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पररच्छेद एक 

प्रारम्भभक 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािको संविधानिे विपद्  व्यिस्थापन स्थानीय तहको एकि अलधकार  सूचीको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। 
संिैधालनक व्यिस्था कायावतियियन गनव सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेम्शकाहरु 
तजुवमा भएका छन।् साथै विपद् व्यिस्थापनका िालग केतिर देम्ख समदुाय तहसभम विलभन्न संस्थागत संरचना 
गठन गरी वियाशीि रहेका छन।् स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत पलन यस्तै संरचना मध्येको एक हो। 
स्थानीय तहमा हनुे विपद् व्यिस्थापनको सतिदभवमा यस सलमलतको महत्िपूणव भलूमका रहेको हतुिछ। स्थानीय 
तहमा गररने विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सभबतिधी कायविाई व्यिम्स्थत र प्रभािकारी ढङ्गबाट सभपन्न गनव 
सलमलतिे यस सभबतिधी छुटै्ट योजना तजुवमा गनुव पने हतुिछ। विद्यमान कानूनी व्यिस्था अनरुुप समेत स्थानीय 
तहिे विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव आिश्यक रहेको छ। 

जििाय ुपररितवन तथा अतिय विलभन्न कारणबाट संसारमा प्रकोप जोम्खमको अिस्थामा िषेनी बवृद्ध हनुे गरेको 
छ। यस नगरपालिका पलन यस्ता प्रकोप जोम्खमहरुबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यस नगरपालिकामा 
विपद् बाट हनुे जनधनको क्षलत तियूनीकरण गनव, विपद् को प्रलतकायव र पनुिावभिाई गलत ददन र यस कायवमा 
सरोकारिािाहरु बीचको समतिियिाई प्रभािकारी बनाउन विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव 
आिश्यक देम्खएको छ।  

प्रस्ततु सतिदभवमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (न) र 
नेपाि सरकारबाट जारी विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ अनरुूप यस 
नगरपालिकािे यो विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयार गरेको छ। 

१.२ योजनाको उद्दशे्य 

यस नगरपालिकामा विपद् व्यिस्थापनको पूिवतयारी र यस सभबतिधी प्रलतकायविाई प्रभािकारी बनाई सभभावित 
जनधनको क्षलत कम गनुव यस योजनाको प्रमखु उद्दशे्य हो। यसका अतिय उद्दशे्यहरु देहाय बमोम्जम रहेका 
छन््ः   

(क) विपद् प्रलतकायवका िालग विषयक्षेत्रहरूको भलूमका तथा म्जभमेिारी लनधावरण गनुव, 

(ख) विपद् प्रलतकायवका िालग मखु्य म्जभमेिार तथा सहयोगी लनकायहरूको पवहचान र अद्यािलधक गनुव, 

(ग) विपद्को िेखाजोखा, जोम्खम नक्साङ् कन, विगतमा घटेका विपद्का घटनाहरुको त्याङ् क सङ् किन र 
विश्लणेका आधारमा जोम्खम सूम्चत योजना तजुवमा गनुव, 

(घ) विपद् प्रलतकायवका िालग सामातिय पूिवतयारी, पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी तथा आपत् कािीन 
प्रलतकायवका वियाकिापहरू तय गनुव र  

(ङ) विपद् प्रलतकायवका िालग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र जनशम्िको िेखाजोखा एिम ्सभभावित विपद्को 
सामना गनव आिश्यक क्षमताको आकंिन, प्रके्षपण र प्रितिध गनुव। 
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1.३ योजना तजुवमा प्रविया 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा मागवदशवन, २०७६ िे नगरपालिकाको स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन सलमलतको नतेतृ्ि र विपद् जोम्खम तियूनीकरण तथा व्यिस्थापनको के्षत्रमा संिग्न लनकाय तथा 
विषयक्षेत्रको सहभालगतामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनुव पने व्यिस्था गरेको छ। सोही 
व्यिस्था अनसुार यस नगरपालिकािे सहभालगतामूिक प्रविया अपनाई विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
तजुवमा गरेको छ। विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गदाव अििभिन गररएको प्रवियागत ढाँचा 
देहाय बमोम्जम रहेको छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

मालथ उम्ल्िम्खत ढाँचामा योजना तजुवमाका चरणहरुको सङ्क्षेपमा ति चचाव गररएको छ्ः 

१.३.१नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलतको बैठक 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयारीका िालग सिवप्रथम लमलत ……....…. मा नगरपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतिे तयारी बैठकको आयोजना गरेको लथयो। बैठकिे योजना तजुवमा गनव ….... िटा 
विषयक्षेत्रहरुको लनधावरण गनुवका साथै विगतका विपद्का घटना सभबतिधी त्याङ् क, प्रकोप नक्सा, 
सङ् कटासन्नता तथा जोम्खम आकंिन, पूिावनमुान एिम ्पूिवसूचना प्रणािी र विपद् सभबतिधी विद्यमान सतिदभव 
सामग्रीको समीक्षा गनव र योजना तजुवमा प्रवियामा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग अनभुि प्राप्त विज्ञ समेत 
रहेको प्राविलधक कायवसमूह (Technical Working Group) गठन गरेको लथयो। प्राविलधक कायवसमूहको 
बैठकको कायवसूची अनसूुची-१ मा संिग्न छ। स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सलमलतको बैठकिे कायव समूहिाई 
काम, कतवव्य र म्जभमेिारी सवहत अनसूुची-२ बमोम्जमको कायावदेश प्रदान गरेको लथयो। बैठकिे स्थानीय 
तहमा कायवरत सरोकारिािा र साझेदार संस्थाको पवहचान तथा सूचीको प्रस्ताि तयार गरी सूचीिाई पूणवता 
प्रदान गने विषयिाइ कायवसमूहको म्जभमेिारीमा समािेश गने लनणवय समेत गरेको लथयो। यसरी पवहचान 
गररएका सरोकारिािा लनकायहरूको वििरण अनसूुची-३ मा समािेश गररएको छ। 

 
   

अधारभतू अध्ययन 

 कायावतिियन, अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

पररमाम्जवत मस्यौदा तयारी 
 

योजनाको परीक्षण 

 

प्रारम्भभक मस्यौदा तयारी 

 

 

कायवशािा  
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१.३.2 आधारभतू अध्ययन 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी मौजदुा नीलत, योजनाहरू, विपद्का 
घटना सभबतिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अतिय सातिदलभवक सामग्रीहरुको पनुराििोकन 
र समीक्षा गरी विपद् जोम्खम सभबतिधी आधारभतू अध्ययन (Baseline Study) र विश्लषेण गररएको लथयो। 
योजना तजुवमाका िममा देहाय बमोम्जमका त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभिेखहरुको समेत अध्ययन 
तथा विश्लषेण गररएको लथयो्ः- 
 विपद्  व्यिस्थापन सभबतिधी सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेम्शका, 
 विपद् जोम्खम तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय रणनीलत, २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको 

रणनीलतक कायवयोजना, 
 विगत ..... िषवको (पाँच िषव िा सो भतिदा बढी अिलधको प्रिमृ्ि विश्लषेण गनव उपयिु हनुे) विपद्का घटना 

सभबतिधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता तथा जोम्खम आकंिन, पूिावनमुान 
तथा पूिवसूचना प्रणािी सभबतिधी त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन र अलभिेखहरु, 

 विगतको विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजना (उपिब्ध भएमा मात्र) तथा विषयक्षते्रगत आकम्स्मक 
योजनाहरू,   

 विपद्सँग सभबम्तिधत प्रलतिेदनहरू,  

 स्थानीय विपद्को इलतहास (भकूभप, बाढी, पवहरो, आगिागी, महामारी, सडक दघुवटना आदद),   

 विपद् व्यिस्थापनको विगतको अभ्यास, अनभुि तथा लसकाई,   

 नगरपालिकाको प्रकोप, सङ् कटासन्नता तथा जोम्खम िेखाजोखा प्रोफाइि,   

 स्थानीय मौसम तथा बाढी पूिावनमुान र पूिवसूचना प्रणािी, महामारी लनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 
कायवयोजना,  

 जनसंख्या वििरण, सडक सञ्जाि, नदी, बसोबास क्षते्र तथा नगरपालिकाको सीमाना देम्खने नक्सा,  

 नगरपालिकाको आिलधक योजना, विषयक्षेत्रगत योजनाहरू, प्रलतिेदनहरू। 

1.३.3 विषयक्षते्र (क्िस्टर) को बैठक 

विषयक्षेत्र अतितगवत पने सरोकारिािा लनकायहरूको पवहचान, सामातिय पूिवतयारी योजना, पूिावनमुानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना, आपत् कािीन प्रलतकायव योजनाका वियाकिापहरु, विषयके्षत्रसँग सभबम्तिधत 
स्रोतहरूको आकंिन, आिश्यकताको िेखाजोखा आदद विषयहरूमा छिफि गनव स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतको आयोजनामा बैठकहरू सञ्चािन गररएको लथयो। विषयक्षेत्रगत रुपमा योजनाको प्रस्ताि तयार गनव 
विषयक्षेत्रगत सलमलतहरु गठन गररएको लथयो। विषयक्षते्रको सलमलतहरुको बैठकको कायवसूची अनसूुची-४ मा 
प्रस्ततु गररएको छ। विषयके्षत्रका सदस्य संस्था (Cluster Member) र ती लनकायहरुको कायवशतव 
अनसूुची-५ मा तथा अगिुा सहयोगी संस्था (Lead SupportAgency) को कायवशतव अनसूुची-६ मा समािेश 
गररएको छ।  
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1.३.4 कायवशािा गोष्ठी 
विषयक्षेत्रहरुको लनष्कषव तथा प्राप्त योजनाको प्रस्ताि उपर छिफि गनव स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन सलमलतको 
नेततृ्िमा कायवशािा गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठी आयोजना गनुव अम्घ स्थानीय विपद्  
व्यिस्थापन सलमलतको बैठक बसी विषयक्षेत्रबाट प्राप्त लनष्कषव तथा योजनाको प्रस्तािमा पयावप्त छिफि र 
आिश्यक पररमाजवन गररएको लथयो। कायवशािामा विषयक्षेत्रहरुको बैठकबाट प्रस्तावित वििरण तथा 
योजनाउपर छिफि गरी सझुाि सङ् किन गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची अनसूुची-७ मा 
संिग्न रहेको छ।  

लमलत .......... देम्ख ….....… सभम सञ्चालित कायवशािा गोष्ठीमा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतका 
सदस्यहरू, विषयक्षेत्रका सदस्य सङ् घ/संस्थाहरू साथै राजनैलतक दि, लनजी क्षते्रका प्रलतलनलधहरु, विज्ञ, 
पत्रकार, सङ् कटासन्न समदुाय िगायतका सरोकारिािाहरुको सहभालगता रहेको लथयो। कायवशािाको 
सञ्चािन तथा सहजीकरण विज्ञ कायवसमूहिे गरेको लथयो। योजना तजुवमा प्रवियामा मानिीय सहायतामा 
संिग्न सरकारी लनकाय तथा राविय एिम ् अतितरावविय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग उपिब्ध रहेको 
लथयो। 

1.३.5 योजनाको मस्यौदा तयारी 
उपिब्ध नीलत, कानून तथा दस्तािेजको अध्ययन तथा विश्लषेण, विषयक्षते्रहरूको छिफि र दितीय स्रोतबाट 
सङ् किन गररएका सूचनाहरू र कायवशािा गोष्ठीबाट प्राप्त लनष्कषव र सझुाि समािेश गरी नगरपालिकाको 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रस्ततु मस्यौदा तयार गररएको छ।  

1.३.6 योजनामा प्रस्तावित वियाकिापको परीक्षण 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको मस्यौदामा प्रस्ताि गररएका मखु्य वियाकिापहरु उपयिु भए 
नभएको र त्यस्तो वियाकिाप कायावतिियन गने क्षमता नगरपालिका तहमा उपिब्ध भए नभएको सलुनम्ित 
गनव सरोकारिािाहरूको सहभालगतामा कृलत्रम घटना अभ्यास (Simulation Exercise) माफव त परीक्षण 
समेत गररएको लथयो। यस्तो परीक्षणबाट प्राप्त भएका पषृ्ठपोषणिाई पलन यस योजना तजुवमाको िममा ध्यान 
ददइएको छ। 

1.३.7 पषृ्ठपोषण सङ् किन र अम्तितम मस्यौदा तयारी 
कायवशािा तथा कृलत्रम घटना अभ्यास समेतबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारमा तयार भएको विपद् पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजनाको मस्यौदामा सरोकारिािा लनकाय, सङ् घ संस्था र विज्ञहरूको सझुाि लिईएको लथयो। 
यसरी प्राप्त भएका सझुाििाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतिे पूनराििोकन गरी विपद् पूिवतयारी तथा 
प्रलतकायव योजनािाई अम्तितम रुप ददईएको छ। 
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पररच्छेद दईु 

विपद् जोम्खम र व्यिस्थापनको अिस्था 
 

२.1 नगरपालिकाको संम्क्षप्त पररचय 

........... नगरपालिका ................ प्रदेश अतितगवत ............ म्जल्िामा पदवछ। यो नगरपालिका पूिवमा 

..................., पम्िममा ...................., उिरमा .................. र दम्क्षणमा ................... सीमानालभत्र 
अिम्स्थत रहेको छ। यो नगरपालिका समरुी सतहबाट .......... देम्ख ......... लमटरसभमको उचाईमा 
अिम्स्थत छ। सङ् घीय राजधानी काठमाण्डौंबाट कररि ...... वकिोलमटर, प्रदेश राजधानी ............... बाट 
......... वकिोलमटर र म्जल्िा सदरमकुामबाट ......... वकिोलमटर दूरीमा रहेको छ। ....... िटा िडा रहेको 
यस नगरपालिकाको क्षते्रफि ............ िगव वकिोलमटर रहेको छ। यस नगरपालिकाको केतिर िडा नभबर  
......  को  ............... मा  रहेको छ। 

 

वििम सभित २०...... को जनगणना अनसुार यहाँको घरधरुी सङ्ख्या .......... र जनसङ्ख्या .............. 
(मवहिा्ः ........ र परुूष्ः ......) रहेको छ। यस नगरपालिकाबाट ....... सािमा गरेको सिेक्षण अनसुार 
हािको कूि घरपररिार सङ्ख्या ............... र जनसङ्ख्या ............... पगेुको छ। यो नगरपालिका 
तराई/चरेु/लभत्री मधेश/महाभारत/वहमािी क्षेत्रको समथर/लभरािो भभूागमा अिम्स्थत छ। यस 
नगरपालिकाको हािापानी उपोष्ण/समम्शतोष्ण/म्शतोष्ण रहेको छ। यहाँको अलधकतम तापिम ....... लड.से. 
सभम पगु्ने र तियूनतम तापिम ..... लड.से. सभमपगु्न े गरेको छ। यसैगरी औसत िावषवक िषाव ......... 
लमलिलमटर हनुे गदवछ र अलधकतम िषाव ........ लमलिलमटर सभम रेकडव गररएको छ।  

2.२ नगरपालिकामा विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरु 

यस नगरपालिकाको विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरूमा बाढी, पवहरो, भकूभप, महामारी, हािाहरुी, मानि ितियजतित ु
ितिि, आगिागी, सखु्खा/खडेरी, शीतिहर, अलसनापानी, चट् याङ, सडक दघुवटना, ............ आदद पदवछन।् 
नगरपालिकाको विपद् जोम्खम प्रोफाइि अनसुार .......... प्रकोपबाट यस क्षते्रमा जनधनको सबैभतिदा बढी 
क्षलत हनु ेगरेको छ। त्यसैगरी महामारी, हािाहरुी, कृवष बािीमा हनुे रोग, पशरुोग, आगिागी, शीतिहर, 
खडेरी, अलसनापानी, मानि-ितियजतित ु ितिि, सडक दघुवटना, ….......…. जस्ता प्रकोपहरूबाट पलन हरेक िषव 
जनधनको क्षलत हनुे गरेको छ।(यस खण्डमा नगरपालिका लभत्र विद्यमान प्रमखु प्रकोपहरुिाई गने) 

2.३ विगतका विपद् को अिस्था विश्लषेण 

यस नगरपालिकाको विपद्को अिस्था विश्लषेण गदाव सबैभतिदा बढी क्षलत .......... िे गरेको छ, जसको 
पूनरािृम्ि पलन उच्च रहेको छ। मूित्ः बाढी/पवहरोिे घरजग्गा डिुान गने, खेलतयोग्य जलमन तथा 
सामदुावयक िनको जलमन कटान/पटान गने गरेको र यसबाट अस्थायी िा स्थायी रूपमा िषेनी ........... 
जनसङ्ख्या विस्थावपत हनुे गरेका छन।् (यस खण्डमा नगरपालिका लभत्र विगतमा भएका प्रमखु विपद् का घटना र 
सोबाट भएको क्षलतिाई उल्िेख गने)। 
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त्यस बाहेक कोलभड-१९, डैंग,ु झाडापखािा जस्ता महामारी, हािाहरुी, मानि-ितियजतित ु ितिि, शीतिहर, 
सखु्खा/खडेरी, आगिागी, चट्याङ, सडक दघुवटना जस्ता प्रकोपबाट पलन उल्िेख्य मात्रामा क्षलत भएको 
छ।(यस खण्डमा नगरपालिका लभत्र विगतमा भएका अतिय विपद् का घटनाहरु उल्िेख गने)। 

यस नगरपालिका क्षेत्रमा गत िषवमा ..... पटक भतिदा बढी प्राकृलतक, गैर प्राकृलतक तथा जििाय ु र 
गैरजििायजुतिय साना र ठूिा प्रकोप तथा विपद्का घटनाहरू घटेका छन।् यस नगरपालिकामा आिमृ्ि र 
गम्भभरताको आधारमा अतिय प्रकोप तथा घटेका विपद्का घटनाहरुको तिुनामा ......... को असर तथा 
प्रभाि बढी देम्खएको छ जसको कारणिे जनधन, व्यम्िगत सभपम्ि र अन्नपात समेत क्षलत हनु ेगरेको छ। 
यस्ता प्रकोप तथा विपद् बाट विपन्न िगव, समदुायको आलथवक अिस्था थप कमजोर बने्न गरेको छ। यसरी 
विपद् को चपेटामा पने घरपररिार तथा समदुायिाई उत्थानशीि र अनकुुलित बनाउन आिश्यक छ।  

2.३.1 विपद्को ऐलतहालसक समय रेखा: 
यस नगरपालिकामा विगत तीस िषव यता विलभन्न समयमा घटेका प्राकृलतक, गैह्रप्राकृलतक, जििायजुतिय 
विपद्का घटनाहरुको ऐलतहालसक समय रेखा, सोको प्रभाि र प्रभावित क्षेत्र, पूिवतयारी र प्रलतकायवका िालग 
गररएका प्रयासिाई तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

विपद् 

घटनाको 
िषव विषयके्षत्रमा परेको प्रभाि 

प्रभावित 
स्थान/क्षते्र 

विपद् व्यिस्थापनका िालग 
गररएका प्रमखु प्रयासहरु 

बाढी/पवहरो 
    

    

    

महामारी 
    

    

    

हािाहरुी 
    

    

    

========     

     

स्रोत्ः जििाय ुतथा विपद् जोम्खम पार्श्वम्चत्र २०..,......नगरपालिका(िा अतिय उपयिु स्रोत उल्िेख गने) 

2.३.2 विपद्को आिमृ्ि र गम्भभरता 
यस नगरपालिकामा विगत तीस िषव यताका विपद्हरुको आिृम्ि र गम्भभरताको संम्क्षप्त वििरण तिको 
तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ: 

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

१ बाढी ............... पटक 
  

२ पवहरो ............... पटक 
  

३ महामारी ............... पटक 
  

४ हािाहरुी ............... पटक 
  

५ म्शतिहर/वहमपात ............... पटक 
  

६ बािी तथा पशरुोगजतिय 
महामारी 

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

७ मानि ितियजतित ुितिि ............... पटक 
  

८ खडेरी    

९ 
    

१०     

स्रोत्ः जििाय ुतथा विपद् जोम्खम पाश्र्िम्चत्र २०७६, ........नगरपालिका(िा अतिय उपयिु स्रोत उल्िेख गने) 

2.३.3 विपद् बाट भएको क्षलतको वििरण: 
यस नगरपालिकामा विगत तीस िषवमा विलभन्न विपद् बाट भएको क्षलतको वििरण देहाय अनसुार रहेको छ: 

ि.सं. विपद्को वकलसम क्षलतको वििरण मानिीय क्षलत 

अनमुालनत आलथवक क्षलत 
(रु. िाखमा) 

१. बाढी    

२. पवहरो    

३. महामारी    

४. हािाहरुी    

५. म्शतिहर/वहमपात    

६. बािी तथा पशरुोगजतिय महामारी    

७. मानि ितियजतित ुितिि    

८. खडेरी    

९.     

१०.     

स्रोत्ः जििाय ुतथा विपद् जोम्खम पाश्र्िम्चत्र २०..., ........नगरपालिका(िा अतिय उपयिु स्रोत उल्िेख गने) 

वििम सभित ्२०७६ सािको माघ देम्ख शरुु भएको कोलभड-१९ महामारीिे .................. सभममा यस 
नगरपालिकामा .......... जनामा संिमण भएको र सोबाट ........... जनाको मतृ्य भएको छ। साथै यसबाट 
आलथवक सामाम्जक क्षते्र समेत उल्िेख्य मात्रामा प्रभावित भएको छ।  

विगत पाँच िषवमा हािाहरुीिे ........ जनाको मतृ्य,ु ........ जना घाईते, ......... घरहरु पूणव/आमं्शक क्षलत, 
......... िटा विद्याियका भिनहरू पूणव/आमं्शक क्षलत, ....... िटा अतिय भौलतक संरचनाहरू क्षलत भएको छ 
भने ...... घरपररिार प्रभावित भएका छन।् हािाहरुीिे सामातिय रूपमा हरेक िषव क्षलत परु् याउने गरेको भएता 
पलन वििम सभित ् ......  मा आएको हािाहरुीिे सबैभतिदा बढी क्षलत गरेको लथयो, जसमा ...... जनाको 
मतृ्य ुर ....... जना घाईते हनुकुो साथै ........ घरधरुीिाई क्षलत परु् याएको लथयो।  

उपिब्ध त्याङ् क अनसुार विगत पाँच िषवमा भाएका आगिागीका घटनाबाट ......... जनाको मतृ्य ुभएको, 
......... जना घाईते भएको, ........... घरगोठ जिेर नष्ट भएको, घरमा भण्डारण भएको ............ अन्न 
जिेको र ....... िटा सामदुावयक िनमा आगिागी भएको पाईएको छ।  
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खडेरी/सखु्खापन ददन प्रलतददन बढदै गएको छ। पानीको माग बढे अनरुूप आपूलतव हनु नसकेको अिस्था 
छ। (खडेरीिे यस नगरपालिकामा परु् याएको असर तथाप्रभाि बारे समदुायबाट थप सूचना लिई उल्िेख गने।) 

जङ्गिी जनािरहरूको िालग आिश्यक र पयावप्त खानेकुराको अभाि बढ्दै गएकोिे यस्ता जनािरहरू िस्तीमा 
आई खेलतबािी नष्ट गने िम बढ्दै गएको छ। छाडा छोलडएका पशचुौपायाहरूिे समेत खेतमा िगाएको 
अन्नबािी नष्ट गने गरेका छन।् तरकारी, अन्नबािी र पशचुौपायाहरूमा रोग/वकटाणकुो समस्या बढ्दै गएको 
छ। जििाय ुपररितवनका कारण भविष्यमा मौसमजतिय प्रकोपहरूको प्रकृलत, मात्रा र यसबाट हनुे क्षलत अझै 
बढ्न सक्ने अनमुान गररएको छ। 

2.४ सभभाव्य प्रकोप तथा सभभावित प्रभाि के्षत्र 

यस नगरपालिकाका ...... िटा िडाका ..... िम्स्त, ...... कृवष क्षेत्र र ...... िन क्षेत्रहरू बाढी/पवहरोको 
जोम्खममा रहेका छन।् विर्श्व्यापी महाव्याधी कोलभड-१९ को असर सबै िडामा रहेको भएता पलन ........... 
मा यसको जोम्खम बढी देम्खतिछ। हािाहरुी, शीतिहर, अलसनापानी, खडेरीबाट प्राय्ः सबै िडाहरूमा असर 
पनव सक्छ। जङ्गिी जनािर र छाडा पशचुौपायाबाट जनधनमा क्षलत हनुे सभभािना ...., .... िडाहरूमा बढी 
देम्खतिछ। िनमा हनु ेआगिागीबाट ....., ...... िडाहरूमा बढी असर पने देम्खतिछ। भकूभपबाट हनु सक्न े
क्षलतबाट भन ेसबै िडाहरू र जनसंख्या प्रभावित हनुे अिस्था छ। यी प्रकोपहरूको ितवमान प्रभाि क्षेत्र तथा 
सभभावित जोम्खमको नक्साङ् कन गने कायवबाँकी रहेको/सभपन्न भएको छ। 

2.५ प्रकोपहरुको सभभाव्य जोम्खम विश्लषेण 

यस नगरपालिकामा रहेका घरहरूको बनािट हेदाव ........... रेक्टर स्केि भयाग्नटे्युडको भकूभप गएमा 
कम्भतमा .......... घरहरू बस्न नलमल्ने गरी भत्कन सक्ने सभभािना आकंिन गररएको छ। यस क्षते्रमा 
बाढी/पवहरोिे विगत िषवहरूमा धेरै क्षलत गरेको छ। विगत ....... िषवको जम्िकै ठूिो िषाव भएमा ....... 
घरपररिारहरू (........ जना) प्रत्यक्ष प्रभावित हनुसक्ने देम्खतिछ।   

यस के्षत्रमा जििाय ुपररितवनको प्रके्षपण अनसुार भविष्यमा िषाव हनुे ददनहरू घट्ने तर कूि िषाव ...... देम्ख 
...... प्रलतशत सभम बढ्न सक्ने आकंिन भएकोिे भविष्यमा बाढी पवहरोको जोम्खम बढ्ने सभभािना 
देम्खतिछ। अब्यिम्स्थत बसोिास तथा कमजोर भौलतक संरचना लनमावणको िम बढ्दै गएकोिे यसबाट 
जोम्खम पलन बढ्न सक्ने देम्खएको छ। तसथव, कम्भतमा पलन ......... हजार भतिदा बढी घरधरुी (कररि 
.........हजार जनसंख्या) िाई आपत् कािीन व्यिस्था गनव सक्ने गरी बाढीपवहरोको विपद् पूिवतयारी गनव 
आिश्यक देम्खतिछ।  

विगतको हािाहरुीको प्रिृम्ि हेदाव यसबाट ...... घरधरुी (कररब ....... जनसंख्या) प्रभावित हनु सक्न े
सभभािना रहेको छ। त्यसैगरी शीतिहरिे कररब ....... मालनसहरू, वहउँदे खेलतबािी र पशचुौपायाहरू 
प्रभावित हनु सक्न ेदेम्खतिछ। हािाहरुी तथा शीतिहरको कारण आिश्यक कपडा र खानेकुराको अभाि भई 
बाह्य सहयोग चावहने जनसङ्ख्या ....... अनमुान गररएको छ।  

सखु्खा/खडेरीिे िषेनी अन्नबािी उत्पादनमा कलम आएको देम्खतिछ। वहउँद याममा पानीको मूि र 
ताितिैया सकु्दै गएको र बढ्दो तापिमको कारणिे भविष्यमा यस के्षत्रमा सखु्खा/खडेरीको अिस्था झन ्
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जवटि हनु सक्नेछ। अनमुालनत ...... जनसङ्ख्याका िालग खडेरीका कारण हनुे विपद्  पूिवतयारी गनुव पने हनु 
सक्दछ।  

िन जङ्गि विनाशका कारण पयावप्त खानेकुराको अभािमा जङ्गिी जनािर िस्तीमा आउने िम बढेको र 
यसबाट अन्नबािी नोक्सानीका घटना बवढरहेको गनुासाहरू आउने गरेका छन।् भविष्यमा बाढी, 
सखु्खा/खडेरी, आगिागी, लमचाहा प्रजातीको िनस्पतीको प्रकोप आददका कारण िनमा जनािरको िालग 
आिश्यक चररचरन तथा िासस्थानको थप विनाश भई खेलतबािी र िस्तीमा जङ्गिी जनािरहरू आउने िम 
अझ बढ्न सक्न ेदेम्खतिछ। यसबाट मानि तथा ितियजतितबुीच ितिि बढ्दै जानसक्न ेसभभािना देम्खएको छ। 
हरेक िषव खडेरी िगातार बढ्दै गएमा कलतपय ितियजतितकुो सङ्ख्या घट्ने िा मालसन सक्ने सभभािना समेत 
रहेको छ। संरक्षणका प्रयासहरूिे मानि-ितियजतित ुितिि समाधान गनव सवकने हुँदा यस तफव  विशेष ध्यान 
ददन जरुरी देम्खएको छ। मानि-ितियजतित ुितििबाट िावषवक .......... जना घाईते, ...... जनाको मतृ्य ुहनुाका 
साथै रु ........ बराबरको सभपम्िको क्षलत हनु सक्ने सभभािना देम्खतिछ।  

विकास तथा जीविकोपाजवनको िालग गररने वियाकिापहरु जोम्खम तियूनीकरण गने, उत्थानशीि क्षमता 
अलभिृवद्ध गने र जििाय ु पररितवनको असरको सामना गनव अनकूुि हनुेगरी सञ्चािन गने व्यिस्था 
नलमिाएसभम अतिय प्रकोपहरूबाट पलन यस नगरपालिकामा जोम्खम बढ्ने सभभािना देम्खतिछ। 

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

2.७ नीलतगत,कानूनी तथा संस्थागत व्यिस्था 
यस नगरपालिकाको विपद् जोम्खम तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, ....... को आधारमा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत गठन गररएको छ। सलमलतमा हाि रहेका पदालधकारीहरूको वििरण अनसूुची-८ मा 
संिग्न छ। स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत अतितगवत ........ िटा विषयक्षेत्र हेनव अगिुा संस्था तोकी  
सभबम्तिधत विषयक्षते्रको योजना तजुवमा र समतिियको म्जभमेिारी प्रदान गररएको छ। विषयक्षेत्रका अगिुा 
संस्था र लतनमा कायवरत पदालधकारीहरूको वििरण अनसूुची-९मा संिग्न गररएको छ।  

यस नगरपालिकामा िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन शाखा/इकाई स्थापना गररएको छ। ...... िटा िडामा 
िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत गठन गररएको छ। यस नगरपालिकामा विपद् व्यिस्थापन कोष 
स्थापना गररएको छ। सो कोषमा आलथवक िषव ...... मा नगरपालिका र अतिय रय ोतबाट गरी रकम रु. 
........ जभमा भएको छ। कोष सञ्चािन तथा पररचािनको िालग स्थानीय विपद्  व्यिस्थापन कोष सञ्चािन 
कायवविलध तजुवमा गररएको छ। यस िाहेक नगरपालिकामा विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी नीलत, ऐन, लनयम, 
मागवदशवन तथा आिश्यक मागवदशवनहरू बनेका/बने्न िममा रहेका छन।् (यस खण्डमा नगरपालिकामा विपद् 
व्यिस्थापन सभबतिधी नीलतगत, कानूनी र संस्थागत व्यिस्था बारे म्चत्रण गने) 



 

10 
 

 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

2.८ विषयके्षत्र तथा कायव म्जभमेिारी 
यस नगरपालिकािे विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा र कायावतिियनका िालग देहाय बमोम्जमका 
..... िटा विषयक्षते्र लनधावरण गरी देहाय बमोम्जमका कायव म्जभमेिारी प्रदान गरेको छ: 

2.८.1 समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को समयमा सभपूणव सरोकारिािाहरूसँग समतििय कायम गने, विपद्को अिस्था 
आउनसक्ने पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सभप्रषेण गने, प्रकोपको कारण 
समस्यामा परररहेका िा घाईतेिाई उद्धार गने, हराएकाहरूको खोजी गने, मालनसको मतृ्य ुभएमा सनाखत 
गरी शि व्यिस्थापन (िा हस्तातितरण) को प्रितिध लमिाउने, पीलडतहरूिाई राहत वितरण गने जस्ता 
म्जभमेिारी लनिावह गनेछ।   

2.८.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को अिस्थामा पीलडतहरूिाई तत्काि खानेकुरा, विस्थावपत भई म्शविरमा बसेकािाई 
चामि, दाि, ननु, तेि आदद खाद्य सामग्री उपिब्ध गराउने, खानेकुरा पकाउनको िालग आिश्यक प्रितिध 
लमिाउने र कृवष के्षत्रमा भएको क्षलत वििरण तयार गने म्जभमेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् मा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक उपचार गने, महामारी हनुबाट बचाउन े विलधहरू 
अििभिन गने, म्शविरमा उपचार गनव नसवकन े प्रकृलतका स्िास््य समस्या भएका विरामी िा घाईतेिाई 
अस्पतािसभम परु् याई स्िास््य उपचारको सलुनम्ितता गने, मवहिा तथा बािबालिकामा पोषणको कमी भएमा 
त्यसबाट हनुसक्न ेसमयस्याबारे पीलडत र सरोकारिािािाई सचेत गने जस्ता म्जभमेिारी लनिावह गनेछ। साथै 
यस विषयके्षत्रिे कोलभड-१९ िगायतका महाव्याधीको संिमण, रोकथाम र व्यिस्थापनको कायव समेत 
गनेछ। 

2.८.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को अिस्थामा खानेपानी आपूलतव गने, विपद्का कारण ढिेका बोटलबरूिाहरू हटाउने, 
विपद्जतिय घटनाबाट लसजवना भएका फोहोरहरू सरसफाई गने, मरेका पशपंुक्षीहरूको व्यिस्थापन गने, 
व्यम्िगत सरसफाईको िालग स्िच्छता सभबतिधी सरसामानहरू (जस्तै्ः हाईम्जन वकट, वपयषु, क्िोररन, 
डस्टविन, ....) उपिब्ध गराउने म्जभमेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.5 आपत् कािीन आरय य तथा गैर–खाद्य सामग्री क्षते्र 

यो विषयके्षत्रिे विपद् को कारण घरमा क्षलत पगुी बस्न नसक्ने अिस्थामा रहेका पीलडतहरूिाई आपत् कािीन 
आरय य िा बासको िालग अस्थायी संरचना लनमावण गने, पीलडतहरूिाई लत्रपाि, भाँडाकँुडा, ििाकपडा जस्ता 
गैर–खाद्य सामग्री वितरण गने म्जभमेिारी लनिावह गनेछ।  

2.८.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद् को समयमा मवहिा, गभविती मवहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यम्िहरू, म्शश,ु 
बािबालिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिाई संरक्षण गने, उनीहरूको आिश्यकता बमोम्जमका सरसामानहरू जस्तै्ः सेनेटरी 
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प्याड, खेिकुदका सामान आदद उपिब्ध गराउने, घरपररिारका सदस्य गमुाएकाहरू तथा विपद्का कारण 
त्रलसत व्यम्िहरूिाई मनोसामाम्जक परामशव सेिा ददने र वहंसामिु िातािरण लसजवना गने जस्ता म्जभमेिारी 
लनिावह गनेछ।  

2.८.7 आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण विद्यािय तीन ददनभतिदा बढी बतिद भएमा विद्याथीहरूिाई आपत् कािीन 
म्शक्षाको व्यिस्था गने, प्रकोपिे विद्याथीको पठनपाठनका शैम्क्षक सामग्री हराए िा क्षलत परु् याएमा सोको 
व्यिस्था गने र विद्याियको म्शक्षण सामग्रीहरू नष्ट भएमा पनु्ः व्यिस्था गने म्जभमेिारी लनिावह गनेछ। 

2.८.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्र 

यस विषयके्षत्रिे विपद्को कारण अिरूद्ध हनु पगेुका अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः सडक, विद्यतु, खानेपानी, 
टेलिफोन) तत्काि सचुारू गने र त्यस्ता सेिा प्रदान गने लनकायका कायावियहरूमा क्षलत पगेुमा िैकम्ल्पक 
व्यिस्था गने, सामाम्जक आलथवक पूिावधार र अिस्थािाई चिायमान बनाई जनजीिनिाई सामातिय बनाउन े
म्जभमेिारी लनिावह गनेछ। 

मालथ उम्ल्िम्खत विषयक्षते्र अतितगवत वियाशीि रहेका सरोकारिािा लनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
अनसूुची-१० मा संिग्न गररएको छ। 
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पररच्छेद तीन 

पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
3.1 सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद्को म्स्थलतमा प्रलतकायव गलतविलधहरू समयमै कायावतिियन गनव संस्थागत क्षमता िेखाजोखा गरी सोको 
तयारी आिलधक रुपमा अद्यािलधक गनव जरुरी हतुिछ। सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुमा विपद् घटना 
अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने जोम्खम तियूनीकरण, पूिवतयारी र विपद् प्रलतकायव गनव संस्थागत तथा 
भौलतक संरचना, मेम्शन र औजार, सीप विकास, जनचेतना, कृलत्रम घटना अभ्यास जस्ता वियाकिापहरु 
समािेश गररएका छन।् यस विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना अद्यािलधक गनुव पलन विपद् पूिवतयारी 
कायव नै हो। विपद् प्रलतकायवका कायवहरूिाई प्रभािकारी बनाउन विषयक्षेत्रगत रुपमा सामातिय पूिवतयारीको 
कायवयोजना देहाय बमोम्जम हनुे गरी तजुवमा गररएको छ: 

3.1.1 समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको 
सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

विपद्  पूिवतयारी तथा प्रलतकायव 
योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव 
असोज सभम 

 
नगरपालिका 

प्रत्येक 
आलथवक 
िषवमा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत 

२ 

 

विपद्को क्षलत, नोक्सानी 
मूल्याङ् कनको िालग सिेक्षण 
टोिी गठन र पनुगवठन गने र 
आिश्यकता बमोम्जम सिेक्षणका 
िालग सहायक टोिीहरू गठन 
गने र तालिम आयोजना गने 

प्रत्येक िषव 
मनसनु शरुु 
हनु ुपूिव  

 
नगरपालिका 
र हरेक 
िडामा 

 
नगरपालिका
मा एक र 
हरेक िडामा 
एक एक 
िटा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत, िडा 
स्तरीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत 

३ 

 

प्रारम्भभक रतु िेखाजोखा, क्षलत 
िेखाजोखा गनव विस्ततृ घरधरुी 
सिेक्षण फाराम तयार गने  

प्रत्येक िषव 
कालतवक सभम 

 
नगरपालिका  

....... प्रलत सामाम्जक विकास 
शाखा 

४ 

 

राहत वितरणका िालग लसफाररस 
फाराम िगायतका कागजात 
तयारी तथा अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव 
मंलसर सभम 

 

 
नगरपालिका  

....... प्रलत िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

५ 

 

प्रकोपको प्रकृलत अनसुार खोज 
तथा उद्धारका िालग टोिी गठन 
गने  

प्रत्येक िषव 
कालतवक सभम 

िडा तहमा 
 

हरेक िडामा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा,िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

६ 

खोज तथा उद्धारका िालग 
गदठत टोिीको लनलमि तालिम 
आयोजना गने र पररचािन हनु े
प्रविया लनधावरण गने 

प्रत्येक िषव 
पौष सभम 

 

िडा तहमा 
 

हरेक िडामा 
एक 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, सूरक्षा 
लनकाय, विषयक्षते्र 

 

७ 

 

खोज तथा उद्धार सामग्रीहरू 
खररद, भण्डारण, ममवत र 
व्यिस्थापन गने 

लनरतितर लनरतितर हरेक िडामा 
कम्भतमा एक 
सेट 

नगरपालिका, 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत, िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा 
 

८ 

 

खोज तथा उद्धारका िालग प्रयोग 
गनव सवकन े सिारी साधनहरू र 
एभबिेुतिसहरूको सूची र सभपकव  
व्यम्िको वििरण तयार गने 

लनरतितर  
नगरपालिका  

..... िटा 
एभििेुतिस 

 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, स्िास्थ 
शाखा 
 

९ 

 

बाढी÷पवहरो, भकूभपबाट बच्न र 
बचाउन सरुम्क्षत स्थानको 
पवहचान गरी अध्यािलधक सूची 
तयार गने 

लनरतितर िडा अनसुार 
 

आिश्यकता 
अनसुार हरेक 
िडामा 
 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

१० 

आपत् कािीन अिस्थामा प्रयोग 
गने स्थिहरूको सूची स्थानीय 
राजपत्रमा प्रकाम्शत गने 

तत्काि सरुु 
गरी लनरतितर 
 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 

प्रत्येक 
िडामा 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा,  
िडा कायाविय 

११ 

आपत् कािीन अिस्थामा आरय य 
स्थिका रुपमा प्रयोग गने 
स्थानको िालग चावहने भौलतक 
पूिावधार र सेिाहरू लनमावण, 

लबस्तार गने 

 

तत्काि सरुु 
गरी लनरतितर 
 

तोवकएको 
मापदण्ड 
अनसुार 
 

प्रत्येक 
िडामा 

पूिावधार विकास 
शाखा, िडा 
कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

१२ 

प्रकोपबाट समदुायिाई बचाउन 
आपत् कािीन आरय य भिनहरू 
लनमावण गने 

आिश्यिा 
अनसुार 

हरेक िडामा 
जोम्खममा 
रहेको 
समदुाय 
नम्जक 

 

...... िटा पूिावधार विकास 
शाखा र 
सभबम्तिधत िडा 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१३ 

बाढी÷पवहरो, शीतिहर, हािाहरुी, 
भकूभप, चट्याङ, आगिागी आदद 
प्रकोपहरूबाट समदुायमा 
पनवसक्ने असर र सोबाट बच्न े
उपायहरूका बारेमा 
जनचेतनामूिक कायविम 
सञ्चािन गने 

लनरतित  
नगरपालिका
मा सञ्चालित 
एफ.एम, 
पत्रपलत्रका, 
माईवकङ् 
आदद 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय अगािै 
कम्भतमा २ 
पटक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय 

१४ 

मालनसको ज्यान लिनसक्न े
जङ्गिी जनािरहरू (जस्तै्ः 
जङ्गिी हािी, गैंडा आदद) 
बस्तीमा प्रिेश गरेमा सभबम्तिधत 
समदुायिाई म्शघ्र सूचना ददन े
प्रणािीको विकास गने 

लनरतितर िडास्तर िा 
सभभि 
भएसभम 
िस्तीस्तर 

हरेक िडामा 
एक 

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय, 
समदुाय, विषयक्षेत्र 

१३ 

खोज तथा उद्धारिाई प्रभािकारी 
बनाउन प्रकोपमा आधाररत 
कृलत्रम घटना अभ्यास 
गने÷गराउने 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय अगािै 

 
नगरपालिका 
तथा िडामा 

प्रमखु 
प्रकोपको 
िालग िषवमा 
कम्भतमा एक 
एक पटक 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत 

      
3.1.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने खाद्य तथा कृवष के्षत्रको सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य 
म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

विपद्को अिस्थामा खाद्यान्न खररद 
तथा आपूलतवका िालग सभभाव्य 
उद्योगहरू पवहचान गने साथै 
सहयोग लिन सवकन े कायाविय, 

संस्थाहरूसँग समतििय गने 

लनरतितर  

नगरपालिका 
आिश्यकता 
अनसुार िषवको 
१ िा २ पटक 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट प्रभावित हनुसक्न े
जनसङ्ख्याको आधारमा खाद्य 
सामग्री (चामि, दाि, तेि, ननु 
आदद) भण्डारण गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय 
अगािै 

 नगरस्तर िषवको २ पटक कृवष शाखा,  
विषयक्षेत्र 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य 
म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

३ 

तयारी खानेकुराका िालग तत्काि 
खररद गनव सवकने गरी पसिहरू 
पवहचान गने िा अनिुतिध करार 
गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय 
अगािै 

 नगरस्तर कम्भतमा २ िटा 
ठूिा पसि िा 
उद्योग 

कृवष शाखा, 
िडा कायाविय 

४ 

विपद्को समयमा खाद्य सामग्री 
वितरण गने तौरतररका÷प्रविया 
बारे विषयक्षते्रका सदस्यहरू बीच 
छिफि तथा कृलत्रम घटना 
अभ्यास गने 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय 
अगािै 

िडास्तर मखु्य प्रकोपको 
सभभावित समय 
भतिदा पवहिे 
कम्भतमा १ 
पटक 

कृवष शाखा,  
विषयक्षेत्र 

      
3.1.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने स्िास््य तथा पोषण विषयक्षते्रको सामातिय पूिवतयारी 
सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

विपद् पिात तत्काि देखा पने 
स्िास््य समस्या समाधानका िालग 
चावहने औषधीहरू भण्डारण गने 

हरेक मवहना, 
औषलधको 
गणु अनसुार 

 
नगरस्तर 

२००० 
जनाको िालग 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 

रिु प्रलतकायव टोिी (Rapid 

Response Team-RRT) गठन गने, 

क्षमता विकास र कायवसूची तयार गने 

स्िास््य क्षेत्रको 
प्रोटोकि 
अनसुार 

 
नगरस्तर 

िषवमा १ 
पटक 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

३ 

प्रलतकायवका िालग आिश्यक दक्ष 
मानि संशाधनको सूची 
तयार/अद्यािलधक गने 

िडा संख्या र 
जनसंख्या 
अनसुार 

 
नगरस्तर 

नगरस्तर:३० 
जना िडास्तर: ७ 
जना 

स्िास््य शाखा,  

४ 

स्िास््य सभबतिधी म्शक्षण सामग्रीको 
व्यिस्था तथा स्िास््य म्शक्षाको िालग 
स्िास््यकमीको व्यिस्था गने 

लनयलमत िडास्तर हरेक िडामा १ 
पटक 

स्िास््य शाखा, 
िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

५ 

कोलभड-१९ महाव्याधी िगायत 
महामारी रोकथाम, लनयतित्रण र 
परीक्षण तथा उपचार सभबतिधी 
जनचेतना अलभबवृद्ध कायविम सञ्चािन 
गने 

लनयलमत जोम्खम 
यिु 
िम्स्तहरु
मा 

िषवमा कम्भतमा 
३ पटक 

स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

3.1.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता विषयक्षते्रको सामातिय 
पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ विपद्को समयमा खानेपानी 
शवुद्धकरणको िालग आिश्यक 
पने क्िोरीन, वपयषु जस्ता 
औषलधको उम्चत भण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय अगािै 

 नगरस्तर िषवमा 
कम्भतमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

२ सरसफाईका िालग आिश्यक 
पने सामग्री तथा उपकरणहरू 
उपयिु ठाउँमा भण्डारण 
गने। 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय अगािै 

 नगरस्तर िषवमा 
कम्भतमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

३ खानेपानी ओसाने, जभमा गने 
र वितरण गने साधनहरू 
ममवत सभभार गरी चाि ु
अिस्थामा राख्न।े 

प्रकोपको 
सभभावित 
समय अगािै 

 नगरस्तर िषवमा 
कम्भतमा 
१ पटक 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, विषयक्षेत्र 

४ आपत् कािीन अिस्थामा प्रयोग 
गनव सवकने खानेपानीको 
रय ोतहरू पवहचान र संरक्षण 
गने  

लनरतितर िडा तथा 
समदुायस्त
रमा 

हरेक 
प्रभावित 
िडाहरु 

खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखा, पूिावधार विकास 
शाखा, िडा कायविय 
तथा स्थानीय समदुाय 

      

3.1.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपत् कालिन आरय यस्थि र गैरखाद्य सामग्री 
विषयक्षेत्रको सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

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

प्रकोपको 
सभभावित 
समय 
अगािै 

सबै िडामा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्भतमा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने  

शहरी विकास तथा 
भिन लनमावण 
कायावियको 
सहयोगमा पूिावधार 
विकास शाखा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

२ 

 

सभभावित आपत् कािीन अिस्था 
आईपरेमा तरुूतित खररद गनव 
सवकन े गरी अनबुतिध करार 
गने। 

आिश्यक
ताअनसुार 

थोक वििेता/ 

खरुा वििेता/ 
सहकारी/ 

ठूिा कृषक 

........... 
पररिारका 
िालग 

नगरपालिका, 
कृवष शाखा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 

३ 

अस्थायी आरय य स्थि बनाउन 
सवुिधायिु खिुा के्षत्रको 
व्यिस्थापन र संरक्षण गने। 

लनरतितर सबै िडामा िडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्भतमा २० 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्न े

पूिावधार विकास 
शाखा 
र िडा कायाविय 

४ 

गैर–खाद्य सामग्री सेटहरू 
भण्डारण गने। 

लनरतितर नगरस्तर, 
गोदाम घरहरु 
(Warehouse)  

कम्भतमा 
......... 
पररिारका 
िालग 

नगरपालिका, िडा 
कायावयि 

नेपाि रेडिस 
सोसाईटी, विषयक्षते्र 

५ 

विपद् प्रभावित स्थान िा खलु्िा 
क्षेत्रमा म्शविर सञ्चािन गने 
स्थानमा सिारी साधनको 
प्रितिध गने। 

आिश्यक
ता अनसुार 

नगरस्तर आिश्यकता 
अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
विषयक्षेत्र 

६ 

अस्थायी आरय य िा बास 
लनमावणको िालग टोिी गठन 
गने र दक्षता अलभबवृद्धका िालग 
कृलत्रम घटना अभ्यास गने 

मनसनु 
सरुुहनु ु
भतिदा 
अगाडी 

िडास्तर हरेक िडामा िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
िडा कायाविय, 
विषयक्षेत्र 

 
     

3.1.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुवपने संरक्षण तथा सूरक्षा विषयक्षेत्रको सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

मवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकको 
संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी 
पमु्स्तका तयार एिम ्प्रकाशन गने। 

 

 

लनरतितर   नगरस्तर कम्भतमा 
५०० प्रलत  

नगरपालिका, मवहिा 
तथा बािबालिका 
शाखा 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरु समय स्थान पररमाण 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

२ 

विपद्को समयमा अत्यािश्यक 
सेिाका िालग चावहने सामग्रीहरू 
(जस्तै्ः लडम्ग्नवट वकट) खररद गरी 
भण्डारण गने। 

लनरतितर  नगरका 
गोदाम घरहरू 

यस्तो 
जनसंख्याको 
कम्भतमा २० 
प्रलतशतिाई 
पगु्न े

मवहिा तथा 
बािबालिका शाखा, 
विषयक्षते्र 

३ 

उमेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अिस्था अनसुार गररनपुने सेिा 
सहयोगका िालग प्रोटोकि तयार 
गरी िागू गने। 

तत्काि  नगरस्तर १ पटक  मवहिा तथा 
बािबालिका शाखा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाइटी, विषयक्षेत्र 

४ 

विद्याियका म्शक्षक र मवहिा 
स्िास््य  स्ियंसेविकािाई 
आधारभतू मनोसामाम्जक परामशव 
सभबतिधी तािीम ददन।े 

प्रत्येक 
िषव १ 
पटक 

नगरस्तर हरेक 
विद्याियबाट 
१ जना र 
हरेक 
िडाबाट २ 
जना मवहिा 
स्िास््य 
स्ियंसेविका  

म्शक्षा र स्िास््य 
शाखा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को समयमा पररचािन हनुे 
विषयके्षत्रका सदस्यहरूिाई कृलत्रम 
घटना अभ्यास गने/गराउन े

लनरतितर  िडास्तरमा  मखु्य 
प्रकोपको 
सभभावित 
समय 
अगाडी 
कम्भतमा १ 
पटक  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत, 
अतिय सरोकारिािा 

      

3.1.7 आपत् कािीन म्शक्षा विषयक्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपतकालिन म्शक्षा विषयक्षेत्रको सामातिय पूिवतयारी 
सभितिधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 

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

 

िषवको १ 
पटक  

िडास्तर
मा  

सबै िडाका 
विद्यािय  

म्शक्षा शाखा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय  
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

२ 
आपत् कािीन म्शक्षाका िालग 
आिश्यक पने म्शक्षण सामग्रीहरू 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

लनरतितर   नगरस्तर ..... िटा 
विद्याियको िालग  

म्शक्षा शाखा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय  

३ 

शीतिहरबाट विद्याथीमा हनुसक्न े
प्रभािहरूको बारेमा विद्याियमा 
जनचेतनामूिक कायविम सञ्चािन 
गने। 

लनरतितर  विद्यािय
स्तरमा  

.... िटा  म्शक्षा शाखा, 
सभबम्तिधत 
विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

४ 

सभभावित विपद् बाट सरुम्क्षत हनु े
उपाय बारे विद्याियहरूमा 
चेतनामूिक कायविमहरू सञ्चािन 
गने र एफ.एम. रेलडयोबाट 
सतिदेशमूिक कायविम प्रशारण गने। 

लनरतितर  नगरस्तर,
विद्यािय
स्तर  

... िटा 
विद्यािय र 
एफ.एम.बाट 
कम्भतमा १५ 
ददन (प्रकोपमा 
केम्तिरत भई)  

िातािरण तथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शाखा, म्शक्षा 
शाखा, सभबम्तिधत 
विद्यािय  

      

3.1.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको सामातिय पूिवतयारी योजना 
विपद् घटना अगािै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने शीघ्र पनुिावभ विषयक्षते्रको सामातिय पूिवतयारी सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. सामातिय पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान, पररमाण 
मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सरुम्क्षत स्थानमा आपत् कािीन प्रयोजनको 
िालग खानेपानी ट्याङ्की, शौचािय र 
हातेपभप व्यिस्था गने। 

लनरतितर  िडास्तर
मा  

सबै 
िडाहरूमा  

पूिावधार विकास शाखा, 
िडा कायाविय, विषयक्षेत्र 

२ 

विपद् बाट अत्यािश्यक सेिाहरू (जस्तै्ः 
सडक, खानेपानी, विजिुी आदद) अिरूद्ध 
भएमा उि सेिा सचुारू गनव तत्काि 
प्राविलधक टोिी पररचािन गने। 

लनरतितर   
नगरस्तर, 
िडास्तर
मा  

 
नगरस्तरमा 
एक र 
िडास्तरमा 
एक  

पूिावधार विकास शाखा, 
िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा र 
विषयक्षेत्र  

3 

सभभावित विपद् बाट आलथवक सामाम्जक 
क्षेत्रमा पने क्षलतको म्शघ्र मूल्याङ् कनको 
िालग टोिी गठन गरी प्रम्शक्षण ददने। 

प्रत्येक 
िषव एक 
पटक 

 नगरस्तर एक पटक स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी 

4 

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

विपद् 
पिात 
तत्काि 

 नगरस्तर प्रभावित 
समूदायमा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन शाखा, 
उद्योग िाम्णज्य संघ 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

3.2 पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजनामा सही पूिावनमुान र उपिब्ध समयको आधारमा पूिवतयारीका 
कायवहरू लनधावरण गनुव पदवछ। यसमा सामातिय सतकव  रहने देम्ख जोम्खमयिु ठाउँमा रहेका समदुाय र 
स्थानातितरण गनव लमल्ने धन सभपम्ि अस्थायी रुपमा सरुम्क्षत ठाउँमा साने सभमका वियाकिाप हनु सक्छन।् 
यस्तो योजना प्रकोपको प्रकृलत, समय र संभावित प्रभािके्षत्रको भरपदो आलधकाररक पूिवसूचनाको आधारमा तय 
गररन ुपदवछ। प्रकोप आउन ेसमय सीमा नम्जक हनु थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गररन े
वियाकिापहरूको योजना देहाय बमोम्जम तजुवमा गररएको छ: 

3.2.1 समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको गनुवपने पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

िषाव र आधँी/हािाहरुीको 
पूिावनमुान सभबतिधी जानकारी 
जि तथा मौसम विज्ञान विभाग 
(लसधै िा िेभपेज माफव त), प्रदेश 
र म्जल्िा आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिरबाट 
आदानदप्रदान गने। 

माघ देम्ख 
असोज 
सभम  

 नगरस्तर ददनमा 
कम्भतमा १ 
पटक  

स्थानीय 
आपत्कालित 
कायवसञ्चािन 
केतिर/ िातािरण 
तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा  

२ 

बाढी/पवहरो, हािाहरुी र खराब 
मौसमको सूचना प्राप्त 
हनुासाथनगरिासी/समदुायिाई 
सतकव ता अपनाउन सूचना 
सभप्रषेण गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
िगिै  

नगर 
केतिरबाट 
समदुायसभम 
पहुँच हनुेगरी 

पूिावनमुानको 
खिर पिात 
ददनमा 
कम्भतमा ३ 
पटक  

िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा 
कायाविय 

३ 

विपद् बाट हनुसक्न े सभभािना 
देम्खएमा सबै विषयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अिस्थामा रहन आग्रह 
गने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
िगिै  

नगरस्तर सूचना प्राप्त 
भएपलछ 
कम्भतमा एक 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार थप  

स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िातािरण तथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

४ 

पूिावनमुान अनसुार िडास्तरीय 
सलमलतिाई जानकारी गराई 
विपद् सभमखु समदुायिाई 
सरुम्क्षत स्थानमा साने व्यिस्था 
लमिाउने। 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगिै  

नगरस्तर जोम्खममा 
रहेका सबै 
समदुाय  

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर 
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ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

५ 

खोज तथा उद्धार टोिी र 
क्षलतको वििरण सङ् किन 
टोिीिाई तयारी अिस्थामा 
राख्न।े 

पूिावनमुान 
प्राप्त भए 
पिात 
िगिै  

नगरस्तर   िडास्तरमा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतिर, 
िडा कायाविय 

      

3.2.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोप आउने समय सीमा नम्जक हनु थािेपलछ िा प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खाद्य तथा कृवष 
के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण 

मखु्य 
म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

खाद्य तथा कृवष विषयक्षेत्रको 
समतिियात्मक बैठक बस्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता अनसुार 
थप  

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 
भण्डारण गररएको खाद्य 
सामग्रीहरूको अिस्था लनररक्षण 
गरी अद्यािलधक गने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक 

कृवष शाखा 

3 

विपद् प्रभावित क्षते्रमा खाद्य 
सामग्रीहरू ढुिानीका िालग 
आिश्यक सिारी साधन तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात 

 
नगरस्तरमा 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
आिश्यकता अनसुार 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

      

3.2.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने स्िास््य तथा पोषण के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.
सं. 

पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

स्िास््य तथा पोषण 
विषयक्षेत्रको समतििय बैठक 
बस्ने। 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात 
तत्काि 

 नगरस्तर सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता अनसुार 
थप  

 

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 
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ि.
सं. 

पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

२ 

विपद् प्रभावित क्षते्रमा 
आिश्यक  पने औषधी तथा 
उपकरण लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

 नगरस्तर सभभावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार  

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 

३ 

प्राथलमक उपचार र स्िास््य 
सेिाको िालग आिश्यक 
जनशम्ि र सिारी साधन 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी पिात  

नगरस्तर सभभावित प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार 

स्िास््य शाखा 
र विषयक्षेत्र 

४ 

कोलभड-१९ िगायतका 
महामारीबाट सरुम्क्षत रहन र 
सतकव ता अपनाउने उपाय 
बारे स्थानीय टेलिलभजन, 

एफ.एम. रेलडयो र सामाम्जक 
सञ्जाि िगायतका 
माध्यमबाट प्रसारण र 
जानकारी प्रिाह गने। 

पूिावनूमानको 
जानकारी प्रिात 

िडा र 
समदुाय 
स्तरमा 

प्रकोपको आधारमा 
लनरतितर गने 

गाउँपालिका/ 
नगरपालिका, 
स्िास््य शाखा, 
सूचना तथा 
प्रविलध शाखा 
र विषयक्षेत्र 

      

3.2.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने खानेपानी, सरसफाई र स्िच्छता के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत 
पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

खानेपानी सरसफाई तथा 
स्िच्छता प्रिद्धवन विषयक्षते्रको 
समतििय बैठक बस्ने। 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

सामाम्जक विकास 
शाखा र विषयक्षेत्र 

२ 

खानेपानी शवुद्धकरणका िालग 
क्िोररन, वपयषु जस्ता औषलध 
तथा प्रविलधको लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

खानेपानी तथा 
सरसफाई शाखा र 
विषयक्षेत्र 

३ 

सरसफाईका िालग पररचािन 
हनु ु पने जनशम्ि, सिारी 
साधन र उपकरणहरू तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

सामाम्जक विकास 
शाखा, विषयक्षेत्र 
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3.2.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपतकालिन आरय य र गैर खाद्य सामागी के्षत्रको पूिावनूमानमा 
आधाररत पूिवतयारी योजना सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

आपतकालिन आरय य र 
गैर-खाद्य सामग्री 
विषयक्षेत्रको समतिियात्मक 
बैठक बस्न े

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 

नगरस्तरमा 
सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी र 
विषयक्षेत्र 

२ 

आपत् कािीन आरय य 
स्थिको लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

तत्कािै  िडास्तर सभभावित 
प्रकोप अनसुार  

नगरपालिका, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
िडास्तरीय सलमलत र 
विषयक्षते्र  

३ 

अस्थायी आरय य िा आिास 
लनमावणका िालग आिश्यक 
जनशम्ि, सामग्री तथा 
औजारहरू लनररक्षण गरी 
तयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सभभावित 
प्रकोपको 
समय अनसुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, नेपाि रेडिस 
सोसाइटी, र विषयक्षेत्र 

४ 

सामग्री तथा औजारहरू 
ढुिानीको िालग आिश्यक 
सिारी साधन तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सभभावित 
प्रकोपको 
समय अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी र 
विषयक्षते्र 

      

३.२.६ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने संरक्षण र सूरक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

संरक्षण तथा सूरक्षा 
विषयक्षेत्रको समतििय बैठक 
बस्ने। 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
१ पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

मवहिा तथा 
बािबालिका 
शाखा,  
विषयक्षेत्र 

२ 

विपद्जतिय घटनाबाट 
प्रभावितिाई परामशव सेिा 
ददन परामशव टोिी तयारी 
अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 नगरस्तर, 
िडास्तर 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

स्िास््या शाखा, 
म्शक्षा शाखा, 
विषयक्षेत्र 
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ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

३ 

विपद् प्रभावित क्षेत्र िा 
म्शविर सञ्चािन भएको 
स्थानमा आिश्यक 
पनेलडम्ग्नटी वकट िगायतका 
सरसामानहरूको लनररक्षण 
गरी तैयारी अिस्थामा राख्न।े 

पूिावनमुान
को 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तरमा 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

मवहिा तथा 
बािबालिका 
शाखा,  
विषयक्षेत्र 

      

३.२.७ आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने आपकालिन म्शक्षा के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहायअनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

आपत् कािीन म्शक्षा 
विषयक्षेत्रको समतििय 
बैठक बस्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 नगरस्तरमा सूचना प्राप्त 
भएपलछ १ 
पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा र 
विषयक्षेत्र 

२ 

प्रभावित हनु सक्न े
विद्याियिाई म्शक्षण 
सामग्रीहरू सरुम्क्षत 
ठाउँमा राख्न अनरुोध 
गने। 

समतिियात्मक 
बैठक पिात  

विद्याियस्तरमा  सभभावित 
प्रकोप 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा 

३ 

विपद्को समयमा 
अपनाउनपुने सािधानी र 
सूरक्षाका उपाय तथा 
अनशुासनका बारेमा 
विद्याथीिाई सचेत गने। 

तत्काि  विद्याियस्तरमा  सभभावित 
प्रकोपको 
लसजन 
अनसुार  

म्शक्षा शाखा तथा 
सभबम्तिधत विद्यािय  

४ 
विपद्को समयमा 
पठनपाठन लनरतितर गनव 
आिश्यक तयारी गने। 

तत्काि   नगरस्तरमा सभभावित 
प्रकोप 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा तथा 
सभबम्तिधत विद्यािय, 
विषयक्षेत्र 

      

3.2.8 शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
प्रकोपको पूिावनमुान प्राप्त भएपलछ गनुवपने शीघ्र पनुिावभ के्षत्रको पूिावनूमानमा आधाररत पूिवतयारी योजना 
सभबतिधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. पूिावनमुानमा आधाररत 
पूिवतयारीका कायवहरू समय स्थान पररमाण मखु्य म्जभमेिार 

लनकाय/संस्था 

१ 

म्शघ्र पनुिावभ 
विषयक्षेत्रको समतििय 
बैठक बस्न।े  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सूचना प्राप्त भएपलछ 
एक पटक र 
आिश्यकता 
अनसुार  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
पूिावधार विकास 
शाखा, विषयक्षेत्र 

२ 

अत्यािश्यक सेिा सचुारू 
गनवका िालग आिश्यक  
जनशम्ि, भण्डारण 
गररएका सामग्री तथा 
उपकरणहरू लनररक्षण 
गरी र तयारी अिस्थामा 
राख्न।े 

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार  

पूिावधार विकास 
शाखा, सामाम्जक 
विकास शाखा, 
विषयक्षेत्र 

३ 

सिेक्षण टोिीमा समािेश 
हनुे व्यम्ििाई तयारी 
अिस्थामा रहन अनरुोध 
गने।  

पूिावनमुानको 
जानकारी 
पिात  

 
नगरस्तर 

सभभावित प्रकोपको 
समय अनसुार 

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, 
विषयक्षेत्र 

      

3.3 आपत् कािीन प्रलतकायव (कायवविलध) योजना 
यस अतितगवत खोज, उद्धार र स्थानातितरण तथा विपद् पिात ् पररम्स्थलत सामातिय नहतुिजेि सभम गनुवपने 
प्रलतकायव र म्शघ्र पनुविाभका कायवहरू पदवछन।्  यसमा विपद्को समय र विपद् पिात ् तरुुतितै चाल्नपुने 
खोज, उद्धार, उपचार एिम ् जोम्खम के्षत्रबाट प्रभावितहरूिाई सरुम्क्षत स्थानमा स्थानातितरण र राहत 
वितरणका वियाकिापहरू समािेश गररएका छन।् विपद् प्रलतकायवका िालग गदठत विषयक्षेत्रहरू पररचािन 
गनव तपम्शि बमोम्जमका वियाकिापहरू तजुवमा गररएको छ: 

3.3.1 समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् \ प्रलतकायव गनव समग्र व्यिस्थापन, सूचना, खोज तथा उद्धार क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी 
योजनाहरु देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ विपद्जतिय घटना घटेमा िा घट्ने यवकन भएमा 
विपद् व्यिस्थापन सलमलतको बैठक बस्न।े 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, सभपूणव विषयके्षत्र 

२ 

विपद्िे प्रभाि पारेको तथा जोम्खममा रहेका 
व्यम्ि तथा समदुाय र महत्िपूणव सभपम्ि 
सरुम्क्षत स्थानमा स्थानातितरण गनव सूरक्षा लनकाय 
र खोज तथा उद्धार टोिी/कायवदि पररचािन 
गने। 

तत्काि  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, िडास्तरीय सलमलत 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

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

तत्काि सूरक्षा लनकाय, खोज तथा उद्धार 
टोिी र स्ियंसेिक  

४ 

तत्कािै घटनाको अििोकन, लनररक्षण गने र 
प्रारम्भभक रतु िेखाजोखाको प्रलतिेदन तयार गरी 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश 
गने। 

विपद् पिात 
72 घण्टा 
लभत्र 

सिेक्षण टोिी  

५ 
विपद् बाट मतृ्य ुभएमा सोको त्याङ् क र िगत 
तयार गरी सनाखत गने व्यिस्था लमिाउने र 
शि हस्तातितरण/व्यिस्थापन गने। 

विपद्को 
समयमा  

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

६ 
पीलडत समदुायिाई थप जोम्खमबाट बचाउन र 
सहयोग परु् याउन अतिय विषयक्षेत्र र 
सरोकारिािा लनकायसँग समतििय गने। 

विपद् पिात  स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, विषयक्षते्र 

७ 

बहकेु्षत्रगत सिेक्षण गरी क्षलत, प्रभावित अिस्था 
र तत्काि गनुवपने कायवहरू समेटी सझुाि 
सवहतको विषयके्षत्र केम्तिरत प्रलतिेदन (प्रारम्भभक 
रिु िेखाजोखा) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतमा प्रस्ततु गने। 

विपद् पिात 
7 ददन लभत्र 

सिेक्षण टोिी, सभबम्तिधत शाखा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी, 
िडास्तरीय सलमलत, विषयक्षेत्र 

८ 
समीक्षा तथा योजना तजुवमा बैठक बस्ने र 
तजुवमा गररएको योजना कायावतिियन 
गने/गराउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, सभबम्तिधत शाखा तथा 
विषयक्षेत्र 

९ 

विस्थावपत भई म्शविरमा बसेका, छरलछमेक िा 
आफतितको घरमा आरय य लिएका, घरगोठ पूणव 
रूपमा नष्ट भएका, आफतित गमुाएका, घाइते 
भएकाहरूिाई स्िीकृत मापदण्ड बमोम्जम राहत 
रकम उपिब्ध गराउने।  

विपद् पिात 
तत्काि  

नगरपालिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत, िडास्तरीय 
सलमलत, िडा कायाविय 

१० 
विपद्को सङ्कटकाि घोषणा गनुव पने अिस्था 
भएमा म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष 

लसफाररश गने। 

विपद् पिात स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत 

    

3.3.2 खाद्य तथा कृवष क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
प्रकोपबाट लसम्जवत विपद् मा प्रलतकायव गनव खाद्य तथा कृवष के्षत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको 
योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचानमा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

कृवष शाखा र विषयक्षते्रका 
सदस्यहरु 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

२ 
विपद् बाट प्रभावित भएकाहरूिाई खाद्यान्न 
वितरण गने। 

विपद्को 
पवहिो ददन  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, िडा 
कायाविय 

३ 
सिेक्षण टोिीको लसफाररसको आधारमा 
आिश्यक खाद्य सामग्रीको व्यिस्था गरी 
लनधावररत मापदण्ड बमोम्जम वितरण गने। 

दोस्रो ददन देम्ख 
लनरतितर  

िातािरण तथा विपद् 
व्यिस्थापन शाखा, कृवष 
शाखा, िडास्तरीय सलमलत 

४ 
भण्डारण गररएको खाद्य सामग्री अपगु हनु े
देम्खएमा तत्काि खररद गरी आपूलतवको व्यिस्था 
लमिाउने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिका, स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत, विषयक्षते्र 

५ 

प्रलतकायवका िालग नगरपालिकाको क्षमतािे 
नभ्याउने भएमाथप सहयोगका िालग म्जल्िा तथा 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा थप सहयोग 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका अध्यक्ष/ नगर 
प्रमखु िा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

६ 
थप खाद्य सामग्री आिश्यक भएमास्थानीय तहमा 
वियाशीि मानिीय सहायता कायवमा संिग्न 
लनकायहरूसँग समतििय तथा अनरुोध गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत, विषयक्षते्र 

७ 

खाद्य सामग्री वितरणमा आईपरेका समस्या तथा 
चनुौतीहरूको विषयमा विषयक्षेत्रको सलमक्षा 
बैठक गने र लनष्कषव सवहतको प्रलतिेदनस्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गने। 

प्रलतकायवको 
आधारमा 
कम्भतमा एक 
पटक 

कृवष शाखा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.3 स्िास््य तथा पोषण क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद्  प्रलतकायवको सतिदभवमा स्िास््य तथा पोषण क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  स्िास््य शाखा, विषयक्षेत्र 

२ विपद्को घटनामा घाईते भएकाहरूको प्राथलमक 
उपचार गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 

३ 
स्थानीय स्तरमा उपचार हनु नसक्ने घाईते तथा 
विरामीिाई नम्जककोस्िास््य केतिर िा अस्पताि 
िैजान व्यिस्था लमिाउन।े 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षेत्र 

४ महामारी रोकथाम र व्यम्िगत सरसफाई कायम 
राख्न स्िास््य म्शक्षा प्रदान गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

५ विपद् प्रभावित स्थानमा स्िास््य म्शविर सञ्चािन 
गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

६ 

गभविती मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, ज्येष्ठ 
नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यम्िहरुिाई 
आिश्यकता अनसुार स्िास््य सेिा प्रदान गने तथा 
पोषणयिु खानकुेरा वितरणको व्यिस्था लमिाउन 
खाद्य तथा पोषण के्षत्रिाई लसफाररस गने। 

आिश्यकता 
अनसुार  

स्िास््य शाखा, विषयक्षते्र 

७ 

औषधी, सूरक्षाका सामग्री (वपवपइ सेट, सम्जवकि 
मास्क, स्यानीटाइजर, साबनु) तथा उपकरण 
(थमवि गन,भेम्तिटिेटर,विज, टेवष्टङ्वकट) िगायतका 
सामग्रीहरु पवहचान गरी सोको व्यिस्था गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

नगरपालिका,स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.4 खानपेानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सामाम्जक विकास शाखा  

२ विपद् प्रभावित क्षेत्र िा म्शविर सञ्चािन भएको 
स्थानमा शदु्ध खानेपानीको प्रितिध गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी एकाई, विषयक्षते्र 

३ विपद्का कारण लसम्जवत फोहोर व्यिस्थापनको 
कायव गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै  

सरसफाई एकाई, विषयक्षते्र 

४ 

वपयसु, क्िोरीन जस्ता खानेपानी शवुद्धकरणका 
औषधी तथा व्यम्िगत सरसफाईका िालग 
हाईम्जन वकट वितरण गने र सरसफाई तथा 
स्िच्छता कायम गनव चेतनामूिक कायविम गने 

विपद् पिात 
तत्कािै  

खानेपानी र सरसफाई एकाई, 
म्शक्षा शाखा, विषयक्षेत्र, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी  

५ खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता प्रिद्धवन क्षेत्रको 
विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

सामाम्जक विकास शाखा, 
विषयक्षेत्र 

    

3.3.5 आपत् कािीन आरय य र गैर–खाद्य सामग्री क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन आरय य र गैर खाद्य सामग्री के्षत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ 

सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग 
गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, विषयक्षते्र, नेपाि रेडिस 
सोसाइटी  
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ि.सं. विपद् प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

२ 
पवहचान भएको सरुम्क्षत स्थानमा आरय य िा 
िासको िालग अस्थायीसंरचना लनमावण गने। 

विपद् पिात 
तत्काि  

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

३ 
आिश्यक गैरखाद्य सामग्रीको वितरण गने। आिश्यकता 

अनसुार  
िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, िडा कायाविय, विषयक्षेत्र, 
नेपाि रेडिस सोसाइटी 

५ 
आपत् कािीन आरय य र गैर खाद्य सामग्री 
क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी 
प्रलतिेदन गने। 

लनरतितर  विषयक्षेत्रका समूह सदस्यहरू  

    
3.3.6 संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात ्तत्कािै मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

२ 
पवहचान भएका आिश्यकता बमोम्जम गभविती 
मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता भएका 
व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकिाई सहयोग गने। 

विपद् पिात ् तत्कािै 
र अिश्यकता अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

३ 

गभविती मवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता 
भएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकका िालग 
आिश्यक सामग्रीहरूको दैलनक सूची तयार गरी 
सामग्री जटुाउने र वितरण गने। 

अिश्यकता अनसुार मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

४ 
विम्शष्ट आिश्यकता अनसुारका सामग्री जस्तै्ः 
लडम्ग्नटी वकट  वितरण गने।  

विपद् पिात ्सकेसभम 
लछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 

५ 

विपद्को घटनाबाट मानलसक रूपमा प्रभावित 
व्यम्ि र पररिारका सदस्य गमुाएका 
व्यम्िहरूिाई पररम्स्थतीको आकंिन गरी 
मनोसामाम्जक परामशव सेिा उपिब्ध गराउने। 

विपद् पिात ्सकेसभम 
लछटो र आिश्यकता 
अनसुार 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, स्िास््य शाखा, 
विषयक्षेत्र 

६ 
संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको विपद् प्रलतकायवको 
समीक्षा गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

मवहिा तथा बािबालिका 
शाखा, विषयक्षेत्र 
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3.3.7 आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन म्शक्षा क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय/संस्था 

१ सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण तथा 
आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  म्शक्षा शाखा, 
विषयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रभावित विद्याियहरूको सूची तयार गरी 
सभबम्तिधत विद्याियका विद्याथीहरूिे गमुाएका 
पठनपाठनका सामग्रीहरूको वििरण तयार गने। 

विपद् पिात 
तत्कािै 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

३ विद्यािय ३ (तीन) ददन भतिदा बढी बतिद हनुे अिस्था 
भएमा आपत् कािीन म्शक्षाका िालग प्रितिध लमिाउने  

आिश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

४ आपत् कािीन म्शक्षाका िालग आिश्यक सरसामानको 
व्यिस्था गरी पठनपाठन सचुारू गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शाखा, 
विद्यािय, विषयक्षते्र 

५ म्शक्षा क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा गरी प्रलतिेदन 
गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

म्शक्षा शाखा,  
विषयक्षेत्र 

    
3.3.८ शीघ्र पनुिावभ क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
विपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन शीघ्र पनुिावभ क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सभबतिधी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुवमा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिापहरू समय मखु्य म्जभमेिार लनकाय/संस्था 

१ 
सिेक्षण टोिीमा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सिेक्षण 
तथा आिश्यकता पवहचान कायवमा सहयोग गने। 

विपद् पिात  पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

२ 

भौलतक संरचनाहरू नोक्सान भई सेिा अिरूद्ध 
भएको स्थान पवहचान गरी त्याङ् क सङ् किन 
गने र तत्काि सचुारू गनुवपने सेिाहरूको 
प्राथलमवककरण गने। 

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

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

आिश्यकता 
अनसुार 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 

४ 
विपद् बाट आलथवक सामाम्जक क्षेत्रमा परेको प्रभाि 
िेखाजोखा गरी म्शघ्र पनुिावभका कायविम 
सञ्चािन गने। 

विपद् पिात तीन 
मवहना लभत्र 

िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 
शाखा, सामाम्जक विकास शाखा, 
विषयक्षेत्र 

५ 
म्शघ्र पनुिावभ क्षेत्रको विपद् प्रलतकायवको समीक्षा 
गरी प्रलतिेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सभपन्न भएपलछ 

पूिावधार विकास शाखा, विषयक्षेत्र 
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पररच्छेद चार 
बतिदोबस्ती सामग्रीको उपिब्धता तथा आिश्यकताको िेखाजोखा 

 

४.१ स्रोत-साधनको ितवमान अिस्था 

बतिदोबस्तीका सामग्रीहरुको उपिब्धताको िेखाजोखा विषयके्षत्रका आधारमा गररएको छ। यस 
नगरपालिकामा विपद्जतिय घटनाहरुमा सभबम्तिधत विषयक्षते्र अतितगवत उपिब्ध रय ोत साधन तथा सामग्रीहरुको 
विद्यमान अिस्था देहाय बमोम्जम रहेको छ्ः 

विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररमाण भण्डारण स्थि/स्थान 

समग्र व्यिस्थापन/ 

सूचना खोज तथा 
उद्धार 

दमकि (आिश्यक औजार सेट 
सवहत)  

............ नगरपालिका 

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

सोसाईटी 
क्िाइम्भिङ डोरी ............ नगरपालिका 
सेम्टट हेल्मेट ............ नगरपालिका 
रिर बोट ............ नगरपालिका 
स्रेचर ............ नगरपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
मेगा ह्याण्ड माइक ............ नगरपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
ईमजेतिसी टचव िाईट   ............ नगरपालिका 
आगो लनभाउने यतित्र ............ नगरपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी 
साईरन ............ नगरपालिका, नेपाि रेडिस 

सोसाईटी, म्जल्िा प्रशासन 
कायाविय 

रिरको पञ्जा ............ नगरपालिका 
थ्रो व्याग ............ नगरपालिका 
प्राथलमक उपचार वकट ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
   

खाद्यान्न तथा कृवष वकटनाशक विषादी ............ कृवष शाखा 
चामि ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
ननु, तेि प्याकेट ............ नेपाि रेडिस सोसाईटी 
   

स्िास््य तथा पोषण स्यानीटरी प्याड ............ नगरपालिका 
इमेरजेतिसी वकट ............ नगरपालिका 
ह्याण्डिास तथा साबनु ............ नगरपालिका 
वपवपई सेट/गाउन ............ नगरपालिका 
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विषयक्षते्र स्रोत, साधन/उपकरण संख्या िा पररमाण भण्डारण स्थि/स्थान 

सम्जवकि ग्िोब ............ नगरपालिका 
स्यानीटाईजर ............ नगरपालिका 
क्िोररन पाउडर ............ नगरपालिका 
मेलडलसन ............ नगरपालिका 
आर.एि. िोटि ............ नगरपालिका 
प्राथलमक उपचार बाकस/वकट ............ नगरपालिका 
   

खानेपानी, सरसरफाई 
तथा स्िच्छता 

वपयषु ............ नगरपालिका 
एक्िा ट्याब ............ नगरपालिका 
वप.ए.भाइि ............ नगरपालिका 
पानी जाँच्ने वकट ............ नगरपालिका 
पाईप तथा वफवटङ्स ............ नगरपालिका 
अस्थाई शौचािय वकट ............ नगरपालिका 
   

आपतकालिन आरय य 
तथा गैर खाद्य 
सामग्री क्िारेण्टाइन 
व्यिस्थापन 

ईतिधनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

............ नगरपालिका 

खतिती (सव्िि) ............ नगरपालिका, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी 

गैंलत र िेल्चा सेट ............ नगरपालिका 
एयर लिटट ब्याग ............ म्जल्िा प्रशासन कायाविय 
लत्रपाि/टेतिट ............ .................... 
भाँडाकँुडा सेट ............ .................... 
जस्तापाता ............ .................... 
   

नोट: यस्ता सामग्रीहरुको विषयक्षेत्रबाट प्राप्त वििरण अनसुार अलभिेख अद्यािलधक गने कायव विपद् व्यिस्थापन शाखािे 
लनयलमत रुपमा गनेछ। 

४.२ विपद् प्रलतकायवका िालग जनशम्िको उपिब्धता 
यस नगरपालिकामा विपद्जतिय घटनामा सबै विषयक्षते्रका सदस्यहरू र स्थानीय समदुायहरू प्रलतकायवका 
िालग पररचालित हनुेछन।् यस बाहेक .......  जना खोज तथा उद्धार, ...... जना प्राथलमक उपचार, ...... 
जना पूिवसूचना कायवदि र ...... जना िेखाजोखा कायवदि सभबतिधी दक्ष व्यम्िहरु रहेका छन।् यसका साथै 
शि व्यिस्थापन सभबतिधी विम्शष्ट ज्ञान भएका व्यम्िहरू ....... जना सूरक्षा लनकायहरुसँग रहेका छन।् 
विपद् प्रलतकायवका िालग उपिब्ध जनशम्िको अद्यािलधक वििरण अनसूुची-1१ मा संिग्न गररएको छ। 

जनशम्ि सभबतिधी वििरण हेरफेर भईरहन सक्ने हुँदा सबै विषयक्षेत्रिे विपद् प्रलतकायवका िालग विद्यमान 
जनशम्िको त्याङ् क लनयलमत रुपमा अद्यािलधक गरी एकीकृत अलभिेख राख्न े प्रयोजनका िालग विपद् 
व्यिस्थापन शाखामा पठाउन ुपनेछ।  
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४.३ बतिदोबस्ती सामग्रीको आंकिन 

विपद्जतिय घटनाहरुमा प्रलतकायवका िालग गैरखाद्य सामाग्रीहरु र सोको भण्डारण स्थि र मानिीय सहायता 
स्थिको िालग देहाय अनसुारको व्यिस्था गररएको छ्ः 

४.३.१ गैर–खाद्य सामग्री भण्डारण स्थि 

विपद् का घटनाहरुमा प्रलतकायवका िालग गैह्र खाद्य सामग्रीहरुको गोदाम घर (भण्डारण स्थि) .... नभबर 
िडाको ................ स्थानमा रहेको छ। भण्डारण स्थि सभबतिधी वििरण देहायअनसुार रहेको छ्ः 

ि.सं. वििरण स्थान क्षमता सभपकव  व्यम्ि सभपकव  नभिर 

१      

२      

३      

४      

५      

४.३.२ मानिीय सहायता स्थि 

................................ विमानस्थि पररसरमा रहेको(िा नगरपालिकाको सबै भतिदा नम्जक रहेको मानिीय 
सहायता उपिब्ध हनु सक्ने विमानस्थि उल्िेख गने) मानिीय सहायता स्थि यस .................. 
नगरपालिकाको िालग विपद् प्रलतकायवको लनलमि उपयोग गररनेछ। 

४.४ थप स्रोत साधनको आिश्यकता र अनमुालनत िागत 

मालथ उम्ल्िम्खत विद्यमान स्रोत साधनका अलतररि विपद् प्रलतकायवका िालग विषयक्षते्रहरूिाई आिश्यक पने 
थप स्रोत, साधन र उपकरणको वििरण तथा सोको अनमुालनत िागत देहायको तालिकामा प्रस्ततु गररएको 
छ्ः 

विषयक्षते्र 
आिश्यक स्रोत, 

साधन/उपकरण 

थप सङ्ख्या िा 
पररमाण 

अनमुालनत रकम (रु 
हजारमा) 
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पररच्छेद पाँच 

विविध 

५.१ स्रोत साधनको व्यिस्थापन 

विपद् व्यिस्थापनका िालग यस नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोष स्थापना गररएको छ। यस 
विपद् पूिवतयारी र प्रलतकायव योजनामा स्िीकृत वियाकिापका िालग उि कोषमा उपिब्ध बजेट पयावप्त 
भएमा विषयके्षत्रिाई बजेटको आिश्यकता र उपिब्धताका आधारमा रकम लनकासा गररनेछ। कोषमा पयावप्त 
बजेट उपिब्ध नभएको अिस्थामा स्िीकृत बावषवक बजेटबाट यस्तो रकम उपिब्ध गराईनेछ। स्िीकृत 
वियाकिाप कायावतिियन गने कायव िडा कायाविय माफव त ्हनु सक्ने अिस्थामा यस्तो रकम सभबम्तिधत िडा 
कायावियिाई उपिब्ध गराईनेछ। 

नगरपालिकाको आटनो स्रोत साधनिे कायावतिियन सभभि नहनुे वियाकिापको िालग प्रदेश सरकार िा 
म्जल्िा प्रशासन कायाविय माफव त ् सङ् घीय सरकारसँग अनरुोध गररनछे। साथै थप आिश्यक सहयोगका 
िालग मानिीय सहायता कायवमा संिग्न लनकाय तथा विकास साझेदार संस्था, स्थानीय सामाम्जक सङ् घ संस्था 
तथा लनजी क्षेत्रसँग समतििय गररनेछ।  

५.२ अतिय लनकायसँगको समतििय र सहकायव 
विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग लछमेकी ..............., ............, ............., .............., 
नगरपालिकासँग सहयोग आदानप्रदान गररनेछ। यस्तो सहयोग विशषेगरी बाढी, पवहरो र आगिागीको 
समयमा प्रलतकायवका िालग दमकि, एभबिेुतिस तथा अत्यािश्यक मानिीय सहायता सामग्रीको उपयोगमा 
केतिरीत हनुेछ। अतिय वकलसमका थप सहयोग आदानप्रदान गनव कायवपालिकािे अतिय स्थानीय तहहरुसँग 
आिश्यक समझदारी िा सभझौता गनव सक्नेछ।  

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

५.३  अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.३.१ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस योजनामा नगरपालिकामा विपद् बाट प्रभावित हनुे पररिार, मतृ्य ुहनुे तथा घाईतेको सङ्ख्या एिम ्आलथवक 
क्षलतको तियूनीकरण गने िक्ष्य लिईएको छ। यस योजनाको अनगुमन, मूल्याङ् कन र समीक्षाको िालग देहाय 
बमोम्जमको िक्ष्य सूचकहरु लनधावरण गररएको छ: 

ि.सं. सूचक 
आधार िषव 

(२०७../...) 
िक्ष्य 

२०७../.. २०८../.. २०८../.. 
१. नगर क्षेत्रमा विपद् बाट हनुे मानिीय क्षलतको दर कम भएको हनुेछ। 

१.१ 
विपद् बाट मतृ्य ुहनुेको िावषवक औसत सङ्ख्या 
(सडक दघुवटना बाहेक) 
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ि.सं. सूचक आधार िषव 
(२०७../...) 

िक्ष्य 

२०७../.. २०८../.. २०८../.. 

१.२ 
सडक दघुवटनाबाट मतृ्य ुहनुेको िावषवक औसत 
सङ्ख्या 

    

२. विपद् बाट प्रभावित व्यम्िहरूको सङ्ख्या उल्िेख्य मात्रामा कम भएको हनुेछ। 

२.१ 
विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हनुे पररिारहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

    

२.२ 
विपद् बाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक 
औसत सङ्ख्या  

    

२.३ 
सडक दघुवटनाबाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको 
िावषवक औसत सङ्ख्या 

    

२.४ 
विपद् बाट क्षलत हनुे घरहरूको िावषवक औसत 
सङ्ख्या 

    

३. विपद्को कारण हनुे िावषवक औसत प्रत्यक्ष आलथवक क्षलतमा कमी आएको हनुेछ। 

४. 
नगरपालिका र सरोकारिािाहरू बीच अतितर तथा परस्पर समतििय र साझेदारी अलभबवृद्ध गने संयतित्र 
सङ्ख्या 

५. 
बह–ुप्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्खम सूचना आंकिन, उपिब्धता र पहुँचमा उल्िेख्य बवृद्ध भएको 
हनुेछ।  

५.१ 
कूि क्षेत्रफिको अनपुातमा बह–ुप्रकोप 
अनगुमन तथा पूिवसूचना प्रणािी स्थापना र 
सञ्चािन भएको क्षेत्रफिको प्रलतशत 

    

५.२ 

विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको 
अनपुातमा स्थानीय िा राविय सूचना प्रणािी 
माफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसङ्ख्याको 
प्रलतशत 

    

५.३ 

विपद् जोम्खमयिु क्षेत्रहरूमा पूिावनमुानमा 
आधाररत पूिवतयारी कायवविलध िागू भएका 
िडाहरूको सङ्ख्या 

    

५.४ 

स्थानीय स्तरमा उपयोगी विपद् जोम्खम 
सभबतिधी सूचना तथा जानकारी जनसमदुायिाई 
उपिब्ध गराउन सक्ने समदुाय 

    

५.५ 

पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित 
क्षेत्रबाट सरुम्क्षत स्थानमा साररएका 
जनसङ्ख्या 

    

५.३.२ अनगुमन, मूल्याङ् कन र योजनाको पररमाजवन 

यस योजना कायावतिियनको लनयलमत अनगुमन र मूल्याङ् कन गने कायव अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतिे 
गनेछ। उि सलमलतिे मालथ उम्ल्िम्खत सूचकहरुको आधारमा लनयलमत रुपमा योजना कायावतिियनको 
अिस्थाको अनगुमन गरी स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष प्रलतिेदन पेश गनेछ। यस्तो प्रलतिेदनमा 
औलं्याईएका सधुार गनुवपने विषयिाई सभबम्तिधत विषयके्षत्रिे सधुार गरी कायावतिियन गनुव पनेछ र योजनामा 
नै सधुार गनुवपने अिस्थामा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको पररमाजवन गदाव समािेश गररनेछ। 
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योजनाको कायावतिियनको अिस्था, प्रभािकाररता र लसकाई संश्लषेण कायवसूचीको प्रारुप अनसूुची-१२ मा संिग्न 
गररएको छ। यस योजनाको पूनराििोकन तथा पषृ्ठपोषण सङ् किन तिको तालिका बमोम्जम हनुेछ्ः 

वििरण म्जभमेिार लनकाय गनुवपने मखु्य कायव समय 

योजना 
कायावतिियनको 

सलमक्षा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत 

 

आिलधक रुपमा सलमक्षा बैठक गने 

 

कालतवक मवहना 
माघमवहना 

बैशाख मवहना 
रय ािण मवहना (आगामी 

आ.ि. को) 
योजनाको 

पनुराििोकन 
स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापन सलमलत 
विषयक्षेत्र अनसुारका वियाकिापहरुको 
पनुराििोकन गरी योजना अद्यािलधक गने 

प्रत्येक िषव कालतवक 
मसातित 

५.४ क्षमता विकास रणनीलत र योजना  

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रभािकारी कायावतिियन गनवका िालग दक्ष स्रोत व्यम्ि तथा 
संस्थाहरूको सहयोगमा देहायका वियाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

ि.सं. क्षमता विकास वियाकिापहरु म्जभमेिारी समयतालिका 

१ 

विषयक्षेत्रका जनशम्ििाई उि क्षेत्रसँग सभबम्तिधत 
विषयमा अलभममु्खकरण, तालिम र अभ्यासको व्यिस्था 
गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत 

विपद् व्यिस्थापन पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना 
तजुवमा पिात 

२ 
िडास्तरका विपद् व्यिस्थापन सलमलतिाई विपद् 
व्यिस्थापन सभबतिधी अलभममु्खकरण, तालिम प्रदान गने। 

विपद् व्यिस्थापन 
शाखा 

विपद् व्यिस्थापन पूिवतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना 
तजुवमा पिात 

३ 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोषिाई प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चािन गनव क्षमता विकास गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत 

आगामी आ. ि. योजना 
तजुवमा प्रविया शरुु हनु ु
भतिदा अगािै 

४ 

विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका विद्याियहरू र स्थानीय 
स्ियंसेिकहरूिाई विपद् प्रलतकायव सभबतिधी तालिम प्रदान 
गनव विषयक्षेत्रको क्षमता विकास गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत 

मनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअम्घ 

५ 
बतिदोबस्तीका सामान तथा औजारहरू व्यिस्थापनका 
िालग विषयक्षेत्रहरूको क्षमता विकास गने। 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सलमलत 

मनसनु अगािै तथा 
विपद्को घटना हनु ुअम्घ 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-१ 

प्राविलधक कायवसमूहको प्रथम बैठकको कायवसूची 
 

नगरपालिका ..............,म्जल्िा ..................,प्रदेश ..................,  

स्थान्ः        लमलत/समय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. गत िषवका विपद्का घटनाहरू र व्यिस्थापन सभबतिधी समीक्षा,  

२. यस िषवको पूिावनमुान (िषाव, बाढी र पवहरो सभबम्तिध पूिावनमुानहरू जि तथा मौसम विज्ञान 
लबभागबाट उपिब्ध हतुिछ, अतिय प्रकोपहरूको सभबम्तिधत लनकायबाट उपिब्ध हतुिछ),  

३. सङ् कटासन्नता र जोम्खमको बस्तमु्स्थलत (भौगोलिक कायवके्षत्र्ः गाउँ िा नगरपालिका),  

४. विषयक्षेत्रहरू (नगरपालिकामा रहने क्िष्टरहरू) र लतनको योजना, 
५. योजना तजुवमा िा अद्यािलधक गने प्रविया, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमामा प्राविलधक सहयोग गनवका िालग (आिश्यक भएमा) 

अनभुि प्राप्त विज्ञ सम्भमलित) कायवटोिीको गठन गने र कायवशतवहरू छिफि गरी स्िीकृत गने, 
७. पूिवतयारी योजना तजुवमा प्रवियामा सहयोग र समतििय (अतिय नगरपालिका,नेपाि सरकार र प्रदेश 

सरकारका म्जल्िा म्स्थत लनकायहरु), 
८. अतिय (जस्तै्ः सलमलतको आगामी बैठक सभबतिधमा)। 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-२ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट प्राविलधक कायवसमूहिाई प्रदान कायावदेश 

 

१. उपिब्ध त्याङ् क, दस्तािेज, प्रकाशन तथा अलभिेखहरुको अध्ययन तथा विश्लषेण गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सभबतिधी मौजदुा योजनाहरू, कम्भतमा विगत ५ िषवको विपद्का घटना सभबतिधी 

त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्शा, सङ् कटासन्नता तथा जोम्खम आकंिन, पूिावनमुान तथा पूिवसूचना 
प्रणािी िगायत अतिय सातिदलभवक सामग्रीको पनुराििोकन र समीक्षा गने, 

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

समीक्षा गने, 
७. स्थानीय मौसम तथा बाढी पूिावनमुान र पूिवसूचना प्रणािी, महामारी लनगरानी प्रणािी, सडक सूरक्षा 

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

सहयोग र परामशव प्रदान गने, 
१०. सबै विषयक्षते्रका योजनाहरू एकलत्रत गरी मस्यौदा तयार गने, 
११. अनसूुचीमा उम्ल्िम्खत नमूना बमोम्जम स्थानीय तहमा कायवरत सरोकारिािा तथा साझेदार संस्थाको 

पवहचान गरी सूची तयार गने। 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-३ 

सरोकारिािा लनकायको पवहचान तालिका 
 

ि.सं. लनकाय विषयक्षते्र 
कायवरत प्रदेश/म्जल्िा/ 

नगरपालिका 
सभपकव  व्यम्िको 

नाम र पद 

सभपकव  वििरण 

(टयाक्स, फोन, इमेि) 
कैवफयत 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-४ 

विषयक्षेत्रको प्रथम बैठकको कायवसूची 
 

नगरपालिका .............., म्जल्िा .................., प्रदेश .................., विषयक्षते्र ............  

स्थान्ः         लमलत/समय्ः  

छिफिका विषयहरू्ः 

१. विषयक्षेत्रको पररचय, 
२. लबषयगत के्षत्रको अगिुा तथा सदस्य संस्थाको नामाििी,   

३. प्रमखु विपद् र प्रभावित क्षेत्रको छनौट,  

४. पवहचान भएको विपद् को पूिवतयारी तथा प्रलतकायवमा सभबम्तिधत विषयक्षते्रको भलूमका,  
५. विपद्को घटना हनु ुअगालड गररने पूिवतयारी र विपद् पिात ्गररने प्रलतकायवको समयसीमा लनधावरण,   
६. विद्यमान कमीकमजोरीहरूको पवहचान,   
७. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा आपत् कािीन प्रलतकायव वियाकिापहरूको पवहचान,   

८. प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका िालग विषयक्षेत्रको कायवयोजना तजुवमा,   

९. विपद्को घटना अगािै गररन ेपूिवतयारी तथा विपद्को समयमा गररन ेआपत् कािीन कायवका िालग 
मखु्य म्जभमेिार लनकायको पवहचान, 

१०. लबषयगत के्षत्रको अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना तजुवमा, 
११. पूिवतयारी तथा प्रलतकायवका वियाकिापका िालग िागत अनमुान (सभभि भए सभम), 
१२. अतिय (जस्तै्ः आगामी बैठक सभबतिधमा)।  

नोट्ः  

प्रत्येक विषयक्षेत्रका अतिय बैठक र लतनका कायवसूची पवहिो बैठकका लनणवयहरू, लतनको कायावतिियन अिस्था 
र अतिय आतितररक सिािहरूमा लनभवर हतुिछ।  
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-५ 

विषयक्षेत्र सदस्य संस्थाको कायवशतव (नमूना) 
 

कुनै विषयक्षते्रमा परेको समस्या समाधानमा सहयोग गनव सभबम्तिधत तहमा तोवकएको प्राविलधक क्षमता भएको 
तथा अलधकार प्राप्त व्यम्ि, संस्था िा लनकायिाई विषयक्षेत्र सदस्य संस्था भलनतिछ। विषयक्षेत्र सदस्य 
संस्थाको काम कतवव्य देहाय अनसुार हनुेछन््ः- 

१. विषयगत सदस्य संस्था (सरकारी लनकाय, राि संघीय लनकाय, रेडिस अलभयानका सदस्य, 
राविय/अतितरावविय गैसस, लनजी क्षेत्र आदद) का बीचमा उपयिु विषयगत समतििय संयतित्र स्थापना तथा 
व्यिस्थापन गनव विषयगत अगिुा संस्था तोवक आिश्यकता अनसुार सहयोग गने,   

२. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका म्जल्िा म्स्थत लनकाय, स्थानीय तह, नागरीक समाज तथा अतिय 
सरोकारिािा लनकायबीच समतििय गनव विषयगत अगिुा संस्थािाई सहयोग गने,   

३. आटनो विषयक्षेत्रमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा गनव विषयगत अगिुा संस्थािाई 
सहयोग गने (यस अतितगवत विपद्को प्रकृलत तथा योजना मातियता, प्राथलमकता प्राप्त आपत् कािीन कायव 
तयारी, आपत् कािीन कायव संिोधन गनव प्राथलमकता प्राप्त पूिवतयारी कायवका िालग विद्यमान कमीकमजोरी 
पवहचान, विषयगत कायवयोजना आदद पदवछन)्, 

४. आपत् कािीन अिस्थाका िालग प्रयावप्त आकम्स्मक योजना तथा पूिवतयारीको प्रत्याभलूत गराउने, 
५. विषयक्षेत्रका सहभागीहरू सभबम्तिधत नीलतगत मागवदशवन तथा प्राविलधक मापदण्डका िारेमा जानकारी 

राख्दछन ् र सोही मापदण्डका आधारमा प्रलतकायव गदवछन ् भने्न कुराको प्रत्याभलूत गराउन विषयगत 
अगिुा संस्थािाई सहयोग गने, 

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

७. सूचना सङ् किन तथा प्रचारप्रसारमा योगदान गनव स्रोत साधनको आिश्यकता पवहचान गने, 
८. विषयक्षेत्रका प्राथलमकता प्राप्त कायव सञ्चािन गनव दात ृसमदुायिाई मानिीय सहायता कायवमा िगानी 

गनव प्रोत्साहन गने  साथै, विषयक्षेत्रका सहभागीहरूिाई स्रोत साधन पररचािन गनव प्रोत्सावहत गने, 
९. मानिीय सहायतामा संिग्न साझेदार संस्थाका कमवचारीको क्षमता विकासका िालग तालिम सञ्चािन गनव 

सहयोग गने, 
१०. पूिवलनधावरीत प्राथलमकता प्राप्त विषयगत संस्थाहरूिाईअम्तितम सेिा प्रदायककारुपमा म्जभमेिार बनाउने, 
११. कायवक्षेत्र र कायविमको प्राथलमकताका आधारमा विषयक्षते्रका मखु्य साझेदारिाई समािेश गराउन।े 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-६ 

अगिुा सहयोगी संस्थाको कायवशतव 
 

अगिुा सहयोगी संस्थाको मखु्य भलूमका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव सभबतिधी वियाकिाप तय गनवका 
िालग सबै लनकायहरुबीच छिफि गनव साझा मञ्च प्रदान गरी सहजकतावको रुपमा विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतिाई सहयोग गनुव हो। यसको अतिय भलूमका देहाय बमोम्जम हनुेछ्ः- 

१. सबै लनकायहरूको सहकायवमा विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा कायवमा सहयोग गने, 
२. विपद् व्यिस्थापन सलमलतसँग समतििय गरी बैठकहरू सञ्चािन गने, 
३. विपद् सभबतिधी त्याङ् क सङ् किन, प्रकोप जोम्खम विश्लषेण आदद कायवमा समतििय गने र प्राविलधक 

तथा विम्िय सहयोग प्रदान गने, 
४. प्रभािकारी प्रलतकायव र पूिवतयारीको िालग मखु्य लसद्धातित िा तियूनतम मापदण्डका िारेमा समतििय 

गने, 
५. विगतका अनभुिको आधारमा सफिता, लसकाई, चनुौलत तथा कमीकमजोरी पवहचान गने, 
६. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा प्रवियामा सिै विषयक्षते्रका अगिुा तथा सदस्य 

संस्थाहरू िगायत अतिय सरोकारिािाहरूको सहभालगता सलुनम्ित गने, 
७. कायवशािाको नलतजा तयार गने र सभबम्तिधत तहमा कायवरत मानिीय सहायतामा संिग्न 

लनकायहरूिाई जानकारी गराउने तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा विषयक्षेत्रको योजना 
मस्यौदा पेश गने, 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-७ 

कायवशािा गोष्ठीको कायवसूची 
 

कायवशािा गोष्ठीका विषयबस्त ुदेहाय अनसुार रहेका छन:् 
१. सतिदभव सामग्रीको पनुराििोकनबाट प्राप्त लनचोड,    

२. लनकायगत रय ोत, साधन तथा क्षमताहरू,   

३. सभभावित प्रकोप तथा सोको प्रभाि क्षते्र,    

४. विषयक्षेत्र केम्तिरत योजना र समूहगत छिफि,  

५. तीनै चरणका योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथलमकीकरण,   

६. योजना गररएका कायवहरूमा सभबम्तिधत लनकायको दावयत्ि तथा भलूमका,   

७. आिश्यकता तथा क्षमता विश्लषेण र क्षमता अलभबवृद्ध गने रणनीलत,  

८. अतितर सभबम्तिधत सिािहरुको सभबोधन,  

९. सहकायव र समतिियका क्षेत्रहरु र सरोकारिािाहरू,  

१०.अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना,  

मालथ उम्ल्िम्खत छिफिका विषयको संम्क्षप्त म्चनारी देहाय अनसुार छ्ः- 

१. सतिदभव सामग्रीको पनुराििोकनबाट प्राप्त लनचोड्ः विषयक्षेत्रका सभबम्तिधत सदस्यिे सभभावित प्रकोप, 
सङ् कटासन्नता तथा जोम्खमको अिस्थाको बारेमा गररएको पनुराििोकन र जोम्खम विश्लषेण गोष्ठीको 
मखु्य सत्रमा प्रस्ततु गनेछन।् सहभागीहरूिे यसमा छिफि गरी आिश्यकता भए पररमाजवन गनव 
सझुाि ददन सक्छन।् यस्तो सझुाि गोष्ठी समाप्त भएपलछ पलन लिन सवकनेछ। नगरपालिकाको प्रकोप, 

सङ् कटासन्नता तथा जोम्खम विश्लषेणको लनचोडमा छिफि गरीतिछ। 

२. लनकायगत उपिब्ध स्रोत साधन तथा क्षमताहरू: पूिवतयारी तथा प्रलतकायव क्षमताका बारेमा विश्लषेण गदाव 
विषयक्षेत्रका अगिुा र अतिय सभबम्तिधत लनकायसँग छिफि गरी लनक्यौि गनुव पदवछ। यसको संश्लषेण 
कायवशािामा प्रस्ततु गररनेछ। हरेक लनकायिे पूिवतयारी र प्रलतकायव गनवका िालग आफुसँग भएका स्रोत 
र साधनको सूची तयार गनुवपदवछ।  

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

सङ् कटासन्न के्षत्र तथा पनवसक्ने प्रभािको मूल्याङ् कन र िेखाजोखा गनुवपदवछ। यसको प्रलतिेदन 
कायवशािामा प्रस्ततु गनुवपदवछ। जोम्खम विश्लषेण गदाव दईुिटा आयाममा ध्यान ददनपुदवछ्ः   

क) प्रकोपको घटना घट्न सक्न ेसभभािना, 
ख) सो प्रकोपबाट जनताको जीउधन, पूिावधार तथा सािवजलनक सेिा प्रिाहमा पनवसक्ने असर र प्रभाि  

सामातियतया विपद् जोम्खम विश्लषेणका आधारमा प्रकोपहरू छनौट गरी योजना तयार गररतिछ। 
प्रकोपको छनौट गदाव प्रकृलत, सभभावित मात्रा र सभभावित आपत् कािीन अिस्थािाई आधार मान्न 
सवकतिछ। कवहिेकाँही मात्र हनुे भएता पलन भकूभप जस्ता प्रकोपिे ठूिो जनधनको क्षलत पगु्न 
सक्दछ। 
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४. विषयक्षते्र केतिरीत योजना र समूहगत छिफि्ः सहभागीहरूिाई आटनो संस्थाको कामसँग सभबम्तिधत 
विषयक्षेत्र छनौट गनव िगाउन ुपदवछ। यदद एउटै संस्था एकभतिदा िढी विषयक्षेत्रसगँ सभबम्तिधत भएमा 
संस्थाका तफव बाट अतिय सदस्य समेत सहभागी गराउन िा सबैभतिदा िढी योगदान गनव सवकने विषयक्षेत्र 
छनौट गरी समूह लनमावण गनव सवकतिछ।   

५. तीनै चरणका योजनािद्ध कायवहरूको पवहचान र प्राथलमकीकरण्ः पूिवतयारीका कायवहरूमा सामातिय 
पूिवतयारी र पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी र आपतकािीन अिस्थाका कायवहरू हनु सक्नेछन।् 
उदाहरणका िालग केही पूिवतयारी कायवहरू लनभन हनु सक्नेछन:् 

क) सभबम्तिधत तहका प्रत्येक विषयक्षेत्रमा पूिवतयारी र प्रलतकायव गलतविलधहरूमा संिग्न एक सविय 
सूचना व्यिस्थापन संयतित्र सलुनम्ित गने, 

ख) विपद् पूिवतयारी र  प्रलतकायवको िालग स्ियंसेिकहरू र प्रम्शक्षकहरूको क्षमता अलभिवृद्ध गने, 
ग) स्थानीय समदुायिाई पूिावनमुानका साथै पूिवसूचना प्रणािी, सूरक्षा तथा उद्धार सामग्री र उपकरणिे 

सबि बनाउने, 
घ) प्रारम्भभक िेखाजोखा, मूल्याङ् कन र विस्ततृ घरधरुी सिेक्षण फारम तथा प्रारूप तयार गने, 
ङ) त्याङ् क सङ् किनका िालग आिश्यक फाराम तयार गने, 
च) पूिावनमुान सूचना तथा सतकव ता सतिदेशहरूका िालग सञ्चारको माध्यमहरूको विस्ततृ अलभिेख राख्न,े 
छ) पूिवतयारी र प्रलतकायव वियाकिापहरूका िालग आिश्यक मानिीय, भौलतक तथा वििीय स्रोतहरू 

पवहचान गने, 
ज) जनसंख्या, सङ् कटासन्न समदुाय, सामाम्जक सेिा, क्षमता प्रणािी, सूरक्षा म्स्थलत, जीविकोपाजवन, 

बसोबासको अिस्था, खलु्िा ठाउँहरू, यातायात र पूिावधार सभबतिधी सूचना प्राप्त गने, 
झ) सरुम्क्षत मागवहरू, खोज तथा उद्धार मागवहरू, सङ् कटासन्न समदुायमा हेलिप्याड, अितरण र ड्रप 

जोन पवहचान गने, 
ञ) सभबम्तिधत तहमा पूिवतयारी तथा प्रलतकायव टोिी गठन गने र उनीहरूिाई तालिम प्रदान गने, 
ट) अस्थायी आपत् कािीन आरय य स्थि, खाद्य तथा गैर-खाद्य िस्तहुरूका िालग भण्डारण गहृ र भण्डारण 

स्थिको पवहचान गने, रय ोत सामाग्रीको आकंिन र नपगु सामाग्रीको जोहो गने, 
ठ) आपत् कािीन राहतको िालग आिश्यक पने खाद्य तथा गैर खाद्य बस्तहुरूको बजार सिेक्षण गने, 
ड) स्िास््य सूरक्षा योजना तयार गने, अस्थायी स्िास््य केतिर पवहचान गने, 
ढ) विद्याियहरूको जोम्खमको आधारमा िलगवकरण गदै सूरक्षा योजना तयार गने, आकम्स्मक योजना 

बनाउने, 
ण) जीविकोपाजवनका उपायहरु (गाईपािन, बाख्रापािन, सुँगरु र कखरुा फमवहरू, माछा पोखरी, तरकारी 

खेती िगायत अतिय पेशा तथा व्यिसाय) र सूरक्षाका अतिय उपायहरू बारे योजना बनाउने, 
त) बाढी लनकास र नहरहरू सफा रहेका सलुनम्ित गने, संिेदनशीि संरचनाको मजबतुीपना िेखाजोखा 

गने, 
थ) सूरक्षा लनकाय र स्ियम ्स्िकिाई खोज तथा उद्धार तालिम प्रदान गने, 
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द) पूिवतयारी िारेमा राजनैलतक दि र नागरीक समाजका िालग संयिु अलभमखुीकरण गने, 
ध) कायवसञ्चािन विलध सवहतको आपत् कािीन प्रलतकायव कोषको विकास गने  

केही प्रलतकायवका कायवहरू लनभन हनु सक्नछेन:् 

क) विपद् व्यिस्थापन सलमलतको आकम्स्मक बैठक गने, 
ख) खोज तथा उद्धार टोिी र रतु प्रलतकायव टोिीको पररचािन गने, 
ग) घाइते तथा विरामीिाई घभुती म्क्िलनकहरू माफव त प्राथलमक उपचार गने, 
घ) मालनसहरू र घरपाििुा जनािरहरू स्थानातितरण गने, 
ङ) सूचना सङ् किन गनव, व्याख्या गनव र पवुष्ट गनव आपत् कािीन सूचना प्रणािी (त्याङ् क–सूचना 

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

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

बनाउन नतेतृ्ि गने । 

नोट्ः   

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

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

६. योजना गररएका कायवहरूमा सभबम्तिधत लनकायको दावयत्ि तथा भलूमका्ः लबलभन्न लनकायहरूको म्जभमेिारी 
ऐन, लनयम, राविय विपद् प्रलतकायव कायवढाँचा तथा सभबम्तिधत लनकायको कायवक्षेत्र, कायवशतवहरूमा 
उल्िेख भए अनसुार हतुिछन।् कायवशािामा सभबम्तिधत विपद् व्यिस्थापन सलमलतका सदस्यहरू, 
विषयक्षेत्रका सदस्यहरू, मानिीय कायवमा संिग्न संस्थाहरूको भलूमकाको िारेमा छिफि गनुवपछव। 
यस्ता कायवक्षेत्र तथा कायवशतवहरूिाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतिे आिश्यकता अनसुार थप 
स्पष्ट गनव सक्नछे।   

७. आिश्यकता तथा क्षमता विश्लषेण र क्षमता अलभबवृद्ध गने रणनीलत्ः योजना तजुवमा गदाव यसको 
कायावतिियनका िालग आिश्यक पने सामग्री, उपकरण, जनशम्ि, आलथवक रय ोत र योजना कायावतिियनमा 
संिग्न संस्थाहरूको क्षमता विश्लषेण गरी नपगु क्षमता पररपूलतव गनव आिश्यक रणनीलत बनाउन ुपछव। 
विश्लषेणमा विपद् घटना पिात ्प्रभावितहरूको मानिीय आिश्यकताको पूिावनमुान (जस्तै आरय य स्थिमा 
आिश्यक पने खाद्यान्न, स्िास््य तथा सरसफाई सामग्री आदद), जनसङ्ख्याको विशषेता (जस्तै्ः लिङ्ग, 
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उमेर, आलथवक तथा सामाम्जक स्तर आदद), प्रभावित समदुाय एिम ्सभबम्तिधत तहको प्रलतकायव क्षमताका 
साथै सभभावित भौलतक तथा िातािरणीय अिस्था (पहँूच मागव, बजार, सेिा प्रिाह आददका अिस्था) 
िाई पलन समािेश गनुवपदवछ।  

८. अतितर सभबम्तिधत विषय, सिािहरूको सभबोधन: विपद् बाट मवहिा/परुुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, 
अशि िा लबलभन्न कारणिे लभन्न शारीररक तथा मानलसक अिस्था भएका व्यम्िहरूमा फरक–फरक 
प्रभाि पदवछ। विपद् हनु ुअगािैको अिस्थामा समेत समाजका केही समूह तथा व्यम्िहरु आलथवक तथा 
सामाम्जक वहसाििे सीमातितकृत भएका हतुिछन।् यसैिे सङ् कटासन्नता िेखाजोखा, क्षमता विकास र 
स्रोत पररचािन गदाव मवहिा, परुुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, अशि िा लबलभन्न कारणिे लभन्न 
शारीररक तथा मानलसक अिस्था भएका व्यम्िको आिश्यकता र क्षमतािाई मध्यनजर राख्नपुदवछ। यी 
मदु्दािाई विशेष ध्यान परु् याई उनीहरूको फरक आिश्यकता, योगदान र क्षमतािाई सभिोधन 
गनुवपदवछ। विपद्को पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा, कायावतिियन तथा अनगुमनका हरेक 
चरणमा सबैिे मवहिा/परुुष, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यम्ि सवहत सामाम्जक 
तथा आलथवक रुपमा वपछलडएका समदुायको पहँूच, प्रलतनीलधत्ि र सविय सहभागीताको सलुनम्ितता गनुव 
पदवछ।  

९. सहकायव र समतिियका क्षते्रहरु र सरोकारिािाहरू: योजना कायावतिियनका िालग परस्पर सहकायव र 
समतिियका क्षेत्रहरू पवहचान गरी योजनामा समािेश गररतिछ। अतिय तह र लनकायसँगको समतििय र 
सहयोगको संयतित्र तथा सहकायवका के्षत्रहरु लनधावरण गररन ुपदवछ। अतिय तह र लनकायबाट आिश्यक 
पने सहयोग स्पष्ट गरी समयमै जानकारी गराएमा उनीहरूिे आटना योजनामा राख्न सक्छन।्  

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

मूल्याङ् कन योजना तयार गनुव पदवछ।    

प्रकोप अनसुार पूिवतयारी तथा प्रलतकायवको अनगुमन तथा मूल्याङ् कन सामातियतया दईु पटक गनुव 
उपयिु हतुिछ (जस्तै्ः बाढी, पवहरो जस्ता प्रकोपका िालग मनसनु पूिव र पिात, शीतिहर पूिव र पिात, 

अतिय प्रकोपको हकमा विपद् पिात)्। योजना कायावतिियनको अिस्था र प्रभािकाररताको अनगुमन 
आिश्यकता अनसुार तै्रमालसक, चौमालसक, अधवबावषवक गनव सवकतिछ। योजनाको कायावतिियनको बावषवक 
मूल्याङ् कन र समसामवयक पररमाजवन गनव सवकतिछ। प्रत्येक विषयक्षेत्रिे पूिवतयारी अिस्था र 
प्रलतकायवको मूल्याङ् कनको िालग आ–आटनो योजना बनाउन ुपदवछ। 

विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावतिियनको समग्र प्रभािकाररता र कमजोरी तथा लसकाईहरू 
मूल्याङ् कन गने कायव नगरपालिकाको अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलतिे गनुव पनेछ। यस सलमलतिे 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतसँग प्रत्यक्ष समतिियमा कायव गनेछ। 
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अनसूुची-८ 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा विद्यमान पदालधकारीहरूको वििरण 
 

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

१     
२     
३     
४     
५     
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-९ 

विषयक्षेत्रका अगिुा संस्थाका पदालधकारीहरूको वििरण 
   

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

१      

२      

३      

४      

५      
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-१० 

विषयक्षेत्र अतितगवतका सरोकारिािा लनकाय तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 

लनकाय, शाखा, कायाविय 
संस्थाको नाम 

टोिी 
सभपकव  व्यम्िको 

नाम र पद 

सभपकव  वििरण (टयाक्स, 

फोन, इमेि) 
कैवफयत 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-११ 

प्रलतकायवको िालग उपिब्ध जनशम्ि तथा संस्थाहरूको वििरण 
 

विषयगत 

क्षते्र 
व्यम्िको नाम र पद  

लनकाय, शाखा, 
कायाविय संस्थाको 

नाम 

सभपकव  वििरण (टयाक्स, 

फोन, इमेि) 
कैवफयत 
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

अनसूुची-१2 

योजना अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई संश्लषेण प्रारुप 
 

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

ि.सं. सूचक आधाररेखा िक्ष्य 

१. नगर क्षते्रमाविपद् बाट हनु ेमतृ्य ुदर कम गने   

१.१ विपद् बाट मतृ्य ुहनुेको िावषवक औसत संख्या (सडक दघुवटना बाहेक)   

१.२  सडक दघुवटनाबाट मतृ्य ुहनुेको िावषवक औसत संख्या     

२. नगरपालिकास्तरमा विपद् बाट प्रभावित व्यम्िहरूको संख्या उल्िेख्य मात्रामा 
कम गने 

  

२.१ विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हनुे पररिारहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.२ विपद् बाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.३ सडक दघुवटनाबाट घाईते हनुे व्यम्िहरूको िावषवक औसत संख्या   

२.४ विपद् बाट क्षलत हनुे घरहरूको िावषवक औसत संख्या   

३. विपद्को कारण हनु ेिावषवक औसत प्रत्यक्ष आलथवक क्षलत कम गने   

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

  

५. बहपु्रकोप पूिवसूचना प्रणािी र विपद् जोम्खम सूचना आंकिन, उपिब्धता र 
पहुँचमा बवृद्ध गने 

  

५.१ कूि क्षेत्रफिको अनपुातमा बहपु्रकोप अनमुान तथा पूिवसूचना प्रणािी 
स्थापना र संचािन भएको क्षेत्र 

  

५.२ विपद् प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याको अनपुातमा स्थानीय िा राविय सूचना 
प्रणािी माफव त पूिवसूचना प्राप्त गने जनसंख्या 

  

५.३ विपद् जोम्खमयिु क्षेत्रहरूमा पूिावनमुानमा आधाररत पूिवतयारी कायवविलध िाग ु
भएका िडा 

  

५.४ स्थानीय स्तरमा उपयोगी विपद् जोम्खम सभबतिधी सूचना तथा जानकारी एिम ्
आंकिन जनसमदुायिाई उपिब्ध गराउन सक्न ेिडा सङ्ख्या 

  

५.५ पूिवसूचना प्राप्त भएपलछ विपद् प्रभावित क्षेत्रबाट सरुम्क्षत स्थानमा साररएका 
जनसंख्या 

  

 

ख. पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना कायावतिियन अिस्था र लसकाई सभबतिधी ढाचँा  

ि.सं. 
पूिवतयारी तथा प्रलतकायव 

सभबतिधी कायवहरु 

मखु्य म्जभमेिार 
लनकाय 

कायावतिियनको 
अिस्था 

असि अभ्यास तथा 
कमीकमजोरी 

सझुाि 

      

      

      

      

      

नोट्ः अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाइिाई अतिय स्थावपत प्रचिनका ढाँचामा पलन अलभिेखन गनव सवकतिछ।   
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 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

ग. विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना पनुराििोकन समय तालिका   

योजना पनुराििोकन 
गररन ेअिलध 

म्जभमेिार 
लनकाय 

गनुवपने मखु्य कायव (बैठक 
गने,बजेट व्यिस्था आदद) 

अको योजना पनुराििोकन िा अद्यािलधक 
गने बैठकको अनमुालनत लमलत 

    

    

    

 

घ. घटना वििरण प्रलतिेदनिढाचँा 

१. तयार गने नगरपालिका: 
२. प्रलतिेदन तयार गरेको लमलत्ः 
३. पेश गरेको लनकाय्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय मालमिा तथा 

सामातिय प्रशासन मतित्रािय आदद)    

४. बोधाथव्ः (म्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत, प्रदेश सरकार, सङ् घीय मालमिा तथा सामातिय प्रशासन 
मतित्रािय आदद)   

५. प्रलतिेदन अिलध (.......देम्ख......सभम)     

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

७. पूिवतयारी कायवको वििरण   

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

९. खोज, उद्धार र राहतको वििरण (सरकारी, गैर सरकारी, नेपाि रेडिस सोसाईटी र राि सङ् घीय 
लनकायहरूबाट भएको खोज, उद्धार र राहत)  

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

११. पूिवतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतमा देम्खएका कमी िा कदठनाई 

१२. समस्या समाधानका उपाय िा अिश्यक सहयोगको अपेक्षा 

 

  



 

53 
 

 .............गाउँ/नगरपालिका विपद् पूिवतयारी तथा प्रलतकायव योजना 20--- 

 

सतिदभव सामग्री 
१. म्जल्िा विपद्  पूिवतयारी तथा प्रलत कायवयोजना, ............., ...................  
२. विपद्  जोम्खम तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (सङ् घीय ऐन), लनयमाििी, 2075 

३. ................. नगरपालिकाको विपद्  जोम्खम तियूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, ....... 

४. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

५. ............ नगरपालिकाको विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चािन कायवविलध,....... 
६. ................. नगरपालिकाको एवककृत/आिलधक विकास योजना 
७. ................. नगरपालिकाको विपद्  व्यिस्थापन तथा जििाय ुउत्थानशीि योजना 
८. .................................. 
९. ................................... 
१०. .................................. 

 

 

cf1fn], 

k|nj sfo:y 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


