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पररच्छेद एक 

प्रारम्बिक 

१.१ पषृ्ठिलूि 

नेपािको संववधानिे ववपद्  व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकि अलधकार  सूचीको रुपिा सूचीकृत गरेको छ। 
संवैधालनक व्यवस्था कायावतयवयन गनव सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहिा नीलत, ऐन, लनयि तथा लनदेम्शकाहरु 
तजुविा िएका छन।् साथै ववपद् व्यवस्थापनका िालग केतर देम्ि सिदुाय तहसबि ववलिन्न संस्थागत संरचना 
गठन गरी वियाशीि रहेका छन।् स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत पलन यस्तै संरचना िध्येको एक हो। 
स्थानीय तहिा हनुे ववपद् व्यवस्थापनको सतदिविा यस सलिलतको िहत्वपूणव िलूिका रहेको हतुछ। स्थानीय 
तहिा गररने ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव सबबतधी कायविाई व्यवम्स्थत र प्रिावकारी ढङ्गबाट सबपन्न गनव 
सलिलतिे यस सबबतधी छुटै्ट योजना तजुविा गनुव पने हतुछ। ववद्यिान कानूनी व्यवस्था अनरुुप सिते स्थानीय 
तहिे ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा गनव आवश्यक रहेको छ। 

जिवाय ुपररवतवन तथा अतय ववलिन्न कारणबाट संसारिा प्रकोप जोम्ििको अवस्थािा वषेनी बवृद्ध हनुे गरेको 
छ। यस गेरुवा गाउँपालिका पलन यस्ता प्रकोप जोम्ििहरुबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यस गाउँपालिकािा 
ववपद् बाट हनुे जनधनको क्षलत तयूनीकरण गनव, ववपद् को प्रलतकायव र पनुिावििाई गलत र्दन र यस कायविा 
सरोकारवािाहरु बीचको सितवयिाई प्रिावकारी बनाउन ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा गनव 
आवश्यक देम्िएको छ।  

प्रस्ततु सतदिविा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को िण्ड (न) र 
नेपाि सरकारबाट जारी ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा िागवदशवन, २०७६, गेरूवा गाउँपालिका 
ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ को दफा २७  अनरुूप यस गाउँपालिकािे यो ववपद् 
पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयार गरेको छ। 

१.२ योजनाको उद्देश्य 

यस गाउँपालिकािा ववपद् व्यवस्थापनको पूववतयारी र यस सबबतधी प्रलतकायविाई प्रिावकारी बनाई सबिाववत 
जनधनको क्षलत कि गनुव यस योजनाको प्रििु उद्दशे्य हो। यसका अतय उद्दशे्यहरु देहाय बिोम्जि रहेका 
छन््ः   

(क) ववपद् प्रलतकायवका िालग ववषयक्षेत्रहरूको िलूिका तथा म्जबिवेारी लनधावरण गनुव, 

(ि) ववपद् प्रलतकायवका िालग िखु्य म्जबिवेार तथा सहयोगी लनकायहरूको पवहचान र अद्यावलधक गनुव, 

(ग) ववपद्को िेिाजोिा, जोम्िि नक्साङ् कन, ववगतिा घटेका ववपद्का घटनाहरुको त्याङ् क सङ् किन र 
ववश्लणेका आधारिा जोम्िि सूम्चत योजना तजुविा गनुव, 

(घ) ववपद् प्रलतकायवका िालग सािातय पूववतयारी, पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी तथा आपत् कािीन प्रलतकायवका 
वियाकिापहरू तय गनुव र  
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(ङ) ववपद् प्रलतकायवका िालग हाि उपिब्ध स्रोत, साधन र जनशम्िको िेिाजोिा एवि ्सबिाववत ववपद्को 
सािना गनव आवश्यक क्षिताको आंकिन, प्रके्षपण र प्रवतध गनुव। 

1.३ योजना तजुविा प्रविया 
ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा िागवदशवन, २०७६ िे गाउँपालिकाको स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन 
सलिलतको नेततृ्व र ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापनको के्षत्रिा संिग्न लनकाय तथा ववषयक्षेत्रको 
सहिालगतािा ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा गनुव पने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनसुार 
यस गाउँपालिकािे सहिालगतािूिक प्रविया अपनाई ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा गरेको छ। 
ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा गदाव अविबवन गररएको प्रवियागत ढाँचा देहाय बिोम्जि रहेको 
छ्ः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

िालथ उम्ल्िम्ित ढाँचािा योजना तजुविाका चरणहरुको सङ्क्षेपिा ति चचाव गररएको छ्ः 

१.३.१ गाउँपालिका ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको बैठक 
ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तयारीका िालग सववप्रथि लिलत २०७८ चैत्र २२ िा गाउँपालिकाको 
ववपद् व्यवस्थापन सलिलतिे तयारी बैठकको आयोजना गरेको लथयो। बैठकिे योजना तजुविा गनव ७ वटा 
ववषयक्षेत्रहरुको लनधावरण गनुवका साथै ववगतका ववपद्का घटना सबबतधी त्याङ् क, प्रकोप नक्सा, सङ् कटासन्नता 
तथा जोम्िि आंकिन, पूवावनिुान एवि ्पूववसूचना प्रणािी र ववपद् सबबतधी ववद्यिान सतदिव सािग्रीको सिीक्षा 
गनव र योजना तजुविा प्रवियािा प्राववलधक सहयोग गनवका िालग अनिुव प्राप्त ववज्ञ सिेत रहेको प्राववलधक 
कायवसिूह (Technical Working Group) गठन गरेको लथयो। प्राववलधक कायवसिूहको बैठकको कायवसूची 
अनसूुची-१ िा संिग्न छ। स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन सलिलतको बैठकिे कायव सिूहिाई काि, कतवव्य र 
म्जबिेवारी सवहत अनसूुची-२ बिोम्जिको कायावदेश प्रदान गरेको लथयो। बैठकिे स्थानीय तहिा कायवरत 
सरोकारवािा र साझेदार संस्थाको पवहचान तथा सूचीको प्रस्ताव तयार गरी सूचीिाई पूणवता प्रदान गने ववषयिाइ 

 
   

अधारितू अध्ययन 

 कायावतवयन, अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई 

पररिाम्जवत िस्यौदा तयारी 
 

योजनाको परीक्षण 

 

प्रारम्बिक िस्यौदा तयारी 

 

 

कायवशािा  
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कायवसिूहको म्जबिवेारीिा सिावशे गने लनणवय सिते गरेको लथयो। यसरी पवहचान गररएका सरोकारवािा 
लनकायहरूको वववरण अनसूुची-३ िा सिावशे गररएको छ। 

१.३.2 आधारितू अध्ययन 

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतबाट स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सबबतधी िौजदुा नीलत, योजनाहरू, ववपद्का 
घटना सबबतधी त्याङ् क र प्रकाशनहरू, प्रकोप नक्सा िगायत अतय सातदलिवक सािग्रीहरुको पनुराविोकन 
र सिीक्षा गरी ववपद् जोम्िि सबबतधी आधारितू अध्ययन (Baseline Study) र ववश्लषेण गररएको लथयो। 
योजना तजुविाका िििा देहाय बिोम्जिका त्याङ् क, दस्तावेज, प्रकाशन र अलििेिहरुको सिेत अध्ययन 
तथा ववश्लषेण गररएको लथयो्ः- 
• ववपद्  व्यवस्थापन सबबतधी सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीलत, ऐन, लनयि तथा लनदेम्शका, 
• ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन राविय रणनीलत, २०७५ तथा प्रदेश र स्थानीय तहको 

रणनीलतक कायवयोजना, 
• स्थानीय ववपद् तथा जिवायू उत्थानम्शि योजना २०७७ ,   

• ववपद्सँग सबबम्तधत प्रलतवदेनहरू,  

• स्थानीय ववपद्को इलतहास (बाढी, आगिागी, जंगिीजनावरको आतंक, हरुीवतास, िहािारी, सडक 
दघुवटना आर्द),   

• ववपद् व्यवस्थापनको ववगतको अभ्यास, अनिुव तथा लसकाई,   

• गाउँपालिकाको प्रकोप, सङ् कटासन्नता तथा जोम्िि िेिाजोिा,   

• स्थानीय िौसि तथा बाढी पूवावनिुान र पूववसूचना प्रणािी,   

• जनसंख्या वववरण, सडक सञ्जाि, नदी, बसोबास क्षते्र तथा गाउँपालिकाको सीिाना देम्िने नक्सा,  

• गाउँपालिकाको आवलधक योजना, ववषयक्षेत्रगत योजनाहरू, प्रलतवेदनहरू 

• गेरूवा गाउँपालिकाको ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ 

• स्थानीय ववपद् तथा जिवाय ुउत्थानम्शि योजना २०७७ 

1.३.3 ववषयक्षते्र (क्िस्टर) को बैठक 

ववषयक्षेत्र अततगवत पने सरोकारवािा लनकायहरूको पवहचान, सािातय पूववतयारी योजना, पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारी योजना, आपत् कािीन प्रलतकायव योजनाका वियाकिापहरु, ववषयके्षत्रसगँ सबबम्तधत स्रोतहरूको 
आंकिन, आवश्यकताको िेिाजोिा आर्द ववषयहरूिा छिफि गनव स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको 
आयोजनािा बैठकहरू सञ्चािन गररएको लथयो। ववषयक्षेत्रगत रुपिा योजनाको प्रस्ताव तयार गनव ववषयक्षेत्रगत 
सलिलतहरु गठन गररएको लथयो।  

लस.नं. ववषय क्षते्रगत सलिलतहरु 

1 सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार के्षत्र 

२ िाद्य तथा कृवष के्षत्र 

३ स्वास््य, पोषण  तथा WASH क्षेत्र 

४ आपत् कािीन आश्रय तथा गैर–िाद्य सािग्री के्षत्र 
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५ संरक्षण तथा सूरक्षा के्षत्र 

६ आपत् कािीन म्शक्षा के्षत्र 

७ शीघ्र पनुिावि के्षत्र 

 

 

1.३.4 कायवशािा गोष्ठी 
ववषयक्षेत्रहरुको लनष्कषव तथा प्राप्त योजनाको प्रस्ताव उपर छिफि गनव स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन सलिलतको 
नेततृ्विा कायवशािा गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो। कायवशािा गोष्ठी आयोजना गनुव अम्घ स्थानीय ववपद्  
व्यवस्थापन सलिलतको बैठक बसी ववषयक्षेत्रबाट प्राप्त लनष्कषव तथा योजनाको प्रस्ताविा पयावप्त छिफि र 
आवश्यक पररिाजवन गररएको लथयो। कायवशािािा ववषयक्षते्रहरुको बैठकबाट प्रस्ताववत वववरण तथा योजनाउपर 
छिफि गरी सझुाव सङ् किन गररएको लथयो।  

लबलिन्न सिाय सबि सञ्चालित कायवशािा गोष्ठीिा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतका सदस्यहरू, ववषयक्षते्रका 
सदस्य सङ् घ/संस्थाहरू साथै राजनैलतक दि, लनजी क्षेत्रका प्रलतलनलधहरु, ववज्ञ, पत्रकार, सङ् कटासन्न सिदुाय 
िगायतका सरोकारवािाहरुको सहिालगता रहेको लथयो। कायवशािाको सञ्चािन तथा सहजीकरण ववज्ञ 
कायवसिूहिे गरेको लथयो। योजना तजुविा प्रवियािा िानवीय सहायतािा संिग्न सरकारी लनकाय तथा राविय 
एवि ्अततरावविय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग उपिब्ध रहेको लथयो। 

1.३.5 योजनाको िस्यौदा तयारी 
ववषयगत के्षत्रको बैठक तथा र्िलतय स्रोतको सिते अध्ययनबाट प्राप्त सचुनाबाट तयार गररको ववपद् पूववतयारी 
तथा प्रलतकायव योजनाको िस्यौदा उपर छिफि गनव स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन सलिलतको नेततृ्विा कायवशािा 
गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो।उि कायवशािा गोष्ठीिा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतका सदस्यहरू, 
ववषयक्षेत्रका सदस्य, संघसंस्थाहरूका साथै राजनैलतक दि, लनजी क्षेत्रका प्रलतलनलधहरु, ववज्ञ, पत्रकार, 
सङ् कटासन्न सिदुाय िगायतका सरोकारवािा लनकायका व्यम्िहरूको उपम्स्थतीिा ववषयक्षेत्रबाट प्राप्त लनष्कषव 
तथा योजनाको प्रस्ताविा पयावप्त छिफि गरर आवश्यक सझुाव लिईएको लथयो। छिफिबाट प्राप्त 
सझुावहरुिाई सिते यस योजनािा सिावशे गररएको छ । लिलत २०७९ असार ५ गते सबपन्न गाउँपालिका 
स्तररय सरोकारवािाहरुको बैठक पश्चात सवै वडा कायाविय वाट प्राप्त िएको सझुावका आधारिा योजनाको 
पूनराविोकन गरर यस ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ िाई अम्तति रुप र्दईएको छ । 

1.३.6 योजनािा प्रस्ताववत वियाकिापको परीक्षण 

ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको िस्यौदािा प्रस्ताव गररएका िखु्य वियाकिापहरु उपयिु िए निएको 
र त्यस्तो वियाकिाप कायावतवयन गने क्षिता गाउँपालिका तहिा उपिब्ध िए निएको सलुनम्श्चत गनव 
सरोकारवािाहरूको सहिालगतािा कृलत्रि घटना अभ्यास (Simulation Exercise) िाफव त परीक्षण सिते 
गररनेछ । यस्तो परीक्षणबाट प्राप्त िएका सझुाव तथा पषृ्ठपोषणिाई पलन यस योजना अद्यावलधक ध्यान र्दइएको 
छ। 
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1.३.7 पषृ्ठपोषण सङ् किन र अम्तति िस्यौदा तयारी 
कायवशािा तथा कृलत्रि घटना अभ्यास सितेबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारिा तयार िएको ववपद् पूववतयारी तथा 
प्रलतकायव योजनाको िस्यौदािा सरोकारवािा लनकाय, सङ् घ संस्था र ववज्ञहरूको सझुाव लिईएको लथयो। यसरी 
प्राप्त िएका सझुाविाई स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतिे पूनराविोकन गरी ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव 
योजनािाई अम्तति रुप र्दईएको छ। 
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पररच्छेद दईु 

ववपद् जोम्िि र व्यवस्थापनको अवस्था 
 

२.1 गेरुवा गाउँपालिकाको संम्क्षप्त पररचय 

 

नेपािको िमु्बबनी प्रदेश अततगवत पने बर्दवया म्जल्िाको उत्तर पम्श्चििा अवम्स्थत छ, गेरूवा गाउँपालिका। यस 
गाउँपालिकाको स्थापना वव.सं. २०७३/११/२७ गते िएको हो । साववकका पातािार, गोिा, पशपुलतनगर 
र िनाउ गा.वव.स. हरू िाइव एकीकृत गरी गेरूवा गाउँपालिकाको लनिावण गररएको हो ।  

कणाविी नदीिे लनिावण गरेको िवरँा वा राजापरु िनेर म्चलनने टापिुा गेरूवा गाउँपालिका रहेको छ । यस 
पालिकाको पूववतफव  बग्ने कणाविी नदीको पूवी िंगािोको स्थानीय नाि गेरूवा नदी रहेको हुँदा यसै नर्द बाट 
गाउँपालिकाको नािाकरण हनु गएको हो ।  

िौगोलिक अवम्स्थलत: 

िमु्बबनी प्रदेशको पम्श्चि लसिानािा रहेका स्थानीय तहहरू िध्य ेगेरूवा गाउँपालिका एक हो ।  

पूवव : कणाविी(गेरूवा) नर्द 

पम्श्चि : कणाविी नर्द, कैिािी  म्जल्िा, सदुरु पम्श्चि प्रदेश 

उत्तर : कणाविी नर्द 

दम्क्षण : राजापूर नगरपालिका 

यस पालिकाको उत्तर, पूवव रहेको कणाविी नदी पारी बर्दवया राविय लनकुञ्ज अवम्स्थत छ र गेरूवा गाउँपालिका 
बर्दवया रा.लन.को िध्यवती के्षत्र सिेत हो ।गाउँपालिकाको कुि लसिा िध्य े३६ वक.लि. कणाविी नर्द तटीय 
के्षत्र सँग जोलडएको छ । गाउँपालिकाको कुि के्षत्रफि ७८.४१ बगव वक.लि. रहेको छ जनु बर्दवया म्जल्िाकै 
क्षेत्रफिका आधारिा सबै ितदा सानो स्थानीय तह हो । ववश्व िानम्चत्रिा यस पालिका २८° २४' १८.१७'' 

देम्ि २८° ३५' ३६.०४' उत्तरी अक्षांस सबि र ८१° ८'  ५१'' देम्ि ८१° १५' १२' पूवी देशाततरसबि फैलिएको 
छ िने सितुर सतह बाट १४५ लिटर देम्ि १८० लिटर सबिको उचाइिा फैलिएको छ । 

गेरूवा गाउँपालिकाको कुि जनसंख्या ४०, ६५४ (गाउँ पाश्ववम्चत्र, २०७५ बिोम्जि) िध्य ेिवहिाको जनसंख्या 
१९, ७९० र परुूषको संख्या २०, ८६४ रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी कुि घरधरुी संख्या ७००० रहेको 
यस पालिकािा िखु्यतया ६४ प्रलतशत आर्दवासी थारू जाती र २७ प्रलतशत ब्राहिण-के्षत्रीको बसोबास रहेको 
छ । कुि जनसंख्याको कररव ९८ प्रलतशत वहतद ुधिावविबबी छन ्िने िखु्य चाडपवविा दशैं, लतहार, िाघी, 
लतज, अटवारी, होिी िनाउन ेगरेको पाइतछ ।  

 

प्रशासलनक संरचना अततगवत यस पालिकािाइव ६ वटा वडािा वविाजन गररएको छ। 
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सिावेश िएका साववक गाववसहरू साववक वडा नं. कायि िएको वडा नं. केतर 

पातािार १, ६-८ १ बगहीपूर 
पातािार ३-५ २ पातािार 
पातािार २, ९ ३ शाम्ततबजार 
गोिा १-९ ४ गोिा 
पशपुलतनगर १-९ ५ पथरैया 
िनाउ १-९ ६ िनाउ 

४ वटा स्वास््य चौकी, २ आधारितू स्वास््य इवकाइ, १ ग्रालिण सािदुावयक स्वास््य केतर, १ आयवेुद 
औषधािय, १९ गाउँघर म्क्िलनक, २४ वटा िोप म्क्िलनकहरू संचािनिा रहेका छन ्। त्यसैगरी यस 
पालिकािा सािदुावयक ववधािय तफव  िावव-५, आवव-२१, बाि ववकास केतर-५६ संचािनिा छन ्िने संस्थागत 
तफव  आवव-५ र िावव २ िे शैम्क्षक सेवा उपिब्ध गराइवरहेको अवस्था छ । यस पालिकािा ४-पश ुसेवा 
केतर  र १-पश ुस्वास््य ल्याव तथा २ वटा कृवष सेवा केतर संचािनिा रहेका छन ्। प्राकृलतक शौतदयविे 
िररपूणव यस पालिकाका इतटेक-शहीद पाकव , कणाविी, गेरूवा नर्द, होिस्टेहरू, बाजपूर टाप ुपयवटकीय सबिावना 
यिु स्थानहरू हनु । गेरूवा गाउँपालिकािा प्रििु व्यापाररक केतरहरू शाम्ततबजार, िोल्टीबजार, ववहानीबजार, 
पथरैया र प्रशेनीपूर रहेका छन ।  

यस गाउँपालिकािा नेपाि टेलिकिको िोवाइि तथा ल्याण्डिाइन सेवा र Ncell को िोवाइि सेवा संचािनिा 
छन। त्यसैगरी Nepal telecom 4G, Ncell 4G, Nepal Telcom Lease Line, Subisu, Max Net, Techminds 

िारा सबै वडािा इतटरनेट सेवा ववस्तार गरेका छन । गेरूवा गाउँपालिकािे सेवा प्रवाह गने कायावियहरू, 
शैम्क्षक संस्थाहरू, स्वास््य संस्थाहरूिा सूचना प्रववलधिा आधाररत सेवाको प्रारबि गरी ववधतुीय शासनको 
अभ्यास गररँदै आएको छ । 

यस गाउँपालिकािा िेिकुद अततगवत ववलिन्न स्थानिा िेििैदान लनिावण गरी संचािनिा ल्याइवएको छ िन े
िवहिा-परुूष सहिागी हनुे अध्यक्ष कप िेिकुद प्रलतयोलगता र रािपलत रलनङ म्शल्ड प्रलतयोलगता वावषवक रूपिा 
आयोजना हनुे गरेको छ । 

यस गाउँपालिकािा बसोबास गने व्यम्िहरूको िखु्य पेशा कृवष तथा पशपुािन रहेको छ । यस के्षत्रको प्रििु 
बािीहरूिा धान, गहुँ, िकै, दिहन, तेिहन तथा तरकारी रहेको छ । यस पालिकािा चैते धान सिेत 
उत्पादन हनुे गरेको छ ।  

2.२ गाउँपालिकािा ववद्यिान प्रििु प्रकोपहरु 

गाउँपालिका िौलतक, सािाम्जक र धारणागत संकटासन्नता र किजोर क्षिताका कारण बहपु्रकोपको अवस्थािा 
रहेको छ । बाढी डुवान र कटान जङ्गिी जनावरबाट हनुे क्षलत यस पालिकाको िखु्य प्रकोप तथा सिस्याको 
रुपिा रहेको छ । म्चसापानी के्षत्रबाट कणाविी नदी दईु र्दशािा छुवटएको छ । कणाविी नदी दईुलतरबाट 
िएर जाँदा लबचिा बनेको टापिुा गेरुवा गाउँपालिका रहेको छ ववगतका वषवहरुिाई हेदाव २०४०, २०५१, 

२०६३, २०६५, २०७०, २०७१,२०७४ र २०७८ कालतवका २ गते गएको बेिौषिी वषावका कारण आएको 
बाढीको प्रिाव तथा २०७२ वैशाि १२ गते गएको ववनासकारी िकुबप तथा प्रत्यके वषवका ववपद् घटना र 
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२०७४ सािको वाढीिाई िध्यनजर गदाव प्राय वषव डवुानिा पने गरेको छ जसिे ठूिो संख्यािा बािीनािी, 
बसोबास तथा पशचुौपायािा प्रत्यक्ष असर गने गरेको छ बर्दवया राविय लनकुञका कारण १२ िवहना जंगिी 
जनावरको आतंक, म्चसो याििा म्शतिहर, सखु्िा याििा आगिागी तथा िडेरी जस्ता प्रकोपका कारण यस 
पलिकािा वसोवास गने सवै पररवार हरु प्रिाववत िएको पाइतछ ववगत वषवहरुको ववपद्को त्याङ्क िालग 
अध्यन गदाव बाढी, जंगिीजनावरको आत्कि , म्शतिहर आगिागी तथा कोलिड १९ िहािारीका कारण यस 
गाउँपालिकाका ६ वटै वडा प्रिाववत रहेका छन ।  

पालिकास्तररय प्रकोप स्तररकरण 

प्रकोप  र सिस्या बाढी  जंगिी 
जनावर 

आगिागी सडक 
दघुवटना 

हावाहरुी म्शतिहर िाहािारी िडेरी 

बाढी  बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी 
जंगिी जनावर   जंगिी जनावर जंगिी 

जनावर 

जंगिी 
जनावर 

जंगिी जनावर जंगिी 
जनावर 

जंगिी 
जनावर आगिागी     सडक 

दघुवटना 
आगिागी आगिागी आगिागी आगिागी 

सडक दघुवटना     दघुवटना दघुवटना दघुवटना दघुवटना 
हावाहरुी      हावाहरुी हावाहरुी हावाहरुी 
म्शतिहर       म्शतिहर म्शतिहर 

िाहािारी        िाहािारी 
िडेरी         

जबिा अंक ८ ७ ५ ६ ४ ३ २ १ 

स्तर १ २ ४ ३ ५ ६ ७ ८ 

 

यो योजनािे सिग्र गाउँपालिकालिकािाई सबवोधन गने  िएकािे िखु्य िखु्य ८ वटा प्रकोप तथा सिस्यािाई 
स्तररकरण गररएको छ । यस अततगवत बाढी र डुवान र कटान प्रििु प्रकोप तथा सिस्याको रुपिा देम्िएको 
छ िने जंगिी जनावरको आतंक दोस्रो सिस्याका रुपिा स्तररकरण िएको छ । बढ्दो सवारी चापका कारण 
हनुे गरेको सवारी दघुवटना तेस्रो जोम्ििका रुपिा लिइएको छ यसरी न ै ववगतको प्रिाव र िववश्यिा पानव 
सक्ने असरका आधारिा र आगिागी चौथो, िहािारी पाचँौ, म्शतिहर छैठौ,  हावाहरुी सातौ,  आठौिा  िडेरी  
स्तररकरण िएको छ । नपेािको िौगोलिक अवस्था, नेपािको ववगतको अनिुव र िववश्यिा हनु सक्न े
सबिावनाको आंकिन र नपेाि सरकारको नीलतगत ब्यवस्था अनसुार िकूबपको जोम्िििाई स्तररकरणिा 
नराम्िएता पलन यस जोम्िििाई पवहिो जोम्ििको रुपिा लिइएको छ । 

2.३ ववगतका ववपद् को अवस्था ववश्लषेण 

यस गेरुवा गाउँपालिका ववपद्को अवस्था ववश्लषेण गदाव सबैितदा बढी क्षलत बाढी जतय ववपद् िे गरेको छ, 
जसको पूनरावृम्त्त पलन उच्च रहेको छ। िूित्ः बाढीिे िालनषहरुको ितृ्यू, घाइते, वपेत्ता हनुे घरजग्गा डुवान 
गने पने र घर वाट ववस्थावपत हनुे  िेलतयोग्य जलिन जलिन कटान/पटान गने गरेको र यसबाट  म्जववकोपजवन 
के्षत्रिा प्रलतकुि असर िइ अस्थायी वा स्थायी रूपिा वषेनी यस गाउँपालिकाका सयै पररवार हरुका ५००० 
ितदा जनसङ्ख्या ववस्थावपत हनुे गरेका छन।् ववगतका वषवहरुिाई हेदाव २०४०, २०५१, २०६३, २०६५, 

२०७०, २०७१,२०७४ र २०७८ कालतवका २ गते गएको बेिैषिी वषावका कारण आएको बाढीको प्रिाव 
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िएको देम्ितछ । िानव-वतयजतत ुिति यस पालिकाको अको ठुिो ववपद्को सिस्याको रुपिा देम्िएको छ 
ववगतका वषवहरुिा यसको जोम्िि बढदै गएको पाइएको छ ।यस वाट िालनसहरुको ितृ्य,ु घाइते हनुे र 
घरहरु क्षलत हनुे र िेलतपालतहरु नष्ट गदाव िालनसहरु कृषी के्षत्रिा आश्रीत निइ रोजगारका िालग दैलनक 
ज्यािादारी तथा अतय देश हरुिा श्रि वेच्न वाध्य िएका छन  त्यस बाहेक कोलिड-१९ , डैंग,ु झाडापिािा 
जस्ता िहािारी, हावाहरुी, शीतिहर, सखु्िा/िडेरी, आगिागी, चट्याङ, सडक दघुवटना जस्ता प्रकोपबाट पलन 
उल्िेख्य िात्रािा क्षलत िएको  पाइतछ। 

2.३.1 ववपद्को ऐलतहालसक सिय रेिा: 
यस गाउँपालिकािा ववगत तीस वषव यता ववलिन्न सियिा घटेका प्राकृलतक, गैह्रप्राकृलतक, जिवायजुतय ववपद्का 
घटनाहरुको ऐलतहालसक सिय रेिा, सोको प्रिाव र प्रिाववत क्षते्र, पूववतयारी र प्रलतकायवका िालग गररएका 
प्रयासिाई तिको तालिकािा प्रस्ततु गररएको छ्ः 

लसनं 
स्थानीय 
तह  

वडा 
न  

ववपद्परेको 
स्थान 

ववपद्को लिलत ववपद् 
मतृ्यु प्रिाववत 

घरधरुी  
अनिुालनत 

क्षलत 
घाइते 

घर क्षति घरपािवुा 
जनावर 
क्षलत 

अन्नवािी 
क्षलत परुुष िवहिा पणुव  आम्शक  

1 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पशपुलतनगर 9/26/2011 बषाव 0 0 २ 80000 0 2 0 0 0 

2 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पशपुलतनगर 6/9/2012 आगिागी 0 0 1 300000 0 1 0 0 0 

3 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोिा  4/10/2013 आगिागी 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 

4 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 पातािार 5/27/2014 आगिागी 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 

5 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पशपुलतनगर 2/7/2016 आगिागी 0 0 1 400000 0 0 0 0 0 

6 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोिा  3/20/2016 आगिागी 0 0 1 800000 0 0 1 0 0 

7 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 पातािार 7/28/2016 अतय 0 0 1   0 0 0 0 0 

8 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 पातािार 6/5/2017 चट्याङ्ग 0 1 1   1 0 0 0 0 

9 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोिा  4/28/2018 आगिागी 0 0 1 400000 0 1 0 0 1 

10 

गेरुवा 
गाउँपालिका  6 िनाउ  4/29/2018 हावाहरुी 0 0 1 50000 0 0 1 0 0 

11 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 पातािार 5/13/2018 हावाहरुी 0 0 1   1 0 0 0 0 

12 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पशपुलतनगर 6/2/2018 चट्याङ्ग 0 0 1 250000 0 0 0 9 0 

13 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 पातािार 6/22/2018 आगिागी 0 0 2 100700 0 1 0 1 2 

14 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पशपुलतनगर 9/5/2018 चट्याङ्ग 0 0 1   0 0 0 2 0 

15 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोिा  11/8/2018 आगिागी 0 0 1 7000 0 0 0 0 1 

16 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2   11/9/2018 आगिागी 0 0 1 200000 0 1 0 0 0 

17 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5   1/25/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

18 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5   1/25/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 
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19 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2   2/28/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 1 0 0 

20 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5   4/6/2019 हावाहरुी 0 0 1 45000 0 1 0 0 0 

21 

गेरुवा 
गाउँपालिका  6 गलुप्तपरु 4/15/2019 आगिागी 0 0 1 150000 0 0 0 0 1 

22 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 स्याउलिवजार 5/1/2019 आगिागी 0 0 1 70000 0 0 0 0 1 

23 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 ढुकुलनया  5/7/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

24 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 ज्योतीपरु 5/30/2019 आगिागी 0 0 1 150000 0 1 0 0 1 

25 

गेरुवा 
गाउँपालिका      6/2/2019 हावाहरुी 0 0 76 4078000 0 0 76 0 76 

26 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 िैरघारी  7/4/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

27 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 िुटेनाहा 7/29/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

28 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोिा  8/22/2019 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 1 1   0 0 0 0 0 

29 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 लगदरपरु 10/11/2019 आगिागी 0 0 1 50000 0 0 0 0 1 

30 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 िुटेनाहा 12/9/2019 आगिागी 0 0 1 400000 0 1 0 0 0 

31 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 िल्िागाउँ 1/8/2020 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

32 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2 पातािार 2/14/2020 आगिागी 0 0 1 75000 0 0 0 0 1 

33 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2 राम्जपरु 2/21/2020 चट्याङ्ग 0 0 1   0 0 0 0 0 

34 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 िदनपरु 3/7/2020 आगिागी 0 0 1 150000 0 0 1 0 1 

35 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2 वटकुिीगढ 4/27/2020 आगिागी 0 0 1 115000 0 1 0 0 0 

36 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4   5/7/2020 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

37 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 िगतपरु 5/25/2020 आगिागी 0 0 1   0 1 0 0 0 

38 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 राम्जपरु 6/8/2020 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

39 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 शाम्ततबजार 7/29/2020 बाढी 0 0 1 1500000 0 1 0 0 0 

40 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 राम्जपरु 10/31/2020 

जंगिीजनावर 
आतंक 1 0 1   0 0 0 0 0 

41 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गोलबतदपरु 2/8/2021 आगिागी 0 0 1 120000 0 0 0 0 2 

42 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 िम्तदरचोक 2/16/2021 आगिागी 0 0 1 60000 0 0 0 0 1 

43 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 बनकट्टी 3/11/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

44 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 िगवानपरु 3/16/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

45 

गेरुवा 
गाउँपालिका  6 बेििररया 3/25/2021 आगिागी 0 0 3   0 2 १ 0 3 

46 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 जनकनगर 3/29/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   1 0 0 0 0 

47 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 िटेरा 4/11/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 1 1   0 0 0 0 0 
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48 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 दम्क्षनपरुुवा 5/11/2021 चट्याङ्ग 0 0 1   1 0 0 0 0 

49 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 सरिोि 5/24/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 2 2   0 0 1 0 0 

50 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 गद्दी टोि 6/23/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 2 40000 0 0 2 0 0 

51 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 िटेरा 7/2/2021 हावाहरुी 0 0 1 68000 0 0 1 0 0 

52 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 श्रीटोि 7/3/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 2 65000 0 0 2 0 0 

53 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 लिलिजलुिटोि 7/26/2021 आगिागी 0 0 1 300000 0 0 0 0 1 

54 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 ििुपानी 9/28/2021 आगिागी 0 0 1 200000 0 1 0 0 0 

55 

गेरुवा 
गाउँपालिका  4 राम्जपरु 11/27/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 1 0 1   0 0 0 0 0 

56 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 पथरैया 12/3/2021 आगिागी 0 0 1 450000 0 1 0 0 0 

57 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 जनकनगर 12/13/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

58 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 जनकनगर 12/15/2021 

जंगिीजनावर 
आतंक 0 0 1   0 0 0 0 0 

59 

गेरुवा 
गाउँपालिका  5 स्याउलिवजार 1/2/2022 आगिागी 0 0 1 100000 0 0 1 0 0 

60 

गेरुवा 
गाउँपालिका  6 सोनाहाफाटा  3/21/2022 आगिागी 0 0 1 160000 0 1 0 0 0 

61 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3 िोहरपरु 4/18/2022 आगिागी 0 0 1 10000 0 0 0 0 1 

62 

गेरुवा 
गाउँपालिका  2 पातािार 6/12/2022 आगिागी 0 0 1 60000 0 0 0 0 0 

63 

गेरुवा 
गाउँपालिका  1 िलगपरु 6/29/2022 चट्याङ्ग 0 0 1 240000 0 0 0 2 0 

64 

गेरुवा 
गाउँपालिका  3  1997 बाढी 0 0 1 1500000 0 1 0 0 0 

65 

गेरुवा 
गाउँपालिका    8/14/2014 बाढी 0 0 1  0 1 0 0 0 

66 

गेरुवा 
गाउँपालिका    6/18/2013 बाढी 0 0 640  0 1 0 0 0 

67 

गेरुवा 
गाउँपालिका    8/14/2014 बाढी 0 0 1  0 1 0 0 0 

68 

गेरुवा 
गाउँपालिका    7/29/2020 बाढी 0 0 1  0 1 0 0 0 

69 

गेरुवा 
गाउँपालिका    7/29/2020 बाढी 0 0 1  0 1 0 0 0 

स्रोत्ः http://drrportal.gov.np/ 

क) २०७८ कालतवक २ गतेको बाढी वाट प्रिाववत वववरण  

j8f g+= ;d'bfosf]  

gfd 

k"0f{ IftL cflz+s IftL ;fdfGo IftL 

3/w'/L hg;+Vof 3/w'/L hg;+Vof 3/w'/L hg;+Vof 

dlxnf k'?if hDdf dlxnf k'?if hDdf dlxnf k'?if hDdf 

@ /fhLk'/ 18 54 51 105 36 100 88 188 68 174 197 371 

@ ag3';|f 10 26 26 52 19 52 48 100 32 95 94 189 

@ l6s\'nLu9 0 0 0 0 0 0 0 0 26 74 148 222 

http://drrportal.gov.np/
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@ e}/dk'/ 0 0 0 0 0 0 0 0 22 62 66 128 

# ags6|6L 15 42 37 79 18 53 49 102 77 220 199 419 

# ;gs6|6L 26 66 72 138 3 15 9 24 18 49 55 104 

# v'6]xgf 0 0 0 0 0 0 0 0 45 124 128 252 

# nf]xf/k'/ 15 28 29 57 8 17 20 37 76 209 224 433 

जबिा 84 216 215 431 84 237 214 451 364 1007 1111 2118 

 

2.३.2 ववपद्को आवमृ्त्त र गम्बिरता 

यस गाउँपालिकािा ववगत तीस वषव यताका ववपद्हरुको आवृम्त्त र गम्बिरताको संम्क्षप्त वववरण तिको तालिकािा 
प्रस्ततु गररएको छ: 

ि.सं. ववपद् वववरण आवमृ्त्त (Frequency) गम्बिरता (Intensity) 
१ बाढी २० पटक उच्च 

२ जंिगी जनावर आतंक  २१ पटक उच्च 

३ िहािारी अन्नवािी  २ पटक िध्यि 

४ हावाहरुी ७ पटक िध्यि 

५ कोलिड-१९ ३ पटक उच्च 

६ आगिागी २८ पटक िध्यि 

७ चट्याङ्ग ६ पटक िध्यि 

८ लसतिहर १० पटक िध्यि 

स्रोत्ः http://drrportal.gov.np/ तथा स्थानीय ववपद् तथा जिवायू उत्थानलसि योजना २०७७, संकटासन्न जोम्िि 
ववषिेषणहरु । 

2.३.3 ववपद् बाट िएको क्षलतको वववरण: 
यस गाउँपालिकािा ववगत १० वषविा ववलिन्न ववपद् बाट िएको क्षलतको वववरण देहाय अनसुार रहेको छ: 

ि.सं. ववपद्को वकलसि क्षलतको वववरण िानवीय क्षलत 

अनिुालनत आलथवक 
क्षलत (रु. िाििा) 

१. बाढी घर पररवार ववस्थावपत, लसचाइकुिो 
नष्ट, अन्नवािी नष्ट 

१ ० 

२. जंिगी जनावर 
आतंक  

िानवीय क्षलत, म्जववकोपाजवनिा 
क्षलत, बािी नष्ठ त्रास 

११ जनाको 
ितृ्य ु

१५ 

http://drrportal.gov.np/
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ि.सं. ववपद्को वकलसि क्षलतको वववरण िानवीय क्षलत 

अनिुालनत आलथवक 
क्षलत (रु. िाििा) 

३. िहािारी अन्नवािी  धानवािीको उत्पादनिा कलि ० त्याङ्क उपल्वध 
निएको 

४. हावाहरुी घरहरुको क्षतिा क्षलत २ जना घाइते ४३ 

५. कोलिड १९ िालनषको ितृ्य ु, रोजगारीिा अिाव, 

गररवव 
१८ ५०० 

६. आगिागी घर नष्ट तथा अन्न वािी क्षलत ० ४० 

७. चट्याङ्ग िालनष तथा पशचुौपायाको ितृ्य ु
आगिागी 

१ जना 
िवहिाको ितृ्यू 

७ 

८. िडेरी उत्पादनिा कलि ० त्याङ्क उपल्वध 
निएको 

स्रोत्ः जिवाय ुतथा ववपद् जोम्िि पाश्र्वम्चत्र २०७७, गेरुवा गाउँपालिका तथा DRR portal बाट प्राप्त गरेको त्याङ्कको आधारिा  

 गाउँपालिका िौलतक, सािाम्जक र धारणागत संकटासन्नता र किजोर क्षिताका कारण बहपु्रकोपको 
अवस्थािा रहेको छ । बाढी डुवान र कटान जङ्गिी जनावरबाट हनुे क्षलत यस पालिकाको िखु्य प्रकोप तथा 
सिस्याको रुपिा रहेको छ । म्चसापानी के्षत्रबाट कणाविी नदी दईु र्दशािा छुवटएको छ । कणाविी नदी 
दईुलतरबाट िएर जाँदा लबचिा बनेको टापिुा गेरुवा गाउँपालिका रहेको छ ववगतका वषवहरुिाई हेदाव २०४०, 

२०५१, २०६३, २०६५, २०७०, २०७१ र २०७४ साििा गएको बाढीको प्रिाव तथा २०७२ वैशाि 
१२ गते गएको ववनासकारी िकुबप तथा प्रत्येक वषवका ववपद् घटना र २०७४ सािको वाढीिाई िध्यनजर 
गदाव प्राय वषव डुवानिा पने गरेको छ जसिे ठूिो संख्यािा बािीनािी, बसोबास तथा पशचुौपायािा प्रत्यक्ष असर 
गने गरेको छ । स्वास््य र आयम्जववकािा प्रलतकुि असर गने गरेको पाइतछ । यस गाउँपालिकाको वडा 
नं.१ सिोि देम्ि राजापरु गाउँपालिका वडा नं. १० कोर्ठयाघाटसबि गेरुवा नर्दिा १५–२० वफट उचाई 
तथा १५–५० वफट चौडा बाँधको लनिाणव गरी ठाउँ–ठाउँिा गेटको लनिाणव गरर वषावतको सियिा जबिा िएको 
पालन लनसासिा सहज हनुे देम्ितछ । यस गाउँपालिकाको दोस्रो तथा प्रििु प्रकोपको रुपिा रहेको जंगिी 
जनावरिे वषेनी िगाइएको अन्नवािी घर तथा िानववय क्षलतगरेको पाइतछ । बर्दवया राम्ष्ट्य लनकुञ्जिासंग 
जोलडएको कारणिे जंगिी हाम्त्तहरुको आतंक अत्यालधक रहेको पाइतछ । यसको व्यवस्थापनको िालग एक 
हातसबि बाँधिे व्यवस्थापन गने िएता पलन त्यस बाँध िाथी क्यानिे तार यस गाउँपालिकाको वडा नं.१ 
सिोि देम्ि राजापरु नगरपालिका वडा नं. १० कोर्ठयाघाटसबि गनुवपने देम्ितछ । जंगिी जनावरिे ववशेष 
गरर वडा नं. १,२,३,४ र ६ िाई उच्च जोम्ििा तथा अतय वडाहरु िध्यि जोम्िििा रहेको छ ।   

बढ्दो शहरीकरण, िवन लनिावण आचारसंवहताको पािनािा, सचेतना र पूवव तयारीका गलतववलधहरुिा किी जस्ता 
कारणिे िकूबपको जोम्िि र्दनानरु्दन थवपदो िििा रहेको छ । यस प्रकोपबाट साववजलनक तथा नीम्ज 
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िौलतक संरचनाहरु बढी जोम्िििा रहेका छन ्जसिे िालनसको ितृ्य ुतथा घाईते हनु,े स्वास््यिा प्रत्यक्ष असर 
हनुे, म्जववकोपाजवनिा सिस्या जस्ता जोम्ििहरु उच्च रहेको छ । सचेतनाको अिाव, िापरवाही र एकै स्थानिा 
जोलडएर बनेका घरहरु, प्रज्विनम्शि लनिावण सािाग्रीको प्रयोगबाट बनेका घरहरु, परबपरागत सोच, गइुठाँिाई 
इतधनका रुपिा प्रयोग गररन ेपरबपरा र असरुम्क्षत ववद्यतु प्रयोजन गने अभ्यासका कारण आगिागी पालिकाको 
अको प्रकोपको रुपिा रहेको छ । बढ्दो जनसंख्या, लनयलित सरसफाईको अिाव, शौचािय प्रयोगिा किी, 
अब्यवम्स्थत ठोस तथा तरह फोहर ब्यवस्थापन संयतत्र, ढि लनकासको सिस्या, पानी लनकासको सिस्याबाट 
लसम्जवत डवुानको सिस्या, िौसििा आएको फरकपना, िानपीन ब्यवहारिा आएको पररवतवन, ििुा िाद्य पदाथवको 
वेचवविन तथा प्रयोग, सचेतनािा आिाव र सेवा पहुँचिा अिाव जस्ता कारणिे ववलिन्न सिदुायहरु स्वास््य 
सिस्याबाट गजु्रकेो पाइतछ जसिे झाडापिािा, डेग,ँ आिाँ तथा छािाजतय रोगहरु जस्ता सिस्याहरुिाई थप 
सिस्याको रुपिा लसजवना गरेको छ । बढ्दो सवारी चाप, अब्यवम्स्थत सवारी पावकव ङ, ट्रावफक लनयिबारेको 
सचेतनािा किी तथा िापरवाही, साघुरँा सडक र सडक पनुलनिावण तथा सधुारिा किजोरीका कारण सडक 
दघुवटना पालिकाकाको अको सिस्याको रुपिा रहेको छ । िौसिा आएको पररवतवनका कारण ववगत ५(६ 
वषव यताबाट बढ्न गएको म्चसोपना र जाडो सियिा िएका वृवद्धका कारण, िौसिी सचुना पहुँचिा अिाव र 
पूववतयारीको किीिे म्शतिहर यस पालिकाको अको प्रििु सिस्याको रुपिा देिा परेको छ । यस्तै िौसलि 
हावाहरुी अन्नबािीिा पाने प्रिावका कारण यी सिस्याहरुिे पालिकाको म्जववकोपाजवनिा प्रत्यक्ष प्रिाव गने 
गरेको देम्ितछ ।  

2.४ सबिाव्य प्रकोप तथा सबिाववत प्रिाव क्षते्र 

यस गाउँपालिकाका ६ वटा िध्य वडा न १ अततगवत सरिोि, िठेरा, वनिेत, बगहीपरु र वडा न २ का 
वटकुलिगढ, राम्जपरु, वनघशु्रा, वडा न ३ का सनक्ट्टी, बनक्ट्टी, िोहारपरु,  वडा न ४ का ढुकुलनया, गर्द्दटोि, 
िल्िागाउँ, िोम्ल्टबजार, वडा न ५ का लबतरा, वनजररया, स्याउिीवजार तथा वडा न ६ सोनाहाफाँटा, गलुप्तपरु, 
सैजना-वाजपरु लबशेष गरर बाढी तथा ढुवानका जोम्िि वाट जोम्िििा रहेका छन।् ववश्वव्यापी िहाव्याधी 
कोलिड-१९ को असर सबै वडािा रहेको िएता पलन उच्च प्रिाव यसै गेरुवा गाउँपालिकाको सबै वडािा 
यसको जोम्िि बढी देम्ितछ। हावाहरुी, शीतिहर, अलसनापानी, िडेरीबाट प्राय्ः सबै वडाहरूिा असर पनव 
सक्छ। जङ्गिी जनावर आतंक यस गउँपालिकाका वडा ६, ४, ३, २ र १ िखु्य जोम्िि िा रहेका छन  र 
सवै वडाहरुिा छाडा पशचुौपायाबाट जनधनिा िाद्यवािीहरुको क्षलत हनु े सबिावना देम्ितछ। वनिा हनु े
आगिागीबाट सवै वडाहरूिा असर पने देम्ितछ। िकूबपबाट हनु सक्ने क्षलतबाट िन ेसबै वडाहरू र जनसंख्या 
प्रिाववत हनुे अवस्था छ।  

2.५ प्रकोपहरुको सबिाव्य जोम्िि ववश्लषेण 

यस गाउँपालिकािा रहेका घरहरूको बनावट हेदाव ८ रेक्टर स्केि बयाग्नेट्यडुको िकूबप गएिा कम्बतिा ५० 
प्रलतशत घरहरू बस्न नलिल्ने गरी ित्कन सक्ने सबिावना आंकिन गररएको छ। यस क्षते्रिा बाढी तथा 
डुवानिे ववगत वषवहरूिा धेरै क्षलत गरेको छ। ववगत २०७४ साि ितदा वषवको जम्त्तकै ठूिो वषाव िएिा २५ 
सय घरपररवारहरूका कररव ( १३७५० जना) प्रत्यक्ष प्रिाववत हनुसक्ने देम्ितछ।   
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यस के्षत्रिा जिवाय ुपररवतवनको प्रके्षपण अनसुार िववष्यिा वषाव हनुे र्दनहरू घवटरहेकािे िववष्यिा बाढी वषाव 
ढुवानको जोम्िि बढ्न ेसबिावना देम्ितछ। अब्यवम्स्थत बसोवास तथा किजोर िौलतक संरचना लनिावणको 
िि बढ्दै गएकोिे यसबाट जोम्िि पलन बढ्न सक्ने देम्िएको छ। तसथव, कम्बतिा पलन २८ सय ७४ 
घरधरुी (कररव १५ हजार ८ सय ७ जनसंख्या) िाई आपतकािीन व्यवस्था गनव सक्ने गरी बाढीपवहरोको 
ववपद् पूववतयारी गनव आवश्यक देम्ितछ।  

ववगतको हावाहरुीको प्रवृम्त्त हेदाव यसबाट कररव ५०० घरधरुी (कररब २७५० जनसंख्या) प्रिाववत हनु सक्ने 
सबिावना रहेको छ। त्यसैगरी शीतिहरिे कररब १५८१ जेष्ठ नगररक िालनसहरू, वहउँदे िेलतबािी र 
पशचुौपायाहरू प्रिाववत हनु सक्ने देम्ितछ। हावाहरुी तथा शीतिहरको कारण आवश्यक कपडा र िानेकुराको 
अिाव िई बाह्य सहयोग चावहने जनसङ्ख्या कररव २२ सय अनिुान गररएको छ।  

सखु्िा/िडेरीिे वषेनी अन्नबािी उत्पादनिा कलि आएको देम्ितछ। वहउँद याििा पानीको िूि र ताितिैया 
सकु्दै गएको र बढ्दो तापििको कारणिे िववष्यिा यस के्षत्रिा सखु्िा/िडेरीको अवस्था झन ्जवटि हनु 
सक्नेछ। अनिुालनत ७ सय पररवारका कररव ३८५० सय जनसङ्ख्याका िालग िडेरीका कारण हनुे ववपद्  
पूववतयारी गनुव पने हनु सक्दछ।  

वन जङ्गि ववनाशका कारण पयावप्त िानकुेराको अिाविा जङ्गिी जनावर वस्तीिा आउने िि बढेको र यसबाट 
अन्नबािी नोक्सानीका घटना बवढरहेको गनुासाहरू आउने गरेका छन।् िववष्यिा बाढी, सखु्िा/िडेरी, 
आगिागी, लिचाहा प्रजातीको वनस्पतीको प्रकोप आर्दका कारण वनिा जनावरको िालग आवश्यक चररचरन 
तथा वासस्थानको थप ववनाश िई िेलतबािी र वस्तीिा जङ्गिी जनावरहरू आउन ेिि अझ बढ्न सक्ने 
देम्ितछ। यसबाट िानव तथा वतयजततबुीच िति बढ्दै जानसक्ने सबिावना देम्िएको छ। हरेक वषव िडेरी 
िगातार बढ्दै गएिा कलतपय वतयजततकुो सङ्ख्या घट्ने वा िालसन सक्ने सबिावना सिेत रहेको छ। 
संरक्षणका प्रयासहरूिे िानव-वतयजतत ुिति सिाधान गनव सवकने हुँदा यस तफव  ववशेष ध्यान र्दन जरुरी 
देम्िएको छ। िानव-वतयजतत ुितिबाट वावषवक ५ देम्ि ७ को ितृ्यू हनुे २५ ितदा वढी घाईते, हनुाका साथै 
कररव रु २ करोड बराबरको  बराबरको सबपम्त्तको क्षलत हनु सक्न ेसबिावना देम्ितछ।  

ववकास तथा जीववकोपाजवनको िालग गररन ेवियाकिापहरु जोम्िि तयूनीकरण गने, उत्थानशीि क्षिता अलिववृद्ध 
गने र जिवाय ुपररवतवनको असरको सािना गनव अनकूुि हनुेगरी सञ्चािन गने व्यवस्था नलििाएसबि अतय 
प्रकोपहरूबाट पलन यस गाउँपालिकािा जोम्िि बढ्ने सबिावना देम्ितछ। 

2.६ पूववसूचना प्रणािीको अवस्था 
यस गाउँपालिकािा बाढी प्रकोपको पूववसूचना प्रणािी स्थापना गररएको छ । बाढी पूववसूचानका िालग कणाविी 
नर्दिा गेज स्टेशनको स्थापना गरर जि तथा िौसि ववज्ञान वविाग वाट गेज ररडरको व्यवस्था गरेको छ र 
यस गेरुवा गाउँपालिकाका वाढी वाट संकटासन्न सिदुायहरु १५ वट सिदुायहरुिा पूवव सूचना कायवदि गठन 
गरर सिदुायिा आधाररत वाढी पवुव सूचनाकोपलन ववकास िएको छ । यसै वषव देम्ि स्थानीय आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतरिे म्जल्िा, प्रदेश तथा राविय आपत् कािीन कायवसञ्चािन केतरसँग सबपकव  स्थावपत गरी सूचना 
आदान प्रदान गने गररएको छ। र ववपद् व्यवस्थापनिा कायव गनवका िालग एक जना ववपद् सबपकव  व्यम्त्त 
तोवकएको छ । तल्िो तटीय के्षत्रिा बस्ने सिदुायिे िालथल्िो तटीय के्षत्रिा बस्ने सिदुायबाट नदी सतह 



 

16 

 

 गेरुवा गाउँपालिका ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 
  

गेज ररडरिाई लसधै सबपकव  गरी सूचना प्राप्त गने गररएको छ ।यस पलिकािे पूवव सूचना प्रणािीको ववकास 
गनवका िालग वजेट ववलनयोजन गरर अवस्यक कयव अलधवाढाएको छ । 

2.७ नीलतगत,कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था 
यस गेरुवा गाउँपालिकाको ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफ ३ को २ विोम्जि 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत गठन गररएको छ। सलिलतिा हाि रहेका पदालधकारीहरूको वववरण अनसूुची-
८ िा संिग्न छ। स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत अततगवत ७ वटा ववषयक्षेत्र हेनव अगवुा संस्था तोकी  
सबबम्तधत ववषयक्षते्रको योजना तजुविा र सितवयको म्जबिेवारी प्रदान गररएको छ। ववषयक्षेत्रका अगवुा संस्था 
र लतनिा कायवरत पदालधकारीहरूको वववरण अनसूुची-९ िा संिग्न गररएको छ।  

यस गाउँपालिकािा वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा/इकाई स्थापना गररएको छ। सवै वडािा 
वडास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत गठन गररएको छ। यस गाउँपालिकािा ववपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना 
गररएको छ। सो कोषिा आलथवक वषव २०७९/८० को िालग गाउँपालिका र अतय श्रोतबाट गरी रकि रु. 
५० िाि जबिा िएको छ। कोष सञ्चािन तथा पररचािनको िालग स्थानीय ववपद्  व्यवस्थापन कोष सञ्चािन 
कायवववलध तजुविा गररनछे छ। यस वाहेक गाउँपालिकािा ववपद् व्यवस्थापन सबबतधी नीलत, ऐन, लनयि, 
िागवदशवन तथा आवश्यक िागवदशवनहरू बनकेा छन।्  

2.८ ववषयक्षते्र तथा कायव म्जबिेवारी 
यस गेरुवा गाउँपालिका स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको लिलत २०७८ चैत्र २२ गतेको वैठक वाट ववपद् 
पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुविा र कायावतवयनका िालग देहाय बिोम्जिका ७ वटा ववषयक्षेत्र लनधावरण 
गरी देहाय बिोम्जिका कायव म्जबिवेारी प्रदान गरेको छ र गाउँपालिकािा रहेका सबबम्तधत ववषयगत 
शािाहरुको अगवुाइिा ववषयगत के्षत्र पररचािनिा जोड र्दने प्रयास गररएको छ । 

ववषयगत के्षत्रका प्रििु उदेश्य देहाय अनसुार रहेका छन । 

• १ के्षत्रगत रुपिा िानववय सहयोग िाइ प्रिावकारी बनाउने ।  

• २ आपत्कालिन पवुवतयारीिाइ चसु्त र कायावतवयन योग्य बनाउने ।  

• ३ ववषयगत के्षत्रका सिस्याको िेिाजोिा र सिाधानका उपायको िालग ववशषेज्ञ पररचािन गनुव 
• ४ सितवय र साझेदारी अलिवृवद्ध गनुव 
• ५ क्षेत्रगत ज्ञान लसप र प्राववलधको प्रिावकारी कायावतवयन गनव   

लस.नं. ववषयक्षेत्र नेततृ्व गने लनकाय 
 

१ 
सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज 
तथा उद्धार के्षत्र 

स्थानीय ववपद व्यवस्थापन 
सलिलत  

 

२ िाद्य तथा कृवष के्षत्र कृवष उपशािा   

3 स्वास््य पोषण WASH क्षेत्र 
स्वास््य तथा सािाम्जक 
ववकास शािा  
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४ 
आपत् कािीन आश्रय तथा गैर–
िाद्य सािग्री के्षत्र 

प्रशासन शािा, नेरेसो उपशािा 
 

५ संरक्षण तथा सूरक्षा के्षत्र 

 िवहिा, बािबालिका, 
जेष्ठनागररक तथा 
सिाजकल्याण उप शािा  

 

६ आपत् कािीन म्शक्षा के्षत्र 
म्शक्षा, यवुा तथा िेिकुद 
शािा 

 

७ शीघ्र पनुिावि के्षत्र पूवावधार ववकास शािा  

2.८.1 सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्र 

यस ववषयके्षत्रिे ववपद्को सियिा सबपूणव सरोकारवािाहरूसँग सितवय कायि गने, ववपद्को अवस्था 
आउनसक्ने पूववसूचना प्राप्त िएपलछ स्थानीय सञ्चार िाध्यिबाट सूचना सबप्रषेण गने, प्रकोपको कारण सिस्यािा 
परररहेका वा घाईतेिाई उद्धार गने, हराएकाहरूको िोजी गने, िालनसको ितृ्य ु िएिा सनाित गरी शव 
व्यवस्थापन (वा हस्ताततरण) को प्रवतध लििाउने, पीलडतहरूिाई राहत ववतरण गने जस्ता म्जबिेवारी लनवावह 
गनेछ।  

 

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँ कायवपालिका जिान लसंह के.सी. अध्यक्ष संयोजक  9848152015 

9858038111 

२. गाउँ कायवपालिका ववष्ण ुप्रसाद गरुुङ प्र.प्र.अ. सदस्य 9858090441 

३. इिाका प्रहरी कायाविय 
पातािार 

नवराज सनुार  स्थानीय प्रििु सदस्य 9858090111 

४. शशस्त्र प्रहरी बि  आम्शष रावत स्थानीय प्रििु सदस्य ९८५१२७२४८० 

५. वडा प्रलतलनलध वडा नं. ३ लनिवि थारु वडा अध्यक्ष सदस्य 9848031873 

६. नेपाि रेडिकस सोसाइटी नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

७. स्वास््य तथा सािाम्जक 
ववकास शािा  

नारायण प्रसाद िण्डारी प्रििु सदस्य 9848449134 

८ पत्रकार प्रलतलनलध सततोष पौडेि प्रलतलनलध सदस्य 9858065818 



 

18 

 

 गेरुवा गाउँपालिका ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 
  

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

९ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 

2.८.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्र 

यो ववषयके्षत्रिे ववपद् को अवस्थािा पीलडतहरूिाई तत्काि िानेकुरा, ववस्थावपत िई म्शववरिा बसेकािाई 
चािि, दाि, ननु, तेि आर्द िाद्य सािग्री उपिब्ध गराउने, िानेकुरा पकाउनको िालग आवश्यक प्रवतध 
लििाउने र कृवष के्षत्रिा िएको क्षलत वववरण तयार गने म्जबिेवारी लनवावह गनेछ।  

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँ कायवपालिका एलिशा िड्का कृवष 
उपशािा 

संयोजक  9868105286 

२. नेपाि रेडिकस सोसाइटी नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

३. इिाका प्रहरी कायाविय 
पातािार 

नवराज सनुार प्रििु सदस्य 9858090111 

४. वडा प्रलतलनलध वडा नं. २ कृष्ण थारु वडाध्यक्ष सदस्य 9858027184 

५. सािदुावयक वन उपिोिा 
िहासंघ  

लिन बहादरु साँवद अध्यक्ष सदस्य 9848440255 

६. उद्योग बाम्णज्य संघ तेजराज बजगाँई अध्यक्ष सदस्य 9868048190 

७. ववद्यािय प्रलतलनलध, कुन ै
ववद्यािय वाट १ जना  

प्रकाश शाही प्र.अ सदस्य 9864948001 

८ लसएसलडआर–स्थानीय संस्था 
प्रलतलनलध 

बसतती चौधरी वफल्ड 
सहायक 

सदस्य 9848016016 

९ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१० सोनाहा ववकास सिाज रत्न केसी पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9857824403 

११ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 
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2.८.3 स्वास््य  पोषण तथा िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धवन क्षते्र 

यस ववषयके्षत्रिे ववपद् िा घाईते िएकाहरूको प्राथलिक उपचार गने, िहािारी हनुबाट बचाउन े ववलधहरू 
अविबवन गने, म्शववरिा उपचार गनव नसवकन े प्रकृलतका स्वास््य सिस्या िएका ववरािी वा घाईतेिाई 
अस्पतािसबि परु् याई स्वास््य उपचारको सलुनम्श्चतता गने, िवहिा तथा बािबालिकािा पोषणको किी िएिा 
त्यसबाट हनुसक्ने सियस्याबारे पीलडत र सरोकारवािािाई सचेत गने जस्ता म्जबिवेारी लनवावह गनेछ। साथै 
यस ववषयके्षत्रिे कोलिड-१९ िगायतका िहाव्याधीको संििण, रोकथाि र व्यवस्थापनको कायव सिते गनेछ। 

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँपालिका स्वास््य शािा  नारायण प्रसाद िण्डारी शािा प्रििु संयोजक 9848449134 

२. िानेपानी सरसफाइ एकाइ राि बहादरु काकी प्रििु 
प्रलतलनलध 

सदस्य 9858080041 

३. नेपाि रेडिस सोसाइटी नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

४. वडा प्रलतलनलध नं ६ वडा  कृष्ण गोपाि चौधरी वडाध्यक्ष सदस्य 9858027115 

५. स्वास््य चौकी, पातािार िपेुतर बहादरु शाही इतचाजव सदस्य 9812532450 

६. स्वास््य चौकी, गोिा बसतती शाही इतचाजव सदस्य  

७. स्वास््य चौकी, पशपुलतनगर सोि प्रसाद चौधरी इतचाजव सदस्य 9802554793 

८ स्वास््य चौकी, िनाउ राजेतर साह इतचाजव सदस्य 9858020295 

९ पोषणिा कायवरत गैसस 
प्रलतलनलध  

साववत्रा शाही संयोजक  सदस्य 9848274316 

१० लसएसलडआर–स्थानीय संस्था 
प्रलतलनलध 

बसतती चौधरी वफल्ड 
सहायक 

सदस्य 9848016016 

११ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१२ सोनाहा ववकास सिाज रत्न केसी पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9857824403 

१३ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 
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2.८.४ आपत् कािीन आश्रय तथा गैर–िाद्य सािग्री क्षते्र 

यो ववषयके्षत्रिे ववपद् को कारण घरिा क्षलत पगुी बस्न नसक्ने अवस्थािा रहेका पीलडतहरूिाई आपत् कािीन 
आश्रय वा बासको िालग अस्थायी संरचना लनिावण गने, पीलडतहरूिाई लत्रपाि, िाँडाकँुडा, ित्ताकपडा जस्ता 
गैर–िाद्य सािग्री ववतरण गने म्जबिवेारी लनवावह गनेछ।  

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँ कायवपालिका कुन नारायण चौधरी प्रशासन 
शािा प्रििु 

संयोजक 9858038110 

२. नेपाि रेडिकस सोसाइटी नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

३. इिाका प्रहरी कायाविय 
पातािार 

नवराज सनुार प्रििु सदस्य 9858090111 

४. वडा प्रलतलनलध वडा नं. ४ िहेतर प्रसाद चौधरी वडाध्यक्ष सदस्य 9858025181 

५. सािदुावयक वन उपिोिा 
िहासंघ  

लिन बहादरु साँवद अध्यक्ष सदस्य 9848440255 

६. उद्योग बाम्णज्य संघ तेजराज बजगाँई अध्यक्ष सदस्य 9868048190 

७. ववद्यािय प्रलतलनलध, कुनै 
ववद्यािय वाट १ जना  

प्रकाश शाही प्र.अ सदस्य 9864948001 

८ लसएसलडआर–स्थानीय संस्था 
प्रलतलनलध 

बसतती चौधरी वफल्ड 
सहायक 

सदस्य 9848016016 

९ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१० सोनाहा ववकास सिाज रत्न केसी पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9857824403 

११ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 

 

2.८.५ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्र 

यस ववषयके्षत्रिे ववपद् को सियिा िवहिा, गिववती िवहिा, सतु्केरी, अपाङ्गता िएका व्यम्िहरू, म्शश,ु 
बािबालिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिाई संरक्षण गने, उनीहरूको आवश्यकता बिोम्जिका सरसािानहरू जस्तै्ः सेनेटरी 
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प्याड, िेिकुदका सािान आर्द उपिब्ध गराउने, घरपररवारका सदस्य गिुाएकाहरू तथा ववपद्का कारण 
त्रलसत व्यम्िहरूिाई िनोसािाम्जक परािशव सेवा र्दने र वहंसाििु वातावरण लसजवना गने जस्ता म्जबिेवारी 
लनवावह गनेछ।  

ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँपालिका िवहिा तथा 
बािबालिका उपशािा 

रिा पनु िगर उप शािा 
प्रििु 

संयोजक 9858088818 

२. इिाका प्रहरी चौकी  नवराज सनुार प्रििु सदस्य 9858090111 

३. नेपाि रेडिकस सोसाइटी 
उपशािा 

नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

४. अपाङ्ग प्रलतलनलध  उपशािा 
सिापलत 

सदस्य  

५. जेष्ठ नागररक प्रलतलनलध   सदस्य  

६. वडा प्रलतलनलध वडा नं. १ किव प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष सदस्य 9848271592 

७. ववद्यािय प्रलतलनलध लिि बहादरु िड्का प्रअ सदस्य 9858026551 

८ वव.ब्य.स. प्रलतलनलध र्दनेश कुिार चौधरी पशपुलत िावव  सदस्य 9858027586 

९ सािाम्जक सरुक्षा बशतुधरा थारु अपरेटर सदस्य 9866647766 

१० सािाम्जक सरुक्षा जोधीराि चौधरी सहायक सदस्य 9848113970 

११ बाँके यनुेस्को क्िव संम्जता ररजाि पालिक 
प्रििु 

सदस्य 9848087450 

१२ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१३ सविय यवुा क्िव लनश्चि तयौपान े  सदस्य 9864369954 

 

2.८.६ आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्र 

यस ववषयके्षत्रिे ववपद्को कारण ववद्यािय तीन र्दनितदा बढी बतद िएिा ववद्याथीहरूिाई आपत् कािीन म्शक्षाको 
व्यवस्था गने, प्रकोपिे ववद्याथीको पठनपाठनका शैम्क्षक सािग्री हराए वा क्षलत परु् याएिा सोको व्यवस्था गने 
र ववद्याियको म्शक्षण सािग्रीहरू नष्ट िएिा पनु्ः व्यवस्था गने म्जबिवेारी लनवावह गनेछ। 
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ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँपालिका म्शक्षा शािा नवराज अलधकारी शािा प्रििु संयोजक 9846360253 

२. वडा प्रलतलनलध वडा नं. ५ धिव प्रकाश थारु वडाध्यक्ष सदस्य 9858038122 

३. वडा प्रलतलनलध वडा नं. ३ लनिवि थारु वडाध्यक्ष सदस्य 9848031873 

४. ववद्यािय प्रलतलनलध लिि धािी प्र.अ. सदस्य 9848067455 

५. वव.ब्य.स. प्रलतलनलध कैिाश दवहत अध्यक्ष सदस्य 9802556132 

६. म्शक्षक अलििावक संघ सलुनता चौधरी ववद्यािय सदस्य 9868216819 

७. नेपाि रेडिस सोसाइटी 
उपशािा प्रलतलनलध 

नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

८ म्शक्षक िाहासंघ प्रलतलनलध नारायण पौडेि प्रअ, सदस्य 9858029112 

९ स्थानीय सञ्चारकर्िी सततोष पौडेि पत्रकार सदस्य 9858065818 

१० म्शक्षा क्षेत्रिा कायवरत गैसस 
प्रलतलनलध 

रत्न केसी क्यिबजबद
ष्पबक 
कबmबव 

सदस्य 9857824403 

११ लसएसलडआर–स्थानीय संस्था 
प्रलतलनलध 

बसतती चौधरी वफल्ड 
सहायक 

सदस्य 9848016016 

१२ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१३ सोनाहा ववकास सिाज रत्न केसी पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9857824403 

१४ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 

 

2.८.७ शीघ्र पनुिावि क्षते्र 

यस ववषयके्षत्रिे ववपद्को कारण अवरूद्ध हनु पगेुका अत्यावश्यक सेवाहरू (जस्तै्ः सडक, ववद्यतु, िानेपानी, 
टेलिफोन) तत्काि सचुारू गने र त्यस्ता सेवा प्रदान गने लनकायका कायावियहरूिा क्षलत पगेुिा वैकम्ल्पक 
व्यवस्था गने, सािाम्जक आलथवक पूवावधार र अवस्थािाई चिायिान बनाई जनजीवनिाई सािातय बनाउन े
म्जबिेवारी लनवावह गनेछ। 
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ि.सं. लनकाय तथा संस्था नाि पद म्जबिेवारी सबपकव  

१. गाउँपालिका पवुावधार ववकास 
शािा 

टंकर रोकाया शािा प्रििु संयोजक 9868252424 

२. वडा प्रलतलनलध वडा नं ४ िहेतर प्रसाद चौधरी वडाध्यक्ष सदस्य 9858024181 

३. वडा प्रलतलनलध वडा नं २ इश्वर ववक कायवपालिका 
सदस्य 

सदस्य 9845566729 

४. नेपाि रेडिस सोसाइटी 
उपशािा प्रलतलनलध 

नरेतर प्रसाद पाण्डे उपशािा 
सिापलत 

सदस्य 9848490825 

५. नेपािी कांग्रसे प्रिे रावि सिापलत सदस्य 9858025963 

६. नेकपा िाओवादी दसीराि चौधरी अध्यक्ष सदस्य 9848073182 

७. नेकपा एिािे नतुन चौधरी अध्यक्ष सदस्य 9848370328 

८ अतय राजनतैीक दि 
प्रलतलनलध– नकेपा एस 

हकव  बहादरु शाही सम्चव सदस्य 9868293090 

९ उद्योग बाम्णज्य संघ तेजराज बजगाँई अध्यक्ष सदस्य 9868048190 

१० स्थानीय उद्योगी व्यवसायी लतिक धािी व्यवसायी सदस्य 9858022347 

११ लसएसलडआर–स्थानीय संस्था 
प्रलतलनलध 

बसतती चौधरी वफल्ड 
सहायक 

सदस्य 9848016016 

१२ किैया िवहिा जागरण 
सिाज 

राििाि थारू पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9848073273 

१३ सोनाहा ववकास सिाज रत्न केसी पररयोजना 
अलधकृत 

सदस्य 9857824403 

१४ स्थानीय आपतकालिन कायव 
संचािन केतर 

प्रकाश शिाव ववपद सबपकव  
व्यम्ि 

सदस्य 9858021824 

 

 

िालथ उम्ल्िम्ित ववषयक्षते्र अततगवत वियाशीि रहेका सरोकारवािा लनकाय तथा संस्थाहरूको वववरण अनसूुची-
१० िा संिग्न गररएको छ। 



 

24 

 

 गेरुवा गाउँपालिका ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 
  

पररच्छेद तीन 

पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
3.1 सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद्को म्स्थलतिा प्रलतकायव गलतववलधहरू सियिै कायावतवयन गनव संस्थागत क्षिता िेिाजोिा गरी सोको तयारी 
आवलधक रुपिा अद्यावलधक गनव जरुरी हतुछ। सािातय पूववतयारी सबबतधी कायवहरुिा ववपद् घटना अगावै 
प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने जोम्िि तयूनीकरण, पूववतयारी र ववपद् प्रलतकायव गनव संस्थागत तथा िौलतक 
संरचना, िेम्शन र औजार, सीप ववकास, जनचेतना, कृलत्रि घटना अभ्यास जस्ता वियाकिापहरु सिावेश गररएका 
छन।् यस ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना अद्यावलधक गनुव पलन ववपद् पूववतयारी कायव नै हो। ववपद् 
प्रलतकायवका कायवहरूिाई प्रिावकारी बनाउन ववषयक्षते्रगत रुपिा सािातय पूववतयारीको कायवयोजना देहाय 
बिोम्जि हनुे गरी तजुविा गररएको छ: 

3.1.1 सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको 
सािातय पूववतयारी सबबतधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

स्थानीय आपत्कालिन कायव 
संचािन केतरको स्थापान  

असार िसातत 
लित्र  

गाउँपालिका 
पररसर 

१ स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 

अतय सहयोगी 
सस्था 

२ 

स्थानीय आपत्कालिन कायव 
संचािन केतरका िालग किवचारी 
व्यवस्थापन  

असार िसातत 
लित्र 

गाउँपालिका 
पररसर 

सहायक 
स्तरको १ 
जना किवचारी  

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 

अतय सहयोगी 
सस्था 

३ 

ववपद्  पूववतयारी तथा प्रलतकायव 
योजना अद्यावलधक गने 

प्रत्येक वषव 
असार िसातत 
सबि 

गाउँपालिका प्रत्येक 
आलथवक 
वषविा 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत 

४ 
िनसनु पूवव तयारी तथा प्रलतकायव 
योजना लनिावण गने  

प्रत्येक वषव 
असार िसातत 
सबि 

गाउँपालिका प्रत्येक 
आलथवक 
वषविा 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

५ 

 

ववपद्का कारण वाट िएको 
क्षलतको िेिाजोिा सिहु सवै 
वडा हरुिा गठन गने ३ सदस्य 
टोिी (स्थानीय तह प्रलतलनलध, 

रेडिस, नेपाि प्रहरी)  लनिावण गने 
र  तालिि आयोजना गने । 

प्रत्येक वषव 
जेष्ठ 
िवहनाको 
पवहिो हप्ता  

गाउँ पालिका 
र हरेक 
वडािा 

हरेक वडािा 
एक एक 
वटा र उि 
त्याङ्क 
व्यवस्थापन 
गनवका िालग 
गाउँपालिका
िा एक 
टोिी 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत, वडा 
स्तरीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 

स्थानीय रेडिस 
अतय सहयोगी 
लनकाय  

६ 

 

क्षलत िेिाजोिा गनव ववस्ततृ 
घरधरुी सवेक्षण फाराि तयार गने 
तथा सवै वडािा ववतरण गने  

जेष्ठ िवहना 
लित्र 

गाउँपालिका ५ हजार प्रलत स्वास््य तथा 
सािाम्जक ववकास 

शािा 

७ 

 

ववपद्को सियिा प्रयोग हनुे अतय 
फारि िगायतका कागजात 
तयारी तथा अद्यावलधक गने 

प्रत्येक वषव 
िनशनु पवुव 
सबि 

 

गाउँपालिका  १ हजार प्रलत वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ 

८ 

जिजतय  िोज तथा उद्धारका 
िालग टोिी गठन गने  

प्रत्येक वषव 
कालतवक सबि 

वडा तहिा 

 

हरेक वडािा 
एक ६ 
जनाको सिहु 

 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ, वडा 
कायाविय, ववषयक्षेत्र , 

अतय सहयोगी सस्था 

९ 

 

िोज तथा उद्धारका िालग गर्ठत 
टोिीको लनलित्त तालिि आयोजना 
गने र पररचािन हनुे प्रविया 
लनधावरण गने 

प्रत्येक वषव 
पौष सबि 

 

वडा तहिा 

 

हरेक वडािा 
एक 

 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ, सूरक्षा 
लनकाय, ववषयक्षते्र 

 

१० 

 

िोज तथा उद्धार सािग्रीहरू 
िररद, िण्डारण, ििवत र 
व्यवस्थापन गने 

लनरततर लनरततर हरेक वडािा 
कम्बतिा एक 
सेट 

गाउँपालिका, 
स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 



 

26 

 

 गेरुवा गाउँपालिका ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७९ 
  

ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

सलिलत, अतय 
सहयोगी सस्था 
 

११ 

 

िोज तथा उद्धारका िालग प्रयोग 
गनव सवकन े सवारी साधनहरू र 
एबबिेुतसहरूको सूची र सबपकव  
व्यम्िको वववरण तयार गने 

लनरततर गाउँपालिका  ३ वटा 
एबविेुतस 

 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ, स्वास्थ 
तथा सािाम्जक 
ववकास शािा, 
LEOC 

 

१२ 

बाढी, तथा अतय ववपद् वाट बच्न 
र बचाउन सरुम्क्षत स्थानको 
पवहचान गरी अध्यावलधक सूची 
तयार गने 

लनरततर वडा अनसुार 

 

आवश्यकता 
अनसुार हरेक 
वडािा 

 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ , LEOC 

 

१३ 

आपत् कािीन अवस्थािा प्रयोग 
गने स्थिहरूको सूची स्थानीय 
राजपत्रिा प्रकाम्शत गने 

तत्काि सरुु 
गरी लनरततर 

 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनसुार 

प्रत्येक 
वडािा 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ, वडा 
कायाविय 

१४ 

आपत् कािीन अवस्थािा आश्रय 
स्थिका रुपिा प्रयोग गने 
स्थानको िालग चावहने िौलतक 
पूवावधार र सेवाहरू लनिावण, 

लबस्तार गने 

 

तत्काि सरुु 
गरी लनरततर 

 

तोवकएको 
िापदण्ड 
अनसुार 

 

प्रत्येक 
वडािा 

पूवावधार ववकास 
शािा, वडा 
कायाविय, 
ववषयक्षेत्र, वडा 
स्तररय ववपद् 
व्यवस्थाप सलिलत 

१५ 

ववपदबाट सिदुायिाई सरुम्क्षत 
राख्न आपत् कािीन आश्रय 
िवनहरू लनिावण गने 

आवश्यिा 
अनसुार 

हरेक वडािा 
जोम्िििा 
रहेको 
सिदुाय 
नम्जक 

 

४ वटा पूवावधार ववकास 
शािा र 
सबबम्तधत वडा 
तथा सहयोगी 
सस्थाहरु 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१६ 

बाढी, जंगिी जनावर आतंक 
शीतिहर, हावाहरुी, िकूबप, 

चट्याङ, आगिागी आर्द 
प्रकोपहरूबाट सिदुायिा 
पनवसक्ने असर र सोबाट बच्न े
उपायहरूका बारेिा 
जनचेतनािूिक कायविि 
सञ्चािन गने 

लनरतत गाउँपालिका
िा सञ्चालित 
एफ.एि, 
पत्रपलत्रका, 
िाईवकङ् 
आर्द, 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 
कम्बतिा २ 
पटक 

, वडा कायाविय, 
सिदुाय स्तररय 
ववपद् व्यवस्थाप 
सलिलत, ववपद् 
कायव दि रेडिस 

१७ 

िालनसको ज्यान लिनसक्ने जङ्गिी 
जनावरहरू (जस्तै्ः जङ्गिी हात्ती, 
बाध गैंडा आर्द) बस्तीिा प्रवशे 
गरेिा सबबम्तधत सिदुायिाई 
म्शघ्र सूचना र्दने प्रणािीको 
ववकास गने 

लनरततर वडा न 
१,२, ३, 
४,५,६, 

वडािा एक 
सूचना 
प्रणािी 

वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन 
इवकाइ, वडा 
कायाविय, 

सिदुाय, ववषयके्षत्र, 

बर्दवया राविय 
लनकुञ,अतय 
सहयोगी लनकाय 

१८ 

िोज तथा उद्धारिाई प्रिावकारी 
बनाउन तथा उपल्वध स्रोत 
साधको अवस्था जचँ गकाव िालग  
प्रकोपिा आधाररत कृलत्रि घटना 
अभ्यास गने÷गराउन े

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 

गाउँपालिका 
तथा वडािा 

प्रििु 
प्रकोपको 
िालग वषविा 
कम्बतिा एक 
एक पटक 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत, CSDR, 

रेडिस अतय 
सहयोगी लनकाय 

१९ 

ववपद्को पवुव सूचना तथा सूचना 
वरघर िाइ तालिि   

प्रत्येक वषव 
िनशनु पवुव 
सबि 

 

सवै वडका 
वरघर हरु 
िाइ  

३ पटक  स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत, Unicef , 

रेडिस अतय 
सहयोगी लनकाय 

 

3.1.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुवपने िाद्य तथा कृवष के्षत्रको सािातय पूववतयारी सबबतधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य 
म्जबिेवार 

लनकाय/संस्था 

१ 

तयारी िानेकुराका िालग तत्काि 
िररद गनव सवकने गरी पसिहरू 
पवहचान गने वा अनवुतध करार गने 

िनशनु पवुव गाउँपालिका कम्बतिा ३ वटा 
ठूिा पसि वा 
उद्योग 

कृवष उपशािा, 
वडा कायाविय 

२ 

ववपद् बाट प्रिाववत हनुसक्न े
जनसङ्ख्याको आधारिा िाद्य 
सािग्री (चािि, दाि, तेि, ननु 
आर्द) िण्डारण गने 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय जेष्ठ 
िवहना 
अगावै 

गाउँपालिका  वषवको २ पटक कृवष उपशािा,  
ववषयक्षेत्र 

३ 

ववपद्को अवस्थािा िाद्यान्न िररद 
तथा आपूलतवका िालग सबिाव्य 
उद्योगहरू पवहचान गने साथै 
सहयोग लिन सवकन े कायाविय, 

संस्थाहरूसँग सितवय गने 

लनरततर गाउँपालिका आवश्यकता 
अनसुार वषवको 
१ वा २ पटक 

कृवष उपशािा, 
ववषयक्षेत्र 

४ 

ववपद्को सियिा िाद्य सािग्री 
ववतरण गने तौरतररका÷प्रविया बारे 
ववषयक्षेत्रका सदस्यहरू बीच 
छिफि कायवशािा तथा कृलत्रि 
घटना अभ्यास गने 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय 
अगावै 

वडास्तर िखु्य प्रकोपको 
सबिाववत सिय 
ितदा पवहिे 
कम्बतिा १ 
पटक 

कृवष उपशािा,  
ववषयक्षेत्र 

3.1.3 स्वास््य  पोषण तथा िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धवन क्षते्र 

ववपद् घटना अगावै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने स्वास््य पोषण तथा िानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
प्रवद्धवन क्षते्र ववषयक्षेत्रको सािातय पूववतयारी सबबतधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

ववपद् पश्चात तत्काि देिा पने स्वास््य 
सिस्या सिाधानका िालग चावहने 
औषधीहरू िण्डारण गने 

हरेक िवहना, 
औषलधको गणु 
अनसुार 

गाउँपालि
का सवै 
स्वास्थ 
कायाविय 
हरुिा  

५००० जनाको 
िालग 

स्वास््य तथा 
सािाम्जक 
ववकास शािा, 
ववषयक्षेत्र 

२ 

रतु्त प्रलतकायव टोिी (Rapid Response 

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

स्वास््य क्षेत्रको 
प्रोटोकि अनसुार 

वषविा १ पटक स्वास््य तथा 
सािाम्जक ववकास 
शािा, ववषयक्षेत्र 

३ 

प्रलतकायवका िालग आवश्यक दक्ष िानव 
संशाधनको सूची तयार/अद्यावलधक गने 

वडा संख्या र 
जनसंख्या 
अनसुार 

गाउँ/नगरस्तर:३० 
जना वडास्तर: ७ 
जना 

स्वास््य तथा 
सािाम्जक 
ववकास शािा 

४ 

स्वास््य सबबतधी म्शक्षण सािग्रीको 
व्यवस्था तथा स्वास््य म्शक्षाको िालग 
स्वास््यकिीको व्यवस्था गने 

लनयलित वडास्तर हरेक वडािा १ 
पटक 

स्वास््य तथा 
सािाम्जक ववकास 
शािा, 

वडा कायाविय, 
ववषयक्षेत्र 

५ 

कोलिड-१९ िहाव्याधी िगायत िहािारी 
रोकथाि, लनयतत्रण र परीक्षण तथा िोप 
अलियानका  सबबतधी जनचेतना 
अलिबवृद्ध कायविि सञ्चािन गने 

लनयलित जोम्िि 
यिु 
वम्स्तहरु
िा 

वषविा कम्बतिा ३ 
पटक 

स्वास््य तथा 
सािाम्जक ववकास 
शािा, ववषयक्षेत्र 

६ ववपद्को सियिा िानेपानी शवुद्धकरणको 
िालग आवश्यक पने क्िोरीन, वपयषु 
जस्ता औषलधको उम्चत िण्डारण गने। 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 

गाउँपालि
का  

वषविा कम्बतिा 
१ पटक 

िानेपानी तथा 
सरसफाई 
इकाइ, 
ववषयक्षेत्र 

७ सरसफाईका िालग आवश्यक पने सािग्री 
तथा उपकरणहरू उपयिु ठाउँिा 
िण्डारण गने। 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 

वषविा कम्बतिा 
१ पटक 

िानेपानी तथा 
सरसफाई 
इकाइ, 
ववषयक्षेत्र 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

८ िानेपानी ओसाने, जबिा गने र ववतरण 
गने साधनहरू ििवत सबिार गरी चाि ु
अवस्थािा राख्न।े 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 

वषविा कम्बतिा 
१ पटक 

, ववषयक्षेत्र 

९ आपत् कािीन अवस्थािा प्रयोग गनव 
सवकने िानेपानीको श्रोतहरू पवहचान र 
संरक्षण गने  

लनरततर वडा तथा 
सिदुाय
स्तरिा 

हरेक प्रिाववत 
वडाहरु 

िानेपानी तथा 
सरसफाई 
इकाइ, पूवावधार 
ववकास शािा, 
वडा कायविय 
तथा स्थानीय 
सिदुाय 

3.1.४ आपत् कािीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै प्राय्ः सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपत् कालिन आश्रयस्थि र गैरिाद्य सािग्री ववषयक्षते्रको 
सािातय पूववतयारी सबबतधी कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

पालिकािा रहेका ८ वटा 
आपत्कालिन अस्थायी आश्रय स्थि 
घर हरु िाइ थप सवलिकरण गरर 
सवुवधायिु बनाउने ।  

लनरततर सबै वडािा उच्च जोम्िििा 
रहेका  ३ हजार 
जनसंख्या  िाइ 
पगु्ने ।   

पूवावधार ववकास शािा 

र वडा कायाविय अतया 
सहयोगी लनकाय  

२ 

गाउँपालिका स्तररय, गोदाि 
घरहरुको व्यवस्थापन  

आवश्यकता
अनसुार 

गाउँपालिका 
स्तररय 

३ हजार 
पररवारका 
िालग गैर 
िाद्य 
व्यवस्थापनका 
िालग  

गाउँपालिका, 

पूवावधार ववकास शािा, 

नेपाि रेडिस 
सोसाईटी सहयोगी 
लनकाय  
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

२ 

 

ववपद्का सियिा सरुम्क्षत प्रयोग 
गनवका िालग ििुा क्षेत्रको 
व्यवस्थापन र संरक्षण गरी नकसाङ्क 
गने ।  

लनरततर सबै वडािा वडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्बतिा २५ 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने 

पूवावधार ववकास शािा 

र वडा कायाविय अतया 
सहयोगी लनकाय 
रेडिस 

३ 

ववपद् प्रिाववतहरूको िालग अस्थायी 
आश्रय वा बासको व्यवस्था गनव 
आवश्यक सरसािान तथा 
औजारहरूको बतदोबस्ती गने। 

प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय अगावै 

सबै वडािा वडाको कुि 
जनसंख्याको 
कम्बतिा २५ 
प्रलतशत 
जनसंख्यािाई 
पगु्ने  

शहरी ववकास तथा 
िवन लनिावण 
कायावियको सहयोगिा 
पूवावधार ववकास शािा, 
नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 

४ 

 

सबिाववत आपत् कािीन अवस्था 
आईपरेिा तरुूतत िररद गनव सवकने 
गरी अनबुतध करार गने। 

आवश्यकता
अनसुार 

थोक वविेता/ 

िरुा वविेता/ 
सहकारी/ 

ठूिा कृषक 

६ हजार 
पररवारका 
िालग 

गाउँपालिका, 

कृवष शािा, 

नेपाि रेडिस 
सोसाईटी 

५ 

गैर–िाद्य सािग्री सेटहरू िण्डारण 
गने। 

लनरततर गाउँस्तर, गोदाि 
घरहरु 
(Warehouse)  

कम्बतिा 
३००० 
पररवारका 
िालग 

गाउँपालिका, वडा 
कायावयि 

नेपाि रेडिस 
सोसाईटी, ववषयक्षेत्र 

६ 

ववपद् प्रिाववत स्थान वा िुल्िा 
क्षेत्रिा म्शववर सञ्चािन गने स्थानिा 
सवारी साधनको प्रवतध गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका  आवश्यकता 
अनसुार 

वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, 
ववषयक्षेत्र 

७ 

आपत्कालिन सियिा अस्थाइ 
अवास लनिावण गनवका िालग टोिी 
गठन गने तथा उि टोिी िाइ 
तालिि प्रदान गने  

आवश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका  आवश्यकता 
अनसुार 

वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, 
ववषयक्षेत्र , रेडिस 

 

3.1.५ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै सबै प्रकोपका िालग गनुवपने संरक्षण तथा सूरक्षा ववषयक्षेत्रको सािातय पूववतयारी सबबतधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

सिाम्जक सरुक्षा िाि ग्राही हरुका 
िालग ववपद् पूवावनिुानका आधारिा 
सािाम्जक सरुक्षा ित्ता ववतरणका 
िालग योजना लनिावण गने ।  

तत्काि  पालिका 
स्तररय  

१ पटक  िवहिा तथा 
बािबालिका 
उपशािा, सािाम्जक 
ववकास शािा, ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत , 
ववषयक्षेत्र 

२ 

उिेर, शारीररक र अपाङ्गताको 
अवस्था अनसुार गररनपुने सेवा 
सहयोगका िालग प्रोटोकि तयार 
गरी िागू गने। 

तत्काि  गाउँस्तर १ पटक  िवहिा तथा 
बािबालिका 
उपशािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
ववषयक्षेत्र 

३ 

ववपद्को सियिा अत्यावश्यक 
सेवाका िालग चावहने सािग्रीहरू 
(जस्तै्ः लडम्ग्नवट, जेष्ठ नागररक का 
िालग उपयोगी वकट) िररद गरी 
िण्डारण गने। 

लनरततर  पालिकास्तररय 
गोदाि घरहरू 

कररव ६ 
हजार 
जनसंख्या 
िाइ 

िवहिा तथा 
बािबालिका 
उपशािा, ववषयक्षते्र 

४ 

िवहिा, बािबालिका, अपाङ्गता िएका 
व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकको 
संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी 
पमु्स्तका तयार एवि ्प्रकाशन गने। 

 

 

लनरततर  गाउँपालिका 
स्तर 

कम्बतिा१०
०० प्रलत  

गाउँपालिका, िवहिा 
तथा बािबालिका 
उपशािा 

५ 

ववद्याियका म्शक्षक र िवहिा 
स्वास््य  स्वयंसेववकािाई आधारितू 
िनोसािाम्जक परािशव सबबतधी 
तािीि र्दन।े 

प्रत्येक 
वषव १ 
पटक 

सवै वडाहरुिा  हरेक 
ववद्याियबाट 
१ जना र 
हरेक 

म्शक्षा र स्वास््य 
शािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
ववषयक्षेत्र 
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरु सिय स्थान पररिाण 

िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

वडाबाट २ 
जना िवहिा 
स्वास््य 
स्वयंसेववका  

६ 

ववपद्को सियिा पररचािन हनुे 
ववषयके्षत्रका सदस्यहरूिाई कृलत्रि 
घटना अभ्यास गने/गराउन े

लनरततर  वडास्तरिा  िखु्य 
प्रकोपको 
सबिाववत 
सिय 
अगाडी 
कम्बतिा १ 
पटक  

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 
अतय सरोकारवािा 

3.1.६ आपत् कािीन म्शक्षा ववषयक्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने आपतकालिन म्शक्षा ववषयक्षेत्रको सािातय पूववतयारी सबवतधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

बाढी, जंगिी जनावरको आतंक  , 

हावाहरुी, शीतिहरिे प्रिाववत गनवसक्न े
ववद्याियहरूको सूची अद्यावलधक गने र 
संिाववत क्षलतको आंकिन गने। 

 

वषवको १ 
पटक  

वडास्तर
िा  

सबै वडाका 
ववद्यािय  

म्शक्षा शािा, 
सबबम्तधत 
ववद्यािय  

२ 

शीतिहरबाट ववद्याथीिा हनुसक्न े
प्रिावहरूको बारेिा ववद्याियिा 
जनचेतनािूिक कायविि सञ्चािन 
गने। 

लनरततर  ववद्यािय
स्तरिा  

सवै ववद्यािय 
हरुिा  

म्शक्षा शािा, 
सबबम्तधत 
ववद्यािय, 
ववषयक्षेत्र 

३ 
आपत् कािीन म्शक्षाका िालग आवश्यक 
पने म्शक्षण सािग्रीहरू तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

लनरततर  गाउँपालि
कास्तर 

५० सेट 
ववद्याियको िालग  

म्शक्षा शािा, 
सबबम्तधत 
ववद्यािय  
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ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरू सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

४ 

सबिाववत ववपद् बाट सरुम्क्षत हनुे उपाय 
बारे ववद्याियहरूिा चेतनािूिक 
कायवििहरू सञ्चािन गने र एफ.एि. 
रेलडयोबाट सतदेशिूिक कायविि 
प्रशारण गने। 

लनरततर  गाउँस्तर,
ववद्यािय
स्तर  

३३ वटा 
ववद्यािय र 
एफ.एि.बाट 
कम्बतिा १५ 
र्दन (प्रकोपिा 
केम्तरत िई)  

वातावरण तथा 
ववपद् 
व्यवस्थापन 
इकाइ, म्शक्षा 
शािा, सबबम्तधत 
ववद्यािय  

५ 

ववद्याियको पाठ्य पसु्तकिा स्थानीय 
स्तरिा रहेका प्रकोपहरुको जनाकारी 
का िालग पाठ्यिि ववकास गने 

लनरततर  ववद्यािय
स्तरिा  

सवै ववद्यािय 
हरुिा  

म्शक्षा शािा, 
सबबम्तधत 
ववद्यािय, 
ववषयक्षेत्र 

3.1.७ शीघ्र पनुिावि क्षते्रको सािातय पूववतयारी योजना 
ववपद् घटना अगावै सबै प्रकोपका िालग गनुव पने शीघ्र पनुिावि ववषयक्षते्रको सािातय पूववतयारी सबबतधी 
कायवहरुको योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. सािातय पूववतयारीका कायवहरू सिय स्थान, पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सरुम्क्षत स्थानिा आपत् कािीन प्रयोजनको 
िालग िानेपानी ट्याङ्की, शौचािय र 
हातेपबप व्यवस्था गने। 

लनरततर  वडास्तर
िा  

सबै 
वडाहरूिा  

पूवावधार ववकास शािा, 
वडा कायाविय, ववषयक्षेत्र 

२ 

ववपद् बाट अत्यावश्यक सेवाहरू (जस्तै्ः 
सडक, िानेपानी, ववजिुी आर्द) अवरूद्ध 
िएिा उि सेवा सचुारू गनव तत्काि 
प्राववलधक टोिी पररचािन गने। 

लनरततर  गाउँपालि
का स्तर, 
वडास्तर
िा  

गाउँपालि
कास्तरिा 
एक र 
वडास्तरिा 
एक  

पूवावधार ववकास शािा, 
वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन इकाइ र 
ववषयक्षेत्र  

3 

सबिाववत ववपद् बाट आलथवक सािाम्जक 
क्षेत्रिा पने क्षलतको म्शघ्र िूल्याङ् कनको 
िालग टोिी गठन गरी प्रम्शक्षण र्दने। 

प्रत्येक 
वषव एक 
पटक 

गाउँपालि
का स्तर 

एक पटक स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलिलत, वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन शािा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी 

4 

सबिाववत ववपद् बाट कृवष, पश,ु रोजगारी, 
सेवा, उद्योग, पयवटन, व्यवपार िगायतका 
क्षेत्रिा पनव सक्ने असरहरु तयूनीकरण गने 
वियाकिाप तय गरी कायवतवयन गने।   

ववपद् 
पश्चात 
तत्काि 

गाउँपालि
का स्तर 

प्रिाववत 
सिूदायिा 

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलिलत, वातावरण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन इकाइ, 
उद्योग वाम्णज्य संघ 
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3.2 पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजनािा सही पूवावनिुान र उपिब्ध सियको आधारिा पूववतयारीका कायवहरू 
लनधावरण गनुव पदवछ। यसिा सािातय सतकव  रहने देम्ि जोम्िियिु ठाउँिा रहेका सिदुाय र स्थानाततरण गनव 
लिल्ने धन सबपम्त्त अस्थायी रुपिा सरुम्क्षत ठाउँिा साने सबिका वियाकिाप हनु सक्छन।् यस्तो योजना 
प्रकोपको प्रकृलत, सिय र संिाववत प्रिावक्षते्रको िरपदो आलधकाररक पूववसूचनाको आधारिा तय गररन ुपदवछ। 
प्रकोप आउने सिय सीिा नम्जक हनु थािेपलछ वा प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गररने वियाकिापहरूको 
योजना देहाय बिोम्जि तजुविा गररएको छ: 

3.2.1 सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षेत्रको गनुवपने पूवावनूिानिा 
आधाररत पूववतयारी योजना सबबतधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

बाढी वषाव र आधँी/हावाहरुीको 
पूवावनिुान सबबतधी जानकारी 
जि तथा िौसि ववज्ञान वविाग 
(लसधै वा वेिपेज िाफव त), प्रदेश 
र म्जल्िा आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतरबाट 
आदानदप्रदान गने। 

िाघ देम्ि 
असोज 
सबि  

गाउँपालिकास्त
र 

लनरततर  स्थानीय 
आपत्कालित 
कायवसञ्चािन 
केतर/ ववपद् 
व्यवस्थापन इकाइ  

२ 

बाढी/ , हावाहरुी र िराब 
िौसिको सूचना प्राप्त 
हनुासाथगाउँ/गाउँवासी/सिदुाय
िाई सतकव ता  अपनाउन वरघर 
तथा चैकीदार द्धारा सूचना 
सबप्रषेण गने। 

पूवावनिुान 
प्राप्त िए 
िगतै्त  

गाउँपालिका 
केतरबाट 
सिदुायसबि 
पहुँच हनुेगरी 

पूवावनिुानको 
िवर पश्चात 
र्दनिा 
कम्बतिा ३ 
पटक  

स्थानीय 
आपत्कालिन कायव 
संचािन केतर, 

 ववपद् व्यवस्थापन 
इकाइ, वडा 
कायाविय, वरघर , 

चौकीदार, रेडिस 
उपशािा, CDMC 

३ 

ववपद् बाट हनुसक्न े सबिावना 
देम्िएिा सबै ववषयक्षेत्रहरूिाई 
तयारी अवस्थािा रहन आग्रह 
गने। 

पूवावनिुान 
प्राप्त िए 
िगतै्त  

गाउँपालिका
स्तर 

सूचना प्राप्त 
िएपलछ 
कम्बतिा एक 
पटक र 

स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतर, 
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ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

आवश्यकता 
अनसुार थप  

ववपद् व्यवस्थापन 
शािा 

४ 

पूवावनिुान अनसुार वडास्तरीय 
सलिलतिाई जानकारी गराई ववपद् 
सबििु सिदुायिाई सरुम्क्षत 
स्थानिा साने व्यवस्था 
लििाउने। 

पूवावनिुान 
प्राप्त िए 
पश्चात 
िगतै्त  

गाउँपालिका जोम्िििा 
रहेका सबै 
सिदुाय  

स्थानीय 
आपत्कालिन कायव 
संचािन केतर, 

 ववपद् व्यवस्थापन 
शािा, वडा 
कायाविय, वरघर , 

चौकीदार, रेडिस 
उपशािा, CDMC  

५ 

िोज तथा उद्धार टोिीका िालग 
सरुक्षा लनकाय पररचािनका िालग 
म्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन लसलित 
संग सितवय सहकायव गने  

पूवावनिुान 
प्राप्त िए 
पश्चात 
िगतै्त  

गाउँपालिका    वडास्तरिा स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतर 

६ 

िोज तथा उद्धार टोिी र क्षलतको 
वववरण सङ् किन टोिीिाई IRA 

सिहुिाइ तयारी अवस्थािा 
राख्न।े 

पूवावनिुान 
प्राप्त िए 
पश्चात 
िगतै्त  

गाउँपालिका    वडास्तरिा स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, 
स्थानीय 
आपत् कािीन 
कायवसञ्चािन केतर, 
वडा कायाविय, 

CDMC 

3.2.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोप आउने सिय सीिा नम्जक हनु थािेपलछ वा प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने िाद्य तथा कृवष 
के्षत्रको पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना सबबतधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य 

म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 
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१ 

िाद्य तथा कृवष ववषयक्षेत्रको 
सितवयात्िक बैठक बस्ने। 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालिका सूचना प्राप्त िएपलछ 
एक पटक र 
आवश्यकता अनसुार 
थप  

कृवष 
उपशािा, 
ववषयक्षेत्र 

२ 
िण्डारण गररएको िाद्य 
सािग्रीहरूको अवस्था लनररक्षण 
गरी अद्यावलधक गने। 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

सूचना प्राप्त िएपलछ 
एक पटक 

कृवष उपशािा 

3 

ववपद् प्रिाववत क्षेत्रिा िाद्य 
सािग्रीहरू ढुवानीका िालग 
आवश्यक सवारी साधन तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात 

सूचना प्राप्त िएपलछ 
आवश्यकता अनसुार 

कृवष 
उपशािा, 
ववषयक्षेत्र 

४ 

कृषी तथा अन्नबािीिा ववपद् 
बाट हनु सक्न े क्षलतको 
िेिाजोिा गने टोिी िाइ 
तयारी अवस्थािा राख्न े 

  सूचना प्राप्त िएपलछ 
आवश्यकता अनसुार 

कृवष 
उपशािा, 
ववषयक्षेत्र 

3.2.3 स्वास््य  पोषण तथा िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धवन क्षते्र 

प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने स्वास््य तथा पोषण के्षत्रको पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
सबबतधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.
सं. 

पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

स्वास््य पोषण तथा िानेपानी, 
सरसफइ तथा स्वच्छता 
प्रवद्धवन  ववषयक्षते्रको सितवय 
बैठक बस्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी पश्चात 
तत्काि 

गाउँपालि
का स्तर 

सूचना प्राप्त िएपलछ 
१ पटक र 
आवश्यकता अनसुार 
थप  

 

स्वास््य शािा 
र ववषयक्षेत्र 

२ 

िानेपानी शवुद्धकरणका िालग 
क्िोररन, वपयषु जस्ता औषलध 
तथा प्रववलधको लनररक्षण गरी 
तयारी अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार  

स्वास््य शािा 
र ववषयक्षेत्र 

३ 
ववपद् प्रिाववत क्षते्रिा 
आवश्यक  पने औषधी तथा 

पूवावनिुानको 
जानकारी पश्चात  

गाउँ 
नगरस्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार  

स्वास््य शािा 
र ववषयक्षेत्र 
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ि.
सं. 

पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

उपकरण लनररक्षण गरी तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

४ 

सरसफाईका िालग पररचािन 
हनु ु पने जनशम्ि, सवारी 
साधन र उपकरणहरू तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार  

सािाम्जक 
ववकास शािा, 
ववषयक्षेत्र 

५ 

प्राथलिक उपचार र स्वास््य 
सेवाको िालग आवश्यक 
जनशम्ि र सवारी साधन 
तयारी अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी पश्चात  

गाउँपालि
का स्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
प्रकृलत  अनसुार 

स्वास््य शािा 
र ववषयक्षेत्र 
रेडिस , 

प्राथलिक 
उपचार 
कायवदि  

६ 

कोलिड-१९ िगायतका 
िहािारीबाट सरुम्क्षत रहन र 
सतकव ता अपनाउने उपाय बारे 
स्थानीय टेलिलिजन, एफ.एि. 
रेलडयो र सािाम्जक सञ्जाि 
िगायतका िाध्यिबाट 
प्रसारण र जानकारी प्रवाह 
गने। 

पूवावनूिानको 
जानकारी प्रश्चात 

वडा र 
सिदुाय 
स्तरिा 

प्रकोपको आधारिा 
लनरततर गने 

गाउँपालिका
स्वास््य शािा, 
सूचना तथा 
प्रववलध शािा 
र ववषयक्षेत्र 

      

3.2.४ आपत् कािीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने आपतकालिन आश्रय र गैर िाद्य सािागी के्षत्रको पूवावनूिानिा 
आधाररत पूववतयारी योजना सबबतधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
आपतकालिन आश्रय र 
गैर-िाद्य सािग्री  

पूवावनिुान
को 

गाउँपालि
कास्तरिा 

सूचना प्राप्त 
िएपलछ १ 
पटक र 

ववपद् व्यवस्थापन शािा, 
नेपाि रेडिस सोसाइटी र 
ववषयक्षेत्र 
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ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

ववषयक्षेत्रको सितवयात्िक 
बैठक बस्न े

जानकारी 
पश्चात  

आवश्यकता 
अनसुार 

२ 

आपत् कािीन आश्रय 
स्थिको लनररक्षण गरी 
तयारी अवस्थािा राख्न।े 

तत्कािै  वडास्तर सबिाववत 
प्रकोप अनसुार  

गाउँपालिका, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
वडास्तरीय सलिलत र 
ववषयक्षेत्र, सिदुाय स्तररय 
सलिलत हरु  

३ 

आपत् कािीन आश्रय 
स्थिको हरुिा िानेपानी 
शौचाियको व्यवस्थापन 
गने  

तत्कािै  वडास्तर सबिाववत 
प्रकोप अनसुार  

गाउँपालिका, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी, 
वडास्तरीय सलिलत र 
ववषयक्षेत्र, सिदुाय स्तररय 
सलिलत हरु  

४ 

अस्थायी आश्रय वा आवास 
लनिावणका िालग आवश्यक 
जनशम्ि, सािग्री तथा 
औजारहरू लनररक्षण गरी 
तयारी अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुान
को 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँस्तरिा सबिाववत 
प्रकोपको 
सिय अनसुार  

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलिलत, नेपाि रेडिस 
सोसाइटी, र ववषयक्षेत्र 

५ 

सािग्री तथा औजारहरू 
ढुवानीको िालग आवश्यक 
सवारी साधन तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुान
को 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालि
कास्तरिा 

सबिाववत 
प्रकोपको 
सिय अनसुार 

वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी र 
ववषयक्षेत्र 

३.२.५ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने संरक्षण र सूरक्षा के्षत्रको पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
सबबतधी कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
संरक्षण तथा सूरक्षा 
ववषयक्षेत्रको सितवय बैठक 
बस्ने। 

पूवावनिुान
को 

गाउँपालि
का स्तरिा 

सूचना प्राप्त िएपलछ 
१ पटक र 

िवहिा तथा 
बािबालिका 
उपशािा,  
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ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

जानकारी 
पश्चात  

आवश्यकता 
अनसुार  

ववषयक्षेत्र 

२ 

ववपद्जतय घटनाबाट 
प्रिाववतिाई परािशव सेवा र्दन 
परािशव टोिी तयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुान
को 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालिव
गा.पा.स्तर, 

वडास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार 

स्वास््या शािा, 
म्शक्षा शािा, 
ववषयक्षेत्र 

३ 

ववपद् प्रिाववत क्षेत्र वा म्शववर 
सञ्चािन िएको स्थानिा 
आवश्यक पनेलडम्ग्नटी वकट 
िगायतका सरसािानहरूको 
लनररक्षण गरी तैयारी 
अवस्थािा राख्न।े 

पूवावनिुान
को 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँस्तरिा सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार 

िवहिा तथा 
बािबालिका 
उपशािा,  

ववषयक्षेत्र 

३.२.६ आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने आपकालिन म्शक्षा के्षत्रको पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
सबबतधी कायवहरु देहायअनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

आपत् कािीन म्शक्षा 
ववषयक्षेत्रको सितवय 
बैठक बस्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँस्तरिा सूचना प्राप्त 
िएपलछ १ 
पटक र 
आवश्यकता 
अनसुार  

म्शक्षा शािा र 
ववषयक्षेत्र 

२ 

प्रिाववत हनु सक्न े
ववद्याियिाई म्शक्षण 
सािग्रीहरू सरुम्क्षत 
ठाउँिा राख्न अनरुोध 
गने। 

सितवयात्िक 
बैठक पश्चात  

ववद्याियस्तरिा  सबिाववत 
प्रकोप 
अनसुार  

म्शक्षा शािा 

३ 
ववपद्को सियिा 
अपनाउनपुने सावधानी र 

तत्काि  ववद्याियस्तरिा  सबिाववत 
प्रकोपको 

म्शक्षा शािा तथा 
सबबम्तधत ववद्यािय  
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ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

सूरक्षाका उपाय तथा 
अनशुासनका बारेिा 
ववद्याथीिाई सचेत गने। 

लसजन 
अनसुार  

४ 
ववपद्को सियिा 
पठनपाठन लनरततर गनव 
आवश्यक तयारी गने। 

तत्काि  गाउँस्तरिा सबिाववत 
प्रकोप 
अनसुार 

म्शक्षा शािा तथा 
सबबम्तधत ववद्यािय, 
ववषयक्षेत्र 

3.2.७ शीघ्र पनुिावि क्षते्रको पूवावनिुानिा आधाररत पूववतयारी योजना 
प्रकोपको पूवावनिुान प्राप्त िएपलछ गनुवपने शीघ्र पनुिावि के्षत्रको पूवावनूिानिा आधाररत पूववतयारी योजना सबबतधी 
कायवहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 

म्शघ्र पनुिावि 
ववषयक्षेत्रको सितवय 
बैठक बस्न।े  

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सूचना प्राप्त िएपलछ 
एक पटक र 
आवश्यकता अनसुार  

वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, 
पूवावधार ववकास 
शािा, ववषयक्षेत्र 

२ 

अत्यावश्यक सेवा सचुारू 
गनवका िालग आवश्यक  
जनशम्ि, िण्डारण 
गररएका सािग्री तथा 
उपकरणहरू लनररक्षण 
गरी र तयारी अवस्थािा 
राख्न।े 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार  

पूवावधार ववकास 
शािा, सािाम्जक 
ववकास शािा, 
ववषयक्षेत्र 

३ 

सवेक्षण टोिीिा सिावेश 
हनुे व्यम्ििाई तयारी 
अवस्थािा रहन अनरुोध 
गने।  

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार 

वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, 
ववषयक्षेत्र 

 

सवेक्षण टोिी 
व्यवस्थापनका िालग 
म्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन 

पूवावनिुानको 
जानकारी 
पश्चात  

गाउँपालि
कास्तर 

सबिाववत प्रकोपको 
सिय अनसुार 

ववपद् व्यवस्थापन 
शािा, ववषयक्षेत्र 
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ि.सं. 
पूवावनिुानिा आधाररत 
पूववतयारीका कायवहरू 

सिय स्थान पररिाण 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

सलिलत संग सिानव्य 
गने  

3.3 आपत् कािीन प्रलतकायव (कायवववलध) योजना 
यस अततगवत िोज, उद्धार र स्थानाततरण तथा ववपद् पश्चात ्पररम्स्थलत सािातय नहतुजिे सबि गनुवपने प्रलतकायव 
र म्शघ्र पनुविािका कायवहरू पदवछन।्  यसिा ववपद्को सिय र ववपद् पश्चात ्तरुुततै चाल्नपुने िोज, उद्धार, 
उपचार एवि ्जोम्िि के्षत्रबाट प्रिाववतहरूिाई सरुम्क्षत स्थानिा स्थानाततरण र राहत ववतरणका वियाकिापहरू 
सिावशे गररएका छन।् ववपद्  प्रलतकायवका िालग गर्ठत ववषयक्षेत्रहरू पररचािन गनव तपम्शि बिोम्जिका 
वियाकिापहरू तजुविा गररएको छ: 

3.3.1 सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
ववपद् \ प्रलतकायव गनव सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सबबतधी 
योजनाहरु देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेवार लनकाय/संस्था 

१ 

ववपद्जतय घटना घटेिा वा घट्ने यवकन िएिा 
ववपद् तत्काि म्जल्िा आपत्कालिन कायव संचािन 
केतर प्रदेश आपत्कािलन कायव संचािन केतरिा 
सूचना पठाउने ।  

तत्काि  स्थानीय आपत्कालिन कायव 
संचािन केतर , स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, सबपूणव 
ववषयक्षेत्र  

२ 

ववपद्जतय घटना घटेिा वा घट्ने यवकन िएिा 
ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको बैठक 
बस्ने।बैठकका लनणवयहरु म्जल्िा स्तररय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत पठाउने  

तत्काि  स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत, 
सबपूणव ववषयके्षत्र 

३ 

ववपद्िे प्रिाव पारेको तथा जोम्िििा रहेका 
व्यम्ि तथा सिदुाय र िहत्वपूणव सबपम्त्त सरुम्क्षत 
स्थानिा स्थानाततरण गनव सूरक्षा लनकाय र िोज 
तथा उद्धार टोिी/कायवदि पररचािन गने। 

तत्काि  स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत, 
वडास्तरीय तथा सिदुाय स्तररय 
ववपद् व्यवस्थापन सलिलत 

४ 
ववपद् िा परी घाईते िएकािाई उद्धार गने र हराई 
रहेका व्यम्िहरूको त्याङ् क तयार गरी िोजी 
गने। 

तत्काि सूरक्षा लनकाय, िोज तथा उद्धार 
टोिी र स्वयंसेवक  
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ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेवार लनकाय/संस्था 

५ 

तत्कािै घटनाको अविोकन, लनररक्षण गने र 
प्रारम्बिक रतु िेिाजोिाको प्रलतवदेन तयार गरी 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत सिक्ष पेश 
गने। 

ववपद् पश्चात 
2४ घण्टा 
लित्र 

सवेक्षण टोिी  

६ 
ववपद् बाट ितृ्य ुिएिा सोको त्याङ् क र िगत 
तयार गरी सनाित गने व्यवस्था लििाउने र शव 
हस्ताततरण/व्यवस्थापन गने। 

ववपद्को 
सियिा  

सूरक्षा लनकाय, उद्धार टोिी, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी, स्वयि ्
सेवक 

७ 
पीलडत सिदुायिाई थप जोम्ििबाट बचाउन र 
सहयोग परु् याउन अतय ववषयक्षेत्र र सरोकारवािा 
लनकायसँग सितवय गने। 

ववपद् पश्चात  स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत, 
ववषयक्षेत्र 

८ 

घरधरुी सवेक्षण गरी क्षलत, प्रिाववत अवस्था र 
तत्काि गनुवपने कायवहरू सिेटी सझुाव सवहतको 
ववषयके्षत्र केम्तरत प्रलतवदेनस्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलतिा प्रस्ततु गने। 

ववपद् पश्चात 
१० र्दन 
लित्र 

सवेक्षण टोिी, सबबम्तधत शािा, 
नेपाि रेडिस सोसाईटी, 
वडास्तरीय सलिलत, ववषयक्षेत्र 

९ 
सिीक्षा तथा योजना तजुविा बैठक बस्न ेर तजुविा 
गररएको योजना कायावतवयन गने/गराउन।े 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत, 
सबबम्तधत शािा तथा ववषयक्षेत्र 

१० 

ववस्थावपत िई म्शववरिा बसेका, छरलछिेक वा 
आफततको घरिा आश्रय लिएका, घरगोठ पूणव 
रूपिा नष्ट िएका, आफतत गिुाएका, घाइते 
िएकाहरूिाई संघ प्रदेश तथा स्थलनय िापदण्ड 
बिोम्जि राहत तथा नगद उपिब्ध गराउन।े  

ववपद् पश्चात 
तत्काि  

गाउँपालिका, स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, वडास्तरीय 
सलिलत, वडा कायाविय 

११ 
ववपद्को सङ्कटकाि घोषणा गनुव पने अवस्था 
िएिा म्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलिलत सिक्ष 

लसफाररश गने। 

ववपद् पश्चात स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत 

3.3.2 िाद्य तथा कृवष क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
प्रकोपबाट लसम्जवत ववपद् िा प्रलतकायव गनव िाद्य तथा कृवष के्षत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको 
योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण 
तथा आवश्यकता पवहचानिा सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्काि  

कृवष उपशािा र ववषयक्षते्रका 
सदस्यहरु 

२ 
ववपद् बाट प्रिाववत िएकाहरूिाई िाद्यान्न ववतरण 
गने। 

ववपद्को पवहिो 
र्दन  

ववपद् व्यवस्थापन इकाइ, वडा 
कायाविय 

३ 
सवेक्षण टोिीको लसफाररसको आधारिा आवश्यक 
िाद्य सािग्रीको व्यवस्था गरी लनधावररत िापदण्ड 
बिोम्जि ववतरण गने। 

दोस्रो र्दन देम्ि 
लनरततर  

ववपद् व्यवस्थापन इकाइ, 
कृवष उपशािा, वडास्तरीय 
सलिलत 

४ 
िण्डारण गररएको िाद्य सािग्री अपगु हनु े
देम्िएिा तत्काि िररद गरी आपूलतवको व्यवस्था 
लििाउने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका, स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत, ववषयक्षते्र 

५ 

प्रलतकायवका िालग गाउँपालिकाको क्षितािे 
नभ्याउने िएिाथप सहयोगका िालग म्जल्िा तथा 
प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलिलतिा थप सहयोग 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका अध्यक्ष / वा 
प्रििु प्रशासकीय अलधकृत 

६ 

थप िाद्य सािग्री आवश्यक िएिास्थानीय तहिा 
वियाशीि िानवीय सहायता कायविा संिग्न 
लनकायहरूसँग सितवय तथा अनरुोध गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलिलत, स्थानीय ववपद् 
आपत्कालिन कायव संचािन 
केतर ववषयक्षते्र 

७ 

िाद्य सािग्री ववतरणिा आईपरेका सिस्या तथा 
चनुौतीहरूको ववषयिा ववषयक्षेत्रको सलिक्षा बैठक 
गने र लनष्कषव सवहतको प्रलतवदेनस्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलतिा पेश गने। 

प्रलतकायवको 
आधारिा 
कम्बतिा एक 
पटक 

कृवष उपशािा, 

ववषयक्षेत्र 

    

3.3.3 स्वास््य  पोषण तथा िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धवन क्षते्र 

ववपद्  प्रलतकायवको सतदिविा स्वास््य तथा पोषण क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण तथा 
आवश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात  स्वास््य शािा, ववषयक्षेत्र 

२ 
ववपद्को घटनािा घाईते िएकाहरूको प्राथलिक 
उपचार गने। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शािा, ववषयक्षते्र 

३ 
स्थानीय स्तरिा उपचार हनु नसक्ने घाईते तथा 
ववरािीिाई नम्जककोस्वास््य केतर वा अस्पताि 
िैजान व्यवस्था लििाउन।े 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शािा, ववषयक्षेत्र 

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

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शािा, म्शक्षा शािा, 
ववद्यािय, ववषयक्षते्र 

५ 
ववपद् प्रिाववत स्थानिा स्वास््य म्शववर सञ्चािन 
गने। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शािा, ववषयक्षते्र 

६ 

गिववती िवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, ज्येष्ठ 
नागररक तथा अपाङ्गता िएका व्यम्िहरुिाई 
आवश्यकता अनसुार स्वास््य सेवा प्रदान गने तथा 
पोषणयिु िानकुेरा ववतरणको व्यवस्था लििाउन 
िाद्य तथा पोषण के्षत्रिाई लसफाररस गने। 

आवश्यकता 
अनसुार  

स्वास््य शािा, ववषयक्षते्र 

७ 

औषधी, सूरक्षाका सािग्री (वपवपइ सेट, सम्जवकि 
िास्क, स्यानीटाइजर, साबनु) तथा उपकरण (थिवि 
गन,िेम्तटिेटर,विज, टेवष्टङ् वकट) िगायतका 
सािग्रीहरु पवहचान गरी सोको व्यवस्था गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

गाउँपालिका, स्वास््य शािा, 
ववषयक्षेत्र 

 

ववपद्का कारण लसम्जवत फोहोर व्यवस्थापनको कायव 
गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्कािै  

सरसफाई एकाई, ववषयक्षते्र 

 

वपयसु, क्िोरीन जस्ता िानेपानी शवुद्धकरणका औषधी 
तथा व्यम्िगत सरसफाईका िालग हाईम्जन वकट 
ववतरण गने र सरसफाई तथा स्वच्छता कायि गनव 
चेतनािूिक कायविि गने 

ववपद् पश्चात 
तत्कािै  

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

 

िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्धवन क्षते्रको 
ववपद् प्रलतकायवको सिीक्षा गरी प्रलतवदेन गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्कािै 

सािाम्जक ववकास शािा, 
ववषयक्षेत्र 
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3.3.४ आपत् कािीन आश्रय र गैर–िाद्य सािग्री क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
ववपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन आश्रय र गैर िाद्य सािग्री क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको 
योजना देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ : 

ि.सं. ववपद् प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेवार लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण 
तथा आवश्यकता पवहचान कायविा सहयोग 
गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्काि  

ववपद् व्यवस्थापन इकाइ, 
ववषयक्षेत्र, नेपाि रेडिस सोसाइटी  

 

२ 
पवहचान िएको सरुम्क्षत स्थानिा आश्रय वा 
वासको िालग अस्थायीसंरचना लनिावण गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्काि  

पूवावधार ववकास शािा, वडा 
कायाविय, ववषयक्षेत्र, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी 

३ 
आवश्यक गैरिाद्य सािग्रीको ववतरण गने। आवश्यकता 

अनसुार  
ववपद् व्यवस्थापन शािा, वडा 
कायाविय, ववषयक्षेत्र, नेपाि 
रेडिस सोसाइटी 

५ 
आपत् कािीन आश्रय र गैर िाद्य सािग्री 
क्षेत्रको ववपद् प्रलतकायवको सिीक्षा गरी 
प्रलतवदेन गने। 

लनरततर  ववषयक्षेत्रका सिूह सदस्यहरू  

3.3.५ संरक्षण तथा सूरक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
ववपद् प्रलतकायव गनव संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रको आपत् कािीन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण 
तथा आवश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात ्तत्कािै िवहिा तथा बािबालिका 
उपशािा, ववषयक्षते्र 

२ 
पवहचान िएका आवश्यकता बिोम्जि गिववती 
िवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता िएका 
व्यम्ि र ज्यषे्ठ नागररकिाई सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात ् तत्कािै 
र अवश्यकता अनसुार 

िवहिा तथा बािबालिका 
उपशािा, ववषयक्षते्र 

३ 

गिववती िवहिा, सतु्केरी, बािबालिका, अपाङ्गता 
िएका व्यम्ि र ज्येष्ठ नागररकका िालग 
आवश्यक सािग्रीहरूको दैलनक सूची तयार गरी 
सािग्री जटुाउने र ववतरण गने। 

अवश्यकता अनसुार िवहिा तथा बािबालिका 
उपशािा, ववषयक्षते्र 
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ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

४ 
ववम्शष्ट आवश्यकता अनसुारका सािग्री जस्तै्ः 
लडम्ग्नटी वकट  ववतरण गने।  

ववपद् पश्चात ्सकेसबि 
लछटो र आवश्यकता 
अनसुार 

िवहिा तथा बािबालिका 
उपशािा, ववषयक्षते्र 

५ 

ववपद्को घटनाबाट िानलसक रूपिा प्रिाववत 
व्यम्ि र पररवारका सदस्य गिुाएका 
व्यम्िहरूिाई पररम्स्थतीको आंकिन गरी 
िनोसािाम्जक परािशव सेवा उपिब्ध गराउने। 

ववपद् पश्चात ्सकेसबि 
लछटो र आवश्यकता 
अनसुार 

िवहिा तथा बािबालिका 
उपशािा, स्वास््य 
शािा, ववषयक्षेत्र 

६ 
संरक्षण तथा सूरक्षा क्षेत्रको ववपद् प्रलतकायवको 
सिीक्षा गरी प्रलतवदेन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सबपन्न िएपलछ 

िवहिा तथा बािबालिका 
शािा, ववषयक्षेत्र 

3.3.६ आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
ववपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन म्शक्षा क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको योजना देहाय 
अनसुार तजुविा गररएको छ: 

ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय 
िखु्य म्जबिेवार 
लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण तथा 
आवश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात  म्शक्षा शािा, 
ववषयक्षेत्र 

२ 
प्रकोपबाट प्रिाववत ववद्याियहरूको सूची तयार गरी 
सबबम्तधत ववद्याियका ववद्याथीहरूिे गिुाएका 
पठनपाठनका सािग्रीहरूको वववरण तयार गने। 

ववपद् पश्चात 
तत्कािै 

म्शक्षा शािा, 
ववद्यािय, ववषयक्षते्र 

३ 
ववद्यािय ३ (तीन) र्दन ितदा बढी बतद हनुे अवस्था िएिा 
आपत् कािीन म्शक्षाका िालग प्रवतध लििाउन े 

आवश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शािा, 
ववद्यािय, ववषयक्षते्र 

४ 
आपत् कािीन म्शक्षाका िालग आवश्यक सरसािानको 
व्यवस्था गरी पठनपाठन सचुारू गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

म्शक्षा शािा, 
ववद्यािय, ववषयक्षते्र 

५ 
म्शक्षा क्षेत्रको ववपद् प्रलतकायवको सिीक्षा गरी प्रलतवदेन 
गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सबपन्न िएपलछ 

म्शक्षा शािा,  
ववषयक्षेत्र 

3.3.८ शीघ्र पनुिावि क्षते्रको प्रलतकायव योजना 
ववपद् प्रलतकायव गनव आपतकालिन शीघ्र पनुिावि क्षेत्रको आपतकालिन प्रलतकायव सबबतधी कायवहरुको योजना 
देहाय अनसुार तजुविा गररएको छ: 
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ि.सं. प्रलतकायव सबबतधी वियाकिापहरू सिय िखु्य म्जबिेवार लनकाय/संस्था 

१ 
सवेक्षण टोिीिा प्रलतलनलध पठाई क्षलत सवेक्षण तथा 
आवश्यकता पवहचान कायविा सहयोग गने। 

ववपद् पश्चात  पूवावधार ववकास शािा, ववषयक्षेत्र 

२ 

िौलतक संरचनाहरू नोक्सान िई सेवा अवरूद्ध 
िएको स्थान पवहचान गरी त्याङ् क सङ् किन गने 
र तत्काि सचुारू गनुवपने सेवाहरूको 
प्राथलिवककरण गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

पूवावधार ववकास शािा, ववषयक्षेत्र 

३ 
साववजलनक सेवा अवरूद्ध िएका िौलतक 
संरचनाहरूको ििवत सबिारका िालग टोिी 
पररचािन गरी सेवा सूचारु गने। 

आवश्यकता 
अनसुार 

पूवावधार ववकास शािा, ववषयक्षेत्र 

४ 
ववपद् बाट आलथवक सािाम्जक क्षेत्रिा परेको प्रिाव 
िेिाजोिा गरी म्शघ्र पनुिाविका कायविि सञ्चािन 
गने। 

ववपद् पश्चात तीन 
िवहना लित्र 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
इकाइ, सािाम्जक ववकास शािा, 
ववषयक्षेत्र 

५ 
म्शघ्र पनुिावि क्षेत्रको ववपद् प्रलतकायवको सिीक्षा 
गरी प्रलतवेदन गने। 

प्रलतकायवको कायव 
सबपन्न िएपलछ 

पूवावधार ववकास शािा, ववषयक्षेत्र 
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पररच्छेद चार 

बतदोबस्ती सािग्रीको उपिब्धता तथा आवश्यकताको िेिाजोिा 
 

४.१ स्रोत-साधनको वतविान अवस्था 

बतदोबस्तीका सािग्रीहरुको उपिब्धताको िेिाजोिा ववषयके्षत्रका आधारिा गररएको छ। यस गाउँपालिकािा 
ववपद्जतय घटनाहरुिा सबबम्तधत ववषयक्षेत्र अततगवत उपिब्ध श्रोत साधन तथा सािग्रीहरुको ववद्यिान अवस्था 
देहाय बिोम्जि रहेको छ्ः 

क) सिग्र व्यवस्थापन/ सूचना िोज तथा उद्धार 

ि। स। सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा 
पररिाण 

िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 Life Jackets  थान  92 सिदुाय स्तरिा नेपाि प्रहरी 
2 Siren  थान  19 सिदुाय स्तरिा  

3 Megaphone  थान  20 सिदुाय स्तरिा  

4 Rope (M) लिटर १२०० सिदुाय स्तरिा नेपाि प्रहरी 
5 Tube  थान  2 नेपाि प्रहरी  

6 Boat Wood  थान  2 सिदुाय स्तरिा  

7 Shovel  थान  11 सिदुाय स्तरिा  

8 Bucket  थान  १६ सिदुाय स्तरिा नेपाि प्रहरी 
9 Pick AXE थान  1 सिदुाय स्तरिा  

10 Whistle थान  17 सिदुाय स्तरिा  

11 Working gloves जोर 12 सिदुाय स्तरिा  

12 First aid kit bag (small) थान  3 सिदुाय स्तरिा  

13 Rubber Tube  थान  4 सिदुाय स्तरिा  

14 Torch Light  थान  ३ सिदुाय स्तरिा नेपाि प्रहरी 

15 Stretcher थान १० सिदुाय स्तरिा तथा पालिका स्तरिा  

16 Jerkin  थान  10 सिदुाय स्तरिा  

17 Foot /Head lamp थान  1 सिदुाय स्तरिा  

18 Still Box  थान  १ रेडिस िनाउ सिदुाय  

19 hammer  थान  1 रेडिस िनाउ सिदुाय  

20 Gal  थान  ७ रेडिस िनाउ सिदुाय नेपाि प्रहरी 
21 Mask  थान  6 रेडिस िनाउ सिदुाय  

22 Crowbar  थान  3 सिदुाय स्तरिा  

23 Gumboot  जोर ८ रेडिस िनाउ सिदुाय नेपाि प्रहरी 
24 Rain coat जोर 6 रेडिस िनाउ सिदुाय  

25 Safety helmet थान  १० रेडिस िनाउ सिदुाय नेपाि प्रहरी 
26 Hasiya  थान  1 सिदुाय स्तरिा  

२७ Rubber Boat Set  थान  २ पालिका तथा प्रहरी नेपाि प्रहरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२८ 
 
 
 

JCB थान १ पालिका   

२९ tractor थान २ पालिका  

३० Wheel chairs थान ५ पालिका  

३१ toilet chairs थान ५ पालिका  

३२ Auxiliary Crutches थान १० पालिका  

३३ Elbow Crutches थान १० पालिका  
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ि। स। सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा 
पररिाण 

िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
३४ Walkers थान ५ पालिका  

३५ Portable cribs थान १० पालिका  

३६ Hot water bags थान ५ पालिका  

३७ Baby mattress थान १० पालिका  

३८ Steel Thormus थान १५ पालिका  

३९ Portable chairs थान ५ पालिका  

 

ि) िाद्य तथा कृवष के्षत्र 

 िस सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा पररिाण िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 वफल्टर  लिटर ५ पालिका  
2 म्चउरा केजी  निएको ववपदको सियिा 

सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

3 ववस्कुट थान  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

4 चाउचाउ थान  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

5 चािि  केम्ज  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

6 दाि केम्ज  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

7 ननु  केम्ज  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

8 तेि लिटर  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

9 िसि थान  निएको ववपदको सियिा 
सहयोग प्राप्त हनुे 
NGO/INGO बाट 

ग) स्वास््य पोषण WASH क्षते्र 

१) स्थास््य पोषण  

ि। स। सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा पररिाण िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 Metronidazole 

400 mg 

    

2 Metronidazole 

200 mg 

    

3 Cetamol 500 mg 

(Paracetamol) 

    

4 Cetamol Syrup     

5 Oral Rehydration 

Salt  

    

6 Azitromycin      

7 Amoxylin 

500/250 mg 

    

8 N/S     

9 RL     

१० Betadin (Povidin 

Indinest) 

    

११ Bandage      

१२ Cotton     

१३ Gloves     

१४ Licoplast 

(Adheshive Tape) 

    

१५ Scissor     

१६ BP Set     

१७ Forcep     

१८ Slever Ointment      

१९ Eye/Ear drop 

(Ciprofloxacin 

0.3%) 

    

२० First Aid Box     

२) िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन क्षते्र अततगवत रहेका स्रोत, साधनको वववरण 
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ि। स। सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा पररिाण िण्डारण स्थि र स्थान कैवफयत  
1 वट्रपर थान     

2 ट्रयाक्टर थान २   

3 सब्बि (ितती) थान    

4 दईु चके्क ठेिा     

5 तीन चके्क ठेिा     

6 वेल्चा     

7 गैंती     

8 पञ्जा     

9 तस्िा     

१० घन     

११ हँलसया     

१२ फरूवा     

१३ ईतधन बाट चल्ने 
आरा (Hacksaw) 

    

१४ वपयषु     

१५ एक्वा ट्याब     

१६ वप.ए.िाइि     

१७ पानी जाँच्ने वकट     

१८ पाईप तथा वफवटङ्स     

१९ अस्थाई शौचािय 
वकट 

    

 

घ) आपत् कािीन आश्रय तथा गैर–िाद्य सािग्री के्षत्र 

१) गैर िाद्य सिाग्रीको वववरण 

ि. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा 
पररिाण 

िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 गैरिाद्य सािग्री सेट 

(NFRI Set) 
सेट    

2 लत्रपाि  थान    

3 कबवि थान    

4 रवर बयाटे्रस (६ X 

४) 
थान    

5 प्िाम्स्टक बाल्टी थान    

6 सेल्टर वकट सेट    

7 प्िावष्टक     

8 सोिार कुकर     

9 िातसा सािग्री     

१० नाईिन डोरी     

११ ग्यालिन     

२) आपतकालिन आश्रय स्थि 

नाि  वडा  सिदुाय शौचािय उच्चा धारा क्षिता प्रलत 
जना  

अतय सािाग्री  कोठाको संख्या 

उच्च िचान ५ स्याउिीबजार १ १ 100 िाइफ जाकेट ८ 
थान,सचुना पाटी 
१,साईरन १ 
थान, 

१ वटा तर 
एकालतरको 
जस्ताको छानो 
हावा हरुी 
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कारणिे 
उडाएको  

सोनाफाट िचांन ६ सोनाफाट १ ० 200 िाइफ जाकेट ८ 
थान दोरी,स्टीचर 
१थान,साइरन 
१थान, पंतजा 
केवह िात्र 

३ कोठा रहेको  

गपु्तीपरु िचान  ६ गपु्तीपरु  १ 
िवहिा 
परुुष 

१ 200 िाइफ जाकेट 
१९ थान 
दोरी,सचुना पाटी 
१थान,साइरन 
१थान, िाइक 
२थान (लबग्रकेो) 

३ कोठा रहेको 
र गिववतीको 
िवहिाको 
कोठािा झ्याि 
ढोका ििवत गनूव 
पने 

सतकट्टी ३ सतकट्टी २ १ 200 िाइफ जाकेट ८ 
थान,सचुना पाटी 
१,साईरन १ 
थान, 

१ वटा  

आपत कािीन 
आश्रि िवन  

२ राजीपरु १ ० 200 िाइफ जाकेट ८ 
थान,सचुना पाटी 
१,साईरन १ 
थान, 

१वटा  

टावर  ४ दम्क्षणपरु १ ० 150 िाइफ जाकेट ८ 
थान, १,साईरन १ 
थान, 

१ वटा  

टावर  ४ िल्िागाउँ १ ० 100 िाइफ जाकेट ८ 
थान,१,साईरन १ 
थान, 

१ वटा  

ङ) संरक्षण तथा सूरक्षा के्षत्र 

ि. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा पररिाण िण्डारण स्थि र स्थान कैवफयत  
1     हाि कुनै सािाग्री 

नरहेको 2     

3      

4      

5      

6      
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ि. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा पररिाण िण्डारण स्थि र स्थान कैवफयत  
7      

8      

9      

 

च) आपत् कािीन म्शक्षा क्षते्र 

ि. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा 
पररिाण 

िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 लबद्याथी वकट    हाि कुनै 

सािाग्रीहरू नरहेको 2 म्शक्षक वकट    

3 लबद्यािय वकट    

4 डे्रस    

5 झोिा    
6 वकताब    

7 कापी    

 

छ) शीघ्र पनुिावि के्षत्र 

ि. स. सािाग्रीहरुको नाि इकाई संख्या वा 
पररिाण 

िण्डारण स्थिरस्थान कैवफयत  
1 बाँस    हाि कुनै 

सािाग्रीहरू नरहेको 2 HDPE िानेपानी 
पाइप 

   

3 ट्वाईिेट सेलनटरी 
सेट 

   

4 डोरी,    

5 वकिा     
6 काँटी    

7 साविे    

8 बेल्चा    

 

४.२ ववपद् प्रलतकायवका िालग जनशम्िको उपिब्धता 
यस गाउँपालिकािा ववपद्जतय घटनािा सबै ववषयक्षेत्रका सदस्यहरू र स्थानीय सिदुायहरू प्रलतकायवका िालग 
पररचालित हनुेछन।् यस बाहेक ७५  जना िोज तथा उद्धार, ५० जना प्राथलिक उपचार, ४० जना पूववसूचना 
कायवदि र ४८ जना िेिाजोिा कायवदि सबबतधी दक्ष व्यम्िहरु रहेका छन।् यसका साथै शव व्यवस्थापन 
सबबतधी ववम्शष्ट ज्ञान िएका व्यम्िहरू १० जना सूरक्षा लनकायहरुसँग रहेका छन।् ववपद् प्रलतकायवका िालग 
उपिब्ध जनशम्िको अद्यावलधक वववरण अनसूुची-1१ िा संिग्न गररएको छ। 

जनशम्ि सबबतधी वववरण हेरफेर िईरहन सक्ने हुँदा सबै ववषयक्षेत्रिे ववपद् प्रलतकायवका िालग ववद्यिान 
जनशम्िको त्याङ् क लनयलित रुपिा अद्यावलधक गरी एकीकृत अलििेि राख्न े प्रयोजनका िालग ववपद् 
व्यवस्थापन शािािा पठाउन ुपनेछ।  

४.३ बतदोबस्ती सािग्रीको आंकिन 

ववपद्जतय घटनाहरुिा प्रलतकायवका िालग गैरिाद्य सािाग्रीहरु र सोको िण्डारण स्थि र िानवीय सहायता 
स्थिको िालग देहाय अनसुारको व्यवस्था गररएको छ्ः 
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४.३.१ गैर–िाद्य सािग्री िण्डारण स्थि 

ववपद् का घटनाहरुिा प्रलतकायवका िालग गैह्र िाद्य सािग्रीहरुको गोदाि घर (िण्डारण स्थि) गेरुवा गाउँपलिका 
पररसर लित्र रहेको छ । गेरुवा गाउँपालिका वडा न ५ िा रहेको उि गोदाि घरिा गैर िाद्य सिाग्री . 
िोज तथा उद्धार सिाग्री िण्डारण गररएको छ अतय स्रोत हरु लनबिनानसुार रहेका छन ।  

ि.सं. वववरण स्थान क्षिता सबपकव  व्यम्ि सबपकव  नबवर 

१ गेरुवा गाउँपालिका गेरुवा गापा वडा ५  प्रकाश शिाव ९८५८०२१८२४ 

२ नेपाि रेडिस सोसाइटी 
गेरुवा उपशािा  

गेरुवा गापा वडा ५  नरेतर प्रसाद 
पाण्डे 

९८४८४९०८२५ 

३ नेपाि रेडिस सोसाइटी 
बर्दवया म्जल्िा शािा  

गिुररया नपा वडा 
नं ६ 

 कृष्णप्रशाद गौति ९८५८०३२७४९ 

४ सािाम्जक अनसुतधान 
केतर बाकेँ  

राजापरु 
नगरपालिका वडा नं 
४ 

 सरेुतर ठगनु्ना ९८६२४६४३९० 

५ सोनाहा ववकास सिाज गेरुवा गाउँपालिका 
वडा नं ३ 

 रत्न केशी ९८५७८२४४०३ 

६ किैया िवहिा जागरण 
सिाज नेपाि 

गिुररया नपा वडा 
नं ५ 

 राििाि चौधरी ९८४८०७३२७३ 

 

४.३.२ िानवीय सहायता स्थि 

नेपािगतज  वविानस्थि पररसरिा रहेको यस गेरुवा गाउँपालिका देम्ि पवुविा कररव ९६ वकलििा रहेको 
िानवीय सहायता स्थि यस गेरुवा गाउँपालिकाको िालग ववपद् प्रलतकायवको लनलित्त उपयोग गररनेछ। यस 
िानवीय सहायता स्थििा िाद्य सिाग्री ५ हजार िे.टन िण्डारण गररएको छ ।  

४.४ थप स्रोत साधनको आवश्यकता र अनिुालनत िागत 

ववपद् प्रलतकायवका िालग ववषयगत क्षेत्रहरूिाई थप आवश्यक स्रोत, साधन-उपकरणको वववरण तिका 
तालिकाहरूिा सिावेश गररएको छ । 

(क) सिग्र व्यवस्थापन, सूचना, िोज तथा उद्धार क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत 

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 दिकि १ थान बजार दर अनसुार 

२ एक्सािेटर (जेलसवव) १ थान  बजार दर अनसुार 

३ म्जप १ थान  बजार दर अनसुार 

४ रवर बोट २ थान  बजार दर अनसुार 

 ५ िाईफ ज्याकेट ६० थान  बजार दर अनसुार 
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लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

६ गिबटु ६० थान  बजार दर अनसुार 

७ डोरी १० रोि बजार दर अनसुार 

८ सेम्टट हेल्िेट ६० थान  बजार दर अनसुार 

९ ह्याण्ड िाइक ३० थान  बजार दर अनसुार 

१० हेड िाईट ६० थान बजार दर अनसुार 

११ ईिजेतसी टचविाईट ६० थान बजार दर अनसुार 

१२ स्टे्रचर २४ थान बजार दर अनसुार 

१३ साइरन १५ थान बजार दर अनसुार 

१४ थ्रो ब्याग २४ थान बजार दर अनसुार 

१५ सब्बि २४ थान बजार दर अनसुार 

१६ बेल्चा २४ थान बजार दर अनसुार 

१७ गैटी २४ थान  बजार दर अनसुार 

१८ प्राथलिक उपचार बाकस १२ सेट बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  ।  

(ि) िाद्य तथा कृवष क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत 

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 लिनेरि पानी २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 
२ म्चउरा २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

३ लबस्कुट २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

४ चाउचाउ २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

५ चािि २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

६ दाि २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

७ ननु,  २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

८ तेि २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

९ िसिा २० हजार जनािाइ बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  ।  

(ग) िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा स्वास््य तथा पोषण क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप 
आवश्यकता तथा िागत 

(१) स्वास््य तथा पोषण क्षते्र  

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 लिटो ६०० पाकेट बजार दर अनसुार 

२ जीवनजि १००० पाकेट बजार दर अनसुार 

३ प्राथलिक उपचार बकस ६ वपस बजार दर अनसुार 
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४ स्टे्रचर ६ सेट बजार दर अनसुार 

(२) िानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता  

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 िानेपानी टंकी ६ थान बजार दर अनसुार 

२ ईतधन बाट चल्ने आरा (Hacksaw) १२ थान बजार दर अनसुार 

३ दईु चके्क ठेिा १२ थान  बजार दर अनसुार 

४ तीन चके्क ठेिा १२ थान बजार दर अनसुार 

५ वपयषु ५००० थान बजार दर अनसुार 

६ एक्वा ट्याब ५००० थान बजार दर अनसुार 

७ वप.ए.िाइि १००० थान बजार दर अनसुार 

८ पानी जाँच्ने वकट १२ थान बजार दर अनसुार 

९ अस्थाई शौचािय वकट २४ थान बजार दर अनसुार 

१० डस्टलबन ७५ थान बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  ।  

(घ) आप्तकािीन ्आश्रय र गैर–िाद्य क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत 

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 गैरिाद्य सािग्री सेट (NFRI Set) ८०० थान बजार दर अनसुार 

२ लत्रपाि  ८०० थान बजार दर अनसुार 

३ कबवि ८०० थान बजार दर अनसुार 

४ रवर बयाटे्रस (६X४) ८०० थान बजार दर अनसुार 

५ प्िाम्स्टक बाल्टी ८०० थान बजार दर अनसुार 

६ सेल्टर वकट ८०० थान बजार दर अनसुार 

७ प्िावष्टक ४० रोि बजार दर अनसुार 

८ कुकर १०० थान बजार दर अनसुार 

९ िातसा सािग्री ८०० सेट बजार दर अनसुार 

१० नाईिन डोरी ८००० लिटर बजार दर अनसुार 

११ ग्यालिन १६०० थान बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  ।  

(ङ) संरक्षण तथा सरुक्षा क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत 

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 बैशािी १५० थान बजार दर अनसुार 

२ िौरो १५० थान बजार दर अनसुार 

३ ह्वीि म्चयर ५० थान बजार दर अनसुार 

४ टोइिेट म्चयर ३० थान बजार दर अनसुार 
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५ डीम्ग्नटी वकट ५०० थान बजार दर अनसुार 

नोट्ः यस ववषयगत के्षत्रका सदस्यहरूबाट िण्डारण सबबतधी जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ । 

(च) आपत्कािीन ्म्शक्षा क्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत 

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 लबद्याथी वकट ५०० थान बजार दर अनसुार 

२ म्शक्षक वकट १०० थान बजार दर अनसुार 

३ लबद्यािय वकट २२ थान बजार दर अनसुार 

४ डे्रस ५०० सेट बजार दर अनसुार 

५ झोिा ५०० थान बजार दर अनसुार 

६ वकताब १००० सेट बजार दर अनसुार 

७ कापी १००० सेट बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  ।  

(छ) म्शघ्र पनुिावि क्ष ेक्षते्र अततगवत स्रोत, साधनको थप आवश्यकता तथा िागत   

लस.नं. स्रोत, साधन र उपकरण थप आवश्यकता अनिुालनत िागत 

1 बाँस ५०० थान बजार दर अनसुार 

२ HDPE िानेपानी पाइप ५० वपस बजार दर अनसुार 

३ ट्वाईिेट सेलनटरी सेट २७ थान  बजार दर अनसुार 

४ डोरी, ८००० लिटर बजार दर अनसुार 

५ वकिा  ३० केजी बजार दर अनसुार 

६ काँटी २५ केजी बजार दर अनसुार 

७ साविे ३० थान  बजार दर अनसुार 

८ बेल्चा ३० थान  बजार दर अनसुार 

नोट्ः आवश्यक सािग्रीको आवश्यकता सबबतधी थप जानकारी प्राप्त िएपलछ अद्यावलधक गररने छ  । 
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पररच्छेद पाँच 

ववववध 

५.१ स्रोत साधनको व्यवस्थापन 

ववपद् व्यवस्थापनिा आईपने िचवहरूका िालग गाउँपालिकािा ववपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गररएको छ। 
ववषयगत के्षत्रहरूिे ववपद् पूववतयारी, पवुवकायव र प्रलतकायवका िालग पेश गरेको योजना स्वीकृत िएपलछ स्थानीय 
ववपद् व्यवस्थापन सलिलत िाफव त बजेट रकि िाग गनेछन।्  

योजना कायावतवयन गनव गाउँपालिकाको वावषवक बजेट वा िएको वा हनु ेववपद् व्यवस्थापन कोषबाट वडाको 
हकिा सबबम्तधत वडा कायाविय िाफव त ्र पालिकास्तरीय ववषयगत कायवसिूहको हकिा सबबम्तधत संयोजक 
लनकाय, कायाविय िाफव त ्ववपद् पूववतयारी, पवुवकायव तथा प्रलतकायवका िालग रकि उपिब्ध गराइनेछ।  

गाउँपालिकाको क्षितािे अपगु स्रोतको िालग म्जल्िा प्रशासन कायाविय बर्दवया,  िमु्बबनी प्रदेश सरकार तथा 
संघीय सरकारसँग अनरुोध गररनेछ। साथै िएको ववपद् व्यवस्थापन कोष बवृद्धका िालग ववलिन्न िानवीय 
सहायता कायविा संिग्न लनकाय तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकायव गरी सहयोग आदानप्रदान गररनछे। 

५.२ अतय लनकायसँगको सितवय र सहकायव 
ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायवका िालग लछिेकी पालिकाहरु अततगवत बर्दवयाका राजापरु नगरपालिका, िधवुन 
नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, तथा लछिेकी कैिािी म्जल्िाका वटकापरु नगरपालिका, जानकी 
गाउँपालिका बाट सहयोग आदानप्रदान गनेछ। सहयोग ववशषेगरी बाढी, आगिागीको सियिा प्रलतकायवका 
िालग आवश्यक दिकि, एबबिेुतस तथा अत्यावश्यक िानवीय सहायता आदानप्रदान गनुव पनेछ। सहयोग 
आदानप्रदान गनव स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक लिम्ित सिझदारी, सबझौता गररने छ।  

नेपाि सरकार, प्रदेश तथा म्जल्िा म्स्थत कायावियहरूबाट सिेत ववपद् प्रलतकायवको िालग स्रोत, साधन प्राप्त 
गने अपेक्षा गररएको छ। म्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलिलत, म्जल्िा म्स्थत अतय गैह्र सरकारी लनकाय तथा 
लनजी के्षत्रसँग सितवय गरी थप स्रोत पररचािन गररन ेछ। म्जल्िा आपतकािीन कायवसञ्चािन केतरसँग ववपद् 
सबबतधी सूचना आदानप्रदान गनव स्थानीय आपतकािीन कायवसञ्चािन केतरिाई थप व्यवम्स्थत सूचना 
आदानप्रदान र सितवय गररनेछ। 

५.३  अनगुिन, िूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.३.१ अनगुिन, िूल्याङ् कन र योजनाको पररिाजवन 

योजना कायावतवयनको लनयलित अनगुिन र िूल्याङ् कन गने अलधकार प्राप्त अनगुिन तथा अनगुिन सलिलतको 
गठन हनुे अपेक्षा गररएको छ। उि सलिलतिे िालथ उम्ल्िम्ित सूचकहरुको आधारिा लनयलित रुपिा योजना 
कायावतवयनको अवस्थाको अनगुिन गरी स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलिलत सिक्ष प्रलतवेदन पेश गनेछ। साथै, 

योजना कायावतवयनको उपिम्ब्ध र आवलधक प्रगलत िूल्याङ्ककन गरी प्राप्त सझुाव अनसुार योजनाको पररिाजवन 
गररनेछ ।यस योजनाको पूनराविोकन तथा पषृ्ठपोषण सङ् किन तिको तालिका बिोम्जि हनुेछ्ः 
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वववरण 
पनुराविोकन 
गररने अवलध 

म्जबिेवार लनकाय गनुवपने िखु्य कायव सिय 

योजना कायावतवयनको 
सलिक्षा 

हरेक वषव 
िंलसर िवहना 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत 

योजना कायावतवयनको 
सलिक्षा बैठक 

िवहनाको अम्तति 
हप्ता 

योजनाको  

पनुराविोकन 

हरेक वषव 
बैशाि 
िवहना 

 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सलिलत 

ववषयके्षत्र अनसुारका 
वियाकिापहरुको 
पनुराविोकन गरी 

योजना अद्यावलधक गने 

िवहनाको अम्तति 
हप्ता 

५.४ क्षिता ववकास रणनीलत र योजना  

ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको प्रिावकारी कायावतवयन गनवका िालग दक्ष स्रोत व्यम्ि तथा संस्थाहरूको 
सहयोगिा देहायका वियाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ: 

ि.सं. क्षिता ववकास वियाकिापहरु म्जबिेवारी सिय तालिका 

१ 

ववषयक्षेत्रका जनशम्ििाई उि के्षत्रसँग 
सबबम्तधत ववषयिा अलििमु्िकरण, तालिि र 
अभ्यासको व्यवस्था गने। 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

ववपद् व्यवस्थापन पूववतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना तजुविा 

पश्चात 

२ 

वडास्तरका ववपद् व्यवस्थापन सलिलतिाई ववपद् 
व्यवस्थापन सबबतधी अलििमु्िकरण, तालिि 
प्रदान गने। 

ववपद् सबपकव  
व्यम्ि 

ववपद् व्यवस्थापन पूववतयारी 
तथा प्रलतकायव योजना तजुविा 

पश्चात 

३ 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कोषिाई प्रिावकारी 
रुपिा सञ्चािन गनव क्षिता ववकास गने। 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

आगािी आ. व. योजना तजुविा 
प्रविया शरुु हनु ुितदा अगावै 

४ 

ववपद् प्रिाववत स्थानिा रहेका ववद्याियहरू र 
स्थानीय स्वयंसेवकहरूिाई ववपद् प्रलतकायव 
सबबतधी तालिि प्रदान गनव ववषयक्षेत्रको क्षिता 
ववकास गने 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

िनसनु अगावै तथा ववपद्को 
घटना हनु ुअम्घ 

५ 

बतदोबस्तीका सािान तथा औजारहरू 
व्यवस्थापनका िालग ववषयक्षते्रहरूको क्षिता 
ववकास गने। 

स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

िनसनु अगावै तथा ववपद्को 
घटना हनु ुअम्घ 
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सतदिव सािग्री : 

१. गेरुवा गाउँपालिका प्राश्वम्चत्र २०७५ 

२. स्थानीय जिवाय ुअनकूुिन योजना-२०७७, गेरूवा गाउँपालिका  

३. बावषवक लनलत तथा कायविि २०७८/७९, गेरूवा गाउँपालिका   

४. ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (संघीय सरकारबाट पाररत) 

५. म्जल्िा ववपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना, २०७८, बर्दवया  

६. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  

७. गेरुवा गाउँपालिकाको ववपद् जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

८. स्थानीय आपत्कालिन कायव संचािन कायव संचािन ववलध २०७८  
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अनसूुची-१ : स्थानीय ववपद व्यवस्थापन सलिलतको नािाविी 
लस.नं नाि पद लनकाय कैवफयत 

1 Hfdfg l;x+ s];L ;+of]hs u]?jf ufpFkflnsf sfof{no  (*%*)#*!!! 

२ nIdL rf}w/L  ;b:o u]?jf ufpFkflnsf sfof{no  (*%*)#&!!! 

३ लबष्ण ुप्रसाद गरुूङ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ;b:o प्रििु प्रशासकीय अलधकृत ९८५८०९०४४१ 

४ िहेतर प्रसाद चौधरी ;b:o ४ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०२५१८१ 

५ लनिवि चौधरी ;b:o ३ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०३८१२० 

६ कृष्ण थारू ;b:o २ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०३८११८ 

७ किव प्रसाद चौधरी ;b:o १ नं. वडा अध्यक्ष ९८४८२७१५९२ 

८ धिव प्रकाश थारू ;b:o ५ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०२२१६६ 

९ कृष्णगोपाि चौधरी ;b:o ६ नं. वडा अध्यक्ष ९८५८०२७११५ 

१० नारायण प्रसाद िण्डारी ;b:o स्वास््य शािा प्रििु ९८४८४४९१३४ 
11 टंकर रोकाया ;b:o पूवावधार लबकास शािा ९८६८२५२४२४ 

१२ प्रिे बहादरु म्ज.सी. ;b:o योजना शािा ९८४८०७३००० 

१३ कुन नारायण चौधरी ;b:o प्रशासन शािा ९८५८०३८११० 

१४ इप्रका पातािार ;b:o स्थानीय प्रहरी प्रििु ९८५८०९०१११ 

१५ स्थानीय राजनैलतक दि ;b:o रावष्टय िातयता प्राप्त राजलनलतक 
दि/प्रलतलनलध 

 

१६ नरेतर प्रसाद पाण्डे ;b:o गेरूवा रेडिस सोसाइटी ९८४८४९०८२५ 

१७ तेज राज बजगाइ ;b:o उद्योग वाम्णज्य संघ प्रििु ९८४८२०००४६ 

१८ पञ्च प्रकाश थारू ;b:o संघ संस्था प्रलतलनलध ९८५८०२२५०४ 

१९ सततोष पौडेि सदस्य पत्रकार ९८५८०६५८१८ 

२० कायाविय प्रििु सदस्य बतजररया रेतजपोष्ट ९८६४७८२०३४ 

२१ प्रकाश शिाव सदस्य सम्चव लबपद सबपकव  ब्यम्ि ९८५८०२१८२४ 

अनसूुची-२ : म्जल्िा प्रदेश केतर म्स्थत सरोकारवािाहरुको सबपकव  वववरण 

लस.नं सस्था / कायाविय सबपकव  नबबर कैवफयत 

1 राविय आपतकािीन कायव संचािन केतर  ०१-४२००२०३ ४२००२०५ 

२ राविय ववपद जोम्िि तयूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
प्रालधकरण 

०१-४४९३८४७ ४४३९४८५ 

३ जि तथा िौसि लबज्ञान लबिाग (DHM)  ०१-४११३१९१ ११५५ 
४ प्रदेश आपतकािीन कायव संचािन (सूचना) केतर ०७१ ५४९६६२  
५ कणाविी नर्द (जि सतह िापन केतर म्चसापानी) ०९१-४१४०४५ ९८४८४९०१५२ 
६ म्जल्िा आपतकािीन कायवसंचािन केतर, बर्दवया ०८४-४२०९९९ ९८५८०३०१३२ 
१० म्जल्िा प्रसासन कायाविय ०८४-४२०१३३ ९८५८०३७७७७ 
11 म्जल्िा सितवय सलिलत, बर्दवया ०८४-४२०१३९ ९८४१४८०५६८  
१२ म्जल्िा प्रहरी कायाविय, बर्दवया ०८४-४२०१९९ ९८५८०३५५५५ 
१३ सशत्र प्रहरी बि नं ३१ गण हे.क्वा.बर्दवया ०८४-४२१०६९ ९८४३५६२०५९ 
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१४ बज्रदि गण सरुक्षा गलु्ि गिुररया ०८४-४२०६१० ९८५११७७१११ 
१५ नेपाि पत्रकार िहासंघ, बर्दवया ९८५८०५०९६१ ९८४८०२७५५४  

१६ नेपाि रेडिस सोसाइटी बर्दवया म्जल्िा शािा  ०८४-४२०१२५ ९८५८०३१७४९ 
१७ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : सितवय सूचना,   ०८४-४२०१३३ ९८५८०३७७७७ 
१८ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : िोज तथा उद्धार ०८४-४२०१३३ ९८५८०३७७७७ 
१९ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : गैर िाद्य तथा 

लसववर 

९८५८०२०२६४ ९८५८०२६३३६ 

२० म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : िाद्य तथा गोदाि  ९८५८०३५२०७  ९८४८०३५२०८ 

२१ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : िानेपानी, सरसफाई  ०८४-४२०११० ९८४१८६११५६ 
२२ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत ; स्वास््य तथा पोषण ९८६६९४२६६१ ९८५८०७००२७  

२३ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : आपतकािीन म्शक्षा ०८४-४२०११३ ९८५८०२०११३ 
२४ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : संरक्षण ०८४-४२०१३३ ९८५८०३७७७७ 
२५ म्जल्िा म्स्थत लबषयगत सलिलत : पनुविाि  ९८५८०२०२६४  ९८५८०२६३३६ 

 

अनसूुची-३ : तालिि प्राप्त जनशम्िको सबपकव  वववरण 

va/ cfbfg k|bfg ug{sf nfuL gfd / ;Dks{ gDa/x? @)&( 

s=; ufFpkflnsf ;d'bfo ;Dks{ JolQmsf] gfd ;Dks{ gDa/  
! u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ 

ag3';|f 

e/t yf? (*!@%)^)@% 

@ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ u'? k|;fb yf? (*^$&)!%(# 

# u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ cfzf/fd yf? (*^*!*(%(# 

$ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ 

/flhk'/ 

k|]d yf? (*@@$@!^^^ 

% u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ /fh s'df/ yf? (*@^%%#@@* 

^ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= @ hgsnfn yf? (*)@%%^#*! 

& u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # 

;f]gfxfufp 

vu]Gb| /fh lu/L (*!$%@@)&( 

* u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # /fdcf}tf/ yf? (*)@%%^!&& 

( u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # dg s'df/L yf? (*@@$@&*$! 

!) u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # 

l6s'lnu8 

a'dmfjg yf? (*$*^!#!%( 

!! u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # dgklt yf? (*$*$^$&!@ 

!@  u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # lbk yf? (*^$&)!&$# 

!# u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # 

;gs66L 

v'zL/fd yf? (*@@%())!% 

!$ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # nIdL yf? (*$*%&@!#$ 

!% u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # nIdL ltldlN;gf (*^%*#%@%* 

!^ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # 

ags66L 

l6sf/fd yf? (*@^%&%@^^ 

!& u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # ad k|;fb yf? (*)**$#@&) 

!* u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # rt'/nfn yf? (*!@$##%&@ 

mailto:!@
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!( u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # 

v'6}gf 

;Ddmgf yf? (*^*^#!^@& 

@) u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # hf]u/fd yf? (*$*@&!$*% 

@! u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= # /fdb'nfl/ yf? (*!$%$*#(# 

@@ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ 

vNnfufp 

wg axfb'/ zfxL (*%*)#!!(( 

@# u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ dfof l;+x ys'/L (*$*!*&$*% 

@$ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ ljGtL /fd yf? (*!@%!$*@) 

@% u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ 

blIf0fk'/ 

dxfb]j yf? (*$*$(!*)$ 

@^ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ s'n axfb'/ yf? (*^*)$^)$@ 

@& u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ gGbf u'?Ë (*^^*&$)() 

@* u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ 

bªk'/ 

dfg axfb'/ yf? (*^$(%*%#@ 

@( u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ lbk]Gb| yf? (*%*)@^@!) 

#) u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ nIdL yf? (*%*)$)#)) 

#! u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ 

/flhk'/ 

b'uf{ yf? (*%*)@%(&) 

#@  u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ agf? Yf? (*!$%)(*%! 

## u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ lzj/fh yf? (*$*#&!#*) 

#$ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ 

zflGtk'/ 

k|]d yf? (*$*$$&^%^ 

#% u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ lev'jf yf? (*)$%^&%#! 

#^ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= $ lbg]z yf? (*@#@()*(& 

#& u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= % 

:ofplnahf/ 

;ld{nf l;+x (*^*^%^#%^ 

#* u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= % hgs zfxL (*$*)^^@%# 

#( u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= % g/]z l;x 7s'/L (*%*)%*)(* 

$) u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ 

u'KtLkf'/ 

la/ axfb'/ rGb (*^&)*#$$* 

$! u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ cd[tf l;+x (*$*@&!@!& 

$@  u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ an axfb'/ yfkf (&$@@!#%$@ 

$# u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ 

;f]gfxfkmf6f 

ho axfb'/ zfxL (*$*!%!@@@ 

$$ u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ k'0f{ axfb'/ ;'gf/ (*^*@$)*&! 

$% u]?jf ufpkflnsf jf8{ g+= ^ cDd/ axfb'/ vqL (*^*)*@#%! 

 

अनसूुची-४ : दिकि चािकहरुको सबपकव  वववरण 

ि.सं. चािकको नाि लनकाय चािकको सबपकव  
नं 

दिकि शािा नं 

1 सररफ अहिद जोिाह  गिुररया नगरपालिका  ९८१२४४४९३७ ०८४-४२०४४४ 

२ राि बहादरु चौधरी िधवुन नगरपालिका  ९८४८२१९००२ ०८४-४४०१११ 

३ इतर बहादरु चौधरी  राजापरु नगरपालिका  ९८६८२३६८४४ ०८४-४६०१११ 
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४ िनोज चौधरी बाँसगढी नगरपालिका ९८६९७०५०६५ ०८४-४००००२ 

५  टीकापरु नगरपालिका   
 

अनसूुची-५ : गाउँपालिकािा संचालित एबबिेुतस सेवाको सबपकव  वववरण 

लस न एबबिेुतस संचािन संस्थाको नाि ठेगाना चािकको नाि िोबाईि नं 

१ श्री नेपाि रेडिस सोसाईटी  राजापरु १० श्री राज कुिार चौधरी ९८६८१४१४१३ 

२ श्री यलुनक नेपाि िानपरुटपरा राजापरु बर्दवया राजापरु २ श्री  र्दपिुाि थारु ९८४८०६७४७० 

३ श्री प्राथलिक स्वास््य केतर राजापरु राजापरु ४ श्री  चतरीका िोहती ९८६८१०६९८० 

४ श्री शवहद प्रलतष्ठान नयांगाउ बर्दवया राजापरु २ श्री  चतर बहादरु थारु ९८५८०२७६५४ 

५ श्री नेपाि रेडिस सोसाईटी उपशािा राजापरु बर्दवया राजापरु ८ 
 

९८६४९५५३६५ 

६ श्री िान सरोवर पोलिम्क्िलनक  राजापरु बर्दवया राजापरु ४ श्री सज्जन चौधरी ९८२२५६९५२४ 

७ श्री िानपरुटपरा स्वास््य चौकी राजापरु बर्दवया  राजापरु ६ श्री प्रववन चौधरी  ९८१३५३२६१७ 
८ श्री बदािपरु स्वास््य चौकी राजापरु बर्दवया राजापरु ५ श्री गोलबतद कुिार थारु  ९८२०४३८७५१ 
९ श्री गेरुवा सािदुावयक स्वास््य केतर बतजररया बर्दवया गेरुवा गापा  श्री सज्जन चौधरी ९८२२५६९५२४ 

१० श्री गेरुवा गाँउपालिका कोलिड अस्पताि गेरुवा ५ श्री अबिर बहादरु रोकाय ९८४०४८५३०४ 

 

अनसूुची-६ : गाउँपालिकाका िागी उपयोगी नदी सतह िापन केतर 
वववरण 

लस.नं. गेज ररडर सबपकव  नं गेज राम्िएको स्थान नर्दको नाि 
चेतावनी 
तह 

ितरा 
तह 

१. पाववती गरुुङ 
९८४८४९०१५२ 

०९१-४१४०४५ 

िम्बकचहुा नपा-०३, 

म्चसापानी 
कणाविी नदी १० लि. 

१०.८ 
लि. 

अनसूुची-७ : गाउँपालिका म्स्थत जोम्िियिु बस्तीहरुको वववरण 
 

वाड नं नदीको नाि जोम्िियिु बस्तीहरुको जोम्िियिु 
घरधरुी संख्या 

1 कणाविी गेरुवा  सरिोि, िठेरा, वनिेत, बगहीपरु, $$% 

२ कणाविी  वटकुिीगड, राम्जपरु, वनघशु्रा $&% 
३ कणाविी  सनक्टी , वनक्ट्टी , िोहारपरु $$$ 
४ गेरुवा  ढुकुलनया, गम्द्टोि , %)) 
५ गेरुवा िल्िागाँउ, िोल्टी वजार $*@ 
६ गेरुवा ववतरा, वनजरीया, स्याउिीवजार %@* 

जबिा  २८७४ 

स्रोत : म्जल्िा ववपद् पवुव तयारी तथा प्रलतकायव योजना २०७८ 
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अनसूुची ८ स्थानीय प्रहरी कायाविय हरुको वववरण 
वस न. कायाालय दर्ाा नाम थर कायाालय नं. संचार 

१ ई. प्र. का.पाताभार,बर्दिया  प्र.र्ि. र्िराजि सिुार 9858090111 9858090532 

२ प्र.चौ.मिाउ ,बर्दिया  प्र.स.र्ि. अमलेश कुमार लोध 9858090522   

३ प्र.चौ. पशपुर्तिगर,बर्दिया  प्र.स.र्ि. अिकमि र्ब.एम 9858047100   

 

अनसूुम्च ९ म्जल्िािा रहेको नेपालि सेना हरुको वववरण 

s|=;+= sfof{nosf] gfd Kb k|d'vsf] gfd kmf]g g+= df]jfO{n g+= 

! ah|bn u0f, ;'/Iff u'Nd u'nl/of ;]gfgL Zofd' zfx )*$$@)^!) (*%!!&&!!! 

@ b]ljbQ u0f, 7fs'/åf/f k|d'v 

;]gfgL 

lbg]z sfsL{ )*$$@))$ (*%!@!#($^ 

 

अनसूुम्च १० सशस्त्र प्रहरी विका यूलनट हरुको वववरण 

ि.सं. यलुनट रहेको स्थान पद का. सबपकव  नं. व्यम्िगत नं. 

१ लबओवप राजापरु राजापरु न.पा.-४ 
राजापरु सप्रलन ९८५१२७२४८० 

९८४७९१६८४
४ 

२ फरवाडव झप्टी राजापरु न.पा.-१० 
झप्टी 

सप्रना
लन   

9819546171 

३ 

फरवाडव िानपरु 
टपरा 

राजापरु न.पा.-९ 
ईश्वरीगंज 

सप्रस
लन   

984804482
4 

 

 

 


