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खण्ड एक : प्रारलभभक 

१.१ पृष्ठभूलम 

जि उत्पन्न प्रकोपिाट भएको क्षलतिाई आिार मानरे संयकु्त राष्ट्रसङ्घीय लवकास कायवक्रमि े सन् २००४ मा गरेको लजल्िागत 

सङ्कटासन्नता वगीकरण अनुसार जाजरकोट अलत-सङ्कटासन्न लजल्िाको सचूीमा रहकेोिे छ । जस अनुरुप भेरी नगरपालिका पलन 

अलत सङ्कटासन्न पालिकाको रुपमा रहकेो छ । प्रत्येक वर्व नपेािमा लवपदक्ा कारण जनिनको क्षलत हुने गरेको छ । तसथव लवपद ्

व्यवस्थापनका माध्यामिाट यस लकलसमका क्षलत न्यनू गनव सलकन्छ । खास गरी लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण लवलििाई लवकास प्रलक्रयामा 

मिूप्रवाहीकरण गनव सलकएमा वा पवूवतयारी सलहतको लवपद ्जोलखम व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी िनाउन सलकएमा जनिनको क्षलत कम 

गनव सलकन्छ । नेपािमा लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको लनमावण गरी लवपद ्प्रलतकायविाई व्यवलस्थत गनव संस्थागत थािनी 

२०६८ साििाट भएको हो । स्थानीय तहमा तयार हुन ेयस योजनािे लवपद ्व्यवस्थापनका समस्त आयामहरुिाई समावेश गदवछ । भरेी 

नगरपालिकाको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना लनमावण गरी कायावन्वयन गनुव आजको आवश्यकता हो ।  

 

कोलभड १९ को प्रकोपका कारण लसङ्गो मानव सभ्यतािाई  नै तहसनहस िनेको र लसंगो लवश्व नै यस महामारीसँग जलुिरहकेो छ । यसि े

लिश्वब्यापी महामारीको रुप लिएको छ । नपेािमा अलहिेसम्म यस महामारीिाट ९७९००० जना संक्रलमत भएको र ११९५२ जनाको 

मतृ्य ुभइसकेको छ । यसको खोप पत्ता िागतेापालन संक्रमणको दर उच्च रहकेोि ेसम्पणूव मानव समदुायको िालग घातक िनेको छ । 

यसिे मालनसको स्वास््यमा मात्र असर नगरी मिुकुको आलथवक िलृिमा पलन नकारात्मक असर पारी रहकेो छ । यस सन्दभवमा सम्भालवत 

लवपद ्व्यवस्थापन तथा लवपद ्पवूवतयारीका गलतलवलिहरुिाई योजनािि ढंगिे अलघिढाउन अपररहायव भएको हुदँा नगरपालिका स्तरीय 

स्वास्थ संकट तथा एवम लवपद ्पवव तयारर तथा प्रलतकायव योजना िनाइ िाग ुगनव जरुरी छ ।  

 

१.२ योजनाको पृष्ठभूलम  

स्वास््य संकट एवम ् लवपद ् पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना िनाई समदुाय तथा अन्य सरोकारवािाहरुिाई सशलक्तकरण गररएमा 

अकस्मात हनुे जनिनको क्षलत न्यनूीकरण गनव सलकन्छ । जनिनको क्षलत न्यनीकरण र लवकासका संरचनाको सरुक्षाका साथै लवकासको 

प्रलतफििाई दीगो राख्न स्वास््य संकट एवम लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना िनाई कायावन्वयन गरेर मानवीय तथा  भौलतक 

क्षलत कम गनुव आजको आवश्यकता हो । लवपद न्यलुनकरणको सवाि केवि राहत र उिारमा मात्र सम्िलन्ित र  सीलमत छैन । आिारभतू 

मानव अलिकार, मानवीय कानून, लवकास लनमावण, गाँस, िास, कपास, शालन्त सरुक्षा एवम ्सामालजक, आलथवक, सांस्कृलतक िगायतका 

हरेक लवर्यहरुसँग यसको प्रत्यक्ष सम्िन्ि रहन्छ । यस्ता संवेदनशीि लवर्यहरुिाई मनन गरी लवपद ् व्यवस्थापन गलतलवलिहरुिाई 

लवकासका हरेक पक्षसँग एकीकृत गद ैदीगो लवकासको अविारणलभत्र समावेश गररनुपने आवश्यकता रहकेो छ । लवपद व्यवस्थापनका 

गलतलवलिहरुिाई सरकारी तथा गरैसरकारी सरोकारवािा लनकायहरु िीचको साझेदारी र समन्वयमा सञ्चािन गनवसकेमा िलढ 

प्रभावकारी हनुे दलेखन्छ । लवपदको क्षेत्रमा काम गन ेलनकायहरूका िालग तयार भएको मानवीय घोर्णा (स्पेयर) पत्रि ेलनलदवष्ट गरेको 

मागव-लनदशेन र न्यनूतम मापदण्ड अनुसारको प्रलक्रयािाई योजना तयार गनव कायवशािामा अविम्िन गररएको छ साथै यसमा अरु 
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समावेश गनुव पने लवर्य िस्तिुाई पलन समेट्ने प्रयास भएको छ । खासगरी यो दस्तावेज तयार गदाव दहेायको प्रलक्रया अपनाइएको लथयो 

। 

• लव.सं. २०७२-०७३ मा तयार भएको प्रकोप पवूवतयारी योजनाको लिशे्लर्ण र क्रलमक अध्यावलिक गररएका दस्तावेजको 

अध्ययन 

• नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतका सिै लवर्यगत सदस्यहरुकोिीच छिफि तथा गोष्ठी 

• लवपदक्ो क्षते्रमा काम गने लवलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुिाट सचूना संकिन 

• नगर लवपद व्यवस्थापन सलमलतको िैठकमा पटक - पटक छिफि गररएको लवर्यवस्तु तथा लनणवयहरु । 

• अन्य लजल्िाहरुिे तयार गरेका स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनािाई (Reference) को रुपमा 

लिईएको छ । 

• यस अलघकांश कायवयोजनाहरुिाई समेत लसकाइको माध्यम िनाईएको छ भन ेयस योजनामा समावेश गररएका लवर्यिस्त ु

समय समयमा पररमाजवन गररनेछ । यसमा कलतपय त्रटुी र कमी कमजोरी हुन सक्दछन् । कलतपय क्षेत्रका त्याङ्कहरू आउदा 

लदनमा समेत प्राप्त हुन सक्ने भएको र जरुरी त्यांकिाई प्रलिस्ट गररनछे | 

१.३ योजनाको आवश्यकता र औलित्य 

स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायवशािाका सहभागीहरुिीच समहु लनमावण गरी लवगतको अनुभवको 

आिारमा आवश्यकताको िेखाजोखा, कलमकमजोरी अथावत खाडि पलहचान लनम्न अनुसार गररएको लथयो। 

१.३.१ आवश्यकता िेखाजोखा 

• सृच्ना संकिन र प्रवाह लवर्यमा आवश्यक अलभमृल्खकरण र जानकारी  

• HEDPRP प्रयोग वारे वालर्वकरुपमा कृलतम पवूव अभ्यास (Simulation) 

• वालर्वक रुपमा लवपदक्ा कारण भौलतक संरचना, मानवीय र आलथवक क्षलतको मलू्यांनकन गरी त्यस समयमा तत्काि 

कायव संचािन गराउन आवश्यक वजेटको पवूावनमुान गने, 

• लवपदक्ा समयमा तत्कािीन यातायात सचुारु उपिब्िता यालकन गन,े  

• पनु लनमाणव र पनुस्थापनका िालग क्षेत्रगत लजम्मेवारी िाँडफाँड, 

• नगरपालिकाको भौगोलिक क्षते्रगत (Cluster) रुपमा सामाग्री भण्डारण,  

• सवै लनकाय र समदुाय स्तरमा आपत्कािीन कोर् स्थापना र पररचािन, 
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१.३.२ औलित्य 

• लवपदक्ो प्रलतकायव पलछ सलमक्षा गने 

• संस्थागत लजम्मेवारी तथा कायव अझै Specific गद ैिैजान ुपने  

• लवपदक्ा समयमा प्रलतकायवकािालग आवश्यक सामग्री भण्डारणको व्यवस्था 

• स्थानीय तहि ेआपतकालिन कोर् पररचािन गाईडिाईनको व्यवस्था 

• सवै किस्टरको लनयलमत वैठक वस्ने र प्रगलत पेश गने व्यवस्था 

• नगर लवपदज्ोखीम न्यलूनकरण सम्र्पक व्यलक्त (DRR focal person) को व्यवस्था 

• नगर स्तररय लवपद ्ब्यवस्थापन सलमलतिाई प्रलतकायव वारे अलभमलूखकरणको व्यवस्था 

• समदुाय स्तररय र वडास्तररय सामदुालयक लवपदव््यवस्थापन सलमलतहरुको नक्शांकन 

१.४ योजनाको उदे्दश्य 

भेरी नगरपालिकाको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना लनमावण गनुवको मखु्य उद्देश्यहरु यस प्रकार रहकेा छन;  

• स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्िाट हुने क्षलत तथा नोक्सानी घटाउनु र प्रभालवत हुन ेव्यलक्त, पररवार तथा समदुायिाइव उपयकु्त मानवीय 

सहायता सलुनलित गनुव । 

• नगरपालिकामा स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा पवूवतयारीका गलतलवलिहरूिाइव व्यवलस्थत र समन्वयात्मक 

रूपमा कायावन्वयन गनुव । 

• स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्प्रलतकायव तथा पवूवतयारीका िालग स्थानीय सािन स्रोतको अलिकतम ्पररचािन गनुव । 

• लवपद ्पवूवतयारीिाइव प्राथलमकताका साथ कायावन्वयन गरी लवपद ्पलछ उिार राहतका िालग हनुे खचव घटाउनु । 

• लवलभन्न सरोकारवािा लनकाय तथा संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकायवमा नगरपालिकाको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्प्रलतकायव 

पिलत, संरचना तथा समग्र क्षमता सदुृढ गनुव । 

• लवर्यगत क्षते्रका आिारमा नगरपालिकाको लवपद ्न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन क्षमता िढाउँद ैक्षेत्रगत तथा लनयलमत लवकास 

कायवक्रम माफव त स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्जोलखम न्यनूीकरणिाइव लनरन्तरता लदन ु 
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१.५ योजना तजजवमा प्रलिया  

भेरी नगरपालिकाको २०७८ चैत मलहनामा नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको िैठकमा ब्यापक छिफि भइ नगरपालिकाको स्वास््य 

संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना लनमावण गन ेभलन लनणवय भयो ।  स्वास््यको िालग सक्षम प्रणािीिे नगरपालिकािाई 

स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना लनमावणका िागी आलथवक तथा प्रालवलिक सहयोग गने भलन सहमलत भयो । 

सो अनुरुप २०७८ साि चैत मलहनाको १८ गत े स्वास््य 

संकट एवम लवपद ् पवुवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा 

कायवशािा गोलष्ठ सम्पन्न भयो ।  

स्वास््य संकट एवम लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

तजुवमा  कायवशािा गोलष्ठमा गाउँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतका 

सदस्यहररु, वडा अध्यक्षहरु, पालिकाको लवर्यगत शाखाका 

प्रमखुहरु, राजलनलतक दिका प्रलतलनलिहरु र सरोकार 

लनकायका प्रलतलनलिको उपलस्थलत रहकेो लथयो । उक्त 

कायवशािा गोलष्ठमा लवशेर् गरीी प्रालम्भक छिफि भयो र लवर्यगत क्षेत्रको पलहचान गररयो गरी नगरपालिकाको क्षमता िेखाजोखा 

गररयो । यसको आिारमा योजनाको मस्यौदा तयार पाररयो । अन्ततिः सरोकारवािासँग िैठक गरी मस्यौदामालथ छिफि गन ेर पषृ्ठपोर्ण 

लिन ेकाम भयो । सोही अनुरुप भरेी नगरपालिकाको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयार भएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.  र्ोजनाको प्रारशभभक मस्र्ौदा तर्ारी 
५.  सरोकारवािाहरूको बैठक र मस्र्ौदामालथ छिफि 

६.  अशततम मस्र्ौदा तर्ारी र स्वीकृलत 

२.  नगरको संकटासन्नता तथा क्षमता िेखाजोखा 

३.  र्ोजना तजुयमा बैठक तथा कार्यशािा  

कवपद् पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना तजुयमा प्रकक्रर्ा 



 

 

11 

 

भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

१.६ योजना तजजवमा तथा कायावन्वयनका आधारभजत मान्यताहरु  

• नगरपालिका क्षते्रमा गररने स्वास््य संकट एवम ् लवपद ् पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अनतगवतका सिै गलतलिलिहरु 

नगरपालिकाको नतेतृ्वमा रहनेछ ।  

• यस नगरपालिकामा कायवरत सिै सरोकारवािा लनकायहरू तथा संस्थाहरूि ेआफ्नो कायवक्षेत्र िमोलजम सम्िलन्ित लवर्यगत 

क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रलतकायव र पवूवतयारीका गलतलवलिहरूमा सहयोग गनेछन् । 

• लवपद ्पवूवतयारीको काम, लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट प्रलतकायव तथा मानवीय सहायताका िालग गररन ेसहयोग एकिार नीलत 

िमोलजम नगरपालिकाको स्वीकृत मापदण्ड र प्रलक्रया अनुसार हुनछे ।  

• लवपद ्प्रलतकायव तथा पवूवतयारीको काम लवर्यगत क्षेत्रको समन्वय तथा नगरपालिकाको नेततृ्वमा हुनछे र िखेाजोखा, सचूना 

व्यावस्थापन, श्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन एलककृत पिलत अनुरूप हनुेछ । 

• समदुाय, सामालजक संस्था तथा सरकारी लनकायहरूको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्प्रलतकायव क्षमता लवकास गरी नगरपालिकाको 

समग्र लवपद ्व्यवस्थापन क्षमता सदुृढ गररनछे ।  

• स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा प्रलतकायवको काम स्थानीय सरकारको नेततृ्व तथा समन्वय, सामालजक तथा 

नागररक क्षते्रको सहयोग र नीलज क्षते्रसँगको साझेदारीमा हुनछे । 

• स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी र प्रलतकायवका गलतलवलि तथा मानवीय सहायताका कायवहरू सशुासनको मान्यता अनुरूप 

पारदशी, सहभालगतामिूक र समावेसी हुनछेन् ।  

• स्वास््य संकट एवम ् लवपद ् पवूवतयारी, प्रलतकायव तथा मानवीय सहायताका गलतलवलिहरू मानवता, तटस्थता, लनष्ट्पक्षता र 

स्वतन्त्रता जस्ता मानवीयताका मिुभतू लसिान्तमा आिाररत हुनछेन ्।  

• लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण, पवूवतयारी, प्रलतकायव तथा समग्र लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट व्यवस्थापनमा उपिब्ि स्थानीय श्रोत तथा 

जनशलक्तको अलिकतम प्रयोग र पररचािनको नीलत लिइनेछ । 

• लवपद ् जोलखम न्यनूीकरण तथा स्वास््य संकट व्यवस्थापनका प्राथलमकता प्राप्त कायवहरूिाइव क्षते्रगत लवकासका लनयलमत 

गलतलवलिहरूसँग एलककृत गरी लवकासमा मिू प्रवाहीकरण गद ैगाउँको उत्थानशीिता लवकास गररनछे । 
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खण्ड दजई: लवपद् जोलखम व्यवस्थापनको अवस्था  

२.१ भेरी नगरपालिकाको संलिप्त पररिय  

भेरी नगरपालिका नपेािको कणाविी प्रदशे अन्तगवत जाजरकोट लजल्िामा पदवछ । नपेािको संघीय राजिानी काठमाडौिँाट पलिम–

उत्तरमा २१९.७७ वगव लक.लम. क्षेत्रफिमा फैलिएर रहकेो यस नगरपालिकाको पवूवमा रुकुम लजल्िा, पलिममा छेडागाड नगरपालिका, 

उत्तरमा लत्रवेणी निगाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिका छन ्भनदेलक्षणमा सल्यान लजल्िा पदवछ । जाजरकोट लजल्िाको सदरमकुाम 

समेत रहकेो खिङ्गा िगायत पनु्मा, भरू र जगतीपरु गरी सालिकका ४ गा.लव.स.हरू लमिरे यो नगरपालिका स्थापना गररएको हो । 

 

यस भेरी नगरपालिकाको स्थापना नेपाि सरकार मन्त्रीपररर्दक्ो २०७२ पौर् २७ को लनणवयअनुसार भएको हो । स्थापना हुदँा यस 

नगरपालिकाको नाम भरेीमालिका रालखएको लथयो । सालवकका तीनओटा गा.लव.स.हरू खिङ्गा, जगतीपरु र भरूिे भरेी नदीिाई 

छोएको र पनु्मामा मालिका मलन्दर भएकोि ेसिै गा.लव.स.िाई समट्ेने गरी भरेीमालिका नामाकरण गररएको लथयो । गाउँपालिका, 

नगरपालिका तथा लवशेर्, संरलक्षत वा स्वायत्त क्षते्रको संख्या तथा सीमाना लनिावरण आयोगको प्रलतवेदनका आिारमा लमलत २०७३ 

फाल्गणु २७ गते िसेको नपेाि सरकार मन्त्री पररर्दक्ो लनणयवअनुसार भेरी मालिका नगरपालिकाकोनाम पररवतवन गरी भरेी नगरपालिका 

नामाकरण गररएको हो। यस नगरपालिकािाई १३ ओटा वडाहरुमा लवभाजन गररएको छ । 

तालिकािः १ नगरपालिकाको वडागत जनसंख्याको लववरण 

वडा नं घरिरुी संख्या   जनसंख्या  जम्मा जनसंख्या क्षेत्रफि  

(िगव लक. लम.) 

जनघनत्व  

मलहिा  पुरुर्  

१ ६४५ १६१६ १५९१ ३२०७ २९.५१ १०८.६८ 

२ ८९६ २२७० २३४६ ४६१६ ४८.२३ ९५.७१ 

३ ४२२ ९७७ १००४ १९८१ ३.०२ ६५५.९६ 

४ ५६० १२५४ ११२८ २३८२ ९.६ २४८.१३ 

५ ४१५ १०५० १०३९ २०८९ १२.५३ १६६.७२ 

६ ५०६ १३२६ १२५६ २५८२ १६.८२ १५३.५१ 

७ ५७४ १५९३ १६५३ ३२४६ २४.१८ १३४.२४ 

८ ३७९ १०६५ ९४४ २००९ ९.७२ २०६.६९ 

९ ३३७ ९८३ ९४४ १९२७ ९.०७ २१२.४६ 

१० ४१५ ११०१ १०५६ २१९७ १९.१४ ११४.७९ 

११ ५९६ १६०६ १५२३ ३१२९ १५.७४ १९८.७९ 

१२ ४६१ १२११ ११२१ २३३२ १४.६४ १५९.२९ 

१३ ३८४ १००५ ८१३ १८१८ ७.५७ २४०.१६ 

स्रोतिः रालष्ट्रय जनगणना २०६८ 
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यस भेरी नगरपालिकाका १३ वडाहरुका जनसंख्याकोतिुनात्मक अध्ययन गदाव सिैभन्दा िेरै जनसंख्या भएको वडामा वडा नं २ रहकेो 

छ जसमा जम्मा जनसंख्या ४,६१६ (परुुर्को २,३४६ जना र मलहिाको २,२७० जना) रहकेो छ । यस वडाको औसत पररवार आकार 

५.१५ र घरिरुी संख्या ८९६ रहकेो छ । त्यस्तै सिैभन्दा थोरै जनसंख्या भएको वडामा वडा नं. १३ रहकेो छ जसको जनसंख्या १,८१८ 

(परुुर्को ८१३जना र मलहिाको १,००५ जना) रहकेो छ भने घरिरुी संख्या ३८४ र औसत पररवार संख्या ४.७३ रहकेो छ । जसको 

लवस्ततृ लववरण मालथको तालिकामा उल्िखे गररएको छ । 

२.२ लवपद्का घटना एवम ्िलत लिशे्लषण  

भेरी नगरपालिकाको ऐलतहालसक घटना एवम ्क्षलत लवशे्लर्ण गदाव मखु्यतया झाडापखािा, िाढी, पलहरो, कोलभड-१९, हावाहरुी सिह 

लकराको प्रकोप, खडेरी, भकूम्प  र सडक दघुवटना मखु्य लवपदक्ा घटनाहरु हनु् ।  

 

तालिका २: भेरी नगरपालिकाको लवपदक्ा घटना एवम् क्षलत लवशे्लर्ण 

लवपद्\को घटना वडा स्थान  मानवीय िेलत भौलतक िलत आलथवक िलत प्राकृलतक 

िलत  

सामालजक प्रभाव स्वास््य प्रभाव पजष््टयार्कँो 

आधार 

महामारी तथा स्वास््य संकट 

कोलभड-१९ 

(२०७६ देलख हाि 

सम्म) 

सिै वडा वडा १-१ जना 

वडा २-२ जना 

वडा ३-२ जना 

वडा ४-५ जना 

वडा ७-१जना 

वडा ९-२ जना 

वडा १०-१जना 

 १५-२० करोड  रोजगारी गुम्यो , 

आलथवक प्रभाव ,

शैलक्षक  प्रभाव, 

सामालजक 

दरुी िढ्यो, लििेद 

मानलसक तनाि छिफि 

झाडापखिा 

२०७६-७७ 

२०६६ 

सवै वडा वडा ४-१ जना 

 

वडा ७-१६ जना  

 

 
१० िाख    

 

मानलसक तनाव, 

आलथवक  प्रभाव, 

सामालजक दरुी 

मानलसक तनाि छिफि 

अन्य संकट एिम घटना 

सडक दघुवटना 

२०७१ मंलसर ४ 

गत े

२०७३ फाल्गुण 

२०७८ 

२०७०-७१ 

वडा १० 

(रावतगाउँ) 

 

वडा ४ 

वडा १३ 

वडा २ 

५३ जना  

 

 

३५ जना 

७ जना 

२ जना 

िस ,ट्याक्टर दघवटना  १० करोड  िाििालिका टुहुरा, 

लिस्तालित, 

मानलसक तनाि, 

आलथवक समस्या 

मानलसक तनाि छिफि 
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२०७५ 

२०७८ 

वडा १ (ररउना) 

वडा ११ 

४ जना 

३ जना 

लभरिाट िड्ने 

(िरे्नी 

वडा १ 

वडा २ 

७ जना 

३ जना 

२ जनाको मतृ्यु   िाििालिका टुहुरा, 

लिस्तालित, 

मानलसक तनाि, 

मानलसक तनाि  

आगिागी ( िर्ेनी) वडा नं. १ 

वडा नं. २ 

वडा नं. ७ 

१ जना 

 

 

 

 

३५ िाख्रा, ३ घर 

२ गोरु, ५ िाख्रा 

३ घर  

   

१ करोड 

७ करोढ 

१० करोढ 

जंगि लिनास िलस्त लिस्तालपत 

हुन पयो  

मानलसक तनाि  छिफि 

पलहरो (िर्ेनी) 

२०७६ 

२०७७ 

वडा नं. २ 

वडा नं. ३ 

वडा नं. ७ 

१० जना 

१ जना 

७ घर िगेको, ४६ 

िाख्रा, २ गोरु 

४ घर िगेको, 

१० करोड िोटलिरुवा 

नस्ट , 

 मानलसक तनाि  छिफि 

वाढी ( िर्ेनी) सिै वडा 

( वडा नं.३) 

 

 िाख्रा िगाएको ५ िाख खेलतयोग्य 

जलमन 

िगाएको 

 मानलसक तनाि ,

झाडापखिा 

छिफि 

अलसनापानी सिै वडा  खेलत नस्ट २० िाख   मानलसक तनाि छिफि 

चट्याङ्क (सिै) वडा नं. १ 

वडा नं. ९ 

१ जना  

 

७ वटा िाख्रा २ िाख   मानलसक तनाि छिफि 
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२.३ भेरी नगरपालिकाको प्रमजख र प्रथालमकतामा रहेका प्रकोपहरु  

भेरी नगरपालिकामा भकुम्प, िाढी, पलहरो, सडक दघुवटना, आगिागी, चट्याङ्,  अलसनापानी, झाडापखािा, लभरिाट िड्ने, 

िालिनािीमा रोग र कोलभड १९ महामारी जस्ता लवपद ्तथा स्वास््य संकटका घटनाहरू लवगतमा हुन ेगरेको पाइएको छ । वडागत 

सङ्कटासन्नता लवशे्लर्ण गदाव सिै वडािाइव अथावत लसंगो नगरपालिकामा एकैचोटी र ठूिो क्षलत गनव सक्ने र प्रभाव पानव सक्न ेलवपद ्

भकूम्प हो । लसंगो मिुकु नै भकूम्पको उच्च जोलखममा भएकोिे यो नगरपालिका पलन भकूम्पको उच्च जोलखममा छ । भकूम्प  पलछ 

कोलभड १९ जस्तै उच्च संक्रामक महामारी यस नगरपालिकाको िालग प्रमखु स्वास््य संकट लनम्त्याउने प्रकोपको रुपमा दलेखएको छ । 

अलिकांश वडामा िाढी पलहरो िारम्िार दोहोरररहन ेर वरे्नी जनिनको िेरै क्षलत गने प्रकोपमा पदवछन ्। सडक दघुवटना, िालिनालिमा 

िाग्ने रोग र आगिागी पलन यस नगरपालिकाका प्रमखु प्रकोपहरू हुन् । वडाको भौगोलिक लवरे्शता भसू्वरुप, प्रकोपको सम्मखुता तथा 

सामालजक आलथवक अवस्थािे समग्र लवपदक्ो जोलखम स्तर लनिावरण गदवछ । 

 

तालिकािः ३  भरेी नगरपालिकाको प्रमुख र प्रथालमकतामा रहकेा प्रकोपहरु 

 प्रकोप कोरोना झाडापखिा सडक दजघवटना लभरिाट खस्ने 

 

आगिागी पलहरो वाढी िट्याङ्क िालिनालिमा रोग 

कोरोना  कोरोना सडक दजघवटना कोरोना कोरोना कोरोना कोरोना कोरोना कोरोना 

झाडापखिा   सडक दजघवटना लभरिाट खस्ने 

 

आगिागी पलहरो वाढी िट्याङ्क िालिनालिमा रोग 

सडक दजघवटना    सडक दजघवटना सडक दजघवटना सडक दजघवटना सडक दजघवटना सडक दजघवटना सडक दजघवटना 

लभरिाट िडेको     आगिागी पलहरो वाढी लभरिाट खस्ने 

 

िालिनालिमा रोग 

आगिागी      आगिागी आगिागी आगिागी िालिनालिमा रोग 

पलहरो       पलहरो पलहरो िालिनालिमा रोग 

िाढी        वाढी िालिनालिमा रोग 

िट्याङ         िालिनालिमा रोग 

िालिनालिमा 

रोग 

        िालिनालिमा रोग 

जभमा स्कोर 

 

७ ० ८ २ ५ ४ ३ ० ७ 

स्तर लनधावरण ३ ८ १ ७ ४ ५ ६ ८ २ 
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२.४  प्रकोपको मौसमी लवशे्लषण 

भौगलभवक प्रकृयािाट उत्पन्न हुन ेभकूम्प जस्ता प्रकोप जनुसकैु समयमा पलन आउन सक्छन ्जसको मौसमी प्रकृलत हुदँनै । भकूम्पको 

िालग िाहै्र मलहना उलत्तकै जोलखमयकु्त समय हो । िाढी पलहरो जस्ता जिवाय ुतथा मौसमजन्य प्रकोपका घटना मौसममा लनभवर हनु्छन । 

मनसनुी हावापानीको क्षेत्रमा अवलस्थत नपेािमा हावापानीको लवशेर्ता त्यसै अनुरूप लनिावरण भएको हुन्छ । नपेािमा वालर्वक वर्ावको 

८० प्रलतशत वर्ावयामको चार मलहनामा हुन ेगछव भने लहउँद ेवर्ाव कम मात्र हुने गदवछ । त्यसकारण िाढी, पलहरो जस्ता जिउत्पन्न प्रकोप 

जेठ दलेख असोजसम्मको चार / पाचँ मलहनाको अवलिमा िढी हुन ेगदवछन ्। लहउँदको समय सखु्खा हुन ेतथा फागनु चैतमा हावाहरुी पलन 

िढ्ने हुदँा आगिागीका घटना पलन िढ्छन् । सडक दघुवटनाको कुनै मौसमी प्रकृलत त हुदँनै तर वर्ावको समयमा सडक खराि हनुे र िाढी 

पलहरोिे पलन सडक दघुवटना िढाउने भएकोिे दघुवटनाहरू िढी हुने गदवछन् । समग्रमा महामारीको पलन खासै मौसमी प्रकृलत दलेखँदनै तर 

झाडापखािा तथा सपवदशं जस्ता महामारी वर्ाव एवम ्गमी समयमा िढी हुन ेगदवछ । 

 

प्रकोप पात्रो लवशे्लर्णिे प्रकोपको मौसमी प्रकृलत अनुसार पवूवतयारीको िालग कुन समयमा केलन्द्रत हनुे र प्रलतकायवको िालग कुन समयमा 

तत्पर रहने भन्न ेयोजना तयार गनव मद्दत गदवछ ।  भरेी नगरपालिकाका सन्दभवमा असारदलेख असोजसम्म िढी लवपदक्ा घटनाहरू हनु 

सक्ने समय हो । यो समयमा सिैभन्दा िढी िाढीका घटनाहरू हनु सक्छन् । सडक दघुवटना, महामारी र भकूम्प जनुसकैु िेिा पलन हनु 

सक्छ । त्यसैि ेवर्ाव शरुू हुनभुन्दा अगाडी िैशाखमा पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पनुराविोकन गने, आवश्यक र तत्काि गनुवपन े

तयारीहरू गने, संयन्त्र, जनशलक्त, यन्त्र, उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने गनुव पदवछ तालक लवपदक्ो समयमा लछटो र व्यवलस्थत तररकािे 

काम गनव सलकयोस ्र जनिनको क्षलत नहोस ्।   

लचत्र १: प्रकोपको मौसमी लवशे्लर्ण 

प्रकोप िैसाख जेठ असार साउन भदौ असोज कालतवक मंशीर पौर् माघ फागुन चैत्र 

भूकम्प             

पलहरो             

िाढी             

सडक दुघवटना             

आगिागी              

चट्याङ             

िालिनालिमा रोग              

झाडापखािा             

कोलभड महामारी             
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२.५ लवपद् जोलखम आँकिन  

यस स्वास््य संकट एवम लवपद ्पवव तयारी तथा प्रलतकायव योजना कायवशािा गोलष्ठको छिफिको आिारमा लवपद ्जोलखम आकँिन 

गदाव लनम्न अनुरुप पाइएको लथयो ।  

तालिका ४; भेरी नगरपालिकाको लवपद ्जोलखम आँकिन 

प्रमुख लवपद ् उच्च जोलखम वडा उच्च जोलखम वस्तीहरू जोलखममा रहेको पूवाविार 

/ अन्य क्षेत्र 

जोलखममा रहेका 

घरिुरी 

जोलखममा रहेको 

जनसङ्ख्या 

िाढीपलहरो  १ 

 

३ 

 

 

 

४ 

 

 

 

७ 

 

 

८ 

९ 

१० 

ररम्ना, लपपे, कािेगाउँ 

 

होिुखोिा 

 

 

 

पासागाड खोिा  

 

 

 

स्याउिी िजार, घाग्रे, दह िजार, 

िालििजार 

 

मध्यपहाडी (नयाँ िस्ती) 

लचलसमुि िजार 

लचलसमुि िजार देलख फेरा िजार, 

आलिक्षेत्र, लसम्िेखोिा 

सडक, झोिङेपुि, 

िस्ती, खलेत योग्य 

जलमन  

खेलतयोग्य जलमन, 

वस्ती, घट्ट  

सडक, पुि, िोहरा 

भमु्के लसचाई 

सडक, स्कुि, घट्ट, 

खेलतयोग्य जलमन, लमि, 

खिुाचौर, प्रलतक्षािय 

 

पक्की पुि, घट्ट, सडक, 

खेलतयोग्य जलमन 

 

झोिङेपुि, िजार, 

 

 

 

१०० 

 

 

४ 

 

 

 

 

 

 

१५० 

 

 

३० 

३०० 

५०० 

 

 

२० 

 

 

 

 

 

 

७५० 

 

 

१५० 

१५०० 

झाडापखिा सिै वढाहरु  प्राय सिै ठाउँमा   अनुमालनत ५००० 

घरिुरी 

सिै जनसंख्या  

आजिागी 

 

 

१,३,६,७,८,१०  

वढाहरु 

लपपे, कािेगाउँ, होिुखोिा, घाग्रे िजार, 

दह िजार, िालििजार, िजार देलख फेरा 

िजार, आलिक्षते्र, लसम्िेखोिा 

जन- िन मा हालन, घर 

आगिालग  

३०० िरिुरी  २०००  

चट्याङ 

 

३,७ वढाहरु  होिुखोिा, स्याउिी िजार, घाग्रे िजार, 

दह िजार, िालििजार 

जन- िन मा हालन, १०० िरिुरी  ५०० 

 सडक दुघवटना  

 

३,५,७,८,१० लपपे, कािेगाउँ, होिुखोिा, घाग्रे िजार, दह 

िजार, िालििजार, िजार देलख फेरा िजार, 

आलिक्षेत्र, लसम्िेखोिा 

जन- िन मा हालन,   सिै जनसंख्या 

कोलभड -१९ सिै वढाहरु प्राय सिै ठाउँ  जन- िन मा हालन,  सिै जनसंख्या 
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२.६ लवपद्को अनजमालनत पररदृष्य 

भेरी नगरपालिकाको िहुप्रकोपको अवस्थािाइव हदेाव  पलहरो, िाढी, सडक दघुवटना, आगिागी, चट्याङ, कोलभड १९ महामारी, 

झाडापखािा जस्ता लवपद ्एवम ्महामारीजन्य स्वास््य संकटको जोलखम दलेखन्छ । छिफििाट गररएको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता 

लवशे्लर्णिाट प्रत्येक वर्व दोहोरररहने िाढी र पलहरो आगिागीिाट मात्र ११५० घरिरुी उच्च जोलखममा रहकेो दलेखएको छ भने ५००० 

जनसङ्ख्यािाइव प्रत्यक्ष प्रभाव पने दलेखएको छ । भकूम्पको प्रभाव यो भन्दा व्यापक हुनसक्छ, भने कोलभडजस्ता महामारीजन्य लवपदक्ो 

प्रभाव अझ िेरै लवस्तार हनुसक्ने दलेखन्छ । प्रलतकायवका क्रममा संवेदनशीि समहूमा रहकेो जनसङ्ख्यािाई प्राथलमकता राखरे उनीहरूको 

लवशेर् आवश्यकता र संरक्षणको प्रवन्ि गनुवपदवछ र लवर्य क्षेत्रगत पवूवतयारीमा यसै अनुरुप तयारी गनुव पदवछ ।  

 

२.७ प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोलखम लवशे्लषण 

कुनै पलन प्रकोपको सङ्कटासन्नता समदुाय तथा जनसङ्ख्याको संवेदनशीिता, लवपदक्ा घटनाको आवलृत्त, गालम्भयवता  र प्रभावको 

लवस्तार जस्ता कुराहरुको आिारमा उच्च, मध्यम र न्यनू गरी जोलखम स्तर लनिावरण गररएको छ । यसरी लवशे्लर्ण गदाव यस पालिकामा 

सडक दघुवटना, िालिमा िाग्ने रोग  र कोलभड १९ को उच्च जोलखम रहकेो दलेखन्छ भन ेिाढीपलहरो, आगिागी, चट्याङ, झाडापखािा 

मध्यम जोलखम दलेखएको छ ।  

तालिका ६: भेरी नगरपालिकाको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोलखम लवशे्लर्ण 

  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 

आवृलि )Frequenc गलभभयवता 

Intensity 

प्रभाव (Impact) जोलखम (Risk) 

सडक दुघवटना उच्ि (३) 

- लवस्तार हुदैँ गएको सडक सञ्जाि  

- सडकको कमजोर गुणस्तर  

- मुख्य राजकागवमा अवलस्थत 

- िढ्दै गएको सवारी सािनको सङ्ख्या  

- सडक सुरक्षा सम्िन्िी कमजोर िुझाइव 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

मध्यम  

(३) 

उच्ि  

(२७) 

िालिमा िाग्ने रोग उच्ि (३) 

- माटोको गुणस्तर घट्नु 

- जिवायुमा आएको पररवतवन  

- लकट पतङ्कको वलृि 

लकरािाट नोक्सान हुने लकलशमको 

िािीनािी 

मध्यम  

(२) 

मध्यम  

(२) 

मध्यम  

(२) 

मध्यम  

(८) 

कोलभड १९ उच्च (३) 

- उच्च संक्रामक भाइरस  

उच्च  

(३) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्ि 

  (२७) 
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  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 

आवृलि )Frequenc गलभभयवता 

Intensity 

प्रभाव (Impact) जोलखम (Risk) 

- कमजोर स्वास्थ पूवाविार र तयारी 

- साविानीका उपायहरूको कमजोर पािना 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

- उच्च जोलखम समूहमा रहकेो जनसंख्या 

आगिागी मध्यम (२) 

- लवदु्यत सटव भएर हुने िढ्दो घटना  

- िढ्दो शहरीकरण  

- िढ्दै गएको सुख्खा याम  

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

- जनचेतनाको कमजोर अवस्था 

मध्यम  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम  

 (१२) 

पलहरो मध्यम (२) 

- जलमनको लभरािोपन 

- प्राकृलतक स्रोतको तीब्र दोहन  

- मनसुन तथा जिवायुको िदिाव  

- पलहरोको जोलखमयुक्त ठाउँमा िस्ती िस्नु  

- लवकास लनमावणका कामिे िढाएको 

जोलखम 

विृििृा, िाििालिका, अपाङ्गता 

भएको जनसङ्ख्या 

उच्च  

(३) 

 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  

 (२) 

उच्ि  

(८) 

िाढी मध्यम (२) 

- नदी लकनारमा िढेको अलतक्रमण  

- मालथल्िो जिािार क्षेत्रमा जाने पलहरो  

- िाढीको जोलखमयुक्त ठाउँमा िसेको िस्ती  

- लवकास लनमावणका कामिे िढाएको 

जोलखम 

- विृििृा, िाििालिका, अपाङ्गता 

भएको जनसङ्ख्या 

उच्च  

(३) 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम 

(१२) 

 

चट्याङ मध्यम (२) 

- जिवायुमा आएको पररवतवन  

- शहरीकरण र लवदु्यतीकरणको लवस्तार 

- राम्ररी अलथवङ नगररनु 

- कम गुणस्तरीय लवदु्यतीय सामानहरूको 

प्रयोग 

मध्यम 

 (२) 

 

उच्च  

(३) 

मध्यम  

(२) 

 

मध्यम 

 (१२) 
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  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 

आवृलि )Frequenc गलभभयवता 

Intensity 

प्रभाव (Impact) जोलखम (Risk) 

- जनचेतनाको कमी 

 

झाडापखािा 

               मध्य (२) 

- खानेपानी सरफाइको कमजोर अभ्यास 

- कमजोर स्वास्थ पूवाविार र तयारी 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामालजक आलथवक सङ्कटासन्नता 

मध्यम 

(२) 

 

मध्यम 

(२) 

 

मध्यम 

(२) 

 

मध्यम 

(८) 

 

 

२.८ नगरपालिकाको िमता लवशे्लषण 

लवपद ्एवम् स्वास््य संकटको प्रभावकारी प्रलतकायव, पयावप्त पूववतयारी र लवपद ्पलछको पररलस्थलतिाइव यथाशीघ्र समान्य अवस्थामा फकावउन तथा लवपद ्जोलखम 

न्यूनीकरणका गलतलवलिहरू संचािन गनव आवश्यक पने संस्था, संरचना, नीलत, कानून, योजना, पूवाविार, भौलतक स्रोत सािन, प्राकृलतक स्रोत, सामालजक स्रोत, 

आलथवक स्रोत र मानवीय स्रोतको लवद्यमान अवस्थाको िेखाजोखा र नगरपालिकाको लवपद् प्रलतकायव क्षमता सुदृढ गनवको िालग नगरपालिकाको क्षमता 

अलभवलृिको आवश्यकता लवशे्लर्ण तालिका  मा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका ५: भेरी नगरपालिकाको क्षमता लवशे्लर्ण 

िेत्र अवस्था लवशे्लषण आवश्यकता लवशे्लषण 

कानून, नीलत 

योजना 

लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन निनेको; 

लवपद ्कोर् सञ्चािन सम्िन्िी कायवलवलि निनेको,  

नगरको स्वास््य नीलत एवम ्स्वास््य ऐन तयार भएको, 

नगरपालिकाको लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना नभएको, 

ऐन एवम ्कायवलवलि स्वीकृत गरी 

कायावन्वयनमा ल्याउनु पन,े 

स्वास््य नीलत एवम ्ऐन पाररत गनुव पने, 

लवपद ्राहत सम्िन्िी मापदण्ड िनाउन ुपने,  

लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण एवम ्व्यवस्थापन 

नीलत तथा कायवयोजना िनाउनु पन,े 

जोलखम सचूलूचत क्षेत्रगत लवकास योजना 

िनाउनु पन े। 

संस्था एवम ्

संरिना 

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत गठन भएको, 

वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत गठन भएको तर काम 

नगरेको, 

नगरपालिकामा लवपद ्व्यवस्थापन सम्पकव  अलिकृत तोलकएको, 

नगरपालिका तहमा दु्रत प्रलतकायव टोिी गठन भएको । 

खोज उिार, प्राथलमक उपचार, लवपद ्

िेखाजोखा कायावदि गठन गनुवपने, 

जनप्रलतलनलि र कमवचारीिाइव अलभमखुीकरण 

गनुवपने । 

 



 

 

21 

 

भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

पूवव सूिना तथा 

लवपद् सूिना 

व्यवस्थापन 

नगरपालिकाको स्वास््य सम्िन्िी लडलजटि प्रोफाइि तयार 

भएको,  

नगर आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्र स्थापना र सञ्चािन 

भएको, 

नगरपालिकाको लवपद ्जोलखम एवम ्स्वास््य संकट सम्िन्िी 

अध्ययन नक्शाङ्कन नभएको । 

 स्वास््य प्रोफाइिमा स्वास््य संकट 

सम्िन्िी लववरण पलन समावेश गनुवपने  

नगरपालिकामा आपत्कािीन कायव 

सञ्चािन केन्द्रको लनयलमत संचािन र 

सचूना व्यवस्थापनको प्रवन्ि गनुवपने । 

 

पूवावधार तथा  

भौलतक श्रोत 

साधन 

सडक पहुचँ पगुेको, 

सि ैवडामा सि ैिस्तीमा लवद्यतु नपगुेको,  

सि ैवडा र घरिरुीमा खानेपानी पयावप्त नपगुेको,  

सि ैवडा र घरिरुीमा सरसफाइव सलुविा पयावप्त नपगुेको, 

नगरमा रहकेा स्वास््य संस्थाहरू (नगर हलस्पटि – ० स्वस््य 

चौकी – ५, आिारभतू स्वास््य केन्द्र – ७, िलथवङ् सेन्टर – ५),  

नगरपालिकामा  एम्िुिेन्स सेवा रहकेो, 

नगरपालिकामा दमकि नभएको  ।  

सक्सन मेलसन भयको ।  

सि ैवडामा आपत्कािीन प्रयोजनका िालग 

खिुा क्षते्रको पलहचान गनुवपन,े 

आपत्कािीन आश्रयस्थि िनाउन सलकने 

सामदुालयक भवन तथा खिुा ठाउँमा सडक, 

खानपेानी र सरसफाइव पवूाविार लनमावण 

गनुवपने, 

प्रत्येक वडामा सामान्य खोज उिारका 

सामग्रीहरू, प्राथलमक उपचार एवम ्स्वास््य 

एवम ्व्यलक्तगत सरुक्षाका सामग्रीहरू  तयारी 

राख्नपुने । 

प्राकृलतक श्रोत वनक्षेत्र  रहकेो 

खिुा चउर रहकेो  

नदीनािा रहकेो 

पानीका महुान रहकेो 

िाँसघारी रहकेो 

पानीका महुान ताि पोखरी र वन क्षेत्रको 

संरक्षण गनुवपन े

आपत्कािीन आश्रयस्थि िनाउन सलकने 

खिुा ठाउँको पलहचान गरी सडक खानपेानी 

र सरसफाइव पवूाविारहरूको तयारी गनुवपन े। 

सामालजक श्रोत आमा समहू रहकेो  

यवुा संस्था सि ैवडामा रहकेो 

िाि क्िि सि ैवडामा रहकेो 

सामदुालयक भवन प्राय सि ैवडामा रहकेो 

सामालजक संघ संस्थाहरु रहकेो 

सामालजक संस्था तथा स्रोतहरूिाइव  लवपद ्

न्यनूीकरण तथा पवूवतयारीमा संिग्न गराउन ेर 

पररचािन गने नीलत र कायवक्रम िनाउन ुपने ।  

सामालजक संस्थाहरूको संयन्त्र िनाइव 

उनीहरूको श्रोतिाइव एलककृत रुपमा 

पररचािन गनुवपन े

सामालजक संस्थाहरूको लवपद ्व्यवस्थापन 

तथा प्रलतकायव क्षमता िढाउनपुन े
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आलथवक श्रोत यस पालिकामा िैंकहरु-७ ओटा छन् । 

सहकारी संस्था छन् । 

लवपद ्कोर् (३० िाख लवपद ्कोर् रहकेो) 

 

नीलत तथा प्रलक्रया तय गरी आलथवक क्षेत्रिाइव 

लवपद ्जोलखम न्यनूीकरणमा िगानी गने र 

श्रोत पररचािन गनुवपन े

सहकारी संस्था तथा िचत समहूिे आफ्ना 

सदस्यहरूका िालग आपत्कािीन सहायता 

कोर्को प्रवन्ि गनुवपन े

िीमा कम्पनीहरूसगँ समन्वय गरी लवपद ्

िीमाको शरुूवात तथा प्रविवन गनुवपन े

मानवीय श्रोत  उिार तथा सरुक्षा कमी १५० जना नेपाि प्रहरी, ७० सशत्र प्रहरी, 

८०० जना नपेािी सेना, 

स्वस््यकमी  ८६ जना रहनकुा साथै 

भकूम्प प्रलतरोिी घर िनाउन सक्न ेलमस्त्री छन्  

अस्थायी आवास लनमावण गनव सक्न ेजनशलक्त छन ् 

लवपद ्सम्िन्िी तालिम लदनसक्ने  छन्  

नगरपालिकामा रहकेो जनशलक्तिाइव संगलठत 

रूपमा लवपद ्प्रलतकायव र पवूवतयारीमा 

पररचािनको िालग तयारी गनुवपन े

वडा तहमा लवपद ्प्रलतकायव टोिी तयार गरी 

तालिम लदएर प्रथम सामदुालयक उिारक 

(First Community Responder) तयार 

गनुवपने  

भकूम्प प्रलतरोिी घर िनाउन सक्न े

जनशलक्तिाइव संगलठत गरी क्षमता अलभवलृि 

गनुवपने । 

वडा तहमा स्वास््य संस्थासँग समन्वय गरी 

प्राथलमक उपचार टोिी तयार गनुवपन े

लवपद ्िेखाजोखा गनवसक्न ेजनशलक्त वडा 

तहमा तयार गनुवपन े

प्रत्येक वडामा स्वास््य संस्था अन्तरगत दु्रत 

प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन गनुवपन े। 

  

२.९  लवषयिेत्र तथा कायव लजभमेवारी 

यस भेरी नगरपालिकामा लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र कायावन्वयनका िालग लवश्ववयापी तथा रालष्ट्रय तहमा भएका 

लवर्यगत क्षेत्रको अभ्यास, स्थानीय आवश्यकता र पालिकाको संस्थागत संरचना अनुसार सातवटा लवर्यगत क्षेत्र लनिावरण गररएको 

छ । लवर्यगत क्षते्रको लजम्मेवारी दहेाय िमोलजम रहको छ ।  
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 तालिका ६: लवर्यगत क्षते्र र यसको नतेतृ्व 

िसं लवषयगत िेत्र नेतृत्व / सभपकव  िाखा 

१ समन्वय, खोज तथा उिार लवर्यगत क्षते्र नगर प्रमखु – नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत (संयोजक) 

सम्पकव  शाखा: वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन शाखा 

२ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्ण लवर्यगत 

क्षेत्र 

संयोजक - सामालजक लवकास लवर्यगत सलमलत 

सम्पकव  शाखा: स्वास््य शाखा 

३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य 

सामग्री  एवम ्िन्दोिस्ती लवर्यगत क्षेत्र  

संयोजक - वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन लवर्यगत सलमलत 

सम्पकव  शाखा: वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन शाखा 

४ खानपेानी सरसफाइव तथा स्वस्छता प्रविवन 

लवर्यगत क्षेत्र 

संयोजक - सामालजक लवकास लवर्यगत सलमलत 

सम्पकव  शाखा: खानपेानी तथा सरसफाई शाखा 

५ आपत्कािीन संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्र संयोजक - सामालजक लवकास लवर्यगत सलमलत 

सम्पकव  शाखा: लशक्षा शाखा 

६ लवपद ्िेखाजोखा एवम ्सचूना व्यवस्थापन 

लवर्यगत क्षेत्र 

संयोजक - वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन लवर्यगत सलमलत 

सम्पकव  शाखा: आपत्कािीन कायव संचािन केन्द्र  

७ जीलवकोपाजवन, पनुस्थावपना तथा शीघ्र पनुिावभ 

लवर्यगत क्षेत्र  

संयोजक - पवूाविार लवकास लवर्यगत सलमलत,/आलथवक लिकास 

सलमलत  

सम्पकव  शाखा: पवूाविार लवकास शाखा,  

२.१०.१ समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत िेत्र 

 

नगरपालिका क्षेत्रमा कुन ैपलन लवपदक्ो घटना वा स्वास््य संकटको लस्थलत हुनासाथ तत्काि प्रलतकायवमा जटेुर मानवीय जीवन रक्षा तथा 

सम्पलत्तको सरुक्षा गरी जनजीवन सामान्य अवस्थामा ल्याउनु पन ेहुन्छ । यसका िालग गाउँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षको 

हलैसयति ेलवपद ्प्रलतकायवको सम्पणूव नेततृ्व नगरपालिका अध्यक्षि ेगनुवपदवछ । लवपदक्ो पररलस्थलतमा एकालतर अन्य लवर्यगत क्षेत्रका 

साथै नगरपालिका मातहतका स्रोत सािन र सिै संयन्त्रहरू प्रलतकायवका िालग पररचािन गनुवपदवछ भन ेलवपदक्ो प्रभाव अनुसार िाह्य 

सहयोगको िालग नगरपालिकालभत्र र िालहर, लजल्िा, प्रदशे तथा केन्द्रीय लनकायहरूसम्म समन्वय गनुवपदवछ । लवपद ्पवूवतयारीका िालग 

सरोकारवािा लनकायहरूसँग लनरन्तर समन्वय र सहकायव गने तथा लवपदक्ो समयमा लवपद ्प्रभालवत समदुायमा तुरून्त खोज उिार, 

प्राथलमक उपचार र राहत लवतरणको िालग समन्वय गने, लवपद ्प्रभालवतहरूको पलहचान गरी पररचयपत्र उपिब्ि गराउने, मालनसको 

मतृ्य ुभएमा सनाखत गरी शव व्यवस्थापन (वा हस्तान्तरण) को प्रवन्ि लमिाउन ेर यसको िालग समयम ैआवश्यक पवूवतयारी गन ेसमन्वय, 

खोज तथा उिार लवर्यगत क्षते्रको मखु्य लजम्मेवारी हो । यस लवर्यगत क्षेत्रको नतेतृ्व नगरपालिका अध्यक्षिे गदवछन् । पालिकामा रहकेा 
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सरुक्षा लनकाय, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी लनजी क्षते्रका प्रलतलनलि र अन्य सिै लवर्य क्षेत्रका संयोजनकहरू यसमा सदस्य रहन्छन ्। प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृत यस लवर्यगत क्षेत्रको सदस्य सलचवको रूपमा रहन्छन ्। 

२.१०.२ प्राथलमक उपिार, स्वास््य तथा पोषण लवषयगत िेत्र 

लवपदक्ो समयमा खोज उिार कायवसँगै घाइतेहरूको जीवन रक्षाको िालग प्राथलमक उपचार सेवा आवश्यक पदवछ । त्यसपलछ गम्भीर 

प्रकृलतका घाइतेहरूको िालग थप उपचारको प्रवन्ि गनुव पदवछ । प्रभालवत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा स्वास््य सेवािाइव 

लनरन्तरता लदनु पने हुन्छ । महामारीजन्य लवपद ्तथा स्वास््य संकटको समयमा रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा स्वास््य क्षते्रको प्रमखु 

भलूमका हुन्छ । लवपद ्प्रभालवत समदुायका िाििालिका, ििृििृा, गभववती तथा दिु खवुाउने आमाहरूको िालग थप पोर्णयकु्त 

खानाको आवश्यकता पदवछ । नगरपालिकाको स्वास््य संरचना र क्षमताको पररचािन गरी प्राथलमक उपचार, स्वास््य सेवा र पोर्णको 

प्रवन्ि गनुव यस लवर्यगत क्षेत्रको प्रमखु लजम्मेवारी हो । साथै यस लवर्यगत क्षेत्रि ेकोलभड-१९ िगायतका महाव्यािीको संक्रमण , 

स्वास््य संकटको रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको कायव समेत गनेछ । यस लवर्यगत क्षेत्रको नतेतृ्व नगरपालिकाको सामालजक 

लवकास सलमलतको संयोजकिे गदवछन् भन ेनगरपालिकाको स्वास््य शाखा प्रमखु सदस्य सलचव रहन्छन ्। नगरपालिकामा  रहकेा स्वास््य 

संस्था तथा अस्पतािहरू र स्वास््य तथा पोर्णको क्षेत्रमा काम गने  संस्थाका प्रलतलनलिहरु यस लवर्यगत क्षते्रको सदस्यको रुपमा 

रहन्छन् । 

२.१०.३  आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम ् िन्दोिस्ती  लवषयगत िेत्र 

नगरपालिका क्षेत्रमा कुन ैपलन लवपदक्ो घटना वा स्वास््य संकटको लस्थलत हुनासाथ त्यसिाट लवस्थालपत तथा प्रभालवत भएकाहरुिाइव 

िस्नको िालग आश्रयस्थि र आश्रयस्थिमा िसेका वा समदुायम ैरहकेा प्रभालवतहरूिाइव चामि ,दाि ,नुन ,तिे आलद खाद्य सामग्री 

उपिब्ि गराउने  ,खानेकुरा पकाउनको िालग आवश्यक प्रवन्ि लमिाउने ओढ्न ेओछ्याउन ेिगायतका गरै खाद्य सामग्री एवम ्िगाउन े

कपडाको प्रवन्ि गन े। महामारीजन्य स्वास््य संकटको समयमा क्वारेलन्टन एवम ्आइसोिेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गने, खोज उिार, 

राहत एवम ् स्वास््य सामग्रीहरूको खररद तथा भण्डारण एवम ् ढुवानीको प्रवन्ि गने, लवपद ्िेखाजोखा िगायतका कामको िालग 

आवश्यक िन्दोिस्त लमिाउने यस लवर्य क्षेत्रको मखु्य लजम्मेवारी हो । यस लवर्यगत क्षते्रको नतेतृ्व वन वातावरण तथा लवपद ्

व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकिे गदवछन् भने लवपद ्व्यवस्थापन सम्पकव  अलिकृत सदस्य सलचवको रुपमा रहन्छन् ।  

२.१०.४ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत िेत्र 

लवपद ् पिात प्रभालवत समदुायमा खानपेानी तथा सरसफाइवका पवूाविारहरूमा क्षलत पगु्छ । लवस्थालपतहरूि े आश्रय लिएको 

आश्रयस्थिमा खानपेानी र सरसफाइको उलचत र पयावप्त प्रवन्ि गनुव पदवछ । लवपदप्लछ सरसफइव र स्वस्थताको उलचत प्रवन्ि नभएमा 

लवलभन्न महामारी फैलिन सक्छ । लवपद ्प्रभालवतहरूको िालग स्वच्छ र पयावप्त खानेपानी तथा सरसरफाइको प्रवन्ि गनुव, लवपद ्प्रभालवत 

समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थि वा क्वारेलन्टन र आइसोिेसन केन्द्रहरुमा खानेपानी एवम ्सरसफाइवको प्रवन्ि तथा स्वस्थता प्रविवन 

गनुव, प्रभालवतहरूको िालग मापदण्ड अनुसारको सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवनका सामग्रीहरूको सलुनलिता गनुव, लवपदज्न्य घटनािाट 

लसजवना भएका फोहोरहरू सरसफाई गनुव ,मरेका पशपुंक्षीहरूको व्यवस्थापन गनुव ,व्यलक्तगत सरसफाईको िालग स्वस्थता सम्िन्िी 

सरसामानहरू )जस्तैिः हाईलजन लकट ,लपयरु् ,क्िोर लीन  ,डस्टलवन , आलद  (उपिब्ि गर ीाउन,ु लवपद ्िाट क्षलत भएका खानेपानी तथा 
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सरसफाइवका पवूाविारहरू पनुस्थावपना गनव सहयोग गनुव यस लवर्यगत क्षेत्रको मखु्य लजम्मेवारी हो । यस लवर्यगत क्षते्रको नेततृ्व सामालजक 

लवकास सलमलतको संयोजनकि ेगदवछन ्भन ेखानपेानी तथा सरसफाई शाखा प्रमखुिे सदस्य सलचवको रुपमा काम गदवछन ्। खानपेानी 

सरसफाई तथा स्वस्थता प्रविवनको क्षेत्रमा काम गने संस्थाका प्रलतलनलिहरू यस लवर्यगत क्षेत्रको सदस्य रहन्छन ्। 

२.१०.५ संरिण तथा आपत्कािीन लििा लवषयगत िेत्र 

लवपदक्ो घटना पलछ पररवारहरू लवस्थालपत हुन्छन ् । कलतपय िाििालिकािे अलवभावक गमुाउँछन ् । यस्तो अवस्थामा मलहिा र 

िाििालिकामालथ लहसंा िढ्छ । यस नगरपालिकामा िेरै लवद्याियहरू पलहरो, आगिागी, चट्याङ् जस्ता प्रकोपको जोलखममा छन् र 

लवगतमा पलन प्रभालवत हुदँ ै आइरहकेा छन ् । ठूिो भकूम्प आएको खण्डमा अलिकांश लवद्याियमा क्षलत पगु्छ । कोलभड-१९ को 

महामारीको कारण िामो समयसम्म लवद्याियहरू िन्द भए । संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्रिे लवपद ्को समयमा लकशोरी, गभववती 

मलहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरू, लशश,ु िाििालिका, ििृििृाहरूिाई संरक्षण गन,े उनीहरूको आवश्यकता िमोलजमका 

सरसामानहरू जस्तिैः सेनेटरी प्याड, खेिकुदका सामान आलद उपिब्ि गराउने, घरपररवारका सदस्य गमुाएकाहरू तथा लवपदक्ा कारण 

त्रलसत व्यलक्तहरूिाई मनोसामालजक परामशव सेवा लदने र लहसंामकु्त वातावरण लसजवना गन े जस्ता लजम्मेवारी लनवावह गनुव पदवछ । 

लवद्याियहरू क्षलत भएमा वा भौलतक उपलस्थलतमा लवद्यािय सञ्चािन गन े अवस्था नभएमा तत्काि शैलक्षक लनरन्तरताको िालग 

वैकलल्पक व्यवस्था गने र सामान्य अवस्थामा यसको िालग पवूवतयारी तथा सरुलक्षत लवद्यािय कायवढाचँािाइव कायावन्वयन गनव सहयोग 

गने, वैकलल्पक लसकाइव लनरन्तरताको िालग उपयकु्त ठाउँको पलहचान गरी आवश्यक सामग्रीहरूको तयारी गन,े सरुलक्षत लसकाइवको 

वातावरण तयार गरी शलैक्षक गलतलवलिहरूिाइव लनरन्तरता लदने, संरक्षण तथा लशक्षा क्षते्रको क्षलत र आवश्यकताको िखेाजोखा गरी 

पनुस्थावपन र पनुलनवमावणमा सहयोग गने  र लवद्यािय माफव त स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्सरुक्षा सम्िन्िी चेतना समदुायमा लवस्तार गनव 

सहयोग गने यस लवर्यगत क्षेत्रको मखु्य लजम्मेवारी हो । नगरपालिकाको सामालजक लवकास सलमलतको संयोजकिे यस लवर्यगत क्षेत्रको 

नेततृ्व गदवछन ्भन ेलशक्षा शाखा प्रमखु सदस्य सलचव रहन्छन् । नगरपालिकामा रहकेा संरक्षण तथा लशक्षा क्षेत्रमा काम गन ेसंस्थाका 

प्रलतलनलिहरू यस लवर्यगत क्षेत्रको सदस्य रहन्छन ्। 

२.१०.६ लवपद् िेखाजोखा एवम ्सूिना व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

लवपद ् जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन योजना तजुवमा गनव लवपदसँ्ग सम्िलन्ित र अन्य सामालजक आलथवक त्याङ्कको 

आवश्यकता पदवछ । अझ लवपद ्पिात खोज उिार राहत र प्रलतकायवका कामहरू अलघ िढाउन लवपदक्ो सामान्य तथा लवर्यगत क्षलतको 

त्याङ्क आवश्यक पदवछ । लवपद ्िेखाजोखा एवम ्सचूना व्यवस्थापन  लवर्यगत क्षेत्रिे लवपदक्ो क्षलत तथा नोक्सानीको िेखाजोखा 

गन ेयी सचूनाहरूिाइव व्यवस्थापन गन ेर लवर्यगत क्षते्रका लववरणहरू सम्िलन्ित क्षेत्रिाइव उपिब्ि गराइव पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

तजुवमा र कायावन्वयनमा सहयोग गदवछ । वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत, वडा कायाविय र स्थानीय सरुक्षा लनकायसँग समन्वय 

गरी प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा गरी तत्काि लवपदक्ो क्षलतको सचूना संकिन गने संयन्त्र लवकास गने । क्षलतको प्रारलम्भक िखेाजोखा 

तथा क्षते्रगत आवश्यकता िेखाजोखा गनव गहृ मन्त्राियिे तयार गरेको लवपद ्िेखाजोखा मागवदशवनको आिारमा आवश्यक फारम तयार 

गन ेर तालिम लदइव जनशलक्त तयार गन े। क्षलतको िेखाजोखाको आिारमा प्रभालवतहरूको वगीकरण गरी पररचयपत्र उपिब्ि गराउन 

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिाइव सहयोग गन े। लवपदक्ा सचूनाहरू स्थानीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा व्वस्थापन गन े
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र लनिावररत प्रलक्रया िमोलजम लजल्िा, प्रदशे तथा केन्द्रीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा पठाउने यस लवर्यगत क्षेत्रको मखु्य 

लजम्मेवारी हो । यस लवर्यगत क्षते्रको नेततृ्व वन वातावरण तथा लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकि े गनछेन भने स्थानीय 

आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्र हनेे अलिकृत सदस्य सलचवको रुपमा रहनछेन् । नपेाि रेडक्रस सोसाइटी िगायत लवपद ्िेखाजोखा 

क्षेत्रमा अनुभव भएका र स्वयम ्सेवक पररचानि गन ेक्षमता भएका स्थानीय संस्थाहरू यस लवर्यगत क्षते्रमा सदस्यका रुपमा रहनछेन ्। 

२.१०.७  जीलवकोपाजवन, पजनस्थावपना  तथा  िीघ्र  पजनिावभ  लवषयगत  िेत्र  

यस लवर्यगत क्षेत्रिे लवपदक्ो कारण अवरूि हुन पगुेका अत्यावश्यक सेवाहरू )जस्तैिः सडक , लवद्यतु ,खानपेानी ,टेलिफोन  (तत्काि 

कायावियहरूमा क्षलत पगुमेा वैकलल्पक व्यवस्था गनेसचुारू गन ेर त्यस्ता सेवा प्रदान गने लनकायका  ,सामालजक आलथवक पवूाविार र  

अवस्थािाई चिायमान िनाई जनजीवनिाई सामान्य िनाउने लजम्मेवारी लनवावह गदवछ । लवपद ्पिात लवस्थालपतहरूिाइव तत्काि 

अस्थायी आश्रयस्थि व्यवस्थापन गनव तथा आवास, खानपेानी, सरसफाइव िगायतका अस्थायी पवूाविार तयार गनव सहयोग गदवछ । 

त्यसैगरी पनुस्थावपनको चरणमा स्थायी संरचनाहरू पनुलनवमावण नहुदँासम्मको िालग अस्थायी संरचना तथा पवूाविार तयार गन ेकाम गदवछ 

। आपत्कािीन अवस्थामा पवूाविार क्षलत भएर आवतजावत अवरूि भएमा सेवा सचुारू गनवका िालग तत्काि अस्थायी पवूाविार तयार 

गन े। प्रभालवत समदुायसम्म राहत तथा प्रलतकायवको पहुचँ सहज िनाउन तत्काि अस्थायी पवूाविारहरूको लवकास गने । नगरपालिकािे 

पवूाविार लनमावण गदाव मापदण्ड िमोलजम र लवपद ्सरुलक्षत भएको सलुनलित गने । आपत्कािीन प्रयोजनका िालग अस्थायी आश्रयस्थि, 

त्यसमा आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइवका पवूाविारहरू तयार गने । लवपद ्िाट क्षलत भएका संरचनाहरूको पनुलनमावण गदाव 

िहुप्रकोपको जोलखमिाट सरुलक्षत स्तरीय मापदण्ड अनुसार भएको सलुनलित गन े। लवपदक्ो प्रकृलत र प्रभाव हरेी यस लवर्यगत क्षते्रको 

काम लवपदक्ो तत्कािको अवस्थादलेख पनुलनवमावणको काम नसलकँदासम्म चल्न सक्छ र लवपद ्व्यवस्थापनका चारिटै चरणमा काम 

गनुवपने हुन्छ । यस लवर्यगत क्षेत्रको नेततृ्व पवूाविार लवकास सलमलतको संयोजकिे गदवछन् भने पवूाविार लवकास शाखा प्रमखु यसको 

सदस्य सलचवको रूपमा रहन्छन् । मालथ उलल्िलखत लवर्यगत क्षते्रको नेततृ्व र सदस्य संस्थाहरूको लववरण अनुसचूी-२ मा रालखएको 

छ । 
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खण्ड तीन :  पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

३.१ सामान्य पूववतयारी कायवयोजना 

लवपदक्ो सम्भावना र त्यसिाट हनुसक्ने जनिनको क्षलत कम गनव  र पयावप्त पवूवतयारी गरी लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट प्रलतकायव क्षमता सदुृढ गनव स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलति ेलनयलमत रुपमा 

पवूवतयारीका लवलभन्न गलतलवलिहरू संचािन गनुव पदवछ । लवपद ्पवूवतयारी र लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट व्यवस्थापनिाइव लवकासका गलतलवलिहरूमा जोडेर जोलखमका स्रोतहरूको न्यनूीकरण गद ैप्रलतकायवका 

िालग आिार तयार गनव सामान्य पवूवतयारीका रूपमा दहेाय िमोलजमको कायवयोजना तयार गररएको छ । 

तालिका ७:  भेरी नगरपालिकाको सामान्य पवूवतयारी योजना 

ि.सं. सामान्य पवूवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण मजख्य लजभमेवारी 

१ नगर आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा सञ्चार एवम ्खोज उिार तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको 

प्रवन्ि गन े

तत्काि नगरपालिका १ नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ 

 

नगरपालिका सिै वडामा समदुायमा आिाररत खोज उिार कायवदि गठन गन े तत्काि वडा १३ वडा लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

३ प्रदशे र केन्द्रीय तहसँग समन्वय हनु ेगरी लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण वेभ पोटवि लवकास गरर सञ्चािन गने  तत्काि नगरपालिका १ नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

४ लवपद ्पिातको आवश्यकताको िखेाजोखाको िालग आिलुनक सचूना प्रलवलिको उपयोग गरेर दु्रत 

आँकिन प्रणािी प्रलक्रया तयार गने 

तत्काि नगरपालिका  १ नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

५ आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थिको िालग नगरमा खिुा क्षेत्र पलहचान गन े तत्काि नगरपालिका १ नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 
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६ प्रत्येक साववजलनक, सरकारी र व्यावसालयक भवनमा आपत्कािीन लनकासी मागव (Evacuation Route)  

र आपत्कािीन भिेा हुन ेस्थान  (Assembly Point) छुट्याइव लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

तयार गने, गराउन े

२०७९ 

साउन 

सिै सम्िलन्ित 

संस्थाहरु 

वालर्वक  सम्िलन्ित  कायाविय 

७ वडामा भएका सामदुालयक भवनहरूमा आपत्कािीन अस्थायी आश्रयस्थि तथा क्वारेलन्टन सञ्चािनको 

िालग सडक खानेपानी सरसफाइका पवूाविार तयार गन े

२०७९ 

साउन 

पलहचान गररएका 

स्थानहरू 

आवश्यकता 

अनुसार 

पवूाविार लवकास शाखा 

८ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन आश्रयस्थि तथा क्वारेलन्टन / आइसोिसेन सेन्टर मा प्रयोग गनव सलकन े

सरुलक्षत सामदुालयक भवनको पलहचान / लनमावण गन े

लनयलमत वडा प्रत्येक वडामा 

कलम्तमा एउटा 

पवूाविार लवकास शाखा 

वडा कायाविय 

९ लवपद ्िाट हुने मानवीय क्षलत िािी पश,ु घर तथा सम्पलतको िालग कायवलिलि िनाइव िीमा गनव प्रोत्साहन गने २०७९ 

साउन 

नगरपालिका क्षेत्र वालर्वक नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

१० लवपद ्जोलखम व्यवस्थापनका िालग समदुायमा आिाररत संस्थाहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, स्थायी 

प्रकृलतका उपभोक्ता सलमलतहरु र नागररक संस्थाहरुिीच सहकायवको िालग संयन्त्र तयार गन े

२०७९ 

साउन 

नगरपालिका क्षेत्र वालर्वक नगरपालिका/ वडा लवपद ्

व्यवस्थापन सलमलत 

 

११ नगरपालिका क्षेत्रका प्रमखु प्रकोपहरु (भकूम्प, आगिागी र सडक दघुवटना, महामारी लनयन्त्रण) को िालग 

पररदृष्ट्यमा आिाररत कृलतम घटना अभ्यास लनयलमत सञ्चािन गन े

लनयलमत  नगरपालिका क्षेत्र वालर्वक नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

१२ नगरपालिकाको स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना वालर्वक रूपमा अद्यावलिक गने लनयलमत नगरपालिका वालर्वक  नगर  लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

१३ सिै लवर्यगत क्षते्रको कायवतालिका िनाएर लनयलमत िैठक िस्ने लनयलमत नगरपालिका  तीन तीन 

मलहनामा 

सिै लवर्यगत क्षते्र 
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३.२ पूवावनजमानमा आधाररत पूववतयारी योजना 

यस नगरपालिकामा पनव सक्ने लवपद ्त्यसको पवूावनमुालनत आँकिनका आिारमा दहेाय िमोलजम सात वटा लवर्यगत क्षते्रको पवूवतयारीका कायवहरु लनिावरण गररएको छ । उक्त लक्रयाकिापहरू कायावन्वयनको 

लजम्मेवारी सम्िलन्ित लवर्यगत क्षते्रको हुनछे भने आवश्यकता अनुसार अन्य लनकाय वा क्षते्रसँग समन्वय गरी काम गनछेन ्। 

३.२.१ समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषय िेत्र 

तालिका ८; समन्वय, खोज तथा उिार लवर्य क्षते्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ वडा तहमा गठन भएका खोज उिार टोिीिाई तालिम लदएर प्रथम सामदुालयक उिारक (First 

Community Responders) तयार गन े 

साउन २०७९ वडा १३ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस  

२ खोज उिारका िालग आवश्यक उपकरण सामग्रीहरुको आवश्यकता आँकिन गरी खररद गन े साउन २०७९ नगरपालिका १ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाि रेडक्रस 

३ खोज उिार  टोिी पररचािनको िालग न्यनूतम ्खोज उिार सामग्री खररद गरी तयारी अवस्थामा राख्न े साउन २०७९ वडा १३ सरुक्षा लनकाय, 

वडा कायाविय 

४ खोज तथा उिारका िालग प्रयोग गनव सलकन ेसवारी सािनहरू र एम्िुिेन्सहरूको सचूी र सम्पकव  व्यलक्तको 

लववरण तयार गन े

लनयलमत नगरपालिका १ सम्िलन्ित संस्था 

५ सिै लवर्यगत क्षते्रका सदस्यहरू तथा सरोकारवािा लनकाय र संस्थाहरूको सम्पकव  ठेगाना अद्यावलिक 

राख्न े

लनयलमत नगरपालिका १ सिै लवर्यगत क्षते्र 
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३.२.२ प्राथलमक उपिार, स्वास््य तथा पोषण लवषय िेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ नगरपालिका सिै वडामा स्थानीय स्वास््य संस्थाको समन्वयमा दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन गन े तत्काि वडा हरेक वडामा एक वडा लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

२ नगरपालिकाको सिै स्वास््य संस्थाहरूमा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग और्लिको ‘िफर स्टक’ 

व्यवस्थापन गन ेर और्लि उपिब्ि भएको सलुनलित गन े

लनयलमत वडा स्वास््य संस्था 

अनुसार 

सम्िलन्ित स्वास््य संस्था 

३ वडा तहमा प्राथलमक उपचार कायवदि गठन गने तत्काि वडा हरेक वडामा एक वडा लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 

४ स्वास््यकमी, मलहिा स्वयं सेलवका र वडा स्तरीय कायवदिका सदस्यहरुको िालग प्राथलमक उपचार तालिम 

सञ्चािन गन े

लनयलमत वडा १३ नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

५ समदुायमा जनस्वास््य सम्िन्िी जनचेतनामिूक कायवक्रम सञ्चािन गन े लनयलमत नगरपालिका १३ नगरपालिका  

६ लवपदक्ो समयमा गभववती तथा सतु्केरी मलहिा र िाििालिकाहरुमा पोर्ण आवश्यकता पलूतवका िालग 

परुक खाना आवश्यकताको आँकिन गन े 

 नगरपालिका १३ लवपद ्िेखाजोखा 

लवर्यगत क्षेत्र 

७ आपत्कािीन अवस्थामा घाइतहेरूको थप उपचारको िालग ररफरि प्रकृया तय गन े  नगरपालिका १ नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत 
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३.२.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम ्िन्दोिस्ती लवषय िेत्र 

    तालिका ९; आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम ्िन्दोिस्ती लवर्य क्षेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

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

संस्थाहरूको सम्पकव  ठेगाना अद्यावलिक राख्न े

लनयलमत नगरपालिका १ सम्िलन्ित संस्था 

२ नगरपालिकामा भएका हभेी इक्वीपमेन्ट, ढुवानीका सािनहरु तथा सवारी सािनहरुको िगत तयार गरी 

आपत्कािीन अवस्थामा प्रयोग गनव लनजी क्षेत्रसँग सम्झौता गने  

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ सम्िलन्ित संस्था 

३ नगरपालिकामा कलम्तमा प्रत्येक वडामा १०० पररवारको िालग आवश्यक पन ेगरै खाद्य सामग्री सेटको 

स्टक राख्न े

साउन 

२०७९ 

वडा  १३ नेपाि रेडक्रस 

४ प्रत्येक वडामा कलम्तमा १०० पररवारका िालग अस्थायी आश्रयको िालग िहुप्रकोपिाट सरुलक्षत स्थान 

पलहचान गरी राख्न े

साउन 

२०७९ 

वडा  १३ वडा कायाविय 

५ नगरपालिकामा कलम्तमा ३०० पररवार तथा १५०० जनसंख्याको िालग आवश्यक पन ेगरै खाद्य सामग्री 

भण्डारणको क्षमता भएको गोदामघरको व्यवस्था गने 

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ नगरपालिका  

६ पलहचान गररएको स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थिका िालग आवश्यक पवूाविार, खानेपानी, सरसफाइको 

प्रवन्ि तथा तत्काि टहरा िनाउन सक्ने व्यवस्था गने 

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

पवूाविार लवकास शाखा 

७ पलहचान गररएका वा तयार गररएका  अस्थायी आश्रयस्थिका संरचना र सलुविाहरू महामारीको समयमा 

क्वारेलन्टन एवं आइसोिेसन केन्द्रको रुपमा प्रयोग गनव सक्न े र स्वास््य सेवा सञ्चािन गनव लमल्ने गरी 

लवकास गने  

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

पवूाविार लवकास शाखा 
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३.२.४ खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषय िेत्र 

तालिका १०; खानेपानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवर्य क्षेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ खानपेानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन सम्िन्िी  आवश्यकताको आँकिन गने साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ खानपेानी सरसफाइव शाखा 

२ लवपद ्िेखाजोखा टोिीिाइव खानपेानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन क्षते्रको लवपद ्सचूना संकिनको 

तालिम लदन े

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ सम्िलन्ित शाखा  

३ कलम्तमा ५०० पररवारिाइव पगु्ने आपत्कािीन सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन सामग्री भण्डारणको 

व्यवस्था लमिाउने     

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ सम्िलन्ित शाखा  

४ आपत्कािीन आश्रयस्थि वा आश्रयस्थि िनाउन पलहचान गररएका खिुा क्षेत्रमा खानेपानी आपलूतवको 

स्रोत र आवश्यक सामग्रीको प्रवन्ि गन े  

साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ सम्िलन्ित शाखा  

५ रेलडयो लटभी, पत्रपलत्रका र सामालजक लमलडया माफव त सरसफाइव सम्िन्िी चतेनामिूक कायवक्रम प्रसारण गन े लनयलमत नगरपालिका लनयलमत सम्िलन्ित शाखा  

६ खानपेानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवर्यगत क्षते्रका सदस्यहरूको सम्पकव  अध्यावलिक राख्ने साउन 

२०७९ 

नगरपालिका १ सम्िलन्ित शाखा 
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३.२.५ संरिण तथा लििा लवषय िेत्र 

तालिका ११; संरक्षण तथा लशक्षा लवर्य क्षेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ सिै लवर्यगत क्षते्रिाइव मलहिा, िाििालिका, अपाङ्गता भएका व्यलक्त र ज्येष्ठ नागररकको संरक्षणका 

तररकाहरू िारे जानकारी लदने  

लनरन्तर  नगरपालिका  सिै लवर्यगत क्षते्र  मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा 

२ लवपदक्ो समयमा संरक्षण एवम ्सरुक्षाका िालग चालहन ेसामग्रीहरू खररद गरी भण्डारण गन े लनरन्तर  नगरपालिका अनुमालनत आँकिन 

अनुसार 

मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा 

३ लवद्याियका लशक्षक र मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकािाई आिारभतू मनोसामालजक परामशव सम्िन्िी 

तािीम लदने  

लनरन्तर नगरपालिका सिै वडा र सिै 

लवद्याियहरू 

नेपाि रेडक्रस 

सोसाइटी  

४ सिै लवद्याियमा लवद्यािय सरुक्षा कायवन्वयन कायवलवलि िमोलजम सरुलक्षत लवद्याियका न्यनूतम ्

गलतलवलि सञ्चािन गनव सहजीकरण गने 

लनरन्तर लवद्यािय सिै लवद्यािय मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा 

५ लवद्याियहरूको संकटासन्नता तथा क्षमता िखेाजोखाको िालग सहयोग गन े साउन २०७९ लवद्यािय सिै लवद्यािय मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा र 

अन्य लनकाय  

६ लवद्याियहरूिाइव लसकाइव लनरन्तरता र पवूवतयारी सलहतको लवद्यािय सरुक्षा योजना तयार गरी 

कायावन्वयन गनव सहयोग गन े

साउन २०७९ लवद्यािय सिै लवद्यािय सम्िलन्ित शाखा 



 

 34 

 

भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

 

३.२.६ लवपद् िेखाजोखा एवम ्सूिना व्यवस्थापन लवषय िेत्र 

    तालिका १२; लवपद ्िेखाजोखा एवम ्सचूना व्यवस्थापन लवर्य क्षेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ नगर आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्र माफव त लवपद ्सम्िन्िी सचूना सङ्किन, व्यवस्थापन  र 

प्रसारणको व्यवस्था लमिाउन े

२०७९ साउन  नगरपालिका १ लजल्िा आपत्कािीन 

कायव संचािन केन्द्र 

२ वडा तहमा लवपद ्िेखाजोखा टोिी तयार गन े २०७९ असार वडा सि ै नेपाि रेडक्रस 

३ लवपद ्िेखाजोखा टोिीका सदस्यहरूिाइव लवपद ्िेखाजोखा सम्िन्िी तालिम लदन े    नेपाि रेडक्रस 

४ समदुाय स्तरमा लवपदक्ो समयमा सचूना प्रवाह गनव SMS माफव त सचूना प्रसार गने समहूगत 

प्रणािीको लवकास गन े

२०७९ असार नगरपालिका सि ै मोवाइि सेवा प्रदायक 

५ स्थानीय रेलडयो एफ एम तथा अन्य सामालजक लमलडयािाट जनचतेना मिूक सन्दशेहरू प्रवाह गन े लनरन्तर नगरपालिका सि ै पत्रकार महासंघ 

७ लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रअहरुिाइव लवद्यािय सरुक्षा सम्िन्िी तालिम लदन े    साउन २०७९ लवद्यािय सिै लवद्यािय मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा र 

अन्य लनकाय 

८ कृलतम घटना तथा लसमिुेसन अभ्यास सञ्चािन गनव  पालिका र लवद्याियहरूसँग समन्वय गन े लनरन्तर  लवद्यािय सिै लवद्यािय मलहिा तथा 

िाििालिका शाखा र 

अन्य लनकाय 
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६ नगरपालिकाको लवपद ्सम्िलन्ि सम्पणूव सचूना तथा गलतलवलिहरू लनयलमत अद्यावलिक गन े लनरन्तर नगरपालिका सि ै सचुना ब्यिस्थापान 

शाखा  

७ लवपद ्सचूना प्रवाह प्रकृया तय गरी वस्तीमा भएका घटनाको तत्काि स्थानीय आपत्कािीन कायव 

सञ्चािन केन्द्रमा अद्यावलिक हनुे प्रवन्ि लमिाउन े

लनरन्तर नगरपालिका सि ै सचुना ब्यिस्थापान 

शाखा 

 

३.२.७ जीलवकोपाजवन,  पजनस्थावपना  तथा िीघ्र पजनिावभ लवषय िेत्र 

तालिका १३ ; जीलवकोपाजवन,  पनुस्थावपन तथा शीघ्र पनुिावभ लवर्य क्षेत्र 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ जोलखम संवेदनशीि भ-ूउपयोग योजना िनाइव कायावन्वयन गने गराउने असोज २०७९ नगरपालिका १ सम्िलन्ित शाखा  

२ पणूव रूपमा भवन आचार संलहता कायावन्वयन सलुनलित गने गराउन े असोज २०७९ नगरपालिका लनरन्तर  सम्िलन्ित शाखा  

३ जोलखमयकु्त क्षते्रहरूको दोहन र अलतक्रमणमा लनयन्त्रण गन े  कालतवक २०७९ नगरपालिका आवश्यक परेमा  सम्िलन्ित शाखा  

४ पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा अस्थायी आवास, सरसफाइव,  खानपेानी, सडक र 

लवजिुीको पवूाविार तयार गने   

२०७९-८० 

सम्म  

नगरपालिका िालर्वक  सम्िलन्ित शाखा  

५ ग्रामीण सडक लनमावण जस्ता पवूाविार लवकास गदाव प्रालवलिक र वातावरणीय अध्ययन अनुसार लवपद ्

जोलखम निढ्ने कुरा सलुनलित गन े

लनरन्तर नगरपालिका लनरन्तर  सम्िलन्ित शाखा  

६ संरचना तथा पवूाविारको पनुलनवमावण अझ राम्रो अझ िलियोको मान्यता अनुरूप गन े  लनरन्तर नगरपालिका लनरन्तर सम्िलन्ित शाखा  
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

७ लवर्यगत क्षेत्रका सदस्यहरूको सम्पकव  लववरण अद्यावलिक राख्ने र लवर्यगत क्षेत्रको लनयलमत िैठक 

गन े

२०७९ असार नगरपालिका मालसक  सम्िलन्ित शाखा  

३.३ आपत्कािीन प्रलतकायव (कायवलवलध) कायवयोजना  

आपत्कािीन प्रलतकायव योजनामा लवपदक्ो समय र लवपद ्पिात् तुरुन्तै चाल्नुपने खोज  ,उिार ,उपचार एवम ्जोलखम क्षेत्रिाट प्रभालवतहरूिाई सरुलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण , राहत लवतरणका र लवपद ्

िेखाजोखा तथा सचूना व्यवस्थापन र संपे्रर्णका लक्रयाकिापहरू सलहत प्रत्येक लवर्यगत क्षते्र पररचािनको समय तालिका सलहतको कायवलवलि समावेश गररएको छ । यसका िालग दहेाय िमोलजमका 

लक्रयाकिापहरू तजुवमा गररएको छ ।  

३.३.१ समग्र व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार लवषय िेत्र 

तालिका १४; समग्र व्यवस्थापन, खोज तथा उिार लवर्य क्षते्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ नगरपालिका लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत आकलस्मक िैठक िसी हरेक लवर्यगत क्षेत्रिाइव तयारी अवस्थामा रहन लनदशेन लदने नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ समन्वय खोज तथा उिार लवर्यगत क्षेत्रको आकलस्मक िैठक िस्ने नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

३ खोज उिार र सरुक्षाको िालग उिारकमी, सरुक्षाकमी पररचािन गन े सरुक्षा लनकाय 

४ खोज तथा उिारका िालग आवश्यक सामग्री र यातायातको िन्दोिस्त गने िन्दोिस्ती लवर्य क्षेत्र 

५ घाइतेहरूको लशघ्र उिार गने र वपेत्ताहरूको खोजी कायविाइव तीब्रता लदने सरुक्षा लनकाय 

६ सम्भालवत जोलखम क्षेत्रका समदुायको सरुलक्षत स्थानान्तरण गन े सरुक्षा लनकाय, वडा सलमलत 

७ घाइतेहरूको तत्काि प्राथलमक उपचारका िालग आवश्यक समन्वय गने   स्वास््य लवर्यगत क्षते्र 

८ मतृकहरूको पलहचान गरी मचुलु्का गरेर शव आफन्त लजम्मा िगाउन े वडा सलमलत 



 

 37 

 

भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

२४ घण्टा 

दलेख ७ लदन 

९ खोज उिार कायविाइव आवश्यकता अनुसार लनरन्तरता लदन े सरुक्षा लनकाय 

१० २४ घण्टाको कामको समीक्षा गरी थप खोज उिार कायव अलघ िढाउने सरुक्षा लनकाय 

११ प्रभालवतहरूको व्यलक्तगत सम्पलत्त तथा साववजलनक सम्पलत्तको सरुक्षाको िालग सरुक्षाकमी पररचािन गने सरुक्षा लनकाय 

१२ आवश्यकता अनुसार शव व्यवस्थापन कायविाइव लनरन्तरता लदन े सरुक्षा लनकाय 

१३ िहु क्षते्रगत प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा गनवको िालग सिै लवर्यगत क्षते्रिाइव समन्वय तथा पररचािन गन े सरुक्षा लनकाय 

 

१४ लवपदक्ो घटनाको प्रकृलत हरेी आवश्यकता अनुसार लजल्िा प्रदशे तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गन े सरुक्षा लनकाय 

७ लदनदलेख १ 

मलहना 

१५ आवश्यकता अनुसार खोज उिार कायविाइव लनरन्तरता लदन े सरुक्षा लनकाय 

१६ लवपदमा हराएका वा नष्ट भएका अत्यावश्यक दस्तावेजहरुको िगत सङ्किन गन े सरुक्षा लनकाय 

वडा सलमलत 

१७ हराएका वा नष्ट भएका कागजातहरुको पनुलनवमाणव तत्काि गन े वडा कायाविय 

१८ लवर्य क्षेत्रगत लवस्ततृ िेखाजोखाको  आिारमा लवपदिाट भएको क्षलतको िालग पनुस्थावपना योजना तयार गनव समन्वय गन े सिै लवर्यगत क्षते्र 

१९ लवपद ्पिातको आवश्यकता िेखाजोखाको आिारमा नगरपालिकाको पनुलनवमाण योजना तयार गनव समन्वय गन े सिै लवर्यगत क्षते्र 
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

३.३.२ प्राथलमक उपिार, स्वास््य तथा पोषण लवषय िेत्र 

तालिका १५ ; प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्ण लवर्य क्षेत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्ण लवर्यगत क्षेत्रको आकलस्मक िैठक िसी अवस्थाको लवशे्लर्ण गने नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ घाइतेको खोज उिारसँगै प्राथलमक उपचारका िालग प्राथलमक उपचार टोिी पररचािन गने खोज उिार कायवदि 

३ लवपद ्प्रभालवत क्षेत्रमा प्राथलमक उपचार डेस्क स्थापना गरी सेवा सञ्चािन गने िन्दोिस्ती लवर्य क्षेत्र 

४ गम्भीर अवस्थाका घाइतेहरूिाइव थप उपचारको िालग ररफर गने लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

५ दीघव रोगीहरू पलहचान गरी उनीहरूको िालग और्लि तथा उपचार सेवा उपिब्ि गराउने लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

२४ घण्टा दलेख 

७ लदन 

६ मापदण्ड अनुसार शिु लपउने पानी र प्रभालवतहरूको अवस्था अनुसार पोर्णयकु्त खानाको सलुनितता गन े खाद्य लवर्यगत क्षेत्र 

७ लवपद ्प्रभालवत क्षेत्र तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा लनयलमत और्लि उपचारका साथसाथै गभववती जाँच, सतु्केरी र पररवार 

लनयोजन सेवािाइव लनरन्तरता लदने 

िन्दोिस्ती लवर्य क्षेत्र 

८ मनोसामालजक परामशव सेवा सञ्चािनिाइव आवश्यकता अनुसार लनरन्तरता लदन े संरक्षण लवर्य क्षेत्र 

९ अस्थायी आश्रयस्थि तथा प्रभालवत समदुायमा महामारीजन्य लवपद ्फैलिन नलदन थोकथामका उपायहरू अपनाउन े खानपेानी तथा सरसफाइव लवर्यगत क्षेत्र 

 १० स्वास््य तथा पोर्ण क्षेत्रको लवर्यगत आवश्यकता िखेाजोखा गरी पनुस्थावपन योजना तयार गन े लवपद ् िेखाजोखा तथा सचूना 

व्यवस्थापन क्षेत्र 

११ आवश्यकता अनुसार स्वास््य उपचार र सेवा प्रवाहिाइव लनरन्तरता लदने स्वास््य संस्थाहरू 
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

७ लदन  दलेख १ 

मलहना 

१२ थप महामारी फैलिन नलदन रोकथामका उपायहरू लनरन्तर गने खानपेानी तथा सरसफाइव लवर्यगत क्षेत्र 

१३ स्वास््य क्षेत्रको लवपद ्पलछको आवश्यकताको िखेाजोखा गरी पनुलनवमाण योजना तयार गन े पनुलनवमावण लवर्यगत क्षेत्र 

 

 

३.३.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम ्िन्दोिस्ती लवषय िेत्र 

तालिका १६; आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गरै खाद्य सामग्री  एवम ्िन्दोिस्ती लवर्य क्षते्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ अस्थायी आश्रय स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवर्यगत क्षते्रको आकलस्मक िठैक 

िोिाउने र अवस्था लवशे्लर्ण गन,े प्रभालवत हनुसक्ने जनसंख्यको आँकिन गन े

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ लवस्थालपतहरूको िालग तत्काि अस्थायी िसोिासको  प्रवन्ि गने    स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

३ प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखाको िालग आवश्यक िन्दोिस्त गन े  लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

४ उिारकमी, स्वास््यकमी तथा घाइतेहरुको ओसार पसार र राहत सामग्रीको ओसार पसार गनवको िालग यातायातका 

सािनहरुको प्रवन्ि गने   

खोज उिार लवर्यगत क्षेत्र 

५ लवस्थालपत तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा रहकेा सिै पररवारको िालग तत्काि खान लमल्ने खाद्य सामग्री उपिब्ि 

गराउन े

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

६ लवपद ्प्रभालवतहरूिाइव गमीको समयमा झिु र जाडोको समयमा न्यानो कपडाको प्रवन्ि गन े स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत  
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

२४ घण्टा दलेख 

७ लदन 

७ प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आिारमा आगामी एक मलहनाको िालग 

खाद्य तथा गैर खाद्य आवश्यकताको आँकिन गने 

लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

८ प्रभालवतहरूको िालग अस्थायी आश्रय स्थिमा िसोिासको प्रवन्ि गने कायविाइव लनरन्तरता लदन े स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

९ आश्रय स्थिमा शौचािय, खानपेानी, सरसफाइव तथा और्लि उपचारको िालग अन्य लवर्यगत क्षते्रसँग समन्वय गने   खानपेानी सरसफाई र स्वास््य लवर्यगत क्षेत्र 

 १० लवस्थालपत तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा रहकेा सिै पररवारको िालग खाद्य सामग्री, खाना पकाउने भाँडाकँुडा र 

ओढ्ने ओछ्याउन ेसामग्री उपिब्ि गराउन े

स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

 ११ अपांगता भएका व्यलक्त एकि मलहिा र परुुर्का िालग उपयकु्त आश्रय स्थिको प्रवन्ि गने   संरक्षण लवर्यगत क्षेत्र 

 १२ लवपदक्ो कारण आघातमा रहकेा व्यलक्तहरूिाइव आश्रयस्थिमा न ैमनोसामालजक परामशव सेवा प्रदान गने प्रवन्ि गन े संरक्षण लवर्यगत क्षेत्र 

 १३ अस्थायी आश्रयस्थिमा िाििालिकािाइव खेल्न ेठाउँको प्रवन्ि गने संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्र 

७ 

लदन दलेख १ 

मलहना 

१४ आवश्यकता अनुसार लवस्थालपतहरुिाइव घर फलकव न ेवातावरण तयार गरी घर फकावउन े स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत  

१५ भौलतक संरचना पनुलनवमावणका िालग आवश्यक काठ सहलुियत दरमा उपिब्ि गराउन सामदुालयक वन उपभोक्ता 

समहूसँग समन्वय गन े

सामदुालयक वन उपभोक्ता सलमलत 

१६ अस्थायी आश्रयस्थिमा रहकेा िाििालिकाको लसकाइव लनरन्तरताको िालग नगरपालिकाको लशक्षा शाखा र लशक्षा 

लवर्यगत क्षेत्रसँग समन्वय गने 

संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्र 

१७ लवपद ्पिातको आवश्यकता िेखाजोखाको िालग आवश्यक िन्दोिस्त लमिाउने   लवपद ्िेखाजोखा तथा सचूना व्यवस्थापन 

लवर्यगत क्षेत्र 
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३.३.४ खानेपानी, सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत िेत्र 

थालिका १७ ; खानपेानी, सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवर्यगत क्षेत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ खानपेानी सरसफाइव तथा स्वस्थता प्रविवन लवर्यगत क्षते्रको आकलस्मक िैठक िसी अवस्थाको लवशे्लर्ण गने नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ प्रभालवत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा सरुलक्षत शिु लपउन ेपानी तथा सरसफाइवको िालग मापदण्ड 

अनुसारको आवश्यक पानी उपिब्ि गराउन ेप्रवन्ि गन े

अस्थायी आश्रय स्थि तथा राहत व्यवस्थापन 

क्षेत्र 

२४ घण्टा दलेख 

७ लदन 

३ खानपेानी तथा सरसफाइव आवश्यकताको आँकिन गने लवपद ्िेखाजोखा क्षेत्र 

४ आस्थायी आश्रय स्थिमा सरसफाइवका अस्थायी संरचनाहरू तयार गने अस्थायी आश्रय स्थि तथा राहत व्यवस्थापन 

क्षेत्र 

५ प्रभालवत समदुायमा सामान्य क्षलत भएका खानेपानी तथा सरसफाइवका संरचनाहरू तत्काि ममवत गन े पनुस्थावपन तथा पनुलनवमावण लवर्यगत  क्षेत्र 

६ खानपेानी शिुीकरणका लवलिहरू समदुायिाइव जानकारी गराउन े नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

७ अस्थायी आश्रयस्थिको फोहोर मिैा व्यवस्थापनको प्रवन्ि गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

८ अस्थायी आश्रयस्थिमा लनयलमत स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाइव लशक्षा प्रविवन गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

९ खानपेानी तथा सरसफाइव क्षेत्रको पनुस्थावपन योजना तयार गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१० अस्थायी आश्रय स्थिमा मापदण्ड अनुसारको खानेपानी र सरसफाइको प्रवन्ि लनयलमत गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

७ लदन  दलेख १ 

मलहना 

११ आवश्यकता अनुसार अस्थायी आश्रय स्थिमा खानपेानी र सरसफाइवको प्रवन्ि लनयलमत गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१२ खानपेानी तथा सरसफाइव क्षेत्रको क्षते्रगत आवश्यकताको िखेाजोखा गने लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 
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१३ अस्थायी लसकाइव केन्द्रहरूमा खानपेानी र सरसफाइवको प्रवन्ि गने संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्र 

१४ लवपद ्पलछको क्षते्रगत आवश्यकताका आिारमा खानेपानी तथा सरसफाइव क्षेत्रको पनुलनवमावण योजना तयार गन े लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

 

३.३.५ संरिण तथा लििा लवषय िेत्र 

तालिका १८; संरक्षण तथा लशक्षा लवर्य क्षेत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत क्षेत्रको आकलस्मक िैठक िसी अवस्थाको लवशे्लर्ण गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ अवस्था अनुसार आपत्कािीन प्रलतकायवको िालग लवद्यािय िन्द गनुव पने भएमा िन्द गनव नगर लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलतिाई लसफाररस गने 

नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

३ लवद्याियको क्षलत तथा लशक्षक लवद्याथीको अवस्थाको आँकिन गरी खोज उिारमा सहयोग गने नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

४ आवश्यकता अनुसार प्रभालवतहरूिाइव मनोसालजक परामशव सेवा उपिब्ि गराउन े नेपाि रेडक्रस सोसाइटी 

२४ घण्टा 

दलेख  

७ लदन 

५ लशक्षा क्षते्रमा भएको क्षलतको प्रारलम्भक लववरण संकिन गरी आवश्यकता आँकिन गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

६ लवपदक्ा कारण हराएका वा छुरट्टएका िाििालिकाहरुिाइव अलभभावकसँग पनुलमविन गराउन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

७ प्रभालवत मलहिा िाििालिका अपांगता भएका व्यलक्त र जेष्ठ नागररकिाइव संरक्षण लदन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

८ आवश्यकता अनुसार मनोसामालजक परामशव कायवशािा सञ्चािन गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

९ नेपाि प्रहरी र स्थानीय सामालजक संस्थाहरूवीच संयन्त्र तयार गरी िालहरिाट आउने व्यलक्तहरूमालथ लनगरानी राख्न े  नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 



 

 43 

 

भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

१० लवपद ्प्रभालवत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थिमा सामालजक र िैंलगक लवभेद नभएको सलुनलित गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

११ मानव िेचलिखन, ओसारपसार र अपहरण जोलखम न्यनूीकरणका िालग नगरपालिकाको लसमा नाकाहरूमा नागररक 

सरुक्षा चेक पोष्ट स्थापना गन े

नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१२ लशक्षा क्षते्रमा भएको क्षलतको प्रारलम्भक लववरण संकिन गरी आवश्यकता आँकिन गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१३ लसकाइव लनरन्तरताको कायवयोजना लक्रयाशीि गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१४ तत्काि लवद्यािय सञ्चािन हनु नसक्ने अवस्थामा अस्थायी लसकाइव केन्द्र स्थापना गरी लसकाइव सचुारु गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१५ अस्थायी लसकाइव केन्द्र पलन सञ्चािन हुन नसक्ने अवस्थामा वैकलल्पक लवलििाट लसकाइव सचुारू गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१६ लशक्षकहरूका िालग आपत्कािीन लशक्षा सम्िन्िी अलभमखुीकरण कायवशािा सञ्चािन गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१७ अस्थाइव लसकाइव केन्द्रहरूमा छात्रा लवद्याथीहरूमालथ हुन सक्न ेलहसंा रोक्नका िालग सरुक्षा संयन्त्र लनमावण गने   नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

७ लदन  दलेख 

१ मलहना 

१८ िाििालिकाहरूिाइव लवद्यािय फकव ने वातावरण िनाउन अलभभावकहरूसँग समदुायमा छिफि गने  नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१९ लवपद ्प्रभालवत लवद्याथीहरूको िालग अवस्था र आवश्यकता अनुसार लवद्यािय पोशाक, पाठ्यपषु्ट्तक र स्टेसनरी 

सामग्रीहरू उपिब्ि गराउन े

नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२० लवपद ्प्रभालवत समदुाय वा अस्थायी आश्रयस्थिमा मलहिा तथा लकशोरीमालथ हनुे लहसंाका गलतलवलििाइव लनगरानी राख्न े

र लवशेर् संरक्षणको व्यवस्था लमिाउने 

नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२१ लवद्यािय आउने जाने िाटोहरू भलत्कएको लिलग्रएको भए ममवत गराउने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२२ िाििालिकाका िालग मनोरन्जनात्मक लक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने   नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२३ गम्भीर प्रकृलतको अवस्था िाहके सामान्यत लवपदक्ो घटना भएको १० लदन सम्ममा लसकाइव सचुारू गन ेप्रवन्ि गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 
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 लवपद ्पलछको आवश्यकता िेखाजोखा गरी संरक्षण तथा लशक्षा क्षेत्रको पनुलनवमावण योजना तयार गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

 

३.३.६ जीलवकोपाजवन तथा िीघ्र पजनिावभ लवषय िेत्र 

तालिका १९; जीलवकोपाजवन तथा शीघ्र पनुिावभ लवर्य क्षते्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ जीलवकोपाजवन, पनुस्थावपना तथा पनुलनवमावण लवर्यगत क्षेत्रको आकलस्मक िैठक िसी अवस्थाको वारे छिफि गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ लवपदिाट क्षलत भएका सडक संचार तथा लवद्यतु पवूाविार सचूारू गनव पहि गने   राहत व्यवस्थापन क्षते्र 

२४ घण्टा 

दलेख 

७ लदन 

३ पनुस्थावपनाका िालग आवश्यक पवूाविारहरूको आवश्यकता िेखाजोखा गने  लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

४ अस्थायी आश्रयस्थिमा आिारभतू अस्थायी पवूाविार लनमावण गने  आश्रयस्थि तथा राहत व्यवस्थापन लवर्यगत 

क्षेत्र 

५ प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा (IRA) को आिारमा तत्कािको िालग प्राथलमकता तय गने . लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

६ आफ्नो घर फकव न चाहने लवस्थालपतहरूिाइव समदुायमा पनुस्थावलपत गन ेप्रकृया तय गरर पनुस्थावलपत गन े लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

७ लदन  दलेख 

१ मलहना 

७ क्षेत्रगत लवस्ततृ िेखाजोखाको आिारमा क्षेत्रगत पनुस्थावपन योजना तयार गन े लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

८ सामान्य क्षलत भएका पवूाविार तथा संरचनाहरूको ममवत सम्भार गरी सेवा सचुारू गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

९ लवपद ्पलछको आवश्यकताको िखेाजोखाको आिारमा नगरपालिकाको पनुलनवमाण योजना तयार गन े लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

१० पनुलनवमाण नसलकएसम्म पनुलनवमाणको कामिाइव लनरन्तरता लदन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 
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३.३.७ लवपद् िेखाजोखा एवम ्सूिना व्यवस्थापन लवषय िेत्र 

तालिका २०; लवपद ्िेखाजोखा एवम ्सचूना व्यवस्थापन लवर्य क्षेत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सभिन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ आपत्कािीन िेखाजोखा तथा सचूना व्यवस्थापन लवर्यगत क्षते्रको आकलस्मक िैठक िस्ने  नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा (IRA) तुरुन्त सञ्चािन गरी खोज उिार उपचार र राहत व्यवस्थापनमा सहयोग गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

३ प्रारलम्भक दु्रत िेखाजोखा (IRA) को सचूना सिै लवर्य क्षेत्रिाइव उपिब्ि गराउन े सिै लवर्यगत क्षते्र 

४ लवपदक्ो प्ररलम्भक लववरण नगर आपत्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रमा अद्यावलिक गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२४ घण्टा दलेख 

७ लदन 

५ लवपदक्ो क्षलतको लववरण लनयलमत अद्यावलिक गन े लवर्यगत क्षेत्र 

६ क्षेत्रगत प्रारलम्भक िेखाजोखाका िालग जनशलक्त पररचािन गने नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

७ क्षेत्रगत िेखाजोखा लववरण उपिब्ि गराइ सिै लवर्यगत क्षते्रिाइव पनुस्थापन योजना िनाउन सहयोग गन े नगर  लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

८ लवपद ्प्रभालवत क्षेत्रको िजारको िखेाजोखा (आवश्यक सामग्रीको उपिब्िता र प्रलतश्पिावत्मक मलू्यको अवस्था) गन े लवर्यगत क्षेत्र 

७ लदन  दलेख १ 

मलहना 

 

९ लवपदक्ो क्षलतको लववरण लनयलमत अद्यावलिक गन े लवर्यगत क्षेत्र 

१० लवपद ्पलछको आवश्यकताको िखेाजोखा गनव लवर्यगत क्षते्रिाइव सहयोग गन े सिै लवर्यगत क्षते्र 

११ क्षेत्रगत पनुलनवमावण योजना तयार गनव लवर्यगत क्षते्रिाइव सहयोग गन े सिै लवर्यगत क्षते्र 
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खण्ड िार : स्वास््य संकट पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

यो पालिकामा िाढी पलहरो जस्ता घटना लनरन्तर  हुन ेहुनाि े झाडापखािा िगायतको महामारी फैलिन सक्ने जोलखम रहकेो छ । कोलभड  १९ िाट यस पालिकामा जम्मा १२४७ संक्रलमत ियको र ३ 

जनाको मतृ्य ुनभयको दलखन्छ । २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्ममा १२  िर्वमालथका ९१  प्रलतशति ेदवैु डोज खोप पाइसकेका छन् । कोलभडको पलहिो िहरमा नगरका सिै वडामा सामदुालयक क्वारेन्टाइन र  

एउटा क्वारेलन्टइन सञ्चािन गररएको । पालिकािे सम्पणूव संक्रलमतिाई घरमै लनशलु्क अलक्सजन उपिब्ि गराएको लथयो । कोलभडको समयमा भरेी नगरपालिकामा  १ वटा एम्िुिेन्स सञ्चािनको व्यवस्था 

गररएको लथयो । एउटै एम्िुिने्स कोलभड लवरामीको िालग, गभववतीको िालग र अन्य लवरामीको िालग सञ्चािन गररएको लथयो । थौरै जनशलक्त, स्वास््य सरुक्षा सामग्रीको अपयावप्तता र अलक्सजनको 

कलमका िावजदु कोलभड १९ को पलहिो र दोस्रो िहरको प्रलतकायव गररएको लथयो ।  

 

नगरको स्वास््य संरचना तथा स्वास््य लवर्यगत क्षते्रि ेअन्य लवपदक्ो समयमा लवपदक्ा कारण घइत ेभएकाहरूिाइव तत्काि उपचार र स्वास््य सेवािाइव लनयलमत गनवको िालग काम गदवछ भन ेस्वास््य 

संकटको अवस्थामा नगरको स्वास््य संरचना तथा स्वास््य लवर्यगत क्षेत्रिे स्वास््य संकटको रोकथाम लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको िालग अग्र स्थानमा रहरे काम गदवछ । यसमा अन्य लवर्यगत क्षेत्रिे आ 

आफ्नो क्षेत्रिाट सहयोग गदवछन ्। गाँउमा हुनसक्ने स्वास््य संकटिाइव ध्यानमा राखी स्वास््य संकट पवूवतयारी एवम ्प्रलतकायवका दहेायिमोलजमका  लक्रयाकिापहरु तय गररएको छ । 

 

४.२ स्वास््य संकट पूववतयारी कायवयोजना 

ि.सं. पूववतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण समन्वय/सहयोग 

१ नगरपालिकाकामा रहकेा सिै स्वास््य संस्था तथा हलस्पटिहरुको आपत्कािीन योजना तयार 

गने गराउन े

तत्काि स्वास््य संस्था सिै स्वास््य 

संस्था 

नगरपालिका  

२ पालिका र वडा तहमा दु्रत प्रलतकायव टोिी गठन गन े तत्काि वडा वडा कायाविय नगरपालिका 
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३ सिै स्वास््य संस्थाहरुमा आपत्कािीन स्वास््य प्रलतकायव नमनुा अभ्यास गन ेगराउन े लनयलमत स्वास््य संस्था सिै स्वास््य 

संस्था 

नगरपालिका 

४ पालिका मातहत रहकेा अस्पताि तथा स्वस््य संस्थाहरूको सेवा, वडे क्षमता अध्यवलिक गने तत्काि नगरपालिका सिै स्वास््य 

संस्था 

स्वास््य शाखा 

५ पालिकाका लवलभन्न स्वास््य संस्थामा रहकेा स्वास््य जनशलक्तको लववरण अद्यवलिक गन े तत्काि नगरपालिका सिै स्वास््य 

संस्था 

स्वास््य शाखा 

६ नगरको स्वस््य संकट सम्िन्िी लववरण सवास््य पाश्वलचत्र र नगर आपत्कािीन कायव 

सञ्चािन केन्द्रमा अद्यावलिक गन ेप्रवन्ि गने  

२०७९ 

साउन 

नगरपालिका १ आपत्कािीन कायव संचािन 

केन्द्र 

७ महामारीजन्य स्वास््य संकटको समयमा नगरपालिकाको सेवा सञ्चािन सम्िलन्ि स्वास््य 

प्रोटोकि तयार गने  

तत्काि नगरपालिका १ स्वास््य शाखा 

८ स्वास््य संकटको समयमा नगरपालिकको स्वास््य सेवा सञ्चािन सम्िन्िी कायवलवलि तयार 

गन े

२०७९  

साउन  

नगरपालिका १ स्वास््य संस्थाहरु 

९ महामारीको समयमा जनस्वास््य सेवा  (पोर्ण, खोप, सरुलक्षत माततृ्व, िाि स्वास््य, पररवार 

लनयोजन) उपिब्ि गराउने कायवलवलि तयार गने  

२०७९  

साउन  

नगरपालिका १ स्वास््य शाखा 

१० महामारीजन्य स्वास््य संकटको समयमा लवद्यािय तथा शैलक्षक संस्था सञ्चािन सम्िन्िी 

प्रोटोकि तथार गरी लवद्यािय सञ्चािनको प्रवन्ि गने 

२०७९  

साउन  

नगरपालिका सिै लशक्षािय संरक्षण तथा लशक्षा लवर्यगत 

क्षेत्र 

११ उपचारको िालग लवरामी रेफर गनवको िालग रेफरि पिलत र रेफरि हलस्पटिको व्यवस्था गने  तत्काि नगरपालिका १ स्वास््य संस्थाहरु 
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१२ महामारी खासगरी डेंग ुप्रकोप क्षेत्र नक्शांकन गरी िामखटु्ट ेलनमुवि गने काम गन े २०७९ 

साउन 

नगरपालिका लनरन्तर  खानपेानी तथा सरसफाई क्षेत्र, 

वडा कायाविय 

१३ अग्रपंलतमा काम गने स्वास््य तथा सरुक्षा कमीको िालग व्यलक्तगत सरुक्षाका सामग्रीहरूको 

प्रवन्ि गन े

तत्काि नगरपालिका लनरन्तर स्वास््य संस्थाहरु 

१४ सिै कमवचारीहरुिाइव सरुक्षा प्रोटोकिको जानकारी गराउन े तत्काि नगरपालिका लनरन्तर नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

१५ महाब्यालिको समयमा िालहरिाट आउने मालनसहरूिाइव राख्न होलल्डङ् सेन्टर तथा 

क्वारेलन्टनको प्रवन्ि गने 

आवश्यक

ता परेमा  

नगरपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

िन्दोिस्ती लवर्यगत क्षेत्र 

१६ पालिकामा िनाइएका आपत्कािीन आश्रयस्थिहरु महामारीको समयमा क्वरेन्टीन तथा 

आइसोिेसन केन्द्रको रुपमा संचािन गनव सलकन ेगरी तयार गने  

आवश्यक

ता परेमा 

नगरपालिका आवश्यकता 

अनुसार 

अस्थायी आश्रयस्थि तथा 

िन्दोवस्ती क्षते्र  

१७ महामारीको समयमा साववजलनक यातायात सञ्चािन सम्िन्िी प्रोटोकि तयार गने तत्काि  नगरपालिका १ यातायात कम्पनी तथा व्यवसायी 

सलमत 

१८ महामारीको समयमा आलथवक क्षेत्र तथा िजार सञ्चािन सम्िलन्ि प्रोटोकि तयार गन े २०७९ 

असार 

नगरपालिका १ उद्योग वालणज्य संघ 

१९ पालिकामा रहका स्वास््य संस्थामा सपवदशं उपचारको प्रवन्ि गन े २०७९ 

असार 

नगरपालिका ९ स्वास््य संस्थाहरु 

२० स्वास््य संकट तथा महामारी लनयन्त्रण र व्यवस्थापन सम्िलन्ि स्वस््यकमी सरुक्षाकमी र दु्रत 

प्रलतकायव टोिीिाइव तालिम लदने 

२०७९ 

असार 

नगरपालिका २ स्वास््य संस्थाहरु 
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४.२ स्वास््य संकट प्रलतकायव कायवयोजना 

समय क्र.सं. प्रलतकायव सम्िन्िी लक्रयाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० दलेख २४ 

घण्टा 

१ पालिका क्षते्रलभत्रको सिै वा कुन ैवडामा तीब्र गलतमा महामारी फैलिएमा वा अन्य स्वस््य संकटको अवस्था आएमा स्वास््य 

सेवा ऐन २०७५ िमोलजम स्वास््य संकटग्रस्त क्षेत्र घोर्णा गने  

लजल्िा प्रशासन कायाविय 

२ संकटग्रस्त क्षते्रमा तत्काि प्रलतकायवको िालग दु्रत प्रलतकायव टोिी (Rappid Response Team - RRT) पररचािन गन े खोज उिार लवर्यगत क्षेत्र 

३ स्वास््य संकटग्रस्त क्षते्र घोर्णा गररएको क्षते्र एवम ्अवलिमा स्वास््य सम्िन्िी प्रोटोकि पणूव रुपमा पािना गने / गराउन े सरुक्षा लनकाय 

४ उच्च संक्रामक महामारी फैलिएको अवस्थामा पालिका प्रवेश गने नाकाहरुमा कडाई गरी लस्क्रलनड र क्वारेलन्टनको व्यवस्था गन े सरुक्षा लनकाय 

५ संक्रलमतको कन्रयाक रेलसङ् परीक्षण गरी आइसोिेसन र उपचारको प्रवन्ि गन े स्वास््य संस्थाहरु  

६ अस्पताि तथा स्वस््य संस्थाहरू लनयलमत लनसंक्रलमत गन े स्वास््य संस्थाहरु 

२४ घण्टा 

दलेख 

७ लदन 

७ साववजलनक ठाउँहरुमा IEC (Information Education and Communication) का  माध्यमहरु जस्तै; पोस्टर पम्प्िेल्ट, 

साववजलनक सचूना माफव त  महामारीको कारक, सने तररका  र रोकथामका िारेमा  समदुायिाइव सचेत गराउने 

संचार माध्यम 

८ महामारीजन्य लवपदक्ो िालग सामान्य लवरामी र संलक्रतहरुको िालग छुट्टाछुट्ट ैएम्िुिने्सको प्रवन्ि गने  स्वास््य संस्थाहरु, एमिुिने्स संचािक 

९ स्वास््य संकटको समयमा पणूव रुपमा सरुक्षा उपाय सलहत लनयलमत स्वस््य सेवा संचािन गने  स्वास््य शाखा, स्वास््य संस्थाहरु 

१० अन्य लवपदक्ो कारणिाट फैलिनसक्ने महामारी लनन्त्रणको िालग तयारी रहने  अन्य क्षेत्रहरु 

७ ११ एक हप्ताको अवस्था लवशे्लर्ण गरी पररलस्थलतको आिारमा एक मलहनाको िालग कयवयोजना तयार गने लवपद ्िेखाजोखा लवर्यगत क्षते्र 

१२ संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण कायविाइव लनरन्तरता लदने अन्य क्षेत्र 
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लदन  दलेख १ 

मलहना 

१३ जनस्वास््य सेवा  (पोर्ण, खोप, सरुलक्षत माततृ्व, िाि स्वास््य, पररवार लनयोजन) सरुलक्षत तरीकाि ेलनयलमत संचािन गने 

प्रवन्ि लमिाउन े

स्वास््य संस्थाहरू 

१४ स्वास््य संकट लनयन्त्रण तथा सरुक्षा सम्िन्िी सन्दशेमिूक सामग्रीहरू लनलमत प्रसारण गने  सञ्चार माध्यम 

१५ पररलस्थलतको लनयलमत मलू्याङ्कन गरी स्वास््य संकटिाइव लनरन्तरता लदने वा हटाउने कुराको लनणवय गने  नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 
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खण्ड पाँि : कायावन्वयन अनजगमन तथा लसकार्व योजना 

५.१ लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको कायावन्वयन  रणनीलत 

१.  यस स्वास््य संकट एवम ् लवपद ् पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको कायावन्वयनका िालग लवपद ् जोलखम न्यनूीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४; लनयमाविी २०७६ तथा स्वास््य सेवा ऐन, २०७५; मा प्रवन्ि भए िमोलजमका आवश्यक संस्थागत 

संरचना तयार गररनेछ ।  

२. नगरपालिकाको चाि ुआलथवक वर्वको लवपद ्व्यवस्थापन लशर्वकको िजेटिाट प्राथलमकताका आिारमा कायावन्वयनको शरुूवात 

गररनेछ । क्रमश: आगामी वर्वको वालर्वक कायवक्रममा यस योजनाको कायावन्वयनको िालग आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन गररनछे । 

३. लवकास साझेदार संस्थाहरू (लिपक्षीय, िहपुक्षीय, संयकु्त राष्ट्रसंघ अन्तगवतका लनकायहरू र रेडक्रस अलभयान) िाट प्राप्त हुन े

सहायतािाइव यस योजनाको कायावन्वयनको िालग पररचािन गररनेछ ।  

४. लनजी तथा व्यावसालयक क्षते्रको व्यवसालयक सामालजक उत्तरदालयत्व र अन्य पहि माफव त लनजी क्षेत्रको सहभालगता र सहायता 

लवपद ्पवूवतयारीको िालग पररचािन गररनछे । 

५. नगरपालिकामा रहकेा सामालजक तथा सामदुालयक संस्थासँग भएको भौलतक, सामालजक, आलथवक तथा मानवीय श्रोतिाइव यस 

योजनाको कायवन्वयनको िालग एलककृत रूपमा पररचािन गररनेछ ।  

६. यस लवपद ् पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाि े लनलदवष्ट गरेका लवपद ् जोलखम न्यलूनकरण र पवूवतयारीका गलतलवलिहरूिाइव 

नगरपालिकाि ेसञ्चािन गने नगर योजना, लवर्यगत योजना तथा कायवक्रमहरूसँग समायोजन तथा एलककरण गरी कायावन्वयन 

गररनेछ ।   

७. यस योजनाको कायावन्वयनको अवस्था अनुगमन तथा मलू्याङ्कनको िालग नगरपालिकाका उप प्रमखुको संयोजकत्वमा एक 

अनुगमन सलमलत रहनेछ । उक्त अनगुमन सलमलतिे अनगुमन गरी नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत समक्ष प्रलतवेदन प्रस्तुत गनेछ ।  

८. नगरपालिकाको वेवसाइटमा लवपद ्जोलखम व्यवस्थापन पोटवि तयार गरी स्वास््य संकट एवम ्लवपदिाट भएको क्षलत तथा लवपद ्

व्यवस्थापन सम्िन्िी भएका गलतलवलिहरू लनयलमत अद्यावलिक गररनेछ । 

९.पालिका लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतिे वर्वभररको लवपदक्ो अवस्था र गलतलवलििाइव समेटेर नगर लवपद ् प्रलतवेदन सामान्य 

अवस्थामा वालर्वक रूपमा प्रकाशन गनछे भने कुनै ठूिो लवपदक्ो अवस्था आएमा आवश्यकता अनसुार प्रलतवेदनहरू प्रकालशत 

गररनेछ ।  

१०. यस योजनाको कायवन्वयनिाट प्राप्त लसकाइव तथा तत्कािीन आवश्यकताका आिारमा यस स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी 

तथा प्रलतकायव योजनािाइव वालर्वक रूपमा अद्यावलिक गद ैिलगनेछ । 
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५.२ स्रोत साधनको व्यवस्थापन 

लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट प्रलतकायवका िालग नगरपालिकामा उपिब्ि श्रोत सािनको लववरण अनुसचूी ३ मा रालखएको छ यसको 

अलतररक्त लनम्म अनुसार स्रोत सािन उपकरणको आवश्यकता आँकिन गररएको छ ।  

तालिका २१: स्रोत सािन तथा उपकरण आवश्यकता िेखाजोखा 

लवषयिेत्र आवश्यक स्रोत, साधन/उपकरण थप सङ्ख्या वा 

पररमाण 

अनजमालनत रकम (रु 

हजारमा) 

समन्वय, खोज तथा उिार 

लवर्यगत क्षेत्र 

दम्कि 

एम्िुिेन्स 

सि- िाहान  

स्टेचर  

मेगा हणे्ड माइक  

लसटी 

िाइफ ज्याकेट  

सेफ्टी हले्मटे 

रिर िोट 

टचव िाइट  

थ्रो ब्याग 

झटपट झोिा  

१ 

१ 

२ 

१०० 

४० 

३०० 

६५ 

० 

७ 

७० 

१७ 

७० 

५००००० 

४०००००० 

९०,००००० 

५०,०००० 

८०,००० 

१००० 

१००००० 

० 

१००००० 

२००० 

१००००० 

५०००० 

प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा 

पोर्ण लवर्यगत क्षेत्र 

प्राथालमक उपचार लकट  

इमेरजेन्सी लकट 

ह्याण्डवास तथा सािुन 

लपलपई सेट/गाउन 

सलजवकि ग्िोि 

स्यानीटाईजर 

क्िोररन झोि  

आर.एि. वोटि 

 ३५० 

३०० 

१००० लपस  

३००  

६००  

२०० लिटर  

५०  

३५० िोति  

२०,००० 

१०,००० 

५०,००० 

३,००,००० 

२०,००० 

३०,००० 

२५,०००० 

७०,००० 
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आपत्कािीन आश्रयस्थि, 

खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  

एवम ्िन्दोिस्ती लवर्यगत क्षेत्र  

लत्रपाि 

अस्थाइ चलपव  

खाद्यन्न सामालग्र (नुन, दाि, चामि, 

तेि आदी) 

तयारी खाजा 

१५० 

१० 

आिश्यकता अनुशार  

आिश्यकता अनुशार  

आिश्यकता अनुशार  

२,२५,००० 

२०,००,००० 

 

खानपेानी सरसफाइव तथा 

स्वस्थता प्रविवन लवर्यगत क्षेत्र 

लपयरु् 

एक्वाट्याि 

लप.ए.भाइि  

पानी जाँच्न ेलकट 

पाईप तथा लफलटङ्स 

सरसफाइ लकट/सेट 

५०० लिटर  

५०० लिटर  

२०० 

२०० 

२०० 

३०० 

१०,००० 

१०,००० 

१५,००० 

३०,००० 

१०,००,००० 

१,००,००० 

आपत्कािीन संरक्षण तथा 

लशक्षा लवर्यगत क्षेत्र 

ईन्िनिाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  

(Hacksaw) 

खन्ती (सव्वि) 

गैंलत र वेल्चा सेट 

एयर लिफ्ट ब्याग 

लत्रपाि/टेन्ट 

भाँडाकँुडा सेट 

जस्तापाता 

१४ 

 

७० 

७० 

१७ 

१५० 

५० सेट  

१००० लपस  

९,८०,००० 

 

१०,००० 

१०,००० 

५०,००० 

४,२५,००० 

५,००,००० 

५,००,००० 

लवपद ्िेखाजोखा एवम ्सचूना 

व्यवस्थापन लवर्यगत क्षते्र 

स्वास््यकलमवहरू 

नेपाि प्रहरी 

शसस्त्र प्रहरी 

नेपािी सेना 

नगर प्रहरी 

तालिम प्राप्त नपेाि रेडक्रस 

सोसाइवटीका उद्दारकलमवहरू 

 २५ 

२० 

० 

० 

३० 

५० 
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५.३ िमता लवकास रणनीलत र योजना  

लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रभावकारी कायावन्वयन गनवका िालग दक्ष स्रोत व्यलक्त तथा 

संस्थाहरूको सहयोगमा नगरपालिका तथा लवर्यगत क्षेत्रको क्षमता लवकासका िालग दहेाय िमोलजमका लक्रयाकिापहरू 

सञ्चािन गररनछेन । 

तालिका २२ : क्षमता लवकास योजना 

ि.सं. िमता लवकास लियाकिापहरु लजभमेवारी समयतालिका 

१ प्राथालमक उपचार तालिम स्वास््य शाखा १ िर्व लभत्र  

२ खोज उद्दार तालिम  नेपािी सेना, स.स.त्र. र 

नेपाि प्रहरी  

१ िर्व लभत्र  

३ लवपद ्ब्यिस्थापन सलमलतिाइ तालिम  नगरपालिका  १ िर्व लभत्र  

४ स्यमसेिकहरुिाइ लवपद ्ब्यिस्थापन सम्िलन्ि तालिम  नगरपालिका, नपेािी सेना, 

स.स.त्र. र नपेाि प्रहरी 

१ िर्व लभत्र  

५ स्वास््य सरसफाइ सम्िलन्ि तालिम स्वास््य शाखा १ िर्व लभत्र  

६ लिपद ्पिुव तयारी सम्िलन्ि तालिम  नेपािी सेना, सशत्र प्रहरी र 

नेपाि प्रहरी 

१ िर्व लभत्र  

 

५.४ अन्य लनकायसँगको समन्वय र सहकायव 

१. नगरपालिकाको लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा प्रलतकायवको िालग प्रमखु रूपमा नगरपालिका लभत्र र िाह्य गरी दइुव प्रकारको 

समन्वय गनुव पदवछ । पालिकालभत्र पलन नगरपालिका मातहतका लनकाय वा सलमलतिीच र अन्य सरकारी, गरैसरकारी, सामालजक 

तथा लनजी संस्थाहरूिीच समन्वय र सहकायव गनुवपन े हुन्छ । िाह्य समन्वयमा लजल्िा, प्रदशे र संघीय तहका सरकारी 

लनकायहरूसँग र अन्य गैर सरकारी तथा सहयोगी लनकाय तथा संस्थाहरूसँगको समन्वय पदवछ ।  

२.  लवर्यगत क्षते्रको अविारणामा नगरपालिका लभत्रका सम्पणूव लवपद ् पवूवतयारी तथा प्रलतकायवसँग सम्िलन्ित संस्था तथा 

लनकायहरू सम्िलन्ित लवर्यगत क्षते्रको सदस्य रहनछेन् र उक्त संस्था तथा लनकायहरूसँगको समन्वय र सहकायवको लजम्मेवारी 

सम्िलन्ित लवर्यगत क्षते्रको नेततृ्व गने लवर्यगत सलमलत र यसका संयोजकको हनुेछ । 

३. लजल्िा, प्रदशे तथा संघीय तहका लनकायहरूसँगको समन्वय, सरुक्षा लनकायहरूसँगको समन्वय तथा नगरपालिका िालहरका 

सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरू र दात ृलनकायहरूसँगको  समन्वयको लजम्मेवारी पालिका अध्यक्षको हनुेछ । 
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४. लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायवको िालग सम्पणूव सरकारी, गरैसरकारी, सामालजक तथा लनजी क्षेत्रको स्रोत पररचािन लवपद ्

पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाअनुरूप नगरपालिकाको प्राथलमकता अनुसार एकिार नीलत िमोलजम हनुेछ । सो संरचना यस 

अनुरुप रहकेो छ ।  

 

 

५.५  अनजगमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.१.१ अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

स्वास््य संकट एवम ्लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावन्वयनको अनुगमन तथा मलू्याङ्कनको िालग नगरपालिकाको 

उप-प्रमखुको संयोजकत्वमा दहेाय िमोलजमका सदस्यहरू रहकेो एक अनुगमन सलमलत रहनछे । सामान्य अवस्थामा यस अनुगमन 

सलमलति ेपवूवतयारी योजनाको कायावन्वयनको वालर्वक रुपमा अनगुमन गरी नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतिाइव प्रलतवेदन िुझाउनछे 

। कुन ैखास लवपद ्एवम ्स्वास््य संकटको अवस्थामा लनयलमत रूपमा समलष्टगत र लवर्य क्षते्रगत प्रलतकायव र पवूवतयारीको अनुगमन 

गरी सम्िलन्ित लवर्यगत क्षेत्रिाइव पषृ्ठपोर्ण गनछे । नगर लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतिे अनुगमन तथा मलू्याङ्कन सलमलतका 

सदस्यहरुको मनोनयन गनछे । यस अनुगमन तथा मलू्याङ्कन सलमलतको सदस्यमा मनोनयन गदाव रालष्ट्रय राजनीलतक दिका 

नगरपालिका सलमलतका प्रमखु न ै नगरपालिकाको पदालिकारी रहकेो खण्डमा अको व्यलक्त मनोनयन गनुव पनेछ । यसैगरी 

वडाध्यक्षहरूमध्येिाट मनोनयन गदाव यस योजनाको लवर्यगत क्षेत्रको संयोजक नरहकेा वडाध्यक्षमध्येिाट मनोनयन गनुव पनछे । 

तालिका :२३  अनगुमन तथा मलू्यङ्कन सलमलत 

ि.सं. भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक भेरी नगरपालिका भेरी नगरपालिका-उप-प्रमखु 

२ सदस्य भेरी नगरपालिका संयोजक - लविायन सलमलत  
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३ सदस्य भेरी नगरपालिका संयोजक - सशुासन सलमलत 

४ सदस्य भेरी नगरपालिका संयोजक - आलथवक सलमलत 

५ सदस्य रालष्ट्रय राजनीलतक दिका नगर सलमलत प्रमखुहरु 

६ सदस्य सलमलतिे तोकेका तीन जना   वडाध्यक्ष 

७ सदस्य सलचव भेरी नगरपालिका आन्तररक िेखा प्रमखु 

 

५.१.२ अनजगमन सूिकहरु र िक्ष्य 

यस पालिकामा लवपदिाट हुन ेक्षलत तथा नोक्सानी घटाउने प्रभालवतहरुिाई उलचत मानवीय सहायता समयमै उपिब्ि गराउने तथा 

लवपद ्एवम ्स्वास््य संकट प्रलतकायव प्रभावकारी िनाउन ेर प्रभावकारी प्रलतकायवको िालग समलष्टगत तथा लवर्यगत क्षेत्रको पवूवतयारी 

सदुृढ गने यस कायवयोजनाको उद्देश्य रहकेोिे यस योजनाको कायावन्वयनिाट उपयकु्त उद्देश्य प्रालप्तमा प्रगलत अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कनको िालग समलष्टगत र लवर्य क्षेत्रगत तथा पवूवतयारी र प्रलतकायवका दहेाय िमोलजमका सचूकहरू लनिावरण गररएको छ : 

 

ि.सं. सूिकहरु (पूववतयारीका िालग) कैलफयत  

१. सामान्य पूववतयारी 

१ नगरपालिकामा आपत्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्र सञ्चािन भएको १ िर्व  

२ खोज उिार तथा राहत सामग्रीको भण्डारण मौज्दात रहकेो १ िर्व  

३ वडामा सामदुालयक प्रथम उिारकहरू तयार भएको १ िर्व  

४ लवपद ्सम्िन्िी लववरण नगरपालिकाको वभेसाइटमा अपडेट गन ेवेभ पोटवि सञ्चािन भएको १ िर्व  

५ लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना वालर्वक रूपमा अद्यवलिक भएको १ िर्व  

२. समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत िेत्र 

१ खोज उिार  तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको लववरण १ िर्व  

२ समन्वय िैठकको लनणवय पलुस्तका १ िर्व  

३ वडा तहको खोज उिार कायवदिको लववरण १ िर्व  

३. प्राथलमक उपिार स्वास््य तथा पोषण लवषयगत िेत्र  

१ प्रत्येक वडामा तालिम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको लववरण १ िर्व  

२ स्वास््य संस्थामा रालखएको और्लिको िफर स्टकको अद्यावलिक लववरण   १ िर्व  

३ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कािीन योजना १ िर्व  
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४.  अस्थायी आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

१ कलम्तमा ३०० घर पररवारिाइव पगु्न ेन्यनूतम मापदण्ड अनुसारको आवश्यक गैर खाद्य 

सामग्रीहरूको भण्डारण 

१ िर्व  

२ आपत्कािीन समयमा खाद्यान्न आपलूतवको िालग स्ट्यण्डिाइव सम्झौता भएको १ िर्व  

३ प्रत्येक वडामा अस्थायी आश्रयस्थिको पलहचान भएको   १ िर्व  

४ अस्थायी आश्रयस्थिको िालग भवन लनमावण भएको वा आश्रयस्थि लनमावणका समग्रीहरूको 

िन्दोिस्त भएको 

१ िर्व  

५ आपत्कािीन प्रयोजनका िालग यातायात संचार तथा िन्दोिस्तीका सामग्रीहरूको व्यवस्था 

भएको 

१ िर्व  

५. खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्छता प्रवधवन लवषयगत िेत्र 

१ आपत्कािीन सरसफाइव र स्वच्छता सम्िन्िी सामग्रीहरूको भण्डारण गररएको १ िर्व  

२ पलहचान गररएका आपत्कािीन आश्रयस्थिमा खानेपानी आपलूतवको स्रोत र माध्यम तयार 

गररएको 

१ िर्व  

३ सरसफाइ र स्वच्छता सम्िन्िी सचूना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार भइव प्रसारण गररएको १ िर्व  

६. संरिण तथा लििा लवषयगत िेत्र 

१ लशक्षा क्षते्रको लसकाइव लनरन्तरता योजना तयार भएको १ िर्व  

२ लवद्यािय सरुक्षा सम्िन्िी व्यवस्थापन सलमलत र प्रअिाइव अलभमखुीकरण गररएको १ िर्व  

३ सिै लवद्याियमा लवद्यािय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत र कायवदि गठन भएको १ िर्व  

४ लवद्यािय र नगरपालिकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमिुेसन अभ्यास भएको १ िर्व  

७. लवपद् िेखाजोखा तथा सूिना व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

१ नगरपालिकामा लवपद ्िखेाजोखा टोिी तयार भएको १ िर्व  

२ क्षेत्रगत िेखाजोखा फारम तयार भएको १ िर्व  

३ लवपद ्िेखाजोखा टोिीिाइव लवपद ्िेखाजोखा सम्िन्िी तालिम लदइएको १ िर्व  

४ स्थानीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रको लवपद ्सचूना संकिन व्यवस्थापन र प्रसारण 

प्रलक्रया तय भएको 

१ िर्व  

८. जीलवकोपाजवन, पजनस्थावपन तथा पजनलनवमावण लवषयगत िेत्र 

१ पलहचान गररएका आश्रयस्थिमा सडक, खानेपानी तथा सरसफाइव पवूाविार तयार भएको १ िर्व  

२ प्रत्येक वडामा आपत्कािीन प्रयोजनको िालग हलेिप्याड लनमावण भएको १ िर्व  
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३ पवूाविारहरू लवपद ्जोलखमिाट सरुलक्षत िनाइएको १ िर्व  

९. स्वस््य संकट पूवव तयारी 

१ नगरपालिका र वडामा दु्रत प्रलतकायव टोिी (RRT) गठन भएको  १ िर्व  

२ नगरपालिकाको सिै स्वास््य संस्थाको आपत्कािीन योजना िनेको १ िर्व  

३ नगरपालिकाको स्वास््य संकटको समयको िालग स्वास््य प्रोटोकि िनेको १ िर्व  

४ स्वास््य संस्थामा आपत्कािीन समयको िालग और्लिको िफर स्टक रालखएको १ िर्व  

५ स्वास््यकमी तथा दु्रत प्रलतकायव टोिीिाइव स्वास््य संकट व्यवस्थापन सम्िन्िी तालिम लदइएको  १ िर्व  

 

 

 

ि.सं. सूिकहरु (प्रलतकायवका िालग) कैलफयत 

१. समन्वय, खोज तथा उिार लवर्यगत क्षेत्र 

१ खोज उिार कायवको लववरण १ िर्व  

२ खोज उिार टोिीको पररचािन १ िर्व  

३ आकलस्मक िैठक लनणवय पलुष्ट्तका १ िर्व  

२. प्राथलमक उपिार स्वास््य तथा पोषण लवषयगत िेत्र  

१ प्राथलमक उपचार सेवा प्राप्त गरेको जनसंख्या १ िर्व  

२ पोर्णयकु्त खानेकुरा उपिब्ि भएको जनसंख्या १ िर्व  

३ स्वास््य क्षेत्रको पनुस्थावपन तथा पलुनवमावण योजना १ िर्व  

३.  अस्थायी आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

१ लवपदिाट लवस्थालपत पररवारिाइव अस्थायी आश्रयस्थि उपिब्ि गराएको लववरण १ िर्व  

२ प्रभालवत पररवारिाइव खाद्य तथा गरै खाद्य सामग्री उपिब्ि गराएको लववरण १ िर्व  

३ प्रभालवत पररवारिाइव राहत सामग्री उपिब्ि गराएको लववरण १ िर्व  

४. खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत िेत्र 

१ मापदण्ड अनुसार खानेपानी उपिब्ि भएको पररवार १ िर्व  

२ प्रभालवत समदुाय तथा आश्रयस्थिमा मापदण्ड अनुसारको सरसफाइवको प्रवन्ि १ िर्व  

५. संरिण तथा लििा लवषयगत िेत्र 

१ अस्थायी लसकाइ केन्द्रहरूको लववरण १ िर्व  
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२ वैकलल्पक लसकाइ सञ्चािन भएको लववरण १ िर्व  

३ लशक्षा क्षते्रको पनुलनवमावण योजना १ िर्व  

६. लवपद् िेखाजोखा तथा सूिना व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

१ दु्रत िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कुन ैलवपद ्लवशेर्) १ िर्व  

२ क्षेत्रगत लवस्ततृ िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कुनै लवपद ्लवशेर्) १ िर्व  

३ स्थानीय आपत्कािीन कायव सञ्चािन केन्द्रमा लवपद ्सम्िन्िी लववरण अद्यावलिक भएको १ िर्व  

७. जीलवकोपाजवन, पजनस्थावपन तथा पजनलनवमावण लवषयगत िेत्र 

१ लवपद्बाट क्षलत भएका पवूाविारको ममवत भएको १ िर्व  

२ जीलवकोपाजवन सहायता प्राप्त गरेका पररवारको लववरण १ िर्व  

३ क्षेत्रगत पनुस्थावपन तथा पनुलनवमावण योजना १ िर्व  

८. स्वस््य संकट प्रलतकायव 

१ दु्रत प्रलतकायव टोिी पररचिन गररएको १ िर्व  

२ स्वास््य संकटको समयमा स्वास््य सेवा प्राप्त गरेको जनसङ्ख्या  १ िर्व  

३ स्वास््य संकट लनन्त्रण व्यवस्थापनको अभ्यास १ िर्व  
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अनजसूिी -१ : स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलतमा लवद्यमान पदालधकारीहरूको लववरण   

ि.सं. नामथर पद आवद्ध लनकाय/कायाविय/संस्था सभपकव  नभिर 

१ चन्द्र प्रकाश घती अध्यक्ष  भेरी नगरपालिका  ९८५८०७७४७ 

२ सीता जैसी उपाध्यक्ष भेरी नगरपालिका ९८६८०१९५६७ 

३ लदपक राना सदस्य वडा नं-१ भेरी नगरपालिका ९८२२५७५०८९ 

४ भीम िहादरु काकी सदस्य वडा नं-२ भरेी नगरपालिका ९७४८०४६११७ 

५ लििा िहादरु शाह सदस्य वडा नं-३ भरेी नगरपालिका ९८४४८८४२४५ 

६ िसन्त प्रसाद शमाव सदस्य वडा नं-४ भरेी नगरपालिका ९८५८०२३५२७ 

७ िाि िहादरु चन्द सदस्य वडा नं-५ भरेी नगरपालिका ९८६८००२९७९ 

८ शलसराम िुढा सदस्य वडा नं-६ भेरी नगरपालिका ९८६८६५६५४० 

९ लदप िहादरु शाही सदस्य वडा नं-७ भरेी नगरपालिका ९८६८०७५५०५ 

१० वीर िहादरु चन्द सदस्य वडा नं-८ भरेी नगरपालिका ९८६६१६१६८८ 

११ लहरा प्रसाद शमाव  सदस्य वडा नं-९ भरेी नगरपालिका ९८६०४७२५८९ 

१२ दि िहादरु राना सदस्य वडा नं-१० भरेी नगरपालिका ९८५१००६७२६ 

१३ िक्ष्मी प्रसाद जैसी सदस्य वडा नं-११ भरेी नगरपालिका ९८६८००३०४९ 

१४ भत्त िहादरु मल्ि सदस्य वडा नं-१२ भरेी नगरपालिका ९८६८१६९२६२ 

१५ यज्ञ िहादरु िटिा सदस्य वडा नं-१३ भरेी नगरपालिका ९८५८०५४५५५ 

१६ दि िहादरु घती सदस्य प्रमखु प्रशासलकय अलिकृत   ९८४८०९६९८५ 

१७ खेम िहादरु पनु सदस्य स्वास््य शाखा संयोजक  ९८४८०६४८५६ 

१८  सदस्य नेपािी सेना   

१९  सदस्य सशस्त्र प्रहरी िि  

२०  सदस्य नेपाि प्रहरी  

२१  सदस्य नेकपा एमािे   

२२  सदस्य नेपालि कांग्रस  

२३  सदस्य नेकपा माओिादी केन्द्र   

२४  सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  

२५  सदस्य उिोग िालणज्य संि   
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

२६  सदस्य गैसस प्रलतलनलि   

२७  सदस्य सलचि  लिपद ्ब्यिस्थापन शाखा   

 

अनजसूिी -२ : सरोकारवािा लनकायको पलहिान तालिका 

ि.सं. लनकाय लवषयिेत्र 

कायवरत 

प्रदेि/लजल्िा/गाउँ/ 

नगरपालिका 

सभपकव  व्यलिको 

नाम र पद 

सभपकव  लववरण 

(फ्याक्स, फोन, 

र्मेि 

कैलफयत 

 १ रेडक्रस राहत भेरी नगरपालिका    

२ नेपािी सेना राहत, उद्दार भेरी नगरपालिका    

३ सशस्त्र प्रहरी िि राहत, उद्दार भेरी नगरपालिका    

 ४ नेपाि प्रहरी राहत, उद्दार भेरी नगरपालिका    

 ६ नेकपा एमाि े राहत, उद्दार भेरी नगरपालिका    

 ७ नपेालि कांगे्रस  राहत, उद्दार भेरी नगरपालिका    

 ८ नेकपा माओिादी 

केन्द्र 

राहत भेरी नगरपालिका    
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भेरर नगरपालिका, स्वास््य संकट एवम लिपद पुववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 

अनजसूिी-३ : लवषयगत िेत्रको लववरण 

यस अनुसचूीि ेकुन कुन लवर्यगत क्षेत्रमा को को सदस्य रहन्छन ्त्यस अनुसार लवर्यगत क्षते्र गठन गनव सहयोग गनछे ।  

१.  समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका 

 

संस्था पद 

१ संयोजक नगरपालिका नगर प्रमखु 

२ सह - संयोजक नगरपालिका नगर उप-प्रमखु 

३ सदस्य नगरपालिका संयोजक सिै लवर्यगत क्षेत्र 

४ सदस्य नगरपालिका सचूना अलिकृत 

५ सदस्य नगरपालिका लवपद ्सम्पकव  व्यलक्त 

६ सदस्य नेपािी सेना  प्रमखु 

७ सदस्य सशस्त्र प्रहरी िि प्रमखु 

८ सदस्य नेपाि प्रहरी  प्रमखु 

९ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी सभापलत (स्थानीय उप शाखा) 

१० सदस्य उद्योग िालणज्य संघ अध्यक्ष 

११ सदस्य नेपाि पत्रकार महासंघ प्रलतलनलि 

१२ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु प्रशसकीय अलिकृत 

 

२.  प्राथलमक उपिार, स्वास््य तथा पोषण लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था नाम 

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक - सामालजक लवकास लवर्यगत सलमलत 

२ सदस्य अस्पताि  (पालिकामा भएका सिै) प्रमखु 

३ सदस्य स्वस््य चौकी (पालिकामा भएका सिै) प्रमखु 

४ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलतलनलि 

५ सदस्य स्वास््य क्षेत्रमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 

६ सदस्य पोर्ण क्षेत्रमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 
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७ सदस्य एम्िुिेन्स सेवा संचािन गने संस्था प्रलतलनलि 

८ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु - स्वास््य शाखा  

 

३.  अस्थायी आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

 

४.  खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्छता प्रवधवन लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक – सामालजक लवकास लवर्यगत सलमलत 

२ सदस्य साना शहरी खानपेानी कायाविय प्रमखु 

३ सदस्य स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाइव 

सलमलत 

अध्यक्ष 

४ सदस्य खानपेानी तथा सरसफाइव क्षेत्रमा काम गन े

संस्था 

प्रलतलनलि 

५ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु - खानेपानी तथा सरसफाइव शाखा 

 

 

िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक - वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

२ सदस्य नगरपालिका प्रालवलिक शाखा प्रमखु इलन्जलनयर 

३ सदस्य नगरपालिका कृलर् शाखा प्रमखु 

४ सदस्य नगरपालिका पश ुशाखा प्रमखु 

५ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी  प्रलतलनलि 

६ सदस्य सामदुलमक वन उपभोक्ता महासङ्घ अध्यक्ष 

७ सदस्य उद्योग िालणज्य सङ्घ अध्यक्ष 

९ सदस्य यातायात व्यावसायी सलमलत अध्यक्ष 

१० सदस्य सहकारी संघ अध्यक्ष 

११ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु - खररद इकाइव 
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५.  संरिण तथा लििा लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक – सामालजक लवकास सलमलत 

२ सदस्य नगरपालिका संरक्षण शाखा प्रमखु 

३ सदस्य लशक्षक महासंघ अध्यक्ष 

४ सदस्य लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत महासंघ अध्यक्ष 

५ सदस्य आमा समहू प्रलतलनलि 

६ सदस्य लकशोरी समहू प्रलतलनलि 

७ सदस्य अपांग संजाि प्रलतलनलि 

८ सदस्य िाि क्िव संजाि प्रलतलनलि 

९ सदस्य दलित संघ प्रलतलनलि 

१० सदस्य लशक्षामा काम गने संस्था प्रलतलनलि 

११ सदस्य संरक्षणमा काम गन ेसंस्था प्रलतलनलि 

१२ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु - लशक्षा शाखा 

 

६.  लवपद् िेखाजोखा तथा सूिना व्यवस्थापन लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक – वातावरण तथा लवपद ्व्वस्थापन सलमलत 

२ सदस्य नगरपालिका नगर आपत्कालिन कायव संचािन केन्द्र प्रमखु 

३ सदस्य  नगरपालिका अन्य लवर्यगत क्षते्रका सिै सदस्य सलचवहरू 

४ सदस्य लवपद ्तथा मानवीय 

सहायताका िालग काम गने 

संस्था 

प्रलतलनलि 

५ सदस्य नेपाि रेडक्रस सोसाइटी प्रलतलनलि 

६ सदस्य सलचव नगरपालिका सचूना प्रलवलि अलिकृत 
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७.  जीलवकोपाजवन पजनस्थावपन तथा पजनलनवमावण लवषयगत िेत्र 

िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक नगरपालिका संयोजक – पवूाविार  लवकास सलमलत 

२ सदस्य नगरपालिका सम्िलन्ित वडाको वडाध्यक्ष  

३ सदस्य लनमावण ब्यावसालय संघ अध्यक्ष 

४ सदस्य सामदुालयक वन उपभोक्ता महासंघ  अध्यक्ष 

५ सदस्य पनूलनवमावणमा काम गने संस्था  प्रलतलनलि 

६ सदस्य जीलवकोपाजवनमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 

७ सदस्य सलचव नगरपालिका प्रमखु - पवूाविार लवकास शाखा 
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अनजसूिी -४ : उपिब्ध स्रोत साधनहरूको लववरण 

 

लवषयिेत्र स्रोत, साधन/उपकरण/जनिलि सङ्ख्या वा पररमाण भण्डारणस्थि/रहेको स्थान 

समग्र व्यवस्थापन/ 

सचूना खोज तथा 

उिार 

दमकि (आवश्यक औजार सेट सलहत)  ०  

एक्साभेटर (जेलसलव) १ लिपद ब्यिस्थापान शाखा  

क्िाइलम्वङ डोरी ०  

सेलफ्ट हले्मटे ४०० लिपद ब्यिस्थापान शाखा 

स्रेचर ४६ स्वास््य शाखा  

ईमजेन्सी टचव िाईट   १३ वडा  

रवरको पञ्जा ०  

प्राथलमक उपचार लकट ७३ स्वास््य शाखा 

खाद्यान्न तथा कृलर् लकटनाशक लवर्ादी ०  

नुन, तिे प्याकेट ०  

स्वास््य तथा 

पोर्ण 

स्यानीटरी प्याड २००० स्वास््य शाखा 

ह्याण्डवास तथा सािुन ४० लपस  स्वास््य शाखा 

लपलपई सेट/गाउन ३००  स्वास््य शाखा 

सलजवकि ग्िोि ४० जोड स्वास््य शाखा 

स्यानीटाईजर २५ लिटर स्वास््य शाखा 

क्िोररन झोि  ५० लिटर स्वास््य शाखा 

मेलडलसन  छ स्वास््य शाखा 

आर.एि. वोटि १५० िोति  स्वास््य शाखा 

प्राथलमक उपचार िाकस/लकट ३५ स्वास््य शाखा 

खानपेानी, 

सरसरफाई तथा 

स्वस्थता प्रविवन 

लपयरु् ०  

पानी जाँच्न ेलकट ०  

पाईप तथा लफलटङ्स ०  
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लवषयिेत्र स्रोत, साधन/उपकरण/जनिलि सङ्ख्या वा पररमाण भण्डारणस्थि/रहेको स्थान 

अस्थाई शौचािय सेट ०  

आपत्कालिन 

आश्रय तथा गरै 

खाद्य सामग्री 

क्वारेण्टाइन 

व्यवस्थापन 

ईन्िनिाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  (Hacksaw) ०  

खन्ती (सव्वि) ३० लिपद ब्यिस्थापान शाखा  

गैंलत र वेल्चा सेट २० लिपद ब्यिस्थापान शाखा  

लत्रपाि/टेन्ट १० लिपद ब्यिस्थापान शाखा  

भाँडाकँुडा सेट १० लिपद ब्यिस्थापान शाखा 

जनशलक्त  

(खोज उिारककी 

तथा स्वास््यकमी) 

 

आपत्कालिन 

आश्रय तथा गरै 

खाद्य सामग्री 

क्वारेण्टाइन 

व्यवस्थापन 

गाउँ दु्रत प्रलतकायव टोिी  १३ लिपद ब्यिस्थापान शाखा 

वडा, समदुाय वा स्वास््य संस्था स्तरीय दु्रत 

प्रलतकायव टोिी 

१३ सिै वडा  

स्वास््यकलमवहरू ८६  

नगर प्रहरी 0  

नेपाि प्रहरी ७०  

शसस्त्र प्रहरी ८००  

नेपािी सेना  १५०  

तालिम प्राप्त नपेाि रेडक्रस सोसाइवटीका 

उद्दारकलमवहरू 

०  
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अनजसूिी -४: अनजगमन तथा मूल्याङ्कन फारम 

क्रसं प्राथलमकता प्राप्त पवूवतयारी तथा 

प्रलतकायव गलतलविी 

मखु्य लजम्मेवार 

लनकाय सलमलत 

कायावन्वयनको 

अवस्था 

कलम कमजोरी सझुाव 
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सन्दभव सामाग्री 

१. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०७६), लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा 

व्यवस्थापन  लनयमाविी, २०७६: नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय,  काठमाण्डौ । 

२. नेपाि सरकार, कानून सेवा आयोग (२०७५), जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५  र नेपाि स्वास््य सेवा लनयमाविी, २०७५: नेपाि 

सरकार, कानून सेवा आयोग,  काठमाण्डौ । 

३. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०७५), लवपद ् जोलखम न्यनूीकरण रालष्ट्रय रणनीलतक कायवयोजना २०१८ – २०३०: नेपाि 

सरकार, गहृ मन्त्रािय, काठमाण्डौ । 

४. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०७५), लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण रालष्ट्रय नीलत २०७५: नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय, काठमाण्डौ 

। 

५. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०७३), गोरखा भकूम्प -२०७२ अनभुव र लसकाइव: नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय, काठमाण्डौ। 

६. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०७६), रालष्ट्रय लवपद ्प्रलतकायव कायवढाँचा, २०७० (प्रथम संशोिन २०७५): नेपाि सरकार, गहृ 

मन्त्रािय,  काठमाण्डौ । 

७. नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय (२०६७), लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०६७ (प्रथम संशोिन २०७६): 

नेपाि सरकार, गहृ मन्त्रािय,  काठमाण्डौ । 

८. नेपाि सरकार, काननू, 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), लवपद ्व्यवस्थापन लदग्दशवन: नपेाि सरकार, संघीय 

मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्रािय, काठमाण्डौ । 

१०. नेपाि सरकार, संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय (२०७५), लवपद ्पवूवतयारी तथा प्रलतकायव योजना (नमनूा): 

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

११. भेरी नगरपालिका, लडलजटि स्वास््य प्रोफाईि: भरेी नगरपालिकाको कायाविय, जाजरकोट । 

 

 

 

 


