एमु्बिेन्सको प्रवन्ध गने  

स्वास्थ्य संस्थाहरु, 

एमबुिेन्स संचािक 
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९ स्वास्थ्य संकटको समयमा पूणव रुपमा सुरक्षा उपाय सलहत लनयलमत स्वस्थ्य 

सेवा संचािन गने  

स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य 

संस्थाहरु 

१० अन्य लवपद्को कारणबाट फैलिनसके्न महामारी लनन्त्रणको िालग तयारी 

रहने  

अन्य के्षत्रहरु 

७ 

लदन  

देखख १ 

मलहना 

११ एक हप्ताको अवस्था लवशे्लषण गरी पररखस्थलतको आ ारमा एक मलहनाको 

िालग कयवयोजना तयार गने 

लवपद् िेखाजोखा 

लवषयगत के्षत्र 

१२ संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण कायविाइव लनरन्तरता लदने अन्य के्षत्र 

१३ जनस्वास्थ्य सेवा  (पोषण, खोप, सुरलक्षत मातृत्व, बाि स्वास्थ्य, पररवार 

लनयोजन) सुरलक्षत तरीकािे लनयलमत संचािन गने प्रवन्ध लमिाउने 

स्वास्थ्य संस्थाहरू 

१४ स्वास्थ्य संकट लनयन्त्रण तथा सुरक्षा सम्बन्धी सने्दशमूिक सामग्रीहरू 

लनलमत प्रसारण गने  

सञ्चार माध्यम 

१५ पररखस्थलतको लनयलमत मूल्याङ्कन गरी स्वास्थ्य संकटिाइव लनरन्तरता लदने वा 

हटाउने कुराको लनणवय गने  

गाउाँपालिका लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलत 
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खण्ड पाँच : कार्ायन्वर्न अनजगमन तथा लसकार्य र्ोजना 

 

५.१ लवपद् पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजनाको कार्ायन्वर्न रर्नीलत 

१. यस स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको कायावन्वयनका िालग लवपद् 

जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४; लनयमाविी २०७६ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, 

२०७५;  बारेकोट गाउाँपालिकाको लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र यस 

योजनामा प्रवन्ध िए बमोलजमका आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गररनेछ ।  

२. गाउाँपालिकाको चािु आलथवक वषवको लवपद् व्यवस्थापन लशषवकको बजेटबाट प्राथलमकताका 

आ ारमा कायावन्वयनको शुरूवात गररनेछ । क्रमश: आगामी वषवको वालषवक कायवक्रममा यस 

योजनाको कायावन्वयनको िालग आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन गररनेछ । 

३. लवकास साझेदार संस्थाहरू (खिपक्षीय, बहुपक्षीय, संयुि रारि संघ अन्तगवतका लनकायहरू र 

रेडक्रस अलियान) बाट प्राप्त हुने सहायतािाइव यस योजनाको कायावन्वयनको िालग पररचािन 

गररनेछ ।  

४. लनजी तथा व्यावसालयक के्षत्रको व्यवसालयक सामालजक उिरदालयत्व र अन्य पहि माफव त लनजी 

के्षत्रको सहिालगता र सहायता लवपद् पूववतयारीको िालग पररचािन गररनेछ । 

५. गाउाँपालिकामा रहेका सामालजक तथा सामुदालयक संस्थासाँग िएको िौलतक, सामालजक, 

आलथवक तथा मानवीय श्रोतिाइव यस योजनाको कायवन्वयनको िालग एलककृत रूपमा पररचािन 

गररनेछ ।  

६. यस स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनािे लनलदवर गरेका लवपद् जोखखम 

नू्यलनकरण र पूववतयारीका गलतलवल हरूिाइव गाउाँपालिकािे सञ्चािन गने गाउाँपालिका योजना, 

लवषयगत योजना तथा कायवक्रमहरूसाँग समायोजन तथा एलककरण गरी कायावन्वयन गररनेछ ।   

७. यस योजनाको कायावन्वयनको अवस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िालग गाउाँपालिकाका उप 

प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन सलमलत रहनेछ । उि अनुगमन सलमलतिे अनुगमन गरी 

गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलत समक्ष प्रलतवेदन प्रसु्तत गनेछ ।  

८. गाउाँपालिकाको वेवसाइटमा लवपद् जोखखम व्यवस्थापन पोटवि तयार गरी स्वास्थ्य संकट एवम् 

लवपदबाट िएको क्षलत तथा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िएका गलतलवल हरू लनयलमत अद्यावल क 

गररनेछ । 
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९. गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिे वषविररको लवपद्को अवस्था र गलतलवल िाइव समेटेर 

गाउाँपालिका लवपद् प्रलतवेदन सामान्य अवस्थामा वालषवक रूपमा प्रकाशन गनेछ िने कुनै ठूिो 

लवपद्को अवस्था आएमा आवश्यकता अनुसार प्रलतवेदनहरू प्रकालशत गररनेछ ।  

१०. यस योजनाको कायवन्वयनबाट प्राप्त लसकाइव तथा तत्कािीन आवश्यकताका आ ारमा 

यस स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनािाइव वालषवक रूपमा अद्यावल क 

गदै िलगनेछ । 

 

५.२ स्रोत सािनको व्यवस्थापन 

लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट प्रलतकायवका िालग नरगपालिकामा उपिब्ध श्रोत सा नको लववरण अनुसूची 

३ मा राखखएको छ यसको अलतररि लनम्म अनुसार स्रोत सा न उपकरणको आवश्यकता आाँकिन 

गररएको छ ।  

 

तालिका १२: स्रोत सा न तथा उपकरण आवश्यकता िेखाजोखा 

लवषर्िेत्र आवश्यक स्रोत, सािन/उपकरर् थप सङ्ख्या वा 

पररमार् 

अनजमालनत रकम (रु 

हजारमा) 

समन्वय,खोज तथा उिार 

लवषयगत के्षत्र 

दम्त्कि 

एमु्बिेन्स 

सब- बाहान  

से्टचर  

मेगा हेण्ड माइक  

लसटी 

िाइफ ज्याकेट  

सेफ्टी हेले्मट 

रबर बोट 

टचव िाइट  

थ्रो ब्याग 

झटपट झोिा  

१ 

१ 

१ 

१०० 

१०० 

१०० 

२० 

३० 

३ 

१०० 

१०० 

१०० 

१००००००० 

३५००००० 

३६०००००  

५००००० 

१००००० 

५००० 

२००००० 

६०००० 

१५०००० 

३०००० 

५००००० 

३०००००० 

प्राथलमक उपचार,स्वास्थ्य 

तथा पोषण लवषयगत के्षत्र 

प्राथालमक उपचार लकट  

इमेरजेन्सी लकट 

ह्याण्डवास तथा साबुन 

१०० 

१०० 

२० दजवन  

४५०००० 

५०००० 

३०००० 
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लपलपई सेट/गाउन 

सलजवकि ग्लोब 

स्यानीटाईजर 

क्लोररन झोि  

मेलडलसन 

आर.एि. वोटि 

१०० लपस  

५० बक्स  

१० बक्स  

२० लिटर  

५० बक्स  

१००  

३५०००० 

५०००० 

६०००० 

४०००० 

५००००० 

६२५०० 

आपत्कािीन 

आश्रयस्थि,खाद्य तथा गैर 

खाद्य सामग्री एवम् बन्दोबस्ती 

लवषयगत के्षत्र  

लत्रपाि 

अस्थाइ चलपव  

खाद्यन्न सामालग्र (नुन, दाि, चामि, 

तेि आदी) 

तयारी खाजा 

१०० 

२७ 

१८ खिन्टि  

१००० प्याकेट 

२००००० 

५०००० 

१०००० 

५००००० 

खानेपानी सरसफाइव तथा 

स्वस्थता प्रविवन लवषयगत 

के्षत्र 

लपयुष 

एक्वाट्याब 

लप.ए.िाइि 

पानी जााँचे्न लकट 

पाईप तथा लफलटङ््खस 

सरसफाइ लकट/सेट 

 

१०० 

१०० 

१०० 

१०० 

१० क्वाि 

५० 

५००० 

१०००० 

५०००० 

५०००० 

५००००० 

५०००० 

आपत्कािीन संरक्षण तथा 

लशक्षालवषयगत के्षत्र 

ईन्धनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  

(Hacksaw) 

खन्ती (सव्वि) 

गैंलत र वेल्चा सेट 

एयर लिफ्ट ब्याग 

लत्रपाि/टेन्ट 

िााँडाकुाँ डा सेट 

जस्तापाता 

३० 

५० 

५० 

५० 

१०० 

१०० 

१०० लपस  

३००००० 

१००००० 

५०००० 

१००००० 

५००००० 

१००००० 

१००००० 

लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना 

व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

स्वास्थ्यकलमवहरू 

नेपाि प्रहरी 

शसस्त्र प्रहरी 

नेपािी सेना 

तालिम प्राप्त नेपाि रेडक्रस 

सोसाइवटीका उद्दारकलमवहरू 

२० जना  

१५ जना  

२० जना  

२० जना  

१० जना  
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५.३ िमता लवकास रर्नीलत र र्ोजना 

लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रिावकारी कायावन्वयन गनवका िालग दक्ष 

स्रोत व्यखि तथा संस्थाहरूको सहयोगमा गाउाँपालिका तथा लवषयगत के्षत्रको क्षमता लवकासका िालग 

देहाय बमोलजमका लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

 

तालिका १३: क्षमता लवकास योजना 

ि.सं. िमता लवकास लिर्ाकिापहरु लजमे्मवारी समर्तालिका 

१ प्राथालमक उपचार तालिम स्वास्थ्य शाखा जेठ मसान्त, २०७९ 

२ खोज उद्दार तालिम  इ. प्र. का  जेठ मसान्त, २०७९ 

३ लबपद ब्यबस्थापन सलमलतिाइ तालिम  गााँउपालिका  जेठ मसान्त, २०७९ 

४ स्यमसेबकहरुिाइ लबपद ब्यबस्थापन सम्बखन्ध तालिम  गााँउपालिका, इ. प्र. का  जेठ मसान्त, २०७९ 

५ स्वास्थ्य सरसफाइ सम्बखन्ध तालिम स्वास्थ्य शाखा जेठ मसान्त, २०७९ 

६ लबपद् पुबव तयारी सम्बखन्ध तालिम  इ. प्र. का जेठ मसान्त, २०७९ 

 

५.४ अन्य लनकार्सँगको समन्वर् र सहकार्य 

१. गाउाँपालिकालिकािे लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा प्रलतकायवको िालग प्रमुख रूपमा 

गाउाँपालिकालित्र र बाह्य गरी दुइव  प्रकारको समन्वय गनुव पदवछ । पालिकालित्र पलन गाउाँपालिका 

मातहतका लनकाय वा सलमलतबीच र अन्य सरकारी, गैरसरकारी, सामालजक तथा लनजी 

संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकायव गनुवपने हुन्छ । बाह्य समन्वयमा लजल्ला, प्रदेश र संघीय तहका 

सरकारी लनकायहरूसाँग र अन्य गैर सरकारी तथा सहयोगी लनकाय तथा संस्थाहरूसाँगको 

समन्वय पदवछ ।  

२. लवषयगत के्षत्रको अव ारणामा गाउाँपालिका लित्रका समू्पणव लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायवसाँग 

सम्बखन्धत संस्था तथा लनकायहरू सम्बखन्धत लवषयगत के्षत्रको सदस्य रहनेछन् र उि संस्था तथा 

लनकायहरूसाँगको समन्वय र सहकायवको लजमे्मवारी सम्बखन्धत लवषयगत के्षत्रको नेतृत्व गने 

लवषयगत सलमलत र यसका संयोजकको हुनेछ ।  

३. लजल्ला, प्रदेश तथा संघीय तहका लनकायहरूसाँगको समन्वय, सुरक्षा लनकायहरूसाँगको समन्वय 

तथा गाउाँपालिका बालहरका सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरू र दातृ लनकायहरूसाँगको  

समन्वयको लजमे्मवारी गाउाँपालिका प्रमुखको हुनेछ । 

४. लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायवको िालग समू्पणव सरकारी, गैरसरकारी, सामालजक तथा लनजी 

के्षत्रको स्रोत पररचािन लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाअनुरूप गाउाँपालिकाको 
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प्राथलमकता अनुसार एकिार नीलत बमोलजम हुनेछ । संस्थागत समन्वय र सहकायवको ढााँचा लनम्न 

लनम्नानुसार हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र१:संस्थागतसमन्वयरसहकायवकोढााँचा 

 
 

 

५.५  अनजगमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.५.१ अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावन्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको 

िालग गाउाँपालिकाको उप प्रमुखको संयोजकत्वमा देहाय बमोलजमका सदस्यहरू रहेको एक अनुगमन 

सलमलत रहनेछ । सामान्य अवस्थामा यस अनुगमन सलमलतिे पूववतयारी योजनाको कायावन्वयनको वालषवक 

रुपमा अनुगमन गरी गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाइव प्रलतवेदन बुझाउनेछ । कुनै खास लवपद् 

एवम् स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा लनयलमत रूपमा समलरगत र लवषय के्षत्रगत प्रलतकायव र पूववतयारीको 

अनुगमन गरी सम्बखन्धत लवषयगत के्षत्रिाइव पृष्ठपोषण गनेछ ।  

 

गाउाँपालिका लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतका सदस्यहरुको मनोनयन 

गनेछ । यस अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको सदस्यमा मनोनयन गदाव रालरि य राजनीलतक दिका 

sfo{sf/L ;ldlt   

;/f]sf/jfnf 

dGqfnox?  

ljz]if1 ;ldlt   

ljsf; 

;fem]bf/, 

u};;, gLlhIf]q  

ljkb\ hf]lvd 

Go"gLs/0f tyf 

Joj:yfkg 

/fli6«o kl/ifb   

/fli6«o ljkb\ hf]lvd 

Go"gLs/0f tyf 

Joj:yfkg k|lws/0f 

/fli6«o cfktsflng 

sfo{;~rfng s]Gb| 

u[x dGqfno 

;'/Iff lgsfo   

k|b]z cfktsflng 

sfo{;~rfng 

s0ff{nL k|b]z  
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hfh/sf]6 

af/]sf]6 ufpFkflnsf 

ljkb\ Joj:yfkg 

;ldlt 

:yfgLo 

cfktsflng 

sfo{;~rfng s]Gb| 

ljifout 
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lghL 
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गाउाँपालिका सलमलतका प्रमुख नै गाउाँपालिकाको पदाल कारी रहेको खण्डमा अको व्यखि मनोनयन गनुव 

पनेछ । यसैगरी वडाध्यक्षहरूमधे्यबाट मनोनयन गदाव यस योजनाको लवषयगत के्षत्रको संयोजक नरहेका 

वडाध्यक्षमधे्यबाट मनोनयन गनुव पनेछ । 

 

तालिका १४: अनुगमन तथा मूल्यङ्कन सलमलत 

ि.सं. भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक बारेकोट गाउाँपालिका उप प्रमुख 

२ सदस्य बारेकोट गाउाँपालिका संयोजक - लव ायन सलमलत  

३ सदस्य बारेकोट गाउाँपालिका संयोजक - सुशासन सलमलत 

४ सदस्य बारेकोट गाउाँपालिका संयोजक - आलथवक सलमलत 

५ सदस्य रालरि य राजनीलतक दिका गाउाँपालिका सलमलत प्रमुखहरु 

६ सदस्य सलमलतिे तोकेका तीन जना   वडाध्यक्ष 

७ सदस्य सलचव गाउाँपालिका आन्तररक िेखा प्रमुख 

 

५.५.२ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस गाउाँपालिकामा लवपदबाट हुने क्षलत तथा नोक्सानी घटाउने प्रिालवतहरुिाई उलचत मानवीय सहायता 

समयमै उपिब्ध गराउने तथा लवपद् एवम् स्वास्थ्य संकट प्रलतकायव प्रिावकारी बनाउने र प्रिावकारी 

प्रलतकायवको िालग समलरगत तथा लवषयगत के्षत्रको पूववतयारी सुदृढ गने यस कायवयोजनाको उदे्दश्य रहेकोिे 

यस योजनाको कायावन्वयनबाट उपयुि उदे्दश्य प्राखप्तमा प्रगलत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िालग समलरगत 

र लवषय के्षत्रगत तथा पूववतयारी र प्रलतकायवका देहाय बमोलजमका सूचकहरू लन ावरण गररएको छ: 

ि.सं. सूचकहरु (पूवयतर्ारीका िालग) अवलि 

१. सामान्य पूवयतर्ारी 

१ गाउाँपालिका आपत्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्र सञ्चािन निएको बैशाख मसान्त सम्म 

२ खोज उिार तथा राहत सामग्रीको िण्डारण मौज्दात रहेको  

३ वडामा सामुदालयक प्रथम उिारकहरू तयार िएको  

४ लवपद् सम्बन्धी लववरण गाउाँपालिकाको वेिसाइटमा अपडेट गने वेि पोटवि सञ्चािन निएको िदो मसान्त सम्म 

५ लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना वालषवक रूपमा अद्यवल क निएको िदो मसान्त सम्म 

२. समन्वर्, खोज तथा उद्धार लवषर्गत िेत्र 

१ खोज उिार  तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको लववरण िएको  

२ समन्वय बैठकको लनणवय पुखस्तका  

३ वडा तहको खोज उिार कायवदिको लववरण िएको  

३. प्राथलमक उपचार स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषर्गत िेत्र  

१ प्रते्यक वडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको लववरण िएको  

२ स्वास्थ्य संस्थामा राखखएको औषल को बफर स्टकको अद्यावल क लववरण  िएको  



 

बारेकोट गााँउपालिका, स्वास्थ्य संकट एवम लबपद पववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ ४८ 

 

३ स्वास्थ्य संस्थाहरूको आपत्कािीन योजना निएको बैशाख मसान्त सम्म 

४.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

१ कखम्तमा ५०० घर पररवारिाइव पुगे्न नू्यनतम मापदण्ड अनुसारको आवश्यक गैर खाद्य 

सामग्रीहरूको िण्डारण निएको 

बैशाख मसान्त सम्म 

२ आपत्कािीन समयमा खाद्यान्न आपूलतवको िालग स्ट्यण्डबाइव सम्त्झौता निएको आ.व २०८९-८० 

३ प्रते्यक वडामा अस्थायी आश्रयस्थिको पलहचान िएको    

४ अस्थायी आश्रयस्थिको िालग िवन लनमावण निएको वा आश्रयस्थि लनमावणका 

समग्रीहरूको बन्दोबस्त निएको 

आ.व २०८९-८० 

५ आपत्कािीन प्रयोजनका िालग यातायात संचार तथा बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको व्यवस्था 

निएको 

आ.व २०८९-८० 

५. खानेपानी सरसफार्य तथा स्वस्छता प्रवियन लवषर्गत िेत्र 

१ आपत्कािीन सरसफाइव र स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको िण्डारण गररएको  

२ पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा खानेपानी आपूलतवको स्रोत र माध्यम तयार 

नगररएको 

आ.व २०८९-८० 

३ सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार िइव प्रसारण नगररएको आ.व २०८९-८० 

६. संरिर् तथा लशिा लवषर्गत िेत्र 

१ लशक्षा के्षत्रको लसकाइव लनरन्तरता योजना तयार िएको  

२ लवद्यािय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन सलमलत र प्रअिाइव अलिमुखीकरण नगररएको आ.व २०८९-८० 

३ सबै लवद्याियमा लवद्यािय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत र कायवदि गठन निएको आ.व २०८९-८० 

४ लवद्यािय र गाउाँपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमुिेसन अभ्यास िएको  

७. लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

१ गाउाँपालिकामा लवपद् िेखाजोखा टोिी तयार िएको  

२ के्षत्रगत िेखाजोखा फारम तयार िएको  

३ लवपद् िेखाजोखा टोिीिाइव लवपद् िेखाजोखा सम्बन्धी तालिम लदइएको  

४ गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रको लवपद् सूचना संकिन व्यवस्थापन र 

प्रसारण प्रलक्रया तय िएको 

 

८. जीलवकोपाजयन, पजनस्थायपन तथा पजनलनयमायर् लवषर्गत िेत्र 

१ पलहचान गररएका आश्रयस्थिमा सडक, खानेपानी तथा सरसफाइव पूवाव ार तयार निएको आ.व २०८९-८० 

२ प्रते्यक वडामा आपत्कालिन प्रयोजनको िालग हेलिप्याड लनमावण निएको  

३ पूवाव ारहरू लवपद् जोखखमबाट सुरलक्षत बनाइएको  

९. स्वस्थ्य संकट पूवय तर्ारी 

१ गाउाँपालिका र वडामा दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन िएको  आलशंक रुपमा 

गठन िएको र 

बालक चाडै गने 

२ गाउाँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाको आपत्कािीन योजना नबनेको आ.व २०८९-८० 

३ गाउाँपालिकाको स्वास्थ्य संकटको समयको िालग स्वास्थ्य प्रोटोकि नबनेको आ.व २०८९-८० 

४ आपत्कािीन समयको िालग औषल को बफर स्टक राखखएको  

५ सबै स्वास्थ्यकमी तथा दु्रत प्रलतकायव टोिीिाइव स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम 

नलदइएको  

आ.व २०८९-८० 

 

ि.सं. सूचकहरु (प्रलतकार्यका िालग) अवलि 

१. समन्वर्, खोज तथा उद्धार लवषर्गत िेत्र 

१ खोज उिार कायवको लववरण आ.व २०८९-८० 
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२ खोज उिार टोिीको पररचािन आ.व २०८९-८० 

३ आकखिक बैठक लनणवय पुखष्तका आ.व २०८९-८० 

२. प्राथलमक उपचार स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषर्गत िेत्र  

१ प्राथलमक उपचार सेवा प्राप्त गरेको जनसंया आ.व २०८९-८० 

२ पोषणयुि खानेकुरा उपिब्ध िएको जनसंया आ.व २०८९-८० 

३ स्वास्थ्य के्षत्रको पुनस्थावपन तथा पुलनवमावण योजना आ.व २०८९-८० 

३.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

१ लवपदबाट लवस्थालपत पररवारिाइव अस्थायी आश्रयस्थि उपिब्ध गराएको लववरण आ.व २०८९-८० 

२ प्रिालवत पररवारिाइव खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री उपिब्ध गराएको लववरण आ.व २०८९-८० 

३ प्रिालवत पररवारिाइव राहत सामग्री उपिब्ध गराएको लववरण आ.व २०८९-८० 

४. खानेपानी सरसफार्य तथा स्वस्थता प्रवद्धयन लवषर्गत िेत्र 

१ मापदण्ड अनुसार खानेपानी उपिब्ध िएको पररवार आ.व २०८९-८० 

२ प्रिालवत समुदाय तथा आश्रयस्थिमा मापदण्ड अनुसारको सरसफाइवको प्रवन्ध आ.व २०८९-८० 

५. संरिर् तथा लशिा लवषर्गत िेत्र 

१ अस्थायी लसकाइ केन्द्रहरूको लववरण आ.व २०८९-८० 

२ वैकखल्पक लसकाइ सञ्चािन िएको लववरण आ.व २०८९-८० 

३ लशक्षा के्षत्रको पुनलनवमावण योजना आ.व २०८९-८० 

६. लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

१ दु्रत िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कुनै लवपद् लवशेष) आ.व २०८९-८० 

२ के्षत्रगत लवसृ्तत िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कुनै लवपद् लवशेष) आ.व २०८९-८० 

३ गाउाँपालिका आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा लवपद् सम्बन्धी लववरण अद्यावल क िएको आ.व २०८९-८० 

७. जीलवकोपाजयन, पजनस्थायपन तथा पजनलनयमायर् लवषर्गत िेत्र 

१ लवपदबाट क्षलत िएका पूवाव ारको ममवत िएको आ.व २०८९-८० 

२ जीलवकोपाजवन सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरण आ.व २०८९-८० 

३ के्षत्रगत पुनस्थावपन तथा पुनलनवमावण योजना आ.व २०८९-८० 

८. स्वस्थ्य संकट प्रलतकार्य 

१ दु्रत प्रलतकायव टोिी पररचिन गररएको आ.व २०८९-८० 

२ स्वास्थ्य संकटको समयमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको जनसङ््खया  आ.व २०८९-८० 

३ स्वास्थ्य संकट लनन्त्रण व्यवस्थापनको अभ्यास आ.व २०८९-८० 
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अनजसूची-१ : स्थानीर् लवपद् व्यवस्थापन सलमलतमा लवद्यमान पदालिकारीहरूको लववरर् 
 

ि.सं. नामथर पद आवद्ध लनकार्/कार्ायिर्/संस्था सम्पकय  नम्बर 

१ महेन्द्र बहादुर शाह अध्यक्ष बारेकोट गाउाँपालिका, अध्यक्ष ९८५११६७८०७ 

२ ओमा शाही सदस्य बारेकोट गाउाँपालिका, उपाध्यक्ष ९८४८२८००२७ 

३ मोहन प्रकाश लगरी सदस्य बारेकोट गाउाँपालिका, प्र.प्र.अ. ९८५८०८०८१० 

४ िाििि लसंह सदस्य ८ नं. वडा अध्यक्ष  

५ बसन्त शाही सदस्य ७ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०८३५४० 

६ द्वाररका प्रसाद बुढा सदस्य १ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०४६९६१ 

७ लसजवना बसे्नत सदस्य ४ नं. वडा अध्यक्ष ९८६६९३६७७५ 

८ केशब शे्रष्ठ सदस्य इखन्जलनयर, बारेकोट गाउाँपालिका ९८४६११४५५७ 

९ लबन बहादुर शाह सदस्य योजना शाखा ९८५८०२५९१६ 

१० वेद बहादुर लसंह सदस्य इ.प्र.का. इन्चाजव ९८४७९४६९१४ 

११ हरर बहादुर थापा सदस्य नकपा माओबादी केन्द्र ९८५८०८०५९९ 

१२ लिम बहादुर लसंह सदस्य नेपािी कााँगे्रस ९८४८०९९१६३ 

१३ लबषु्ण कुमार पुन सदस्य नेकपा एमािे  

१४ लबर राज लसंह सदस्य स्वास्थ्य शाखा संयोजक ९८६७३७०१९४ 

१५ चन्द्र बहादुर खड्का सदस्य नेरेसो उप शाखा, सिापती ९७४२३४३९३५ 

१६ खगेन्द्र बहादुर बोहरा सदस्य सलचव रोजगार संयोजक ९८४८२९९९१८ 

 

अनजसूची-२ : सरोकारवािा लनकार्को पलहचान तालिका 

ि.सं. लनकार् लवषर्िेत्र 
कार्यरत 
गाउँपालिका 

सम्पकय  व्यखिको 
नाम र पद 

सम्पकय  लववरर् 

(फ्याक्स, फोन, 

र्मेि) 
कैलफर्त 

 १ रेडक्रस राहत बारेकोट गा.पा. चन्द्र खड्का ९७४२३४३९३५   

 २ ई.प्र.का खोज उद्दार बारेकोट गा.पा. बेद लसहं ठकुरी ९७४८६६३२२५   

 ३ ने.का. राहत , खोज 

उद्दार 
बारेकोट गा.पा. राम चन्द्र ज्योती ९८५८०७३२०७   

 ४ ने.क.पा. 

माओबालद केन्द्र 
राहत , खोज 

उद्दार 
बारेकोट गा.पा. हरी ब. थापा  ९८५८०८०५९९   

 ५  ने.क.पा. एमािे राहत , खोज 

उद्दार 
बारेकोट गा.पा. लबषु्ण कुमार पुन  ९७४८०२६३५४   

 ६   ने.क.पा. 

समाजबालद 

राहत , खोज 

उद्दार 
बारेकोट गा.पा.  गणेश बहादुर 

रोकाय 
 ९८४५७४१२५९   

 

१.  समन्वर्, खोज तथा उद्धार लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाउाँपालिका गाउाँपालिका प्रमुख 
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२ सह - संयोजक गाउाँपालिका गाउाँपालिका उप प्रमुख 

३ सदस्य गाउाँपालिका संयोजक सबै लवषयगत के्षत्र 

४ सदस्य गाउाँपालिका सूचना अल कृत 

५ सदस्य गाउाँपालिका लवपद् सम्पकव  व्यखि 

६ सदस्य नेपाि प्रहरी  प्रमुख 

७ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी सिापलत (स्थानीय उप शाखा) 

८ सदस्य उद्योग बालणज्य संघ अध्यक्ष 

९ सदस्य नेपाि पत्रकार महासंघ प्रलतलनल  

१० सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख प्रशसकीय अल कृत 

 

२.  प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था नाम 

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक - सामालजक लवकास लवषयगत सलमलत 

२ सदस्य अ ारिुत अस्पताि   प्रमुख 

३ सदस्य स्वस्थ्य चौकी (गाउाँपालिकामा 

िएका सबै) 

प्रमुख 

४ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलतलनल  

५ सदस्य स्वास्थ्य के्षत्रमा काम गने संस्था प्रलतलनल  

६ सदस्य पोषण के्षत्रमा काम गने संस्था प्रलतलनल  

७ सदस्य एमु्बिेन्स सेवा संचािन गने संस्था प्रलतलनल  

८ सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख - स्वास्थ्य शाखा  

 

३.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक - वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ सदस्य गाउाँपालिका प्रालवल क शाखा प्रमुख इखन्जलनयर 

३ सदस्य गाउाँपालिका कृलष शाखा प्रमुख 

४ सदस्य गाउाँपालिका पशु शाखा प्रमुख 

५ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  प्रलतलनल  

६ सदस्य सामुदलमक वन उपिोिा 

महासंघ 

गाउाँपालिका अध्यक्ष 

७ सदस्य उद्योग बालणज्य संघ गाउाँपालिका अध्यक्ष 

९ सदस्य यातायात व्यावसायी सलमलत गाउाँपालिका अध्यक्ष 

१० सदस्य सहकारी संघ गाउाँपालिका अध्यक्ष 

११ सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख - खररद इकाइव  

 

 

४.  खानेपानी सरसफार्य तथा स्वस्छता प्रवियन लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक – सामालजक लवकास लवषयगत सलमलत 

२ सदस्य साना शहरी खानेपानी कायाविय प्रमुख 
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३ सदस्य स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाइव 

सलमलत 

अध्यक्ष 

४ सदस्य खानेपानी तथा सरसफाइव के्षत्रमा काम 

गने संस्था 

प्रलतलनल  

५ सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख - खानेपानी तथा सरसफाइव शाखा 

 

५.  संरिर् तथा लशिा लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक – सामालजक लवकास सलमलत 

२ सदस्य गाउाँपालिका संरक्षण शाखा प्रमुख 

३ सदस्य लशक्षक महासंघ गाउाँपालिका अध्यक्ष 

४ सदस्य लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत महासंघ गाउाँपालिका अध्यक्ष 

५ सदस्य आमा समूह प्रलतलनल  

६ सदस्य लकशोरी समूह प्रलतलनल  

७ सदस्य अपांग संजाि प्रलतलनल  

८ सदस्य बाि क्लव संजाि प्रलतलनल  

९ सदस्य दलित संघ प्रलतलनल  

१० सदस्य लशक्षामा काम गने संस्था प्रलतलनल  

११ सदस्य संरक्षणमा काम गने संस्था प्रलतलनल  

१२ सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख - लशक्षा शाखा 

 

६.  लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक – वातावरण तथा लवपद् व्वस्थापन सलमलत 

२ सदस्य गाउाँपालिका गाउाँपालिका आपत्कालिन कायव संचािन केन्द्र प्रमुख 

३ सदस्य  गाउाँपालिका अन्य लवषयगत के्षत्रका सबै सदस्य सलचवहरू 

४ सदस्य लवपद् तथा मानवीय 

सहायताका िालग काम गने 

संस्था 

प्रलतलनल  

५ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलतलनल  

६ सदस्य सलचव गाउाँपालिका सूचना प्रलवल  अल कृत 

 

७.  जीलवकोपाजयन पजनस्थायपन तथा पजनलनयमायर् लवषर्गत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक गाउाँपालिका संयोजक – पूवाव ार  लवकास सलमलत 

२ सदस्य गाउाँपालिका सम्बखन्धत वडाको वडाध्यक्ष  

३ सदस्य लनमावण ब्यावसालय संघ अध्यक्ष 

४ सदस्य सामुदालयक वन उपिोिा महासंघ  अध्यक्ष 

५ सदस्य पूनलनवमावणमा काम गने संस्था  प्रलतलनल  

६ सदस्य जीलवकोपाजवनमा काम गने संस्था प्रलतलनल  
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७ सदस्य सलचव गाउाँपालिका प्रमुख - पूवाव ार लवकास शाखा 

 

अनजसूची-४ : उपिब्ध स्रोत सािनहरूको लववरर् 

लवषर्िेत्र स्रोत, सािन/उपकरर्/जनशखि सङ्ख्या वा पररमार् भण्डारर्स्थि/रहेको स्थान 

समग्र व्यवस्थापन/ 

सूचना खोज तथा 

उिार 

दमकि (आवश्यक औजार सेट सलहत)  ०  

एक्सािेटर (जेलसलव) ०  

िाईफ ज्याकेट ०  

क्लाइखिङ्ख डोरी ०  

सेखफ्ट हेले्मट ०  

रवर बोट ०  

स्टि ेचर १२ गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

मेगा ह्याण्ड माइक ४ गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

ईमजेन्सी टचव िाईट   ०  

आगो लनिाउने यन्त्र ०  

साईरन ०  

रवरको पञ्जा ४ सेट गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

थ्रो व्याग ०  

प्राथलमक उपचार लकट १५  

खाद्यान्न तथा कृलष लकटनाशक लवषादी ०  

चामि २५ बोरी गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

नुन, तेि प्याकेट २ बोरी गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

फारफुड प्याकेट ०  

दाि २ बोरी गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

स्वास्थ्य तथा पोषण स्यानीटरी प्याड १००० लपस  

इमेरजेन्सी लकट ०  

ह्याण्डवास तथा साबुन ३० लपस गाउाँपालिका िण्डारण शाखा 

लपलपई सेट/गाउन ५० सेट आ ारिूत स्वासथ्य तथा सरसफाइ 

शाखा 

सलजवकि ग्लोब ३०० लपस आ ारिूत स्वासथ्य तथा सरसफाइ 

शाखा 
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स्यानीटाईजर ५०० लिटर  

क्लोररन झोि  ०  

मेलडलसन ०  

आर.एि. वोटि ३००  

प्राथलमक उपचार बाकस/लकट ०  

खानेपानी, 

सरसरफाई तथा 

स्वस्थता प्रविवन 

लपयुष ०  

एक्वाट्याब ०  

लप.ए.िाइि ०  

पानी जााँचे्न लकट ०  

पाईप तथा लफलटङ््खस ०  

अस्थाई शौचाियसेट ०  

सरसफाइ लकट/सेट ०  

आपत्कालिन आश्रय 

तथा गैर खाद्य 

सामग्री क्वारेण्टाइन 

व्यवस्थापन 

ईन्धनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  (Hacksaw) ०  

खन्ती (सव्वि) २  

गैंलत र वेल्चा सेट २  

एयर लिफ्ट ब्याग ०  

लत्रपाि/टेन्ट १२  

िााँडाकुाँ डा सेट १०  

जस्तापाता ०  

जनशखि  

(खोज उिारककी 

तथा स्वास्थ्यकमी) 

गााँउ दु्रत प्रलतकायव टोिी  ०  

वडा, समुदाय वा स्वास्थ्य संस्था स्तरीय दु्रत 

प्रलतकायव टोिी 

०  

स्वास्थ्यकलमवहरू ४५  

नेपाि प्रहरी ७७  

शसस्त्र प्रहरी ०  

नेपािी सेना ०  

तालिम प्राप्त नेपाि रेडक्रस सोसाइवटीका 

उद्दारकलमवहरू 

१  
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नोट: स्रोत सामग्रीहरुको लवषयके्षत्रबाट प्राप्त लववरण अनुसार अलििेख अद्यावल क गने कायव लवपद् व्यवस्थापन शाखािे लनयलमत 

रुपमा गनेछ। 

 

 

अनजसूची-५: अनजगमन तथा मूल्याङ्कन फारम 

क्रसं प्राथलमकता प्राप्त पूववतयारी तथा 

प्रलतकायव गलतलव  

मुय लजमे्मवार 

लनकाय सलमलत 

कायावन्वयनको 

अवस्था 

कलम कमजोरी सुझाव 
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 सन्दभय सामाग्री 
 

१. नेपािसरकार, गृह मन्त्रािय (२०७६), लवपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४र लवपद् 

जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन लनयमाविी, २०७६: नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय,  काठमाण्डौ । 

२. नेपाि सरकार, कानून सेवा आयोग (२०७५), जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नेपाि स्वास्थ्य सेवा 

लनयमाविी, २०७५: नेपाि सरकार, कानून सेवा आयोग,  काठमाण्डौ । 

३. नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय (२०७५), लवपद् जोखखम नू्यनीकरण रालरि य रणनीलतक कायवयोजना २०१८ 

– २०३०: नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय, काठमाण्डौ। 

४. नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय (२०७५), लवपद् जोखखम नू्यनीकरण रालरि य नीलत २०७५: नेपाि सरकार, 

गृह मन्त्रािय, काठमाण्डौ। 

५. नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय (२०७३), गोरखा िूकम्प -२०७२ अनुिव र लसकाइव : नेपाि सरकार, गृह 

मन्त्रािय, काठमाण्डौ। 

६. नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय (२०७६), रालरि य लवपद् प्रलतकायव कायवढााँचा, २०७० (प्रथम संशो न २०७५): 

नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय,  काठमाण्डौ। 

७. नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय (२०६७), लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०६७ 

(प्रथम संशो न २०७६): नेपाि सरकार, गृह मन्त्रािय,  काठमाण्डौ। 

८. नेपाि सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मालमिा मन्त्रािय (२०७४), स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

२०७४: नेपाि सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मालमिा मन्त्रािय, काठमाण्डौ । 

९. नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय (२०७१), लवपद् व्यवस्थापन लदग्दशवन: 

नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय, काठमाण्डौ । 

१०. नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय (२०७५), लवपद् पूववतयारी तथा 

प्रलतकायव योजना (नमूना): नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय, काठमाण्डौ । 

११. बारेकोट गाउाँपालिका, लडलजटि स्वास्थ्य प्रोफाईि: बारेकोट गाउाँपालिकाको कायाविय,जाजरकोट 

 

 

 


