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पररचे्छद एक : प्रारम्भिक 

१.१ पृष्ठभूलम 
 

विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापनको मूलभूत उदे्दश्य विपद् बाट हुने मृतु्यदर तथा प्रभावितहरुको सङ््खया 

उले्लय रूपमा घटाउनु, विपद् िा महामारीका कारण उत्पन्न हुनसके्न स्वास्थ्य संकटको रोकथाम एिम् व्यिस्थापन 

गरी मानिीय क्षवत नू्यनीकरण गनुु, कृवि उद्योग, सडक, सञ्चार, िानेपानी एिम् सरसफारु्का संरचना तथा स्वास्थ्य र 

विक्षाका पूिाुधार एिम् सेिामा विपद्का कारणबाट हुने क्षवत तथा नोक्सानी घटाउँदै वतनीहरूको उत्थानिीलता 

बढाएर विकासको दीगोपनालारु् स्थावयत्व वदनु र विकास तथा पूिाुधार वनमाुणमा गररएको लगानीलारु् सुरवक्षत गनुु हो 

। तीििटै तहका सरकारको अवधकार बाँडफाट सम्बन्धी संिैधावनक व्यिस्था, विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा 

व्यािस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) तथा विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यािस्थापन वनयमािली, २०७५ को 

दफा ८ (१) एिम्  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) न तथा  ११ (४) ि (१५) र स्वास्थ्य सेिा ऐन 

२०७५ को दफा ४८ मा प्रिन्ध गररए बमोवजम स्थानीय तहको विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

तोवकएको काम कतुब्य र अवधकार एिम् विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्वस्थापन रावरि य नीवत, २०७५ तथा 

रणनीवतक कायुयोजना, २०१८ -२०३० को लक्ष्य र मागुदिुन एिम् नीवतगत र कानूनी आधार एिम् विपद् पूिुतयारी 

तथा प्रवतकायु योजना तजुुमा मागुदिुन, २०६७ को पवहलो संिोधन २०७६ ले तय गरेको विवध र प्रकृया बमोवजम 

गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् प्रवतकायुलारु् चुस्त तथा प्रभािकारी बनाउन र त्यसको लावग आिश्यक 

पूिुतयारी गनु यस कावलमाटी गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तजुुमा 

गररएको छ ।  

१.२ योजनाको उदे्दश्य 
 

विपद्  एिम् स्वास्थ्य संकटको समयमा प्रभावितहरूको जीिन रक्षा, सम्पवि तथा जनधनको सुरक्षा र संरक्षण गरी 

मानिीय संकटको सामना तथा प्रभािकारी प्रवतकायु गनु स्थानीय स्रोत साधन र प्रविवधको उपयोग गदै आघातमा 

परेका व्यखि तथा समुदायलारु् उवचत मानिीय सहायता सुवनवित गनुु  र प्रकोपको रोकथाम तथा विपद् जोखिम 

नू्यनीकरणका लावग गाउँपावलकाको स्रोत साधन एिम् क्षमता िृखि गदै विपद् जोखिम तथा स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापन 

पिवत, संरचना  र प्रकृयालारु् प्रभािकारी र जिाफदेहीपूणु ढंगले पररचालन एिम् कायाुन्वयन गरी कावलमाटी 

गाउँपावलकालारु् उत्थानिील तथा सुरवक्षत गाउँपावलकाको रूपमा विकास गनु मद्दत गनुु यस योजनाको प्रमुि उदे्दश्य 

हो भने यसका विविर उदे्दश्यहरु वनम्नानुसार रहेका छन् । 

1= स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् बाट हुनसके्न क्षवत तथा नोक्सानी घटाउनु र प्रभावित हुने व्यखि, पररिार तथा 

समुदायलारु् उपयुि मानिीय सहायता सुवनवित गनुु । 

2= गाउँपावलकामा स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा पूिुतयारीका गवतविवधहरूलारु् 

व्यिखस्थत र समन्वयात्मक रूपमा कायाुन्वयन गनुु । 

3= स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् प्रवतकायु तथा पूिुतयारीका लावग स्थानीय साधन स्रोतको अवधकतम् पररचालन 

गनुु । 

4= विपद् पूिुतयारीलारु् प्राथवमकताका साथ कायाुन्वयन गरी विपद् पवछ उिार राहतका लावग हुने िचु 

घटाउनु । 

5= विवभन्न सरोकारिाला वनकाय तथा संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकायुमा गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकट 

एिम् विपद् प्रवतकायु पिवत, संरचना तथा समग्र क्षमता सुदृढ गनुु । 

6= विियगत के्षत्रका आधारमा गाउँपावलकाको विपद् नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन क्षमता बढाउँदै के्षत्रगत तथा 

वनयवमत विकास कायुक्रम माफुत स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् जोखिम नू्यनीकरणलारु् वनरन्तरता वदनु ।  

1.३ योजना तजुवमा प्रलिया 
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कावलमाटी गाउँपावलको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना, विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु 

योजना तजुुमा मागुदिुन, २०६७ को पवहलो संिोधन, २०७६ ले तय गरेको प्रवकया बमोवजम तजुुमा गररएको हो । 

यस गाउँपावलकाको विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना बनाउने सन्दभुमा २०७८ चैत्रमा ७ गते गाउँपावलका 

विपद् व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलफल भयो । उि बैठकले स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा 

प्रवतकायु योजना तजुुमा गने वनणुय गर् यो । 

स्वास्थ्यको लावग सक्षम प्रणालीले 

गाउँपावलकालारु् स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् 

पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तयार गनु 

प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमवत 

बमोवजम गाउँपावलका र स्वास्थ्यको लावग सक्षम 

प्रणालीका प्रवतवनवध रहेको योजना मस्यौदा 

सवमवत वनमाुण भयो र विवध, प्रवक्रया र 

कायुतावलका तय गरी योजना तजुुमाको प्रवक्रया 

िुरू गररयो ।   

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत, 

िडाध्यक्षहरु र सरोकारिालाहरूबीचमा 

छलफल गरी गाउँपावलकाको सङ्ख\कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको गररयो । यही छलफलबाट विियगत के्षत्रको 

पवहचान गरी सात िटा विियगत के्षत्र वनधाुरण गररयो । सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विशे्लिणका आधारमा पूिुतयारी र 

प्रवतकायुका वक्रयाकलापहरू वनधाुरण गररयो । त्यसपवछ विियगत के्षत्र र संयुि योजना तजुुमा बैठकहरू सञ्चालन 

गरी त्यसका आधारमा योजनाको मस्यौदा तयार गररयो । सरकारिालाहरूको बैठक आयोजना गरी मस्यौदामावथ 

छलफल र पृष्ठपोिण वलने काम भयो । प्राप्त पृष्ठपोिण समेतलारु् समेटेर योजनाको अखन्तम मस्यौदा तयार गररयो । 

यस प्रकार कावलमाटी गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तजुुमा भएको हो 

। 

 

 

१.४ योजनाका तजुवमा एवम् कायावन्वयनका आधारभूत मान्यता 
 

१. गाउँपावलका के्षत्रमा गररने स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् जोखिम नू्यनीकरण, व्यिस्थापन, पूिुतयारी, प्रवतकायु तथा 

पुनवनुमाुणका सबै गवतविवधहरू गाउँपावलकाको नेतृत्वमा हुनेछन् । 

२. विपद् प्रवतकायु तथा पूिुतयारी कायुमा कवहँ कतै ररिता हुन नवदन र सनु्तवलत कायाुन्वयनको लावग सात िटा 

विियगत के्षत्र (Cluster) को प्रिन्ध गररएको छ । यस गाउँपावलकामा कायुरत सबै सरोकारिाला वनकायहरू तथा 

संस्थाहरूले आफ्नो कायुके्षत्र बमोवजम सम्बखन्धत विियगत के्षत्रसँगको समन्वयमा प्रवतकायु र पूिुतयारीका 

गवतविवधहरूमा सहयोग गनेछन् । 

३. विपद् पूिुतयारीको काम, विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट प्रवतकायु तथा मानिीय सहायताका लावग गररने सहयोग 

एकद्वार नीवत बमोवजम गाउँपावलकाको स्वीकृत मापदण्ड र प्रवक्रया अनुसार हुनेछ ।  

४. विपद् प्रवतकायु तथा पूिुतयारीको काम विियगत के्षत्रको समन्वय तथा गाउँपावलकाको नेतृत्वमा हुनेछ र 

लेिाजोिा, सूचना व्यािस्थापन, श्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन एवककृत पिवत अनुरूप हुनेछ । 

५. समुदाय, सामावजक संस्था तथा सरकारी वनकायहरूको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद्  प्रवतकायु क्षमता विकास गरी 

गाउँपावलकाको समग्र विपद् व्यिस्थापन क्षमता सुदृढ गररनेछ ।  

६. स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा प्रवतकायुको काम स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा समन्वय, 

सामावजक तथा नागररक के्षत्रको सहयोग र नीवज के्षत्रसँगको साझेदारीमा हुनेछ । 

७. स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी र प्रवतकायुका गवतविवध तथा मानिीय सहायताका कायुहरू सुिासनको 

मान्यता अनुरूप पारदिी, सहभागीतामूलक र समािेसी हुनेछन् ।  

४.  योजनाको प्रारखिक मस्यौदा तयारी 

५.  सरोकारिालाहरूको बैठक र मस्यौदामावथ छलफल 

६.  अखन्तम मस्यौदा तयारी र स्वीकृवत 

१.  प्रारखिक छलफल र विियगत के्षत्रको पवहचान 

२.  गाउँपावलकाको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा 

३.  योजना तजुुमा बैठक तथा कायुिाला  

लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना तजुवमा 

प्रलिया 
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८. स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी, प्रवतकायु तथा मानिीय सहायताका गवतविवधहरू मानिता, तटस्थता, 

वनष्पक्षता र स्वतन्त्रता जस्ता मानिीयताका मुलभूत वसिान्तमा आधाररत हुनेछन् ।  

९. विपद् जोखिम नू्यनीकरण, पूिुतयारी, प्रवतकायु तथा समग्र विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापनमा उपलब्ध 

स्थानीय श्रोत तथा जनिखिको अवधकतम प्रयोग र पररचालनको नीवत वलर्नेछ । 

१०. विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापनका प्राथवमकता प्राप्त कायुहरूलारु् के्षत्रगत विकासका 

वनयवमत गवतविवधहरूसँग एवककृत गरी विकासमा मूल प्रिाहीकरण गदै गाउँपावलकाको उत्थानिीलता 

विकासमा सहयोग पुगेनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद दुई : गाउाँपालिकाको लवपद् जोम्भखम तथा क्षमता लवशे्लषर् 
 

२.1  गाउाँपालिकाको संलक्षप्त पररचय 

कावलमाटी गाउँपावलका नेपालको कणाुली प्रदेि अन्तगुतको सल्यान वजल्लामा पदुछ । भौगोवलक वहसाबले ८० वडग्री 

२० वमनेट देखि ८३ वडग्री २८ वमनेट पूिी देिान्तर र २७ वडग्री ३१ वमनेटदेखि २७ वडग्री ७ वमनेट ३० सेकेण्ड उिरी 

अक्षांिमा अिखस्थत रहेको छ । ५००.७२ िगु वक.वम. के्षत्रफल रहेको यस गाउँपावलकाको उिरमा बनगाड, कुवपणे्ड 

गाउँपावलका, िारदा गाउँपावलकापावलका र सुिेत वजल्ला पविमवतर बवदुया वजल्ला, पूिुमा वत्रिेणी गाउँपावलका र 

दाङ्ख वजल्ला दवक्षणमा बाँके वजल्ला रहेको छ । यस गाउँपावलकाका नामाकरण यस भेगकै प्रवसि कावलमाटी 

गंगामाला भगितीको नामबाट रहन गएको हो । सोही भगितीको पूण्य यस के्षत्रलाई प्रावचनकाल देखि कालीमाटी भने्न 

गरेको पार्न्छ । साविकका गा.वि.स.हरु कावलमाटी रामपुर, कावलमाटी काल्चे, कापे्रचौर (पवहले कावलमाटी काल्चे) 

अगावड कावलमाटी रहन गएको हो ।रावरि य जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी के्षत्री जावत ९,३७८ 

जना (४०.७७%), दोस्रोमा मगर ७९५१ ३४.५६%) र तेस्रोमा कामी २४५७ जना (१०.६८%) हरुको बसोबास रहेको छ  

राजनैवतक तथा प्रिासवनक केन्द्र नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोवजम गवठत गाउँपावलका, 

गाउँपावलकापावलका तथा वििेि, संरवक्षत िा स्वायि के्षत्रको संया तथा सीमाना वनधाुरण आयोगले वमवत 

२०७३/०९/२२ मा पेि गरेको प्रवतिेदन र नेपाल सरकारको वमवत २०७३/१०/२२ को वनणुय अनुसार माननीय संघीय 

मावमला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गवठत सवमवतले वमवत २०७३/११/२२ मा साविकका गाविसहरु 

लक्ष्मीपुर, कावलमाटी रामपुर, कावलमाटी काल्चे र काप्ेरचौरलाई गाभेर जम्मा ७ िडाहरु कायम गरर कावलमाटी 

गाउँपावलका घोिणा गररएको हो । यसको प््ररिासवनक केन्द्र िडा नं. ३, रामपुरमा छ । 

सल्यान वजल्लामा नयाँ गठन भएका गाउँपावलकाहरु मधे्य कावलमाटी गाउँपावलका विकासको राम्रो सिािना बोकेको 

गाउँपावलका हुनुका साथसाथै यहाँका सचेत राजनैवतक दल र उते्प्रररत गाउँिासी यो गाउँपावलकाका दररलो अवन 

दीगो विकासका श्रोत हुन् । औित पाररिाररक आम्दानीमा कृवि व्यिसायको सबैभन्दा ठूलो वहस्सा रहेको छ र स्थानीय 

बावसन्दाको आम्दानीको अन्य स्रोतहरुमा व्यापार, नोकरी, उद्योग साथै िैदेविक रोजगारी पवन हो । परम्परागत 
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प्रणालीको कृवि व्यिसायको विकल्प िोवजरहेका यहाँका बावसन्दा आधुवनक जीिनिैलीमा रमाउन थालेका छन् । 

स्थानीय जनिखि मजदुरी तथा अध्ययनका लावग विदेविने क्रम क्रमिः बवढरहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

तावलका १: कावलमाटी गाउँपावलकाको िडागत जनसाङ््खखयक वििरण 

श्रोत:  कावलमाटी गाउँपावलकाको प्रोफार्ल  

२०६८ सालको रावरि य जनगणना अनुसार यस गाँउपावलकाको कुल जनसंया २३ हजार ५ जना रहेकोमा ११ हजार 

३ सय जना पुरुि र ११ हजार ७ सय ५ जना मवहला रहेका छन् भने के्षत्रफल कररब ५००.७२ िगु वक वम रहेको छ । 

जातीय रुपमा वमवश्रत बसोबास रहेको यस गाँउपावलकामा के्षत्रीहरुको बाहुल्यता रहेको छ । वििेि गरी ब्राम्हण, के्षत्री, 

मगर, दवलतहरुको बसोबास रहेको देखिन्छ । 

यस गाँउपावलकाका जम्मा ४३४३ घरधुरी रहेको छ । िडागत रूपमा घरधुरी संयालाई विशे्लिण गदाु विविधता युि 

रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम घरधुरी िडा नं. ६ मा ४६९ र सबैभन्दा बढी िडा नं. १ मा ७९१ रहेको छ । यसै गरी 

सबैभन्दा बढी जनसंया िडा न.१ मा ४२४५ तथा सबैभन्दा कम जनसंया िडा न.६ मा २४५९ रहेको देखिएको छ ।   

 

2.२ लवगतका लवपद् का घटना एवम् क्षलत लवशे्लषर् 

२०७८ साल चैतमा गररएको यस गाँउपावलकाको प्रकोप, सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको आधारमा बाढी, 

पवहरो, सडक दुघुटना, आगलागी, बालीनालीमा वकटजन्य प्रकोप, जंगली जनािरको प्रकोप, चट्याङ््ख, बेमौसवम बिाुद, 

कोवभड १९ महामारी, मलेररया ,कुपोिण र झाडापिाला गरी १२ प्रकारका विपद्का घटनाहरू विगतमा हुने गरेको 

पार्एको छ । 

 

 

 

वडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ जम्मा  

सालवक गालवस लक्ष्मीपुर कालिमाटी 

रामपुर 

कालिमाटी 

रामपुर 

कालिमाटी 

काल्चे 

कालिमाटी 

काल्चे 

कापे्रचौर कापे्रचौर  

के्षत्रफि व. 

लकमी 

४९.३३ १५७.६ २८.१८ ३१.८२ १५५.८८ ६३.३१ ५६.६ ५००.७२ 

पररवार संख्या ७९१ ६१९ ७०५ ६२५ ५६३ ४६९ ५७१ ४३४३ 

पुरूष 

जनसंख्या 

२०५७ १६०५ १६४७ १६६४ १५४९ १२२६ १५५२ ११३०० 

मलहिा 

जनसंख्या 

२१८८ १७०५ १८२० १६९६ १६०७ १२३३ १४५६ ११७०५ 

जम्मा 

जनसंख्या 

४२४५ ३३१० ३४६७ ३३६० ३१५६ २४५९ ३००८ २३००५ 
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तावलका २: कावलमाटी गाउँपावलकामा विगतमा भएका विपद्का घटनाहरुको वििरण 

लवपद् / 

घटनाको वषव 

प्रभालवत 

स्थान/के्षत्र 

लवषय के्षत्रमा परेको 

प्रभाव 
मानवीय क्षलत 

आलथवक 

नोक्सानी 

हजारमा 

लवपद् 

व्यवस्थापनका 

िालग गररएका  

प्रयासहरु 

बाढी २०७१ 

श्रािण 
िडा नं १,३,४,५ र 

७ 

- टोल बगाएको  

- ७ घर डुबेको 

- १ घर िडा नं ४ मा 

बगाएको र ५ घर 

िडा नं ३ मा 

भते्कको 

- बाख्रा बगाएको 

- ५० रोपनी िेत 

डुबान तथा कटान 

१।१ जनाको मृतु्य 

िडा नं  ३ र ५ मा 

२२८००  

बाढी २०७६ 

श्रािण 

िडा नं ४ - मोटरसाईकलमा 

क्षवत 
 

 २५०  

बाढी 
२०७६ असोज 

िडा नं १ -  १ जनाको मृतु्य   

बाढी 
२०७७ असोज 

िडा नं २ - १ घर बगाएको  ८००  

पवहरो २०७१ 

श्रािण 

िडा नं ५ - ४ घरमा असर  १००००  

पवहरो २०७६ 

श्रािण 

िडा नं ४ - २५ रोपनी िेती 

योग्य जवमन नर 

 १००००  

पवहरो २०७८ 

जेष्ठ २६ 
िडा नं १ र ६ - ३० रोपनी िेती 

योग्य जवमन 

कटान 

- ३ घर भते्कको 

िडा नं ६मा १ 

जनाको मृतु्य 

२०००  

आँगलागी 
२०५४ बैिाि 

िडा नं ४ - २० िटा घर 

जलेको 

 १५०००  

आँगलागी 
२०६७ बैिाि 

२० 

िडा नं १ - २ िटा घरमा 

आविंक क्षवत 

 ४००  

आँगलागी 
२०७७ फालु्गन 

िडा नं २ - २ िटा घरमा क्षवत  ५००  

आँगलागी 
२०७८ बैिाि 

१७ 

िडा नं ६ - १ घर जलेको  ३००  

आँगलागी 
२०७८ असोज 

िडा नं १ - २ घर र ३ गोठ  

जलेको 

 ३००  

डढेलो हरेक बिु सबै 

िडामा 

- बन जंगल र 

जनािरको क्षवत 

   

डढेलो २०७८ 

कावतुक २२ 
 सबै िडामा - बन जंगल र 

जनािरको क्षवत 

- केही घरमा 

आविंक क्षवत 
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लवपद् / 

घटनाको वषव 

प्रभालवत 

स्थान/के्षत्र 

लवषय के्षत्रमा परेको 

प्रभाव 
मानवीय क्षलत 

आलथवक 

नोक्सानी 

हजारमा 

लवपद् 

व्यवस्थापनका 

िालग गररएका  

प्रयासहरु 

चट्याङ्ख २०५१ 

फालु्गन 
हरेक बिु सबै 

िडामा 

- िडा नं ८ मा 

पिुचौपायको मृतु  

िडा नं १ मा १ जना ३००  

चट्याङ्ख २०५४ 

असोज 

िडा नं १ - एक िटा भैसीको 

मृतु 

१ जना ८०  

चट्याङ्ख २०७६ 

बैिाि 

िडा नं ३ -     

चट्याङ्ख २०७७ 

असोज 

िडा नं २ - १ घरमा आगलावग  ५००  

चट्याङ्ख २०७७ 

चैत्र २१  

िडा नं १ -  ३ जना घार्ते   

जैवबक वकराहरु 

फौजी २०७६ जेष्ठ 
सबै िडामा - मकै बालीमा 

आविंक क्षवत 

 २०००  
 

जैवबक वकराहरु 

झुवसलवकरा 

२०७७ फालु्गन 

सबै िडामा - सबै जंगल क्षवत    

बेमौसमी बिाुद 

२०७८ कावतुक 

सबै िडामा - १० हजार कठ्ठा 

जवमनमा बावल 

नस्ट 

 ९००००  

जंगली जनािर  हरेक बिु सबै 

िडामा 

- मकै र नगदेबाली 

नस्ट  

 १५०००  

सडक दुघुटना 

२०७८ कावतुक 

२५ 

िडा नं २ - गाडी पुणु रुपमा 

नस्ट 

१ जनाको मृतु्य  १५००  

सडक दुघुटना 

२०७८ असार  

िडा नं ४ - ट्याक्टर क्षवत २ जनाको मृतु्य ५००  

सडक दुघुटना 

२०७८ फागुन 

िडा नं २ - बसमा क्षवत १ जनाको मृतु्य १५०  

सडक दुघुटना 

२०७७ असार 

िडा नं ४ - ट्याक्टर क्षवत २ जनाको मृतु्य ५००  

सडक दुघुटना 

२०७७ भाद्र 

िडा नं ३ - बसमा क्षवत १ जनाको मृतु्य १५०  

सडक दुघुटना 

२०७७ माघ 

िडा नं ५ - ट्याक्टर क्षवत १ जनाको मृतु्य ३००  

सडक दुघुटना 

२०७५ फागुन 

िडा नं १ - ट्याक्टर क्षवत १ जनाको मृतु्य २०  

सडक दुघुटना 

२०७० असोज 

िडा नं ३ - मोटर सार्कलमा 

क्षवत 

२ जनाको मृतु्य २००  

सडक दुघुटना 

२०७० माघ 

िडा नं ३ - मोटर सार्कलमा 

क्षवत 

१ जनाको मृतु्य २००  

सडक दुघुटना 

२०६८ असोज 

िडा नं २ - बसमा क्षवत २ जनाको मृतु्य ५०  

 

महामारी एिम् स्वास्थ्य संकट 

कोवभड १९  समु्पणु िडा  ४ जनाको मृतु्य    

क्षयरोग      

मलेररया  -     

कुपोिण      

झाडापिाला      
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लवपद् / 

घटनाको वषव 

प्रभालवत 

स्थान/के्षत्र 

लवषय के्षत्रमा परेको 

प्रभाव 
मानवीय क्षलत 

आलथवक 

नोक्सानी 

हजारमा 

लवपद् 

व्यवस्थापनका 

िालग गररएका  

प्रयासहरु 

कुपोिण      

2.३ गाउाँपालिका प्रमुख र प्राथलमकतामा रहेका प्रकोपहरू 
 

कावलमाटी गाँउपावलकामा बाढी, पवहरो , सडक दुघुटना, आगलागी, बालीनालीमा वकटजन्य प्रकोप, जङ्गली जनािर 

,चट्याङ््ख, बेमौसमी बसाुत, कोवभड १९ महामारी, जस्ता विपद् तथा स्वास्थ्य संकटका घटनाहरू विगतमा हुने गरेको 

पार्एको छ । कोवभड १९ महामारी, कुपोिण, मलेररया, क्षयरोग र  झाडापिाला यस गाँउपावलकामा स्वास्थ्य संकट 

वनम्त्त्याउने विपद्हरू हुन् । यस गाँउपावलकाका ७ िडाहरूमधे्य अवधकांि िडामा बाढी तथा पवहरो बारम्बार 

दोहोरररहने र ििेनी जनधनको धेरै क्षवत गने प्रकोपमा पदुछन् । सडक दुघुटना र आगलागी पवन यस गाँउपावलकाको 

प्रमुि प्रकोपहरू हुन् । बालीनालीमा लागे्न वकट आतंक, हािाहुरी बाट पवन यो गाँउपावलका प्रभावित छ । िडाको 

भौगोवलक वििेिता भूस्वरुप, प्रकोपको समु्मिता तथा सामावजक आवथुक अिस्थाले समग्र विपद्को जोखिम स्तर 

वनधाुरण गदुछ । 

कावलमाटी गाँउपावलकामा क्रमि:पवहरो,बाढी ,जङ्गली जनािर, डढेलो,आगलागी, बालीनालीमा वकटजन्य प्रकोप, ह, 

सडक दुघुटना, चट्याङ््ख, अवसनापानी प्रमुि र प्राथवमकतामा रहेका प्रकोपहरु हुन् भने कोवभड १९ महामारी, 

कुपोिण,मलेररया, क्षयरोग र झाडापिाला संकट वनम्त्त्याउन सके्न स्वास्थ्यसँग सम्बखन्धत प्रमुि प्रकोपहरु हुन् । 

तावलका ४ मा िडागत र गाँउपावलकाको प्रकोप तथा स्वास्थ्य संकट स्तरीकरण प्रसु्तत गररएको छ ।   

तावलका ३:कावलमाटी गाँउपावलकाको प्रकोप स्तरीकरण 

तावलका ३: कावलमाटी गाउँपावलकाको िडागत प्रकोप स्तरीकरण 

प्रकोप 

स्तरीकरर् 
पलहिो दोस्रो तेस्रो चौथो पााँथौ ं छैठौ ं सातौ ं

वडा 

नं 

१ बाढी जंगली जनािर पवहरो डढेलो आगलागी   

२ पवहरो बाढी आगलागी डढेलो जंगली जनािर   

३ बाढी पवहरो सडक दुघुटना जंगली जनािर आगलागी   

४ पवहरो डढेलो जंगली जनािर वकटजन्य प्रकोप आगलागी   

५ पवहरो बाढी जंगली जनािर आगलागी डढेलो   

६ पवहरो आगलागी बाढी जंगली जनािर डढेलो   

७ बाढी जंगली जनािर डढेलो पवहरो आगलागी   

गाउाँपालिका पलहरो  बाढी 

जंगिी 

जनावर डढेिो आगिागी   

कोलभड मिेररया क्षयरोग कुपोिण झाडापिाला   

श्रोत:  गाउँपावलकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८  

2.४ प्रकोपको मौसमी लवशे्लषर् 
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भौगवभुक प्रकृयाबाट उत्पन्न हुने भूकम्प जस्ता प्रकोप जुनसुकै समयमा पवन आउन सक्छन् जसको मौसमी प्रकृवत 

हँुदैन । भूकम्पको लावग बाहै्र मवहना उविकै जोखिमयुि समय हो । जलिायु अथिा मौसमजन्य प्रकोपका घटना 

मौसममा वनभुर हुन्छन । मनसुनी हािापानीको के्षत्रमा अिखस्थत नेपालमा हािापानीको वििेिता त्यसै अनुरूप वनधाुरण 

भएको हुन्छ । नेपालमा िाविुक ििाुको ८० प्रवतित ििाुयामको चार मवहनामा हुने गछु भने वहउँदे ििाु कम मात्र हुने 

गदुछ । त्यसकारण बाढी, डुिान जस्ता जलउत्पन्न प्रकोप जेठ देखि असोजसम्मको चार / पाँच मवहनाको अिवधमा 

बढी हुने गदुछन् । वहउँदको समय सुख्खा हुने तथा फागुन चैतमा हािाहुरी पवन बढ्ने हँुदा आगलागीका घटना पवन 

बढ्छन् । सडक दुघुटनाको कुनै मौसमी प्रकृवत त हँुदैन तर ििाुको समयमा सडक िराि हुने र बाढी पवहरोले पवन 

सडक दुघुटना बढाउने भएकोले दुघुटनाहरू बढी हुने गदुछन् । समग्रमा महामारीको पवन िासै मौसमी प्रकृवत 

देखिँदैन तर डेंगु तथा सपुदंि जस्ता महामारी ििाु एिम् गमी समयमा बढी हुने गदुछ ।  

प्रकोप पात्रो विशे्लिणले प्रकोपको मौसमी प्रकृवत अनुसार पूिुतयारीको लावग कुन समयमा केखन्द्रत हुने र प्रवतकायुको 

लावग कुन समयमा तत्पर रहने भने्न योजना तयार गनु मद्दत गदुछ । कावलमाटी गाउँपावलकाको सन्दभुमा असारदेखि 

असोजसम्मको समयमा बढी विपद्का घटनाहरू हुन सके्न समय हो । यो समयमा सबैभन्दा बढी बाढी तथा डुिानका 

घटनाहरू हुन सक्छन् । सडक दुघुटना, महामारी र भूकम्प जुनसुकै बेला पवन हुन सक्छ । त्यसैले ििाु िुरू हुनुभन्दा 

अगाडी बैिािमा पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनाको पुनरािलोकन गने, आिश्यक र तत्काल गनुुपने तयारीहरू गने, 

संयन्त्र, जनिखि, यन्त्र, उपकरण तयारी अिस्थामा राखे्न गनुु पदुछ तावक विपद्को समयमा वछटो र व्यिखस्थत 

तररकाले काम गनु सवकयोस् र जनधनको क्षवत नहोस् ।   

तावलका ४: कावलमाटी गाउँपावलकाको प्रकोप पात्रो 

प्रकोप बैसाि जेठ असार साउन भदौ असोज कावतुक मंिीर पौि माघ फागुन चैत्र 

भूकम्प             

पवहरो             

बाढी             

जंगली 

जनािरको 

प्रकोप 

            

आगलागी             

सडक 

दुघुटना 

            

वकटजन्य 

प्रकोप 

(बाली) 

            

हािाहुरी             

चट्याङ्ख             

कोवभड 

महामारी 

            

क्षयरोग             

झाडापिा

ला 

            

मलेररया             

कुपोिण             

मौसमी 

रुघािोकी 

            

श्रोत:  कावलमाटी गाउँपावलकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८  

 

2.५ सामालजक सङ्कटासन्नता लवशे्लषर् 
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एउटै विपद्को घटनाबाट पवन फरक सामावजक समूह र उमेर समूहका मावनसलारु् फरक वकवसमले प्रभाि र असर 

पदुछ । अपाङ्गता भएका व्यखिहरू, बालबावलकाहरू, बृिबृिाहरू, दीघुरोगी तथा गभुिती र वििुलारु् दुध िुिाउँदै 

गरेका आमाहरु अन्यको तुलनामा विपद्को उच्च जोखिममा हुने गदुछन् । २०७२ सालको भूकम्पमा मृतु्य भएको 

जनसङ््खयाको ४५ प्रवतित पुरूि र ५५ प्रवतित मवहलाको सङ््खया रहेको वथयो । यस गाउँपावलकामा १.९ प्रवतित 

जनसङ््खया १ ििु मुवनको छ ।  २.८ प्रवतित जनसङ््खया ५ ििु मुवनको छ । अपेके्षत गभुितीको सङ््खया २.४५ 

प्रवतित छ । २९.४१ प्रवतित जनसङ््खया १५ ििु मुवनको छ । ८.३३ प्रवतित जनसङ््खया ६० ििु मावथको छ । 

अपाङ्गता भएको जनसङ््खया ०.०० प्रवतित र ०.० प्रवतित जनसङ््खयामा दीघुरोग छ । िृििृिा, अपाङ्गता भएका 

व्यखि, दीघुरोगी, बालबावलका, गभुिती तथा दुध िुिाउने आमा उमेर िा स्वास्थ्य एिम् िाररररक संिेदनिीलताका 

कारण बढी विपद् एिम् महामारीजन्य प्रकोपको बढी जोखिममा हुन्छन् । विपद् नू्यनीकरण, पूिुतयारी, प्रवतकायु 

सञ्चालन र मानिीय सहायताका लावग काम गदाु यस प्रकारका जोखिममा रहेका समुहहरूको फरक आिश्यकता र 

उनीहरुको संरक्षणलारु्  प्राथवमकतामा रािेर सम्बोधन गनुुपदुछ ।  

तावलका ५: कावलमाटी गाउँपावलकाको संिेदनिील एिम् जोखिममा रहेको समूहको िडागत जनसङ््खया  

वडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ जम्मा 

१ वषव मुलनको जनसङ्ख्या ५९ ४७ ५५ ३५ ३९ ४१ २७६ 

 

५ वषव मुलनको जनसङ्ख्या २८९ २३४ २७३ १७५ १९४ २०० १३६५ 

१५ वषव मुलनको जनसङ्ख्या ८७० ७०३ ८२० ५२५ ५८२ ६०२ ४१०२ 

६० वषव मालथको जनसङ्ख्या ३४० २७५ ३२१ २०५ २२८ २३६ १६०५ 

अपेलक्षत गभववती जनसङ्ख्या ७७ ६२ ७३ ४७ ५२ ५३ ३६४ 

अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या        

दीघवरोगी  जनसङ्ख्या        

श्रोत:  कावलमाटी गाउँपावलकाको पारु्श्वचत्र, २०७८  

2.६ प्रकोप सङकटासन्नता तथा जोम्भखम लवशे्लषर् 

सम्बखन्धत के्षत्रको प्रकोप तथा सामावजक संकटासन्नता, विगतमा विपद् बाट भएको असर, छलफलबाट आएका तथ्य 

तथा सूचनाहरूका साथै अन्य सूचनाहरूको विशे्लिण समेतको आधारमा प्रमुि प्रकोपहरूको जोखिम स्तर वनधाुरण 

गररएको छ । कुनै पवन प्रकोपको सङ्कटासन्नता समुदाय तथा जनसङ््खयाको संिेदनिीलता, विपद्का घटनाको 

आिृवि, गाखियुता  र प्रभािको विस्तार जस्ता कुराहरुको आधारमा उच्च, मध्यम र नू्यन गरी जोखिम स्तर वनधाुरण 

गररएको छ । यसरी विशे्लिण गदाु यस गाउँपावलकामा भूकम्प, बाढी, सडक दुघुटना र कोवभड १९ को उच्च जोखिम 

रहेको देखिन्छ भने आगलागी, चट्याङ्ख, हािाहुरी,मध्यम जोखिम देखिएको छ ।  

तावलका ६: कावलमाटी गाउँपावलकाको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिम विशे्लिण 

  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 
आवृलि 

(Frequency) 

गम्भियवता 

(Intensity) 
प्रभाव 

(Impact) 
जोम्भखम 
(Impact) 

भूकम्प उच्च (३) 

- वसंगो वहमालय के्षत्र नै उच्च जोखिममा रहेको 

- भौगवभुक वचराहरू नवजकै रहेको 

- भिन संरचनाहरू कमजोर रहेको  

िृिबृिा, बालबावलका, अपाङ्गता भएको 

जनसङ्खया उले्लय रहेको 

मध्यम  
 

 

उच्च  

 

उच्च  

 

उच्च  

 

 

पवहरो  

मध्यम (२) 

- जवमनको वभरालोपन 

- प्राकृवतक स्रोतको तीब्र दोहन  

- मनसुन तथा जलिायुको बदलाि  

- पवहरोको जोखिमयुि ठाउँमा बस्ती बसु्न  

- विकास वनमाुणका कामले बढाएको जोखिम 

- िृिबृिा, बालबावलका, अपाङ्गता भएको 

जनसङ््खया 
 
 

उच्च  

 
उच्च  
 

 

उच्च  
 
 

 

उच्च 
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  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 
आवृलि 

(Frequency) 

गम्भियवता 

(Intensity) 
प्रभाव 

(Impact) 
जोम्भखम 
(Impact) 

बाढी उच्च (३) 

- नदी वकनारमा बढेको अवतक्रमण  

- मावथल्लो जलाधार के्षत्रमा जाने पवहरो  

- बाढीको जोखिमयुि ठाउँमा बसेको बस्ती  

- विकास वनमाुणका कामले बढाएको जोखिम 

- िृिबृिा, बालबावलका, अपाङ्गता भएको 

जनसङ््खया 
-  

उच्च  
  
 

 

उच्च  

 
उच्च  
 
 

 

उच्च  
 

 

जंगली 

जनािरको  

प्रकोप 
 

मध्यम (२) 

- रावरि य वनकुन्ज नवजक रहेका िस्ती 

- जंगलको नवजक रहेका िस्ती 

- िेती योग्य जवमनमा तारबारको कमी 

बढ्दै गएको िनजंगल फडानी 

उच्च  
 

 

उच्च  

 

मध्यम  

  

मध्यम  

 

सडक 

दुघुटना 

मध्यम (२) 

- विस्तार हँुदै गएको सडक सञ्जाल  

- सडकको कमजोर गुणस्तर  

- मुय राजकागुमा अिखस्थत 

- बढ्दै गएको सिारी साधनको सङ््खया  

- सडक सुरक्षा सम्बन्धी कमजोर बुझारु् 

मध्यम  
 

 

मध्यम  

 
मध्यम  
 

 

मध्यम  
 

 

आगलागी 
 

मध्यम (२) 

- विद्युत सटु भएर हुने बढ्दो घटना  

- बढ्दो िहरीकरण  

- बढ्दै गएको सुख्खा याम  

- सामावजक आवथुक सङ्कटासन्नता 

मध्यम  
 

 

मध्यम  

 
मध्यम  
 

 

मध्यम 
 

 

हािाहुरी मध्यम (२) 

- जलिायुमा आएको पररितुन  

-  विद्युतीकरणको विस्तार 

- अव्यिखस्थथ बसेिास 

- हािाहुरीलार् ध्यान नवदर् बनार्एको संरचना 

मध्यम  

 

मध्यम  

 

मध्यम  
 

 

मध्यम  
 

 

वकटजन्य 

प्रकोप 

बालीमा 

मध्यम (२) 

- जलिायुमा आएको पररितुन  

- वकट पतङ्कको िृखि 

- वकराबाट नोक्सान हुने वकविमको बालीनाली 

    

चट्याङ्ख मध्यम (२) 

- जलिायुमा आएको पररितुन  

- िहरीकरण र विद्युतीकरणको विस्तार 

- राम्ररी अवथुङ्ख नगररनु 

- कम गुणस्तरीय विद्युतीय सामानहरूको प्रयोग 

- जनचेतनाको कमी 

मध्यम 
  

 

मध्यम 
  

 

मध्यम  
 

 

मध्यम 
 

 

कोवभड १९ उच्च (३) 

- उच्च संक्रामक भार्रस  

- कमजोर स्वास्थ पूिाुधार र तयारी 

- सािधानीका उपायहरूको कमजोर पालना 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामावजक आवथुक सङ्कटासन्नता 

- उच्च जोखिम समूहमा रहेको जनसंया 

मध्यम  
 

 

उच्च  
 

 

उच्च  
 

 

उच्च 
 

 

कुपोिण मध्यम (२) 

- िानेपानी सरफार्को कमजोर अभ्यास 

- प्रयाुप्त पोिणयुि िानाको कमी 

- िाद्य विविधतामा कमी 

- सावमजक चालचलन तथा अभ्यास 

मध्यम  
 

 

मध्यम  
 

 

मध्यम  

 

मध्यम 
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  लवपद् संकटासन्नता 

(Vulnerability) 
आवृलि 

(Frequency) 

गम्भियवता 

(Intensity) 
प्रभाव 

(Impact) 
जोम्भखम 
(Impact) 

 

क्षयरोग मध्यम (२) 

- बढ्दो संयामा रहेको क्षयरोगका वबरावम 

- समुदायमा लुकेर रहेको क्षयरोग 

- Contact tracing र screening मा कमी 

नु्यन  
 

 

उच्च 
 

 

मध्यम  

 
मध्यम 
 

 

 
झाडापिाला 

मध्यम (२) 

- िानेपानी सरफार्को कमजोर अभ्यास 

- कमजोर स्वास्थ पूिाुधार र तयारी 

- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामावजक आवथुक सङ्कटासन्नता 

मध्यम  
 

 

मध्यम 
 

 

मध्यम  
 

 

मध्यम 
 

 

मलेररया मध्यम (२) 

- मलेररयाको endemic zone 

- संकािपद वबरावमलार् जाँचगनु वकटको कमी 

- जनचेतनाको कमी 

 

नु्यन  
 

 

उच्च  
 

 

नू्यन  नु्यन 
 

 

श्रोत:  कावलमाटी गाउँपावलकाको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८ 

नोट:  कावलमाटी गाउँपावलकाको प्रकोप संकटासन्नता तथा विपद् जोखिम विशे्लिण गाउँपावलकाको संकटासन्नता तथा क्षमता 

लेिाजोिाको क्रममा कुनै पवन प्रकोपको विद्यमान संकटसन्नता, बारम्बार दोरोररने सिािना, त्यसको गािीयुता र प्रकोप 

आएको िण्डमा त्यसबाट पनुसके्न प्रभािको आधारमा समूहमा छलफल गरी जोखिमस्तर वनधाुरण गररएको हो ।   

2.७ सिालवत लवपद् जोम्भखम लवशे्लषर्  

प्रमुि 

विपद् 

उच्च 

जोखिम 

िडा 

उच्च जोखिम िस्तीहरू जोखिममा 

रहेको 

पूिाुधार 

जोखिममा 

रहेका 

घरधुरी 

जोखिममा 

रहेको 

जनसंया 

पवहरो १ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 
 
  

दलपुरे, स्याकुवजउला,वनमोर, 

टोट्के,चावपवजउला,दहिोला, 

कालािोला,सेतीिोला,भुत्यातारा,

सुवकदह, जुकेना, ज्यावमरे, 

घुरचौर, वहले,िैरेला, जंगाले टोल, 

रातगाउँ, गोईनाबास,मावथल्लो 

टोल, बाटुले, हाउिोला 

- व्यखिगत घर 

- सरकारी भिन 

- विद्यालय 

- स्वास्थ्य संस्था 

- सडक 

- िेतीयोग्य 

जवमन 

- िानेपानी 

संरचना 

  

८५ 

१०० 

१५० 

५० 

८० 
  

३४० 

५०० 

७५० 

१०० 

३८० 
  

बाढी ! 
@ 
# 
% 
^ 
७ 

 

  

दलपुरे, मोसिोला, चडािेनी, 

वडउला,गोपता िोला, चौरऽ पोथे्र, िारदा 

सेती िोला, जहवबर िोला, वजगाने िोला, 

मागे, कोलतारा, दल वडउला, मजाड, 

हाविदमार,दमदुिावल,जुमिोला, तल्लो 

टोल, वमलन चोक, गोर्लाबास, रयाुङ्ख, 

कुिुमतारा, बाटुले, स्यामबास 

 
- व्यखिगत घर 

- िानेपानी 

- पुल 

- सडक 

- वसचाई 

- िेवतयोग्य 

जवमन 

- सरकारी भिन 

- विद्यालय 

- सडक 

१६० 

४०० 

५०० 

५५ 
  

६०० 

१३०० 

२००० 

३००  



 

  12 
 

 कालिमाटी गाउाँपालिका स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना; २०७९  

 

जंगली 

जनािर 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

  

बपाले, कोट, गोगने, ढुडाकटेरी, धुम्त्का, 

वहिरे, चोपे ,कहवबर, नीगाले,ताररके, 

िराडढुङ्गा, वझवमरे, वदयावलडाडाँ, 

लमीडाडाँ, िैरेनी, वपपले,  हाविदमार, ७ 

नं िडा सबै     

 

- िेतीिाली 

- घरपालुिा 

- जनािर 

- मावनस   

२२० 

२०० 

३०० 

४० 

८१  

८६० 

१०० 

१५०० 

७५ 

३४० 

डढेलो १ 

२ 
 

५ 

६ 

७ 

 
  

वहिरे, चोथे्र, ढुडागेकटेरर, 

पोिरा,िडा नं २ को सामुदावयक 

िन, घुरचोर, 

ढाकुरसाम,हाविदमार, 

दमदुिावल,जुमिोला,िालुिा,का

ल्चे, बैपारीटोल, पतेरी, 

राउतगाउँ,गोर्माबासको 

मावथल्लो टोल 

- जनािर   

- िनजंगल 

- पिुपंक्षी 

- मानि िस्ती 

१७० 

२५० 

२८ 

४६०  

६०० 

१२५० 

५६ 

२५०० 

आगलागी १ 

२ 

३ 

५ 
वहिरे, चोथे्र, ढुडागेकटेरर, पोिरा,कोछटे्ट, 

ताररके,िडा नं ३ को सबै िस्ती, घुरचोर, 

ढाकुरसाम,मधुिन, टाकुरा, पतेरी, 

राउतगाउँ,गोर्माबासको मावथल्लो टोल 

- जनािर   

- िनजंगल 

- पिुपंक्षी 

- मानि िस्ती 

१७० 

३०० 

३०० 

२० 

२० 
 
 
 

६०० 

१५०० 

१५०० 

४० 

७५ 

सडक 

दुघुटना 
३ 

 
    

चट्याङ््ख सबै िडा     

कोवभड 

महामारी 

सबै िडा     

मलेररया      

क्षयरोग सबै िडा     

 

तावलका ७: कावलमाटी गाउँपावलकाको सिाव्य विपद् र प्रभाि के्षत्र  

 

श्रोत:  कावलमाटी गाउँपावलकाको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८ 

2.८ लवपद्को अनुमालनत पररदृष्य 

कावलमाटी गाउँपावलकाको बहुप्रकोपको अिस्थालारु् हेदाु भूकम्प, बाढी, पवहरो, सडक दुघुटना, आगलागी, हािाहुरी, 

चट्याङ्ख, कोवभड १९ महामारी, क्षयरोग, मलेररया जस्ता विपद् एिम् महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको जोखिम देखिन्छ 

। छलफलबाट गररएको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विशे्लिणबाट प्रते्यक ििु दोहोरररहने बाढीबाट मात्र ९३५ घरधुरी 

उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ भने ५०१० जनसङ््खयालारु् प्रत्यक्ष प्रभाि पने देखिएको छ । भूकम्पको प्रभाि 

यो भन्दा व्यापक हुनसक्छ, भने कोवभडजस्ता महामारीजन्य विपद्को प्रभाि अझ धेरै विस्तार हुनसके्न देखिन्छ । 

विपद् बाट  लगभग १२ प्रवतित जनसङ््खया प्रभावित हँुदा संिेदनिील तथा जोखिममा रहेको समूहको अनुमावनत 
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जनसङ््खया तावलका १० मा वदर्एअनुसार हुनसके्न आँकलन गररएको छ । प्रवतकायुका क्रममा उि संिेदनिील 

समूहमा रहेको जनसङ््खयालाई प्राथवमकतामा रािेर उनीहरूको वििेि आिश्यकता र संरक्षणको प्रिन्ध गनुुपदुछ 

र वििय के्षत्रगत पूिुतयारी पवन यसै अनुरुप गनुुपदुछ ।  

तावलका ८: संिेदनिील एिम् जोखिममा रहेको समूह र पररिारको िडागत जनसङ््खया  

जोम्भखममा 

रहेको तथा 

संवेदनशीि 

समूह 

१ वषव 

मुलनको 

जनसङ्ख्या 

५ वषव 

मुलनको 

जनसङ्ख्या 

१५ वषव 

मुलनको 

जनसङ्ख्या 

६५ वषव 

मालथको 

जनसङ्ख्या 

अपेलक्षत 

गभववती 

जनसङ्ख्या 

अपाङ्गता 

भएको 

जनसङ्ख्या 

दीघवरोगी 

जनसङ्ख्या 

जम्मा 

प्रभावित 

हुनसके्न 

अनुमावनत 

जनसङ््खया 

१५९ ७१२ २१४३ ३६७ १९३   ३५७४ 
 

 

बाढी तथा भूकम्प जस्ता विपद्को अिस्थामा सडकहरू अिरुि हुन्छन् । विद्युत र सचार संरचनाहरूमा क्षवत भएर 

सेिा अिरूि हुन पुग्छ । िोज उिारका लावग सूचना आदान प्रदानमा समस्या हुन्छ । सडक अिरूि हँुदा 

घार्तेहरूको उिार र उपचारमा समस्या हुनका साथै मानिीय सहायता सामग्रीहरू प्रभावित समुदायसम्म पुर् याउन 

र सहायताकमीहरू त्यहाँ पुग्न नसके्न अिस्था आउँछ । भूकम्पको समयमा घरहरू ध्वस्त हुन्छन । भूकम्प, बाढी तथा 

डुिानको समयमा ठूलो जनसङ््खया विस्थावपत हुने हँुदा बसोबासको प्रिन्ध गनुुपने हुन्छ । महामारीजन्य विपद्  वछटो 

फैलनुका साथै मानि स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पने हँुदा दैवनक जनजीिन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ । यस्तो 

पररखस्थवतमा सकेसम्म तत्काल र प्रभािकारी रूपमा स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापन तथा मानिीय सहायतामा जुट्नु, 

संक्रवमत एिम् घार्तेहरूको तत्काल उिार गरी जीिन रक्षाको लावग उपचारको प्रिन्ध गनुु, प्रभावित तथा 

विस्थावपतहरूलारु् मानिीय सहायता उपलब्ध गराउनु र जनजीिन क्रमि: सामान्य अिस्थामा ल्याउन पहल गनुु 

गाउँपावलकाको प्राथवमक दावयत्व हुन्छ । यसको लावग पयाुप्त पूिुतयारीको जरूरत पदुछ ।  

२.९ गाउाँपालिकाको क्षमता लवशे्लषर् 
 

विपद् एिम् स्वास्थ्य संकटको प्रभािकारी प्रवतकायु, पयाुप्त पूिुतयारी र विपद् पवछको पररखस्थवतलारु् यथािीघ्र समान्य 

अिस्थामा फकाुउन तथा विपद् जोखिम नू्यनीकरणका गवतविवधहरू संचालन गनु आिश्यक पने संस्था, संरचना, 

नीवत, कानून, योजना, पूिाुधार, भौवतक स्रोत साधन, प्राकृवतक स्रोत, सामावजक स्रोत, आवथुक स्रोत र मानिीय स्रोतको 

विद्यमान अिस्थाको लेिाजोिा र गाउँपावलकाको विपद् प्रवतकायु क्षमता सुदृढ गनुको लावग गाउँपावलकाको क्षमता 

अवभिृखिको आिश्यकता विशे्लिण तावलका ११ मा प्रसु्तत गररएको छ ।  

तावलका ९: कावलमाटी गाउँपावलकाको क्षमता विशे्लिण 

के्षत्र अवस्था लवशे्लषर् आवश्यकता लवशे्लषर् 

कानून, 

नीवत 

योजना 

- विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन 

ऐनको  नभएको, 

- विपद व्यिस्थापन वनवत नभएको 

गाउँपावलका स्वास्थ्य नीवत एिम् स्वास्थ्य ऐन 

बनेको, 

विपद कोि व्यिस्थापन कायुविवध बनेको 

- विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना बने्न 

क्रममा रहेक । 

- स्वास्थ्य संकट प्रवतकायु योजना बने्न क्रममा 

रहेक 

- ऐन एिम् कायुविवध स्वीकृत गरी 

कायाुन्वयनमा ल्याउनु पने, 

- विपद् राहत सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनु पने,  

- विपद् जोखिम नू्यनीकरण एिम् व्यिस्थापन 

नीवत तथा कायुयोजना बनाउनु पने, 

- जोखिम सूचूवचत के्षत्रगत विकास योजना 

बनाउनु पने । 

संस्था एिम् 

संरचना 

- स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत गठन 

भएको, 

- िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत गठन 

भएको, 

- गाउँपावलका तहमा दु्रत प्रवतकायु टोली गठन 

भएको । 

- िोज उिार, प्राथवमक उपचार, विपद् 

लेिाजोिा कायाुदल गठन गनुुपने, 

- गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्र 

स्थापना गनुुपने, 

- जनप्रवतवनवध र कमुचारीलारु् अवभमुिीकरण 

गनुुपने । 
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- स्थावनय आपतकावलन कायु संचालन केन्द्र 

स्थापना र संचालन कायुविवध छ भएको । 

- जलिायु पररितुन तथा विपद् व्यिस्थापन 

विियगत सवमवत गठन नभएको,  

- गाउँपावलकामा विपद् व्यिस्थापन सम्पकु 

अवधकृत तोवकएको, 
-  

 

पूिु सूचना 

तथा विपद् 

सूचना 

व्यिस्थापन 

- गाउँपावलकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी वडवजटल 

प्रोफार्ल तयार भएको, 

- गाउँपावलका पारु्श्वचत्र बने तापवन धेरै के्षत्र 

नसमेटीएको  

- स्वास्थ्य सम्बन्धी वडवजटल प्रोफार्ल तयार 

भएको, 

- गाउँपावलकाको विपद् जोखिम एिम् स्वास्थ्य 

संकट सम्बन्धी अध्ययन नक्शाङ्कन नभएको । 

- गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्र 

सञ्चालन नभएको,  

- गाउँपावलकाको स्वास्थ्य प्रोफार्लमा स्वास्थ्य 

संकटलारु् सम्बन्धी वििरण पवन समािेि 

गनुुपने  

- गाउँपावलका प्रोफार्लमा प्रमुि प्रकोप तथा 

विपद् सम्बन्धी वििरण समािेि गनुुपने । 

- गाउँपावलकामा आपत्कालीन कायु सञ्चालन 

केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गनुुपने 

 

पूिाुधार 

तथा  

भौवतक 

श्रोत साधन 

 सबै िडा र बस्तीमा सडक पुगेको, 

- सबै िडामा विद्युत नपुगेको,  

- सबै िडा र घरधुरीमा िानेपानी नपुगेको,  

- सबै िडा र घरधुरीमा सरसफारु् सुविधा 

पुगेको, 

- गाउँपावलकामा ५३ िटा विद्यालय रहेको, 

गाउँपावलकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू ( 

स्वस्थ्य चौकी – ४,  आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र – 

३, सामुदावयक स्वास्थय ईकार् ३ बवथुङ््ख सेन्टर 

– ४) रहेको 

- गाउँपावलकामा १ िटा एमु्बलेन्स रहेको, 

- गाउँपावलकामा  दमकल नरहेको  ।  

- सबै िडामा आपत्कालीन प्रयोजनका लावग 

िुल्ला के्षत्रको पवहचान गनुुपने, 

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सवकने 

सामुदावयक भिन तथा िुल्ला ठाउँमा सडक, 

िानेपानी र सरसफारु् पूिाुधार वनमाुण गनुुपने, 

- प्रते्यक िडामा सामान्य िोज उिारका 

सामग्रीहरू, प्राथवमक उपचार एिम् स्वास्थ्य 

एिम् व्यखिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू  तयारी 

राख्नुपने । 

- गाउँपावलकामा  दमकलको ब्यिस्था गररनुपने 

। 

प्राकृवतक 

श्रोत 

- कररि ३६ िटा सामुदावयक िनके्षत्र  रहेको 

- घुईयमिारर , कछुिा दह जस्ता  िुल्ला चउर 

रहेको  

- िरदा िोला , बिई  , माछे िोला , वडमुरे 

िोला  , सेवत िोला  , जुम िोला आवद 

नदीनाला  र पानीका मुहान रहेको 

- ढुङ्गािानी नरहेको 

- बाँसघारी रहेको 

- पानीका मुहान ताल पोिरी र िन के्षत्रको 

संरक्षण गनुुपने 

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सवकने 

िुल्ला ठाउँको पवहचान गरी सडक िानेपानी 

र सरसफारु् पूिाुधारहरूको तयारी गनुुपने । 

सामावजक 

श्रोत 

- ३६ िटा आमा समूह 

- टोल सुधार सवमवत नभएको 

-  ५ िटा युिा संस्था 

- बाल क्लब नभएको 

- २ सामुदावयक भिन 

- १६ िटा सहकारी दताु र ६ िटा सहकारी 

कायुविल  

- सामावजक संघ संस्था नभएको  

- सामावजक संस्था तथा स्रोतहरूलारु्  विपद् 

नू्यनीकरण तथा पूिुतयारीमा संलग्न गराउने र 

पररचालन गने नीवत र कायुक्रम बनाउनु पने ।  

- सामावजक संस्थाहरूको संयन्त्र बनारु् 

उनीहरूको श्रोतलारु् एवककृत रुपमा 

पररचालन गनुुपने 

- सामावजक संस्थाहरूको विपद् व्यिस्थापन 

तथा प्रवतकायु क्षमता बढाउनुपने 

आवथुक 

श्रोत 

-  १बैंक 

- १६ िटा सहकारी दताु र ६ िटा सहकारी 

कायुविल  

- सहकारी अन्तरगत बचत समूहहरु भएको 

- विपद् कोि कायुवबवध भएको । 

 

- नीवत तथा प्रवक्रया तय गरी आवथुक के्षत्रलारु् 

विपद् जोखिम नू्यनीकरणमा लगानी गने र श्रोत 

पररचालन गनुुपने 

- सहकारी संस्था तथा बचत समूहले आफ्ना 

सदस्यहरूका लावग आपत्कालीन सहायता 

कोिको प्रिन्ध गनुुपने 
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- बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी विपद् 

बीमाको िुरूिात तथा प्रिधुन गनुुपने 

मानिीय 

श्रोत  

- २४ जना उिार तथा सुरक्षा कमी 

- प्राथवमक उपचारक नभएको । 

- स्वस्थ्यकमी ( डाक्टर – 0,  स्वास्थ्य सहायक – 

४३, जनस्वास्थ्य अवधकृत – ० जना) 

- भूकम्प प्रवतरोधी घर बनाउन सके्न वमस्त्री 

नभएको  

- अस्थायी आिास वनमाुण गनु सके्न जनिखि 

भएको ।   

- १२ जना विपद् सम्बन्धी तावलम वदनसके्न  -  

- गाउँपावलकामा रहेको जनिखिलारु् संगवठत 

रूपमा विपद् प्रवतकायु र पूिुतयारीमा 

पररचालनको लावग तयारी गनुुपने 

- िडा तहमा विपद् प्रवतकायु टोली तयार गरी 

तावलम वदएर प्रथम सामुदावयक उिारक 

(First Community Responder) तयार गनुुपने  

- भूकम्प प्रवतरोधी घर बनाउन सके्न 

जनिखिलारु् संगवठत गरी क्षमता अवभिृखि 

गनुुपने । 

- िडा तहमा स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी 

प्राथवमक उपचार टोली तयार गनुुपने 

- विपद् लेिाजोिा गनुसके्न जनिखि िडा 

तहमा तयार गनुुपने 

- प्रते्यक िडामा स्वास्थ्य संस्था अन्तरगत दु्रत 

प्रवतकायु टोली (RRT) गठन गनुुपने । 

  

 

 

 

2.१० लवषयगत के्षत्र तथा कायव लजमे्मवारी 
 

सरकारी, सािुजवनक तथा नीवज के्षत्रको स्रोत साधन तथा सम्बखन्धत के्षत्रको विज्ञतालाई समेत समन्वयात्मक रुपमा 

पररचालन गरी विपद् प्रवतकायु तथा पूिुतयारीलाई प्रभािकारी बनाउन अन्तराुवरि य स्तरमा विियगत के्षत्र (Cluster) 

को अभ्यास हँुदै आएको छ । रावरि य विपद् प्रवतकायु कायुढाँचा २०७५ ले पवन विपद् प्रवतकायुका लावग ११ िटा केन्द्रीय 

विियगत के्षत्र (Central Cluster) वनधाुरण गरेको छ ।यसैगरी  विपद् जोखिम नू्यनीकरण रावरि य रणनीवतक कायुयोजना 

२०१८ -२०३० ले रािेको संघ, प्रदेि र स्थानीय तहसम्म के्षत्रगत  कायु समूहको अिधारणा (Cluster Approach) को 

आधारमा विपद् प्रवतकायु र पूिुतयारीलाई प्रभािकारी बनाउने रणनीवत वक्रयाकलाप रािेको छ । यस सन्दभुमा 

कावलमाटी गाउँपावलकाको विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तजुुमा र कायाुन्वयनका लावग स्थानीय आिश्यकता 

र गाउँपावलकाको संस्थागत संरचना अनुसार सातिटा विियगत के्षत्र वनधाुरण गररएको छ । उि विियगत के्षत्रको 

गठन र कायु वजमे्मिारी देहाय बमोवजम रहको छ ।  

तावलका १०: विियगत के्षत्र र यसको नेतृत्व 

िसं लवषयगत के्षत्र नेतृत्व 

१ समन्वय, िोज तथा उिार विियगत के्षत्र गाउँपावलका प्रमुि – गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ प्राथवमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोिण विियगत 

के्षत्र 

संयोजक - सामावजक विकास सवमवत 

३ आपत्कालीन आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य 

सामग्री  एिम् बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र  

संयोजक - िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

४ िानेपानी सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन 

विियगत के्षत्र 

संयोजक - सामावजक विकास सवमवत 

५ आपत्कालीन संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्र संयोजक - सामावजक विकास सवमवत 

६ विपद् लेिाजोिा एिम् सूचना व्यिस्थापन 

विियगत के्षत्र 

संयोजक - िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सवमवत 
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७ जीविकोपाजुन, पुनस्थाुपना तथा िीघ्र पुनलाुभ 

विियगत के्षत्र  

संयोजक - पूिाुधार विकास सवमवत 

 

2.१०.1 समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत के्षत्र 

 

गाउँपावलका के्षत्रमा कुनै पवन विपद्को घटना िा स्वास्थ्य संकटको खस्थवत हुनासाथ तत्काल प्रवतकायुमा जुटेर मानिीय 

जीिन रक्षा तथा सम्पविको सुरक्षा गरी जनजीिन सामान्य अिस्थामा ल्याउनु पने हुन्छ । यसका लावग गाउँपावलका 

विपद् व्यिस्थापन सवमवतको अध्यक्षको हैवसयतले विपद् प्रवतकायुको समू्पणु नेतृत्व गाउँपावलका प्रमुिले गनुुपदुछ । 

विपद्को पररखस्थवतमा एकावतर अन्य विियगत के्षत्रका साथै गाउँपावलका मातहतका स्रोत साधन र सबै संयन्त्रहरू 

प्रवतकायुका लावग पररचालन गनुुपदुछ । विपद्को प्रभाि अनुसार बाह्य सहयोगको लावग गाउँपावलकावभत्र र बावहर, 

वजल्ला, प्रदेि तथा केन्द्रीय वनकायहरूसम्म समन्वय गनुुपदुछ । विपद् पूिुतयारीका लावग सरोकारिाला 

वनकायहरूसँग वनरन्तर समन्वय र सहकायु गने तथा विपद्को समयमा विपद् प्रभावित समुदायमा तुरून्त िोज 

उिार, प्राथवमक उपचार र राहत वितरणको लावग समन्वय गने, विपद् प्रभावितहरूको पवहचान गरी पररचयपत्र 

उपलब्ध गराउने, मावनसको मृतु्य भएमा सनाित गरी िि व्यिस्थापन (िा हस्तान्तरण) को प्रिन्ध वमलाउने र यसको 

लावग समयमै आिश्यक पूिुतयारी गने समन्वय, िोज तथा उिार विियगत के्षत्रको मुय वजमे्मिारी हो । यस 

विियगत के्षत्रको नेतृत्व गाउँपावलका प्रमुिले गदुछन् । गाउँपावलकामा रहेका सुरक्षा वनकाय, नेपाल रेडक्रस सोसार्टी 

वनजी के्षत्रका प्रवतवनवध र अन्य सबै वििय के्षत्रका संयोजनकहरू यसमा सदस्य रहन्छन् । गाउँपावलकाका प्रमुि 

प्रिासकीय अवधकृतले यस विियगत के्षत्रको सदस्य सवचिको रूपमा काम गदुछन् । 

2.१०.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र 

विपद्को समयमा िोज उिार कायुसँगै घार्तेहरूको जीिन रक्षाको लावग प्राथवमक उपचार सेिा आिश्यक पदुछ । 

त्यसपवछ गिीर प्रकृवतका घार्तेहरूको लावग थप उपचारको प्रिन्ध गनुु पदुछ । प्रभावित समुदाय तथा अस्थायी 

आश्रयस्थलमा स्वास्थ्य सेिालारु् वनरन्तरता वदनु पने हुन्छ । महामारीजन्य विपद् तथा स्वास्थ्य संकटको समयमा 

रोकथाम तथा व्यिस्थापनमा स्वास्थ्य के्षत्रको प्रमुि भूवमका हुन्छ । विपद् प्रभावित समुदायका बालबावलका, बृिबृिा, 

गभुिती तथा दुध िुिाउने आमाहरूको लावग थप पोिणयुि िानाको आिश्यकता पदुछ । गाउँपावलकाको स्वास्थ्य 

संरचना र क्षमताको पररचालन गरी प्राथवमक उपचार, स्वास्थ्य सेिा र पोिणको प्रिन्ध गनुु यस विियगत के्षत्रको प्रमुि 

वजमे्मिारी हो । साथै यस विियगत के्षत्रले कोवभड-१९ लगायतका महाव्याधीको संक्रमण, स्वास्थ्य संकटको रोकथाम, 

वनयन्त्रण र व्यिस्थापनको कायु समेत गनेछ । यस विियगत के्षत्रको नेतृत्व गाउँपावलकाको सामावजक विकास 

सवमवतको संयोजकले गदुछन् भने गाउँपावलकाको स्वास्थ्य िािा प्रमुि सदस्य सवचि रहन्छन् । गाउँपावलकामा  

रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू र स्वास्थ्य तथा पोिणको के्षत्रमा काम गने  संस्थाका प्रवतवनवधहरु यस 

विियगत के्षत्रको सदस्यको रुपमा रहन्छन् । 

2.१०.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषयगत के्षत्र 

गाउँपावलका के्षत्रमा कुनै पवन विपद्को घटना िा स्वास्थ्य संकटको खस्थवत हुनासाथ त्यसबाट विस्थावपत तथा प्रभावित 

भएकाहरुलारु् बस्नको लावग आश्रयस्थल र आश्रयस्थलमा बसेका िा समुदायमै रहेका प्रभावितहरूलारु् चामल, दाल, 

नुन, तेल आवद िाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने, िानेकुरा पकाउनको लावग आिश्यक प्रिन्ध वमलाउने ओढ्ने 

ओछ्याउने लगायतका गैर िाद्य सामग्री एिम् लगाउने कपडाको प्रिन्ध गने । महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको समयमा 

क्वारेखन्टन एिम् आर्सोलेसन केन्द्रको व्यिस्थापन गने, िोज उिार,  राहत एिम् स्वास्थ्य सामग्रीहरूको िररद तथा 

भण्डारण एिम् ढुिानीको प्रिन्ध गने, विपद् लेिाजोिा लगायतका कामको लावग आिश्यक बन्दोबस्ती वमलाउने यस 

वििय के्षत्रको मुय वजमे्मिारी हो । यस विियगत के्षत्रको नेतृत्व िन िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सवमवतको 

संयोजनकले गदुछन् भने विपद् व्यिस्थापन सम्पकु अवधकृत सदस्य सवचिको रुपमा रहन्छन् ।  
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2.१०.4 खानेपानी, सरसफाई तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत के्षत्र 

विपद् पिात प्रभावित समुदायमा िानेपानी तथा सरसफारु्का पूिाुधारहरूमा क्षवत पुग्छ । विस्थावपतहरूले आश्रय 

वलएको आश्रयस्थलमा िानेपानी र सरसफार्को उवचत र पयाुप्त प्रिन्ध गनुु पदुछ । विपद्पवछ सरसफरु् र स्वस्थताको 

उवचत प्रिन्ध नभएमा विवभन्न महामारी फैवलन सक्छ । विपद् प्रभावितहरूको लावग स्वच्छ र पयाुप्त िानेपानी तथा 

सरसरफार्को प्रिन्ध गनुु, विपद् प्रभावित समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थल िा क्वारेखन्टन र आर्सोलेसन केन्द्रहरुमा 

िानेपानी एिम् सरसफारु्को प्रिन्ध तथा स्वस्थता प्रिधुन गनुु, प्रभावितहरूको लावग मापदण्ड अनुसारको सरसफारु् 

तथा स्वस्थता प्रिधुनका सामग्रीहरूको सुवनविता गनुु, विपद्जन्य घटनाबाट वसजुना भएका फोहोरहरू सरसफाई 

गनुु, मरेका पिुपंक्षीहरूको व्यिस्थापन गनुु, व्यखिगत सरसफाईको लावग स्वस्थता सम्बन्धी सरसामानहरू (जसै्तः 

हाईवजन वकट, वपयुि, क्लोररन, डस्टविन, आवद) उपलब्ध गराउनु, विपद् बाट क्षवत भएका िानेपानी तथा सरसफारु्का 

पूिाुधारहरू पुनस्थाुपना गनु सहयोग गनुु यस विियगत के्षत्रको मुय वजमे्मिारी हो । यस विियगत के्षत्रको नेतृत्व 

सामावजक विकास सवमवतको संयोजनकले गदुछन् भने िानेपानी तथा सरसफाई िािा प्रमुिले सदस्य सवचिको 

रुपमा काम गदुछन् । िानेपानी सरसफाई तथा स्वस्थता प्रििुनको के्षत्रमा काम गने संस्थाका प्रवतवनवधहरू यस 

विियगत के्षत्रको सदस्य रहन्छन् । 

2.१०.५ संरक्षर् तथा आपत्कािीन लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

विपद्को घटना पवछ पररिारहरू विस्थावपत हुन्छन् । कवतपय बालबावलकाले अविभािक गुमाउँछन् । यस्तो 

अिस्थामा मवहला र बालबावलकामावथ वहंसा बढ्छ । कावलमाटी गाउँपावलकामा धेरै विद्यालयहरू बाढी, आगलागी, 

चट्याङ््ख जस्ता प्रकोपको जोखिममा छन् र विगतमा पवन प्रभावित हँुदै आर्रहेका छन् । २०७२ सालको भूकम्पबाट 

पवन थुपै्र विद्यालयहरूमा क्षवत पुग्यो । यो भन्दा ठूलो भूकम्प आएको िण्डमा अवधकांि विद्यालयमा क्षवत पुग्छ । 

कोवभड-१९ को महामारीको कारण लामो समयसम्म विद्यालयहरू बन्द भए । संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्रले 

विपद् को समयमा वकिोरी, गभुिती मवहला, सुते्करी, अपाङ्गता भएका व्यखिहरू, वििु, बालबावलका, 

बृिबृिाहरूलाई संरक्षण गने, उनीहरूको आिश्यकता बमोवजमका सरसामानहरू जसै्तः सेनेटरी प्याड, िेलकुदका 

सामान आवद उपलब्ध गराउने, घरपररिारका सदस्य गुमाएकाहरू तथा विपद्का कारण त्रवसत व्यखिहरूलाई 

मनोसामावजक परामिु सेिा वदने र वहंसामुि िातािरण वसजुना गने जस्ता वजमे्मिारी वनिाुह गनुु पदुछ । विद्यालयहरू 

क्षवत भएमा िा भौवतक उपखस्थवतमा विद्यालय सञ्चालन गने अिस्था नभएमा तत्काल िैवक्षक वनरन्तरताको लावग 

िैकखल्पक व्यिस्था गने र सामान्य अिस्थामा यसको लावग पूिुतयारी तथा सुरवक्षत विद्यालय कायुढाँचालारु् कायाुन्वयन 

गनु सहयोग गने, िैकखल्पक वसकारु् वनरन्तरताको लावग उपयुि ठाउँको पवहचान गरी आिश्यक सामग्रीहरूको 

तयारी गने, सुरवक्षत वसकारु्को िातािरण तयार गरी िैवक्षक गवतविवधहरूलारु् वनरन्तरता वदने, संरक्षण तथा विक्षा 

के्षत्रको क्षवत र आिश्यकताको लेिाजोिा गरी पुनस्थाुपन र पुनवनुमाुणमा सहयोग गने  र विद्यालय माफुत स्वास्थ्य 

संकट एिम् विपद् सुरक्षा सम्बन्धी चेतना समुदायमा विस्तार गनु सहयोग गने यस विियगत के्षत्रको मुय वजमे्मिारी 

हो । गाउँपावलकाको सामावजक विकास सवमवतको संयोजकले यस विियगत के्षत्रको नेतृत्व गदुछन् भने विक्षा िािा 

प्रमुि सदस्य सवचि रहन्छन् । गाउँपावलकामा रहेका संरक्षण तथा विक्षा के्षत्रमा काम गने संस्थाका प्रवतवनवधहरू यस 

विियगत के्षत्रको सदस्य रहन्छन् । 

2.१०.६ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन योजना तजुुमा गनु विपद्सँग सम्बखन्धत र अन्य सामावजक आवथुक 

तथ्याङ्कको आिश्यकता पदुछ । अझ विपद् पिात िोज उिार राहत र प्रवतकायुका कामहरू अवघ बढाउन विपद्को 

सामान्य तथा विियगत क्षवतको तथ्याङ्क आिश्यक पदुछ । यस वििय के्षत्रले विपद्को क्षवत तथा नोक्सानीको 

लेिाजोिा गने यी सूचनाहरूलारु् व्यिस्थापन गने र विियगत के्षत्रका वििरणहरू सम्बखन्धत के्षत्रलारु् उपलब्ध गरारु् 

पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तजुुमा र कायाुन्वयनमा सहयोग गदुछ । िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत, िडा 

कायाुलय र स्थानीय सुरक्षा वनकायसँग समन्वय गरी प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा गरी तत्काल विपद्को क्षवतको सूचना 

संकलन गने संयन्त्र विकास गने । क्षवतको प्रारखिक लेिाजोिा तथा के्षत्रगत आिश्यकता लेिाजोिा गनु गृह 

मन्त्रालयले तयार गरेको विपद् लेिाजोिा मागुदिुनको आधारमा आिश्यक फारम तयार गने र तावलम वदरु् 

जनिखि तयार गने । क्षवतको लेिाजोिाको आधारमा प्रभावितहरूको िगीकरण गरी पररचयपत्र उपलब्ध गराउन 
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स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतलारु् सहयोग गने । विपद्का सूचनाहरू गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन 

केन्द्रमा व्वस्थापन गने र वनधाुररत प्रवक्रया बमोवजम वजल्ला, प्रदेि तथा केन्द्रीय आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रमा 

पठाउने यस विियगत के्षत्रको मुय वजमे्मिारी हो । यस विियगत के्षत्रको नेतृत्व िन िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 

सवमवतको संयोजनकले गनेछन भने स्थानीय आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्र हेने अवधकृत सदस्य सवचिको रुपमा 

रहनेछन् । नेपाल रेडक्रस सोसार्टी लगायत विपद् लेिाजोिा के्षत्रमा अनुभि भएका र स्वयम् सेिक पररचानल गने 

क्षमता भएका स्थानीय संस्थाहरू यस विियगत के्षत्रमा सदस्यका रुपमा रहनेछन् । 

2.१०.७ जीलवकोपाजवन, पुनस्थावपना तथा शीघ्र पुनिावभ लवषयगत के्षत्र  

यस विियगत के्षत्रले विपद्को कारण अिरूि हुन पुगेका अत्यािश्यक सेिाहरू (जसै्तः सडक, विद्युत, िानेपानी, 

टेवलफोन) तत्काल सुचारू गने र त्यस्ता सेिा प्रदान गने वनकायका कायाुलयहरूमा क्षवत पुगेमा िैकखल्पक व्यिस्था 

गने, सामावजक आवथुक पूिाुधार र अिस्थालाई चलायमान बनाई जनजीिनलाई सामान्य बनाउने वजमे्मिारी वनिाुह 

गदुछ । विपद् पिात विस्थावपतहरूलारु् तत्काल अस्थायी आश्रयस्थल व्यिस्थापन गनु तथा आिास, िानेपानी, 

सरसफारु् लगायतका अस्थायी पूिाुधार तयार गनु सहयोग गदुछ । त्यसैगरी पुनस्थाुपनको चरणमा स्थायी संरचनाहरू 

पुनवनुमाुण नहँुदासम्मको लावग अस्थायी संरचना तथा पूिाुधार तयार गने काम गदुछ । आपत्कालीन अिस्थामा 

पूिाुधार क्षवत भएर आितजाित अिरूि भएमा सेिा सुचारू गनुका लावग तत्काल अस्थायी पूिाुधार तयार गने । 

प्रभावित समुदायसम्म राहत तथा प्रवतकायुको पहँुच सहज बनाउन तत्काल अस्थायी पूिाुधारहरूको विकास गने । 

गाउँपावलकाले पूिाुधार वनमाुण गदाु मापदण्ड बमोवजम र विपद् सुरवक्षत भएको सुवनवित गने । आपत्कालीन 

प्रयोजनका लावग अस्थायी आश्रयस्थल, त्यसमा आिश्यक िानेपानी तथा सरसफारु्का पूिाुधारहरू तयार गने । 

विपद् बाट क्षवत भएका संरचनाहरूको पुनवनमाुण गदाु बहुप्रकोपको जोखिमबाट सुरवक्षत स्तरीय मापदण्ड अनुसार 

भएको सुवनवित गने । विपद्को प्रकृवत र प्रभाि हेरी यस विियगत के्षत्रको काम विपद्को तत्कालको अिस्थादेखि 

पुनवनुमाुणको काम नसवकँदासम्म चल्न सक्छ र विपद् व्यिस्थापनका चारबटै चरणमा काम गनुुपने हुन्छ । यस 

विियगत के्षत्रको नेतृत्व पूिाुधार विकास सवमवतको संयोजकले गदुछन् भने पूिाुधार विकास िािा प्रमुि यसको 

सदस्य सवचिको रूपमा रहन्छन् । मावथ उखल्लखित विियगत के्षत्रको नेतृत्व र सदस्य संस्थाहरूको वििरण अनुसूची-

२ मा राखिएको छ ।
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पररचे्छद तीन :  पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 

3.1 सामान्य पूववतयारी कायवयोजना 
 

कावलमाटी गाउँपावलका बहुप्रकोपको जोखिममा छ । विपद्को सिािना र त्यसबाट हुनसके्न जनधनको क्षवत कम गनु  र पयाुप्त पूिुतयारी गरी विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट प्रवतकायु 

क्षमता सुदृढ गनु गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवतले पूिुतयारीका विवभन्न गवतविवधहरू वनयवमत रूपमा गनुुपने हुन्छ । विपद् पूिुतयारी र विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट 

व्यिस्थापनलारु् विकासका वनयवमत गवतविवधहरूमा जोडेर जोखिमका स्रोतहरूको नू्यनीकरण गदै प्रवतकायुका लावग आधार तयार गनु सामान्य पूिुतयारीका रूपमा देहाय 

बमोवजमको कायुयोजना तयार गररएको छ ।  

ि.सं. सामान्य पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् मुख्य लजमे्मवारी 

१ गाउँपावलकाको विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन पाररत गरी कायाुन्वयन गने तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

२ गाउँपावलकाको विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन नीवत तथा रणनीवतक 

कायुयोजना तयार गरी लागू गने  

तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

३ गाउँपावलकामा गाउँपावलका आपत्कालीन कायुसञ्चालन केन्द्र (स्वास्थ्य आपत्कालीन कायु 

संचालन केन्द्र समेत) स्थापना गरी सञ्चालन गने 

तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

४ गाउँपावलकाको स्वास्थ्य ऐन र स्वास्थ्य नीवत तजुुमा गने  तत्काल गाउँपावलका १ सामावजक विकास 

सवमवत 

५ 
 

गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रमा सञ्चार एिम् िोज उिार तथा प्राथवमक 

उपचार सामग्रीको प्रिन्ध गने 

तत्काल गाउँपावलका २ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

६ गाउँपावलकाका सबै िडामा समुदायमा आधाररत िोज उिार कायुदल गठन गने तत्काल िडा प्रते्यक िडामा  िडा सवमवत 

७ बढी सडक दुघुटना हुने स्थानहरुको नक्शांकन गरी सडक सुरक्षा मापदण्ड कडाईका 

साथ पालना गने गराउने  

वनयवमत गाउँपावलका  नेपाल प्रहरी 

८ वजल्ला, प्रदेि र केन्द्रीय तहसँग समन्वय हुने गरी विपद् जोखिम नू्यनीकरण िेभ पोटुल 

विकास गरर सञ्चालन गने 

तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

९ विपद् पिातको आिश्यकताको लेिाजोिाको लावग आधुवनक सूचना प्रविवधको उपयोग 

गरेर दु्रत आँकलन प्रणाली प्रवक्रया तयार गने 

तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

१० आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थलको लावग गाउँपावलकामा िुल्ला के्षत्र पवहचान गरी 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन गने 

तत्काल गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 
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ि.सं. सामान्य पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् मुख्य लजमे्मवारी 

११ प्रते्यक सािुजवनक, सरकारी र व्यािसावयक भिनमा आपत्कालीन वनकासी मागु 

(Evacuation Route)  र आपत्कालीन भेला हुने स्थान  (Assembly Point) छुट्यारु् विपद् 

पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना तयार गने, गराउने 

२०७९ 

जेठ  

सबै सम्बखन्धत 

संस्थाहरु 

 सम्बखन्धत  कायाुलय 

१२ िडामा भएका सामुदावयक भिनहरूमा आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थल तथा क्वारेखन्टन 

सञ्चालनको लावग सडक, विद्युत, िानेपानी र सरसफाईका पूिाुधार तयार गने 

२०७९ जेठ पवहचान 

गररएका 

स्थानहरू 

आिश्यकता 

अनुसार 

पूिाुधार विकास िािा 

१३ प्रते्यक िडामा आपत्कालीन आश्रयस्थल तथा क्वारेखन्टन / आर्सोलेसन सेन्टर मा प्रयोग गनु 

सवकने सुरवक्षत सामुदावयक भिनको पवहचान / वनमाुण गने 

वनयवमत िडा प्रते्यक िडामा 

कखिमा एउटा 

पूिाुधार विकास िािा 

िडा कायाुलय 

१४ विपद् बाट हुने मानिीय क्षवत बाली पिु, घर तथा सम्पवतको लावग कायुवबवध बनारु् बीमा 

आपत्कालीन बीमा कायुक्रम संचालन गने  

२०७९ जेठ गाउँपावलका 

के्षत्र 

१ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

१५ विपद् जोखिम व्यिस्थापनका लावग समुदायमा आधाररत संस्थाहरु, स्थानीय गैर सरकारी 

संस्थाहरु, स्थायी प्रकृवतका उपभोिा सवमवतहरु र नागररक संस्थाहरुबीच कायुविवध 

बनाई सहकायुको लावग संयन्त्र तयार गने 

२०७९ जेठ गाउँपावलका 

के्षत्र 

१ गाउँपावलका/ िडा विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

 

१६ गाउँपावलका के्षत्रका प्रमुि प्रकोपहरु (भूकम्प, बाढी, आगलागी र सडक दुघुटना, 

महामारी वनयन्त्रण) को लावग पररदृष्यमा आधाररत कृवतम घटना अभ्यास वनयवमत 

सञ्चालन गने 

वनयवमत  गाउँपावलका 

के्षत्र 

िाविुक गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

१७ गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना िाविुक रूपमा 

अद्यािवधक गने 

वनयवमत गाउँपावलका िाविुक  गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

१८ सबै विियगत के्षत्रको कायुतावलका बनाएर वनयवमत बैठक बसे्न वनयवमत गाउँपावलका प्रते्यक तीन तीन 

मवहनामा 

सबै विियगत के्षत्र 

 

३.२ पूवावनुमानमा आधाररत पूववतयारी कायवयोजना 
 

कावलमाटी गाउँपावलकामा बारम्बार दोहोरररहने र ठूलो जनसंयालाई प्रभाि पाने विपद् बाढी हो । गाउँपावलकाका १५०० घरधुरी बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेको र 

७५०० जनसंया प्रभावित हुनसके्न अनुमान गररएको छ । यस्तो अिस्थामा गाउँपावलकाको लगभग १२ प्रवतित जनसंया प्रभावित हँुद एक ििु मुवनको जनसंया १५९ जना 

पाँच ििु मुवनको जनसंया ७१२ जना ६५ ििु मावथको जनसंया ३६७ जना अपेवक्षत गभुितीको जनसंया १९३ जना हुनसके्न अनुमान गररएको छ ।  यही अनुमानका आधारमा 

विवभन्न के्षत्रमा पनुसके्न प्रभािको आँकलन गरी त्यसको प्रभािकारी प्रवतकायु र पयाुप्त पूिुतयारीको लावग देहाय बमोवजम सात िटा विियगत के्षत्रको पूिुतयारीका 
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वक्रयाकलापहरु वनधाुरण गररएको छ । उि वक्रयाकलापहरू कायाुन्वयनको वजमे्मिारी सम्बखन्धत विियगत के्षत्रको हुनेछ भने आिश्यकता अनुसार अन्य वनकाय िा के्षत्रसँग 

समन्वय गरी काम गनेछन् ।  

३.२.१ समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ िडा तहमा गठन भएका िोज उिार टोलीलाई तावलम वदएर प्रथम सामुदावयक उिारक 

(First Community Responders) तयार गने  

साउन २०७९ िडा १३ सुरक्षा वनकाय, 

नेपाल रेडक्रस 

२ समुदाय तहका स्वयंसेिी संस्था तथा व्यखिहरुको वििरण अद्यािवधक गरी आपत्कालीन 

अिस्थामा पररचालनको संयन्त्र तयार गने  

वनयवमत िडा १३ नेपाल रेडक्रस 

३ िोज उिारका लावग आिश्यक उपकरण सामग्रीहरुको आिश्यकता आँकलन गरी उपलब्ध 

गराउनको लावग गाउँपावलकालाई अनुरोध गने  

 साउन २०७९ गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

४ िोज उिार  टोली पररचालनको लावग नू्यनतम् िोज उिार तथा व्यखिगत सुरक्षा सामग्री 

तयारी अिस्थामा राखे्न 

साउन २०७८ िडा १३ सुरक्षा वनकाय, 

िडा कायाुलय 

५ िोज तथा उिारका लावग प्रयोग गनु सवकने सिारी साधनहरू र एमु्बलेन्सहरूको सूची र 

सम्पकु व्यखिको वििरण तयार गने 

वनयवमत गाउँपावलका १ सम्बखन्धत संस्था 

६ सबै विियगत के्षत्रका सदस्यहरू तथा सरोकारिाला वनकाय र संस्थाहरूको सम्पकु ठेगाना 

अद्यािवधक राखे्न 

वनयवमत गाउँपावलका १ सबै विियगत के्षत्र 

 

 

३.२.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ गाउँपावलकाका सबै िडामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा दु्रत प्रवतकायु टोली (RRT) 

गठन गने  

तत्काल िडा हरेक िडामा 

एक 

िडा विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ गाउँपावलकामा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको आपत्कालीन योजना तयार गने  तत्काल स्वास्थ्य संस्था  स्वास्थ्य िािा 

३ गाउँपावलकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आपत्कालीन प्रयोजनको लावग औिवधको ‘बफर 

स्टक’ व्यिस्थापन गने र औिवध उपलब्ध भएको सुवनवित गने 

वनयवमत िडा स्वास्थ्य संस्था 

अनुसार 

सम्बखन्धत स्वास्थ्य 

संस्था 

४ िडा तहमा प्राथवमक उपचार कायुदल गठन गने तत्काल िडा हरेक िडामा 

एक 

िडा विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 
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ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

५ स्वास्थ्यकमी, मवहला स्वस्थ्य स्वयम् सेविका र िडा स्तरीय कायुदलका सदस्यहरुको लावग 

प्राथवमक उपचार तावलम सञ्चालन गने 

वनयवमत िडा १३ नेपाल रेडक्रस 

सोसार्टी 

६ समुदायमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायुक्रम सञ्चालन गने  गाउँपावलका   

७ विपद्को समयमा गभुिती तथा सुते्करी मवहला र बालबावलकाहरुमा पोिण आिश्यकता 

पूवतुका लावग पुरक िाना आिश्यकताको आँकलन गने  

 गाउँपावलका  विपद् लेिाजोिा 

विियगत के्षत्र 

८ आपत्कालीन अिस्थामा घार्तेहरूको थप उपचारको लावग ररफरल प्रकृया तय गने  गाउँपावलका १ गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 
 

३.२.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियािापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य  तथा  गैर िाद्य  सामग्री र राहत व्यिस्थापन विियगत के्षत्रका 

सदस्य संस्थाहरूको सम्पकु ठेगाना अद्यािवधक राखे्न 

वनयवमत गाउँपावलका १ सम्बखन्धत संस्था 

२ गाउँपावलकामा भएका हेभी र्क्वीपमेन्ट, ढुिानीका साधनहरु तथा सिारी साधनहरुको लगत 

तयार गरी आपत्कालीन अिस्थामा प्रयोग गनु वनजी के्षत्रसँग सम्त्झौता गने  

२०८० 
जेठ 

गाउँपावलका १ सम्बखन्धत संस्था 

३ गाउँपावलकामा कखिमा प्रते्यक िडामा १२० पररिारको लावग आिश्यक पने गैर िाद्य 

सामग्री सेटको स्टक राखे्न 

२०८० 
जेठ 

िडा  १३ नेपाल रेडक्रस 

४ प्रते्यक िडामा कखिमा १२० पररिारका लावग अस्थायी आश्रयको लावग बहुप्रकोपबाट 

सुरवक्षत स्थान पवहचान गरी राखे्न 

२०८० जेठ िडा  १३ िडा कायाुलय 

५ गाउँपावलकामा कखिमा ३०० पररिार तथा १५०० जनसंयाको लावग आिश्यक पने गैर 

िाद्य सामग्री भण्डारणको क्षमता भएको गोदामघरको व्यिस्था गने 

२०८० 
 जेठ 

गाउँपावलका १ नेपाल रेडक्रस 
सामावजक संस्था 

६ पवहचान गररएका िुल्ला स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थलका लावग आिश्यक पूिाुधार, 

िानेपानी, सरसफार्को प्रिन्ध तथा तत्काल टहरा बनाउन सके्न व्यिस्था गने 

२०८० जेठ गाउँपावलका आिश्यकता 

अनुसार 

पूिाुधार विकास िािा 

७ पवहचान गररएका िुल्ला स्थान िा तयार गररएका अस्थायी आश्रयस्थलका संरचना र 

सुविधाहरू महामारीको समयमा क्वारेखन्टन एिं आर्सोलेसन केन्द्रको रुपमा प्रयोग गनु सके्न  

र स्वास्थ्य सेिा सञ्चालन गनु वमल्ने गरी विकास गने  

२०८० जेठ गाउँपावलका आिश्यकता 

अनुसार 

पूिाुधार विकास िािा 

 

३.२.४ खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 
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१ अनुमावनत पररदृष्यको आधारमा िानेपानी सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन सम्बन्धी  

आिश्यकताको आँकलन गने 

२०८० जेठ गाउँपावलका १ विपद् लेिाजोिा 

विियगत के्षत्र 

२ विपद् लेिाजोिा टोलीलारु् िानेपानी सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन के्षत्रको विपद् सूचना 

संकलनको तावलम वदने 

    

३ कखिमा १००० पररिारलारु् पुगे्न आपत्कालीन सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन सामग्री 

भण्डारणको व्यिस्था वमलाउने     

    

४ आपत्कालीन आश्रयस्थल िा आश्रयस्थल बनाउन पवहचान गररएका िुला के्षत्रमा िानेपानी 

आपूवतुको स्रोत र आिश्यक सामग्रीको प्रिन्ध गने   

    

५ रेवडयो वटभी, पत्रपवत्रका र सामावजक वमवडया माफुत सरसफारु् सम्बन्धी चेतनामूलक 

कायुक्रम प्रसारण गने 

    

६ िानेपानी सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन विियगत के्षत्रका सदस्यहरूको सम्पकु 

अध्यािवधक राखे्न 

    

 

३.२.५ संरक्षर् तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ सबै विियगत के्षत्रलारु् मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका व्यखि र जे्यष्ठ नागररकको 

संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी वदने  

वनरन्तर  गाउँपावलका सबै विियगत के्षत्र  मवहला तथा 

बालबावलका िािा 

२ विपद्को समयमा संरक्षण एिम् सुरक्षाका लावग चावहने सामग्रीहरू िररद गरी भण्डारण 

गने 

वनरन्तर  गाउँपावलका अनुमावनत 

आँकलन अनुसार 

मवहला तथा 

बालबावलका िािा 

३ विद्यालयका विक्षक र मवहला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आधारभूत मनोसामावजक परामिु 

सम्बन्धी तावलम वदने प्रिन्ध गने  

वनरन्तर गाउँपावलका सबै िडा र सबै 

विद्यालयहरू 

नेपाल रेडक्रस 

सोसार्टी  

४ सबै विद्यालयमा विद्यालय सुरक्षा कायुन्वयन कायुविवध बमोवजम सुरवक्षत विद्यालयका 

नू्यनतम् गवतविवध सञ्चालन गनु सहजीकरण गने 

 विद्यालय सबै विद्यालय  

५ विद्यालयहरूको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको लावग सहयोग गने  विद्यालय सबै विद्यालय  

६ विद्यालयहरूलारु् वसकारु् वनरन्तरता र पूिुतयारी सवहतको विद्यालय सुरक्षा योजना तयार 

गरी कायाुन्वयन गनु सहयोग गने 

 विद्यालय सबै विद्यालय  

७ विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत तथा प्रअहरुलारु् विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी तावलम वदने      विद्यालय   

८ कृवतम घटना तथा वसमुलेसन अभ्यास सञ्चालन गनु  गाउँपावलका र विद्यालयहरूसँग 

समन्वय गने 

 विद्यालय   
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३.२.६ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्र माफुत विपद् सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, 

व्यिस्थापन  र प्रसारणको व्यिस्था वमलाउने 

वनयवमत गाउँपावलका १ वजल्ला आपत्कालीन 

कायु संचालन केन्द्र 

२ िडा तहमा विपद् लेिाजोिा टोली तयार गने २०८० जेठ िडा सबै नेपाल रेडक्रस 

३ विपद् लेिाजोिा टोलीका सदस्यहरूलारु् विपद् लेिाजोिा सम्बन्धी तावलम वदने    नेपाल रेडक्रस 

४ समुदाय स्तरमा विपद्को समयमा सूचना प्रिाह गनु SMS माफुत सूचना प्रसार गने 

समूहगत प्रणालीको विकास गने 

२०८० जेठ गाउँपावलका  मोिार्ल सेिा 

प्रदायक 

५ स्थानीय रेवडयो एफ एम तथा अन्य सामावजक वमवडयाबाट जनचेतना मूलक सने्दिहरू 

प्रिाह गने 

वनयवमत गाउँपावलका  पत्रकार महासंघ 

६ गाउँपावलकाको विपद् सम्बखन्ध समू्पणु सूचना तथा गवतविवधहरू वनयवमत अद्यािवधक 

गने 

वनयवमत गाउँपावलका   

७ विपद् सूचना प्रिाह प्रकृया तय गरी िस्तीमा भएका घटनाको तत्काल स्थानीय 

आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रमा अद्यािवधक हुने प्रिन्ध वमलाउने 

वनयवमत गाउँपावलका   

८ विपद् लेिाजोिा सम्बन्धी मागुदिुनका आधारमा विपद् लेिाजोिाका फारामहरु 

तयारी अिस्थामा राखे्न 

२०८० जेठ    

 

 

 

 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

९ िैकखल्पक वसकारु् सञ्चालनका लावग कायुविवध र सामग्री तयारी अिस्थामा राखे्न २०८० जेठ गाउँपावलका   

१० सबै विद्यालयहरूमा अस्थायी वसकारु् केन्द्र सञ्चालनका लावग आिश्यक सामग्रीहरू 

तयारी अिस्थामा राखे्न प्रिन्ध गने 

 विद्यालय   

११ संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्रका सदस्यहरूको सम्पकु अद्यािवधक गने २०८० जेठ    
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३.२.७ जीलवकोपाजवन,  पुनस्थावपन तथा शीघ्र पुनिावभ लवषय के्षत्र 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ जोखिम संिेदनिील भू-उपयोग योजनाका आधारमा पूिाुधार वनमाुणका योजना तयार गने  गाउँपावलका १  

२ पूणु रूपमा भिन आचार संवहता कायाुन्वयन भएको सुवनवित गने गराउने वनयवमत गाउँपावलका १  

३ जोखिमयुि के्षत्रहरूको दोहन र अवतक्रमण वनयन्त्रण गने   वनयवमत गाउँपावलका   

४ पवहचान गररएका आपत्कालीन आश्रयस्थलमा अस्थायी आिास, सरसफारु्, िानेपानी, सडक 

र विजुलीको पूिाुधार तयार गने   

वनयवमत    

५ ग्रामीण सडक वनमाुण जस्ता पूिाुधार विकास गदाु प्राविवधक र िातािरणीय अध्ययन अनुसार 

विपद् जोखिम नबढ्ने कुरा सुवनवित गने 

    

६ संरचना तथा पूिाुधारको पुनवनुमाुण “अझ राम्रो अझ” बवलयोको मान्यता अनुरूप गने       

७ विियगत के्षत्रका सदस्यहरूको सम्पकु वििरण अद्यािवधक राखे्न र विियगत के्षत्रको वनयवमत 

बैठक गने 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 आपत् कािीन प्रलतकायव (कायवलवलध) कायवयोजना 

आपत्कालीन प्रवतकायु योजनामा विपद्को समय र विपद् पिात् तुरुनै्त चाल्नुपने िोज, उिार, उपचार एिम् जोखिम के्षत्रबाट प्रभावितहरूलाई सुरवक्षत स्थानमा स्थानान्तरण, राहत 

वितरणका र विपद् लेिाजोिा तथा सूचना व्यिस्थापन र संपे्रिणका वक्रयाकलापहरू सवहत प्रते्यक विियगत के्षत्र पररचालनको समय तावलका सवहतको कायुविवध समािेि गररएको 

छ । यसका लावग देहाय बमोवजमका वक्रयाकलापहरू तजुुमा गररएको छ: 
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३.३.१ समग्र व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवतको आकखिक बैठक बसी हरेक विियगत के्षत्रलारु् तयारी अिस्थामा 

रहन वनदेिन वदने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ समन्वय िोज तथा उिार विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसे्न गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

४ िोज उिार र सुरक्षाको लावग उिारकमी, सुरक्षाकमी पररचालन गने सुरक्षा वनकाय / वजल्ला विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

५ िोज तथा उिारका लावग आिश्यक सामग्री र यातायातको बन्दोबस्त गने बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र 

६ घार्तेहरूको विघ्र उिार गने र िेपिाहरूको िोजी कायुलारु् तीब्रता वदने सुरक्षा वनकाय 

७ सिावित जोखिम के्षत्रका समुदायको सुरवक्षत स्थानान्तरण गने सुरक्षा वनकाय, िडा सवमवत 

८ घार्तेहरूको तत्काल प्राथवमक उपचारका लावग आिश्यक समन्वय गने   स्वास्थ्य विियगत के्षत्र 

९ मृतकहरूको पवहचान गरी मुचुल्का गरेर िि आफन्तलाई वजम्मा लगाउने िडा सवमवत 

२४ घण्टा 

देखि ७ 

वदन 

१० िोज उिार कायुलारु् आिश्यकता अनुसार वनरन्तरता वदने सुरक्षा वनकाय 

११ २४ घण्टाको कामको समीक्षा गरी आिश्यकता अनुसार थप िोज उिार कायु अवघ बढाउने सुरक्षा वनकाय 

१२ प्रभावितहरूको व्यखिगत सम्पवि तथा सािुजवनक सम्पविको सुरक्षाको लावग सुरक्षाकमी पररचालन गने सुरक्षा वनकाय 

१३ आिश्यकता अनुसार िि व्यिस्थापन कायुलारु् वनरन्तरता वदने सुरक्षा वनकाय 

१४ बहु के्षत्रगत प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा गनुको लावग सबै विियगत के्षत्रलारु् समन्वय तथा पररचालन गने सुरक्षा वनकाय 
 

१५ विपद्को घटनाको प्रकृवत हेरी आिश्यकता अनुसार वजल्ला प्रदेि तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गने गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

७ वदनदेखि 

१ मवहना 

१६ आिश्यकता अनुसार िोज उिार कायुलारु् वनरन्तरता वदने सुरक्षा वनकाय 

१७ विपदमा हराएका िा नर भएका अत्यािश्यक दस्तािेजहरुको लगत सङ्कलन गने सुरक्षा वनकाय 
िडा सवमवत 

१८ हराएका िा नर भएका कागजातहरुको पुनवनुमाणु तत्काल गने िडा कायाुलय 
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

१९ वििय के्षत्रगत विसृ्तत लेिाजोिाको  आधारमा विपदबाट भएको क्षवतको लावग पुनस्थाुपना योजना तयार गनु 

समन्वय गने 

सबै विियगत के्षत्र 

२० विपद् पिातको आिश्यकता लेिाजोिाको आधारमा गाउँपावलकाको पुनवनुमाण योजना तयार गनु समन्वय 

गने 

सबै विियगत के्षत्र 

 

३.३.२ प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ प्राथवमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोिण विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसी अिस्थाको विशे्लिण गने गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ घार्तेको िोज उिारसँगै प्राथवमक उपचारका लावग प्राथवमक उपचार टोली पररचालन गने िोज उिार कायुदल 

३ विपद् प्रभावित के्षत्रमा प्राथवमक उपचार डेस्क स्थापना गरी सेिा सञ्चालन गने बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र 

४ गिीर अिस्थाका घार्तेहरूलारु् थप उपचारको लावग ररफर गने गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

५ दीघु रोगीहरू पवहचान गरी उनीहरूको लावग औिवध तथा उपचार सेिा उपलब्ध गराउने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

२४ घण्टा देखि 

७ वदन 

६ मापदण्ड अनुसार िुि वपउने पानी र प्रभावितहरूको अिस्था अनुसार पोिणयुि िानाको सुवनितता गने िाद्य विियगत के्षत्र 

७ विपद् प्रभावित के्षत्र तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा वनयवमत औिवध उपचारका साथसाथै गभुिती जाँच, 

सुते्करी र पररिार वनयोजन सेिालारु् वनरन्तरता वदने 

बन्दोबस्ती वििय के्षत्र 

८ मनोसामावजक परामिु सेिा सञ्चालनलारु् आिश्यकता अनुसार वनरन्तरता वदने संरक्षण वििय के्षत्र 

९ अस्थायी आश्रयस्थल तथा प्रभावित समुदायमा महामारीजन्य विपद् फैवलन नवदन थोकथामका उपायहरू 

अपनाउने 

िानेपानी तथा सरसफारु् विियगत 

के्षत्र 

 १० स्वास्थ्य तथा पोिण के्षत्रको विियगत आिश्यकता लेिाजोिा गरी पुनस्थाुपन योजना तयार गने विपद् लेिाजोिा तथा सूचना 

व्यिस्थापन विियगत के्षत्र 

७ वदन  देखि १ 

मवहना 

११ आिश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य सेिा प्रिाहलारु् वनरन्तरता वदने स्वास्थ्य संस्थाहरू 
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

१२ थप महामारी फैवलन नवदन रोकथामका उपायहरू वनरन्तर गने िानेपानी तथा सरसफारु् विियगत 

के्षत्र 

१३ स्वास्थ्य के्षत्रको विपद् पवछको आिश्यकताको लेिाजोिा गरी पुनवनुमाण योजना तयार गने पुनवनुमाुण विियगत के्षत्र 

 

३.३.३ आपत्कािीन आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री  एवम् बन्दोबस्ती लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री र राहत व्यिस्थापन विियगत के्षत्रको आकखिक 

बैठक बोलाउने र अिस्था विशे्लिण गने, प्रभावित हुनसके्न जनसंयको आँकलन गने 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

२ विस्थावपतहरूको लावग तत्काल अस्थायी बसोबासको  प्रिन्ध गने    स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

३ प्रारखिक दु्रत लेिाजोिाको लावग आिश्यक बन्दोबस्त गरी लेिाजोिा टोली पररचालन गने   विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

४ उिारकमी, स्वास्थ्यकमी तथा घार्तेहरुको ओसार पसार र राहत सामग्रीको ओसार पसार गनुको 

लावग यातायातका साधनहरुको प्रिन्ध गने   

िोज उिार विियगत के्षत्र 

५ विस्थावपत तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका सबै पररिारको लावग तत्काल िान वमल्ने िाद्य सामग्री 

उपलब्ध गराउने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

६ विपद् प्रभावितहरूलारु् गमीको समयमा झुल र जाडोको समयमा न्यानो कपडाको प्रिन्ध गने  

२४ घण्टा देखि 

७ वदन 

७ प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा (Initial Rapid Assessment-IRA) का आधारमा आगामी एक मवहनाको 

लावग िाद्य तथा गैर िाद्य आिश्यकताको आँकलन गने 

विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

८ प्रभावितहरूको लावग अस्थायी आश्रय स्थलमा बसोबासको प्रिन्ध गने कायुलारु् वनरन्तरता वदने   

९ अस्थायी आश्रयस्थलमा िा प्रभावित समुदायमा िौचालय, िानेपानी, सरसफारु् तथा औिवध 

उपचारको लावग अन्य विियगत के्षत्रसँग समन्वय गने   

िानेपानी सरसफाई र स्वास्थ्य विियगत 

के्षत्र 

 १० विस्थावपत तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका सबै पररिारको लावग िाद्य सामग्री, िाना पकाउने 

भाँडाकँुडा र ओढ्ने ओछ्याउने सामग्री उपलब्ध गराउने 

 

 ११ अपांगता भएका व्यखि एकल मवहला र पुरुिका लावग उपयुि आश्रय स्थलको प्रिन्ध गने   संरक्षण विियगत के्षत्र 

 १२ विपद्को कारण आघातमा रहेका व्यखिहरूलारु् आश्रयस्थलमा नै मनोसामावजक परामिु सेिा प्रदान 

गने प्रिन्ध गने 

संरक्षण विियगत के्षत्र 
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

 १३ अस्थायी आश्रयस्थलमा बालबावलकालारु् िेल्ने ठाउँको प्रिन्ध गने संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्र 

७ 

वदन देखि १ 

मवहना 

१४ आिश्यकता अनुसार विस्थावपतहरुलारु् घर फकाुउने प्रिन्ध गने  

१५ भौवतक संरचना पुनवनुमाुणका लावग आिश्यक काठ सहुवलयत दरमा उपलब्ध गराउन सामुदावयक 

िन उपभोिा समूहसँग समन्वय गने 

सामुदावयक िन उपभोिा सवमवत 

१६ अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका बालबावलकाको वसकारु् वनरन्तरताको लावग गाउँपावलकाको विक्षा 

िािा र विक्षा विियगत के्षत्रसँग समन्वय गने 

संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्र 

१७ विपद् पिातको आिश्यकता लेिाजोिाको लावग आिश्यक बन्दोबस्त वमलाउने   विपद् लेिाजोिा तथा सूचना 

व्यिस्थापन विियगत के्षत्र 
 

 

३.३.४ खानेपानी, सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ िानेपानी सरसफारु् तथा स्वस्थता प्रििुन विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसी अिस्थाको 

विशे्लिण गने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

२ प्रभावित समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सुरवक्षत िुि वपउने पानी तथा सरसफारु्को लावग 

मापदण्ड अनुसारको आिश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रिन्ध गने 

अस्थायी आश्रय स्थल तथा राहत 

व्यिस्थापन के्षत्र 

२४ घण्टा देखि 

७ वदन 

३ िानेपानी तथा सरसफारु् आिश्यकताको आँकलन गने विपद् लेिाजोिा के्षत्र 

४ आस्थायी आश्रय स्थलमा िौचालय लगायत सरसफारु्का अस्थायी संरचनाहरू तयार गने अस्थायी आश्रय स्थल तथा राहत 

व्यिस्थापन के्षत्र 

५ प्रभावित समुदायमा सामान्य क्षवत भएका िानेपानी तथा सरसफारु्का संरचनाहरू तत्काल ममुत गने पुनस्थाुपन तथा पुनवनुमाुण विियगत  

के्षत्र 

६ िानेपानी िुिीकरणका विवधहरू समुदायलारु् जानकारी गराउने  

७ अस्थायी आश्रयस्थलको फोहोर मैला व्यिस्थापनको प्रिन्ध गने  

८ अस्थायी आश्रयस्थलमा वनयवमत स्वास्थ्य, िानेपानी तथा सरसफारु् विक्षा प्रििुन गने  

९ िानेपानी तथा सरसफारु् के्षत्रको पुनस्थाुपन योजना तयार गने  
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

१० अस्थायी आश्रय स्थलमा मापदण्ड अनुसारको िानेपानी र सरसफार्को प्रिन्ध वनयवमत गने  

७ वदन  देखि १ 

मवहना 

११ आिश्यकता अनुसार अस्थायी आश्रय स्थलमा िानेपानी र सरसफारु्को प्रिन्ध वनयवमत गने  

१२ िानेपानी तथा सरसफारु् के्षत्रको के्षत्रगत आिश्यकताको लेिाजोिा गने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

१३ अस्थायी वसकारु् केन्द्रहरूमा िानेपानी र सरसफारु्को प्रिन्ध गने संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्र 

१४ विपद् पवछको के्षत्रगत आिश्यकताका आधारमा िानेपानी तथा सरसफारु् के्षत्रको पुनवनुमाुण योजना 

तयार गने 

विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

३.३.५ संरक्षर् तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ संरक्षण तथा विक्षा विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसी अिस्थाको विशे्लिण गने गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ अिस्था अनुसार आपत्कालीन प्रवतकायुको लावग विद्यालय बन्द गनुु पने भएमा बन्द गनु गाउँपावलका 

विपद् व्यिस्थापन सवमवतलाई वसफाररस गने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

३ विद्यालयको क्षवत तथा विक्षक विद्याथीको अिस्थाको आँकलन गरी िोज उिारमा सहयोग गने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

४ आिश्यकता अनुसार प्रभावितहरूलारु् मनोसामावजक परामिु सेिा उपलब्ध गराउने  

२४ घण्टा 

देखि  

७ वदन 

५ विक्षा के्षत्रमा भएको क्षवतको प्रारखिक वििरण संकलन गरी आिश्यकता आँकलन गने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

६ विपद्का कारण हराएका िा छुवट्टएका बालबावलकाहरुलारु् अवभभािकसँग पुनवमुलन गराउने िडा सवमवत 

७ प्रभावित मवहला बालबावलका अपांगता भएका व्यखि र जेष्ठ नागररकलारु् संरक्षण वदने  

८ आिश्यकता अनुसार मनोसामावजक परामिु कायुिाला सञ्चालन गने सहयोगी संस्थाहरु, सामावजक 

संस्थाहरु 

९ नेपाल प्रहरी र स्थानीय सामावजक संस्थाहरूिीच संयन्त्र तयार गरी बावहरबाट आउने व्यखिहरूमावथ 

वनगरानी राखे्न   

सुरक्षा वनकाय 

१० विपद् प्रभावित समुदाय तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सामावजक र लैंवगक वहंसा तथा विभेद नभएको 

सुवनवित गने 

मवहला तथा बालबावलका िािा 
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

११ मानि बेचवबिन, ओसारपसार र अपहरण जोखिम नू्यनीकरणका लावग गाउँपावलकाको वसमा 

नाकाहरूमा नागररक सुरक्षा चेक पोर स्थापना गने 

सुरक्षा वनकाय 

१२ विक्षा के्षत्रमा भएको क्षवतको प्रारखिक वििरण संकलन गरी आिश्यकताको आँकलन गने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

१३ वसकारु् वनरन्तरताको कायुयोजना वक्रयािील गने स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

१४ तत्काल विद्यालय सञ्चालन हुन नसके्न अिस्थामा अस्थायी वसकारु् केन्द्र स्थापना गरी वसकारु् सुचारु गने  

१५ अस्थायी वसकारु् केन्द्र पवन सञ्चालन हुन नसके्न अिस्थामा िैकखल्पक विवधबाट वसकारु् सुचारू गने स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

१६ विक्षकहरूका लावग आपत्कालीन विक्षा सम्बन्धी अवभमुिीकरण कायुिाला सञ्चालन गने   

१७ अस्थारु् वसकारु् केन्द्रहरूमा छात्रा विद्याथीहरूमावथ हुन सके्न वहंसा रोक्नका लावग सुरक्षा संयन्त्र वनमाुण 

गने   

 

७ वदन  देखि 

१ मवहना 

१८ बालबावलकाहरूलारु् विद्यालय फकुने िातािरण बनाउन अवभभािकहरूसँग समुदायमा छलफल गने  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

१९ विपद् प्रभावित विद्याथीहरूको लावग अिस्था र आिश्यकता अनुसार विद्यालय पोिाक, पाठ्यपुष्तक र 

से्टसनरी सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने 

 

२० विपद् प्रभावित समुदाय िा अस्थायी आश्रयस्थलमा मवहला तथा वकिोरीमावथ हुने वहंसाका गवतविवधलारु् 

वनगरानी राखे्न र वििेि संरक्षणको व्यिस्था वमलाउने 

 

२१ विद्यालय आउने जाने बाटोहरू भखत्कएको वबवग्रएको भए ममुत गराउने पूिाुधार विकास िािा 

२२ अस्थायी आश्रयस्थल तथा वसकाई केन्द्रमा बालबावलकाका लावग मनोरन्जनात्मक वक्रयाकलापहरू 

सञ्चालन गने   

 

२३ गिीर प्रकृवतको अिस्था बाहेक सामान्यत विपद्को घटना भएको १० वदन सम्ममा वसकारु् 

वक्रयापलापहरु सुचारू गने प्रिन्ध गने  

 

२४ विपद् पवछको आिश्यकता लेिाजोिा गरी संरक्षण तथा विक्षा के्षत्रको पुनवनुमाुण योजना तयार गने पूनस्थाुपन तथा पूनवनुमाुण विियगत 

के्षत्र 
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३.३.६ जीलवकोपाजवन तथा शीघ्र पुनिावभ लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ जीविकोपाजुन, पुनस्थाुपना तथा पुनवनुमाुण विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसी अिस्थाको िारे 

छलफल गने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

२ विपदबाट क्षवत भएका सडक संचार तथा विद्युत पूिाुधार सूचारू गनु पहल गने   राहत व्यिस्थापन के्षत्र 

२४ घण्टा 

देखि 

७ वदन 

३ पुनस्थाुपनाका लावग आिश्यक पूिाुधारहरूको आिश्यकता लेिाजोिा गने  विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

४ अस्थायी आश्रयस्थलमा आधारभूत अस्थायी पूिाुधार वनमाुण गने  आश्रयस्थल तथा राहत व्यिस्थापन 

विियगत के्षत्र 

५ प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा (IRA) को आधारमा तत्कालको लावग प्राथवमकता तय गने .  

६ आफ्नो घर फकुन चाहने विस्थावपतहरूलारु् समुदायमा पुनस्थाुवपत गने प्रकृया तय गरर पुनस्थाुवपत गने िडा सवमवत 

७ वदन  

देखि १ 

मवहना 

७ वििय के्षत्रगत विसृ्तत लेिाजोिाको आधारमा के्षत्रगत पुनस्थाुपन योजना तयार गने सबै विियगत के्षत्र 

८ सामान्य क्षवत भएका पूिाुधार तथा संरचनाहरूको ममुत सिार गरी सेिा सुचारू गने पूिाुधार विकास िािा 

९ विपद् पवछको आिश्यकताको लेिाजोिाको आधारमा गाउँपावलकाको पुनवनुमाण योजना तयार गने सबै विियगत के्षत्रहरु 

१० पुनवनुमाण नसवकएसम्म पुनवनुमाणको कामलारु् वनरन्तरता वदने  गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत 

 

३.३.७ लवपद् िेखाजोखा एवम् सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ आपत्कालीन लेिाजोिा तथा सूचना व्यिस्थापन विियगत के्षत्रको आकखिक बैठक बसे्न  गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा (IRA) तुरुन्त सञ्चालन गरी िोज उिार उपचार र राहत व्यिस्थापनमा सहयोग 

गने 

गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

३ प्रारखिक दु्रत लेिाजोिा (IRA) को सूचना सबै वििय के्षत्रलारु् उपलब्ध गराउने सबै विियगत के्षत्र 
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समय ि.सं. प्रलतकायव सम्बन्धी लियाकिापहरू समन्वय/सहयोग 

४ विपद्को प्ररखिक वििरण गाउँपावलका आपत्कालीन कायुसञ्चालन केन्द्रमा अद्यािवधक गने आपत्कालीन कायु संचालन केन्द्र 

२४ घण्टा 

देखि 

७ वदन 

५ विपद्को क्षवतको वििरण वनयवमत अद्यािवधक गने आपत्कालीन कायु संचालन केन्द्र 

६ के्षत्रगत प्रारखिक लेिाजोिाका लावग जनिखि पररचालन गने बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र 

७ के्षत्रगत लेिाजोिा वििरण उपलब्ध गरार् सबै विियगत के्षत्रलारु् पुनस्थापन योजना बनाउन सहयोग गने सबै विियगत के्षत्र 

८ विपद् प्रभावित के्षत्रको बजारको लेिाजोिा (आिश्यक सामग्रीको उपलब्धता र प्रवतश्पधाुत्मक मूल्यको 

अिस्था) गने 

बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र 

७ वदन  देखि 

१ मवहना 

९ विपद्को क्षवतको वििरण वनयवमत अद्यािवधक गने  

१० विपद् पवछको आिश्यकताको लेिाजोिा गनु विियगत के्षत्रलारु् सहयोग गने सबै विियगत के्षत्र 

११ के्षत्रगत पुनवनुमाुण योजना तयार गनु विियगत के्षत्रलारु् सहयोग गने सबै विियगत के्षत्र 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

पररचे्छद चार : स्वास्थ्य संकट पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना 
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कावलमाटी गाउँपावलकाले विगत दुई ििुदेखि कोवभड १९ को विर्श्व्यापी महामारीको कारण स्वास्थ्य संकट भोवगरहेको छ । त्यसैगरी यो गाउँपावलका मलेररया उच्च जोखिममा 

रहेको  छ । ििेनी बाढीका घटना हुने हुनाले बाढी पिात झाडापिाला लगायतको महामारी फैवलन सके्न जोखिम रहेको छ । कोवभड  १९ बाट यस गाउँपावलकामा जम्मा १९५ जना 

संक्रवमत भएको र पवहलो लहरमा ४ जनाको मृतु्य भएको वथयो। कोवभडको पवहलो लहरमा गाउँपावलकाका सबै िडामा सामुदावयक क्वारेन्टार्न र गाउँपावलकाको एउटा क्वारेखन्टर्न 

सञ्चालन गररएको वथयो । १५ साधारण बेड र  अस्थायी कोवभड अस्पताल सञ्चालन गररएको वथयो । गाउँपावलकाले समू्पणु संक्रवमतलाई  वनिुल्क अखक्सजन उपलब्ध गराएको वथयो 

। कोवभडको समयमा कावलमाटी गाउँपावलकामा एमु्बलेन्स सञ्चालनको व्यिस्था गररएको वथयो । िासगरी भारतबाट नेपाल वभत्रने यस गाउँपावलकाका बावसन्दाहरूलाई  नाकाबाट 

ल्याएर वनिुल्क क्वारेन्टार्नमा राखे्न प्रिन्ध गररएको वथयो । कोवभड १९ को रोकथाम तथा प्रवतकायु गने क्रमामा गाउँपावलकासँग प्रवतकायुको लावग स्पर कायुयोजना वथएन । यसको 

लावग जनिखि र सामग्री सवहतको पूिुतयारी पयाुप्त वथएन । थौरै जनिखि, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अपयाुप्तता र अखक्सजनको कवमका बािजुद कोवभड १९ को पवहलो र दोस्रो 

लहरको प्रवतकायु गररएको वथयो ।  

गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संरचना तथा स्वास्थ्य विियगत के्षत्रले अन्य विपद्को समयमा विपद्का कारण घर्ते भएकाहरूलारु् तत्काल उपचार र स्वास्थ्य सेिालारु् वनयवमत गनुको 

लावग काम गदुछ भने स्वास्थ्य संकटको अिस्थामा गाउँपावलकाले स्वास्थ्य संरचना तथा स्वास्थ्य विियगत के्षत्रले स्वास्थ्य संकटको रोकथाम वनयन्त्रण र व्यिस्थापनको लावग अग्र 

स्थानमा रहेर काम गदुछ । यसमा अन्य विियगत के्षत्रले आ आफ्नो के्षत्रबाट सहयोग गदुछन् । गाउँपावलकामा हुनसके्न स्वास्थ्य संकटलारु् ध्यानमा रािी स्वास्थ्य संकट पूिुतयारी 

एिम् प्रवतकायुका देहायबमोवजमका  वक्रयाकलापहरु तय गररएको छ । 

४.१ स्वास्थ्य संकट पूववतयारी कायवयोजना 

ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

१ गाउँपावलकाकामा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्था तथा हखस्पटलहरुको आपत्कालीन 

योजना तयार गने गराउने 

तत्काल स्वास्थ्य संस्था सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

गाउँपावलका स्वास्थ्य िािा 

२ गाउँपावलका र िडा तहमा दु्रत प्रवतकायु टोली (RRT) गठन गने तत्काल िडा िडा कायाुलय  

३ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रवतकायु नमुना अभ्यास गने 

गराउने 

वनयवमत स्वास्थ्य संस्था सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

 

४ गाउँपावलका मातहत रहेका अस्पताल तथा स्वस्थ्य संस्थाहरूको सेिा, िेड क्षमता 

अध्यिवधक गने 

तत्काल गाउँपावलका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य िािा 

५ गाउँपावलकाका विवभन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य जनिखिको वििरण 

अद्यिवधक गने 
तत्काल गाउँपावलका सबै स्वास्थ्य 

संस्था 

स्वास्थ्य िािा 

६ गाउँपावलका स्वस्थ्य संकट सम्बन्धी वििरण सिास्थ्य पार्श्वचत्र र गाउँपावलका 

आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रमा अद्यािवधक गने प्रिन्ध गने  

२०८० जेठ गाउँपावलका १ आपत्कालीन कायु संचालन 

केन्द्र 

७ महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको समयमा गाउँपावलकाको सेिा सञ्चालन सम्बखन्ध 

स्वास्थ्य प्रोटोकल तयार गने  

तत्काल गाउँपावलका १ स्वास्थ्य िािा 
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ि.सं. पूववतयारीका लियाकिापहरु समय स्थान पररमार् समन्वय/सहयोग 

८ स्वास्थ्य संकटको समयमा गाउँपावलकापावलकको स्वास्थ्य सेिा सञ्चालन सम्बन्धी 

कायुविवध तयार गने 

२०७९ 

साउन 

गाउँपावलका  स्वास्थ्य संस्थाहरु 

९ महामारीको समयमा जनस्वास्थ्य सेिा  (पोिण, िोप, सुरवक्षत मातृत्व, बाल 

स्वास्थ्य, पररिार वनयोजन) उपलब्ध गराउने कायुविवध तयार गने  

२०७९ 

साउन 

गाउँपावलका  स्वास्थ्य िािा 

१० महामारीजन्य स्वास्थ्य संकटको समयमा विद्यालय तथा िैवक्षक संस्था सञ्चालन 

सम्बन्धी प्रोटोकल तथार गरी विद्यालय सञ्चालनको प्रिन्ध गने 

२०७९ 
साउन 

गाउँपावलका सबै विक्षालय संरक्षण तथा विक्षा विियगत 

के्षत्र 

११ उपचारको लावग विरामी रेफर गनुको लावग रेफरल पिवत र रेफरल हखस्पटलको 

व्यिस्था गने  

तत्काल गाउँपावलका  स्वास्थ्य संस्थाहरु 

१२ महामारी िासगरी डेंगु प्रकोप के्षत्र नक्शांकन गरी लामिुटे्ट वनमुुल गने काम गने २०७९ 

साउन 

गाउँपावलका  िानेपानी तथा सरसफाई 

के्षत्र, िडा कायाुलय 

१३ अग्रपंवतमा काम गने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कमीको लावग व्यखिगत सुरक्षाका 

सामग्रीहरूको प्रिन्ध गने 

तत्काल गाउँपावलका  स्वास्थ्य संस्थाहरु 

१४ सबै कमुचारीहरुलारु् महामारी सुरक्षा प्रोटोकलको जानकारी गराउने तत्काल गाउँपावलका  गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवत 

१५ महाब्यावधको समयमा बावहरबाट आउने मावनसहरूलारु् राख्न होखिङ््ख सेन्टर तथा 

क्वारेखन्टनको प्रिन्ध गने 

 गाउँपावलका आिश्यकता 

अनुसार 

बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र 

१६ गाउँपावलकामा बनार्एका आपत्कालीन आश्रयस्थलहरु महामारीको समयमा 

क्वरेन्टीन तथा आर्सोलेसन केन्द्रको रुपमा संचालन गनु सवकने गरी तयार गनु 

सहयोग गने  

   अस्थायी आश्रयस्थल तथा 

बन्दोिस्ती के्षत्र  
पूिाुधार विकास िािा 

१७ महामारीको समयमा सािुजवनक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी प्रोटोकल तयार गने  गाउँपावलका  यातायात कम्पनी तथा 

व्यिसायी सवमत 

१८ महामारीको समयमा आवथुक के्षत्र तथा बजार सञ्चालन सम्बखन्ध प्रोटोकल तयार 

गने  

 गाउँपावलका  उद्योग िावणज्य संघ 

१९ गाउँपावलकामा रहका स्वास्थ्य संस्थामा सपुदंि उपचारको प्रिन्ध गने  २०७९ 
साउन 

गाउँपावलका  स्वास्थ्य संस्थाहरु 

२० स्वास्थ्य संकट तथा महामारी वनयन्त्रण र व्यिस्थापन सम्बखन्ध स्वस्थ्यकमी 

सुरक्षाकमी र दु्रत प्रवतकायु टोलीलारु् तावलम वदने 

२०७९ 

साउन 

गाउँपावलकापम

वलका 

 स्वास्थ्य संस्थाहरु 

 



 

  36 
 

 कालिमाटी गाउाँपालिका स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना; २०७९  

 

४.२ स्वास्थ्य संकट प्रलतकायव कायवयोजना 

समय क्र.सं. प्रवतकायु सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू समन्वय/सहयोग 

० देखि २४ 

घण्टा 

१ गाउँपावलका के्षत्रवभत्रको सबै िा कुनै िडामा तीब्र गवतमा महामारी फैवलएमा िा अन्य स्वस्थ्य संकटको अिस्था 

आएमा स्वास्थ्य सेिा ऐन २०७५ बमोवजम स्वास्थ्य संकटग्रस्त के्षत्र घोिणा गने  

वजल्ला प्रिासन कायाुलय 

२ संकटग्रस्त के्षत्रमा तत्काल प्रवतकायुको लावग दु्रत प्रवतकायु टोली (Rappid Response Team - RRT) 
पररचालन गने 

िोज उिार विियगत के्षत्र 

३ स्वास्थ्य संकटग्रस्त के्षत्र घोिणा गररएको के्षत्र एिम् अिवधमा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पूणु रुपमा पालना गने / 

गराउने 

सुरक्षा वनकाय 

४ उच्च संक्रामक महामारी फैवलएको अिस्थामा गाउँपावलका प्रिेि गने नाकाहरुमा कडाई गरी खिवनड र 

क्वारेखन्टनको व्यिस्था गने  

सुरक्षा वनकाय 
 

५ संक्रवमतको कन्टि याक टि ेवसङ््ख परीक्षण गरी आर्सोलेसन र उपचारको प्रिन्ध गने स्वास्थ्य संस्थाहरु  

६ अस्पताल तथा स्वस्थ्य संस्थाहरू वनयवमत वनसंक्रवमत गने स्वास्थ्य संस्थाहरु 

२४ घण्टा 

देखि 

७ वदन 

७ सािुजवनक ठाउँहरुमा IEC (Information Education and Communication) का  माध्यमहरु जसै्त; पोस्टर 

पम्त्लेल्ट, सािुजवनक सूचना माफुत  महामारीको कारक, सने तररका  र रोकथामका बारेमा  समुदायलारु् सचेत 

गराउने 

संचार माध्यम 

८ महामारीजन्य विपद्को लावग सामान्य विरामी र संवक्रतहरुको लावग छुट्टाछुटै्ट एमु्बलेन्सको प्रिन्ध गने  स्वास्थ्य संस्थाहरु, एमबुलेन्स संचालक 

९ स्वास्थ्य संकटको समयमा पूणु रुपमा सुरक्षा उपाय सवहत वनयवमत स्वस्थ्य सेिा संचालन गने  स्वास्थ्य िािा, स्वास्थ्य संस्थाहरु 

१० अन्य विपद्को कारणबाट फैवलनसके्न महामारी वनन्त्रणको लावग तयारी रहने  अन्य के्षत्रहरु 

७ 

वदन  देखि 

१ मवहना 

११ एक हप्ताको अिस्था विशे्लिण गरी पररखस्थवतको आधारमा एक मवहनाको लावग कयुयोजना तयार गने विपद् लेिाजोिा विियगत के्षत्र 

१२ संक्रमण रोकथाम तथा वनयन्त्रण कायुलारु् वनरन्तरता वदने अन्य के्षत्र 

१३ जनस्वास्थ्य सेिा  (पोिण, िोप, सुरवक्षत मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, पररिार वनयोजन) सुरवक्षत तरीकाले वनयवमत 

संचालन गने प्रिन्ध वमलाउने 

स्वास्थ्य संस्थाहरू 

१४ स्वास्थ्य संकट वनयन्त्रण तथा सुरक्षा सम्बन्धी सने्दिमूलक सामग्रीहरू वनवमत प्रसारण गने  सञ्चार माध्यम 

१५ पररखस्थवतको वनयवमत मूल्याङ्कन गरी स्वास्थ्य संकटलारु् वनरन्तरता वदने िा हटाउने कुराको वनणुय गने  गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 
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पररचे्छद पााँच : कायावन्वयन अनुगमन तथा लसकार्व योजना 
 

५.१ लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजनाको कायावन्वयन  रर्नीलत 

१. यस स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनाको कायाुन्वयनका लावग विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन २०७४, वनयमािली २०७६ तथा स्वास्थ्य सेिा ऐन २०७५ र यस योजनामा प्रिन्ध भए बमोवजमका आिश्यक 

संस्थागत संरचना तयार गररनेछ ।  

२. गाउँपावलकाको चालु आवथुक ििुको विपद् व्यिस्थापन वििुकको बजेटबाट प्राथवमकताका आधारमा कायाुन्वयनको 

िुरूिात गररनेछ । क्रमि: आगामी ििुको िाविुक कायुक्रममा यस योजनाको कायाुन्वयनको लावग आिश्यक श्रोत 

व्यिस्थापन गररनेछ । 

३. विकास साझेदार संस्थाहरू (खिपक्षीय, बहुपक्षीय, संयुि रारि संघ अन्तगुतका वनकायहरू र रेडक्रस अवभयान) बाट 

प्राप्त हुने सहायतालारु् यस योजनाको कायाुन्वयनको लावग पररचालन गररनेछ ।  

४. वनजी तथा व्यािसावयक के्षत्रको व्यिसावयक सामावजक उिरदावयत्व र अन्य पहल माफुत वनजी के्षत्रको सहभावगता र 

सहायता विपद् पूिुतयारीको लावग पररचालन गररनेछ । 

५. गाउँपावलकामा रहेका सामावजक तथा सामुदावयक संस्थासँग भएको भौवतक, सामावजक, आवथुक तथा मानिीय श्रोतलारु् 

यस योजनाको कायुन्वयनको लावग एवककृत रूपमा पररचालन गररनेछ ।  

६. यस विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनाले वनवदुर गरेका विपद् जोखिम नू्यवनकरण र पूिुतयारीका गवतविवधहरूलारु् 

गाउँपावलकाले सञ्चालन गने गाउँपावलका योजना, विियगत योजना तथा कायुक्रमहरूसँग समायोजन तथा एवककरण गरी 

कायाुन्वयन गररनेछ ।   

७. यस योजनाको कायाुन्वयनको अिस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लावग गाउँपावलकाका उप प्रमुिको संयोजकत्वमा 

एक अनुगमन सवमवत रहनेछ । उि अनुगमन सवमवतले अनुगमन गरी गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवत समक्ष 

प्रवतिेदन प्रसु्तत गनेछ ।  

८. गाउँपावलकाको िेिसार्टमा विपद् पोटुल तयार गरी स्वास्थ्य संकट एिम् विपदबाट भएको क्षवत तथा विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी भएका गवतविवधहरू वनयवमत अद्यािवधक गररनेछ । 

९. गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन सवमवतले ििुभररको विपद्को अिस्था र गवतविवधलारु् समेटेर गाउँपावलका विपद् 

प्रवतिेदन सामान्य अिस्थामा िाविुक रूपमा प्रकािन गनेछ भने कुनै ठूलो विपद्को अिस्था आएमा आिश्यकता अनुसार 

प्रवतिेदनहरू प्रकावित गररनेछ ।  

१०. यस योजनाको कायुन्वयनबाट प्राप्त वसकारु् तथा तत्कालीन आिश्यकताका आधारमा यस स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् 

पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनालारु् िाविुक रूपमा अद्यािवधक गदै लवगनेछ । 

 

५.२ स्रोत साधनको व्यवस्थापन 

विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट प्रवतकायुका लावग नरगपावलकामा मौज्दात श्रोत साधनको वििरण अनुसूची ४ मा राखिएको छ 

यसको अवतररि वनम्न अनुसार स्रोत साधन उपकरणको आिश्यकता आँकलन गररएको छ ।  

तावलका १३: स्रोत साधन तथा उपकरण आिश्यकता लेिाजोिा 

लवषयके्षत्र आवश्यक स्रोत, 

साधन/उपकरर् 

थप सङ्ख्या वा 

पररमार् 

अनुमालनत रकम (रु 

हजारमा) 
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समन्वय, िोज तथा उिार 

विियगत के्षत्र 

   

प्राथवमक उपचार, स्वास्थ्य 

तथा पोिण विियगत के्षत्र 

   

आपत्कालीन आश्रयस्थल, 

िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री  

एिम् बन्दोबस्ती विियगत के्षत्र  

   

िानेपानी सरसफारु् तथा 

स्वस्थता प्रििुन विियगत के्षत्र 

   

आपत्कालीन संरक्षण तथा 

विक्षा विियगत के्षत्र 

   

विपद् लेिाजोिा एिम् सूचना 

व्यिस्थापन विियगत के्षत्र 

   

जीविकोपाजुन, पुनस्थाुपना 

तथा िीघ्र पुनलाुभ विियगत 

के्षत्र  

   

 

५.३ क्षमता लवकास रर्नीलत र योजना  

विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनाको प्रभािकारी कायाुन्वयन गनुका लावग दक्ष स्रोत व्यखि तथा 

संस्थाहरूको सहयोगमा गाउँपावलका तथा विियगत के्षत्रको क्षमता विकासका लावग देहाय बमोवजमका वक्रयाकलापहरू 

सञ्चालन गररनेछ: 

तावलका १४: क्षमता विकास योजना 

ि.सं. क्षमता लवकास लियाकिापहरु लजमे्मवारी समय तालिका 

१    

२    

३    

४    

५    

 

५.४ अन्य लनकायसाँगको समन्वय र सहकायव 

१.  गाउँपावलकावलकाले विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा प्रवतकायुको लावग प्रमुि रूपमा गाउँपावलकावभत्र र बाह्य गरी दुरु् 

प्रकारको समन्वय गनुु पदुछ । गाउँपावलकावभत्र पवन गाउँपावलका मातहतका वनकाय िा सवमवतबीच र अन्य सरकारी, 

गैरसरकारी, सामावजक तथा वनजी संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकायु गनुुपने हुन्छ । बाह्य समन्वयमा वजल्ला, प्रदेि र संघीय 

तहका सरकारी वनकायहरूसँग र अन्य गैर सरकारी तथा सहयोगी वनकाय तथा संस्थाहरूसँगको समन्वय पदुछ ।  

२.  विियगत के्षत्रको अिधारणा अनुसार गाउँपावलका वभत्रका समू्पणु विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायुसँग सम्बखन्धत संस्था 

तथा वनकायहरू सम्बखन्धत विियगत के्षत्रको सदस्य रहन्छन र उि संस्था तथा वनकायहरूसँगको समन्वय र सहकायुको 

वजमे्मिारी सम्बखन्धत विियगत के्षत्रको नेतृत्व गने विियगत सवमवत र यसका संयोजक सम्बखन्धत िािाको हुनेछ । 

३.  वजल्ला, प्रदेि तथा संघीय तहका वनकायहरूसँगको समन्वय, सुरक्षा वनकायहरूसँगको समन्वय तथा गाउँपावलका 

बावहरका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु र सहयोगी वनकायहरूसँगको समन्वयको वजमे्मिारी गाउँपावलका प्रमुिको 

हुनेछ । 

४.  विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायुको लावग समू्पणु सरकारी, गैरसरकारी, सामावजक तथा वनजी के्षत्रको स्रोत पररचालन 

विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजनाअनुरूप गाउँपावलकाको प्राथवमकता अनुसार एकिार नीवत बमोवजम हुनेछ । 

संस्थागत समन्वय र सहकायुको ढाँचा वनम्न वनम्नानुसार हुनेछ । 
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५.५  अनुगमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई योजना 

५.५.१ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

स्वास्थ्य संकट एिम् विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना कायाुन्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लावग गाउँपावलकाको 

उप प्रमुिको संयोजकत्वमा देहाय बमोवजमका सदस्यहरू रहेको एक अनुगमन सवमवत रहनेछ । सामान्य अिस्थामा यस 

अनुगमन सवमवतले पूिुतयारी योजनाको कायाुन्वयनको िाविुक रुपमा अनुगमन गरी गाउँपावलका विपद् व्यिस्थापन 

सवमवतलारु् प्रवतिेदन बुझाउनेछ । कुनै िास विपद् एिम् स्वास्थ्य संकटको अिस्थामा वनयवमत रूपमा समवरगत र वििय 

के्षत्रगत प्रवतकायु र पूिुतयारीको अनुगमन गरी सम्बखन्धत विियगत के्षत्रलारु् पृष्ठपोिण गनेछ । गाउँपावलका विपद् 

व्यिस्थापन सवमवतले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सवमवतका सदस्यहरुको मनोनयन गनेछ । यस अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

सवमवतको सदस्यमा मनोनयन गदाु रावरि य राजनीवतक दलका गाउँपावलका सवमवतका प्रमुि नै गाउँपावलकाको पदावधकारी 
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रहेको िण्डमा अको व्यखिलाई प्रवतवनवधको रुपमा मनोनयन गनुु पनेछ । यसैगरी िडाध्यक्षहरू मधे्यबाट मनोनयन गदाु 

कुनै पवन विियगत के्षत्रको संयोजक नरहेका िडाध्यक्ष मधे्यबाट मनोनयन गनुु पनेछ । 

तावलका १५: अनुगमन तथा मूल्यङ्कन सवमवत 

ि.सं. भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक कावलमाटी गाउँपावलका उप प्रमुि 

२ सदस्य कावलमाटी गाउँपावलका संयोजक - विधायन सवमवत  

३ सदस्य कावलमाटी गाउँपावलका संयोजक - सुिासन सवमवत 

४ सदस्य कावलमाटी गाउँपावलका संयोजक - आवथुक सवमवत 

५ सदस्य रावरि य राजनीवतक दलका गाउँपावलका 

सवमवत 

प्रमुिहरु 

६ सदस्य सवमवतले तोकेका तीन जना   िडाध्यक्षहरु 

७ सदस्य सवचि गाउँपावलका आन्तररक लेिा प्रमुि 
 

५.५.२ िक्ष्य र सूचकहरू 

यस गाउँपावलकामा विपदबाट हुने क्षवत तथा नोक्सानी घटाउने प्रभावितहरुलाई उवचत मानिीय सहायता समयमै उपलब्ध 

गराउने तथा विपद् एिम् स्वास्थ्य संकट प्रवतकायु प्रभािकारी बनाउने र प्रभािकारी प्रवतकायुको लावग समवरगत तथा विियगत 

के्षत्रको पूिुतयारी सुदृढ गने यस कायुयोजनाको उदे्दश्य रहेकोले यस योजनाको कायाुन्वयनबाट उपयुि उदे्दश्य प्राखप्तमा 

प्रगवत अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लावग समवरगत र वििय के्षत्रगत तथा पूिुतयारी र प्रवतकायुका देहाय बमोवजमका सूचकहरू 

वनधाुरण गररएको छ: 
 

ि.सं. सूचकहरु (पूववतयारीका िालग) कैलफयत 

१. सामान्य पूववतयारी 

१ गाउँपावलका आपत्कालीन कायुसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन भएको  

२ िोज उिार तथा राहत सामग्रीको भण्डारण मौज्दात रहेको  

३ िडामा सामुदावयक प्रथम उिारकहरू तयार भएको  

४ विपद् सम्बन्धी वििरण गाउँपावलकाको िेभसार्टमा अपडेट गने िेभ पोटुल सञ्चालन भएको  

५ विपद् पूिुतयारी तथा प्रवतकायु योजना िाविुक रूपमा अद्यिवधक भएको  

२. समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत के्षत्र 

६ िोज उिार  तथा प्राथवमक उपचार सामग्री पयाुप्त रहेको  

७ िडा तहमा िोज उिार कायुदल गठन भएको  

८ तावलम वदई िडा तथा समुदाय तहमा प्रथम उिारकताु तयार भएको  

३. प्राथलमक उपचार स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र  

९ प्रते्यक िडामा तावलम प्राप्त प्राथवमक उपचार टोली तयार भएको  

१० सबै स्वास्थ्य संस्थामा आपत्कावलन औिवधको बफर स्टक राखिएको    

११ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको आपत्कालीन योजना तयार भएको  

४.  अस्थायी आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

१२ कखिमा १००० घर पररिारलारु् पुगे्न नू्यनतम मापदण्ड अनुसारको आिश्यक गैर िाद्य 

सामग्रीहरूको भण्डारण गरीएको 

 

१३ आपत्कालीन समयमा िाद्यान्न आपूवतुको लावग आपूवतुकताुसँग स्ट्यण्डबारु् सम्त्झौता भएको  

१४ प्रते्यक िडामा अस्थायी आश्रयस्थलको स्थान पवहचान गररएको   

१५ अस्थायी आश्रयस्थलको लावग भिन वनमाुण भएको िा आश्रयस्थल वनमाुणका समग्रीहरूको 

बन्दोबस्त भएको 

 

१६ आपत्कालीन प्रयोजनका लावग यातायात संचार तथा बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको व्यिस्था 

भएको 

 

५. खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्छता प्रवधवन लवषयगत के्षत्र 
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ि.सं. सूचकहरु (पूववतयारीका िालग) कैलफयत 

१७ आपत्कालीन सरसफारु् र स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रीहरूको भण्डारण गररएको  

१८ पवहचान गररएका आपत्कालीन आश्रयस्थलमा िानेपानी आपूवतुको स्रोत र माध्यम तयार 

गररएको 

 

१९ सरसफार् र स्वच्छता सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार भरु् प्रसारण गररएको  

६. संरक्षर् तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

२० विक्षा के्षत्रको वसकारु् वनरन्तरता योजना तयार भएको  

२१ विद्यालय सुरक्षा सम्बन्धी व्यिस्थापन सवमवत र प्रअलारु् अवभमुिीकरण गररएको  

२२ सबै विद्यालयमा विद्यालय विपद् व्यिस्थापन सवमवत र कायुदल गठन भएको  

२३ विद्यालय र गाउँपावलकामा वनयवमत कृवतम घटना तथा वसमुलेसन अभ्यास भएको  

७. लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

२४ गाउँपावलकामा विपद् लेिाजोिा टोली तयार भएको  

२५ के्षत्रगत लेिाजोिा फारम तयार भएको  

२६ विपद् लेिाजोिा टोलीलारु् विपद् लेिाजोिा सम्बन्धी तावलम वदर्एको  

२७  गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रको विपद् सूचना संकलन व्यिस्थापन र 

प्रसारण प्रवक्रया तय भएको 

 

८. जीलवकोपाजवन, पुनस्थावपन तथा पुनलनवमावर् लवषयगत के्षत्र 

 २८ पवहचान गररएका आश्रयस्थलमा सडक, िानेपानी तथा सरसफारु् पूिाुधार तयार भएको  

२९ प्रते्यक िडामा आपत्कावलन प्रयोजनको लावग हेवलप्याड वनमाुण भएको  

३० पूिाुधारहरू विपद् जोखिमबाट सुरवक्षत बनार्एको  

९. स्वस्थ्य संकट पूवव तयारी 

३१ गाउँपावलका र सबै िडामा दु्रत प्रवतकायु टोली (RRT) गठन भएको   

२३ गाउँपावलका सबै स्वास्थ्य संस्थाको आपत्कालीन योजना बनेको  

३३ गाउँपावलकाको स्वास्थ्य संकटको समयको लावग सबै के्षत्रको स्वास्थ्य प्रोटोकल बनेको  

३४ आपत्कालीन समयको लावग औिवधको बफर स्टक राखिएको  

३५ स्वास्थ्यकमी तथा दु्रत प्रवतकायु टोलीलारु् स्वास्थ्य संकट व्यिस्थापन सम्बन्धी तावलम 

वदर्एको  

 

 
 
 

ि.सं. सूचकहरु (प्रलतकायवका िालग) कैलफयत 

१. समन्वय, िोज तथा उिार विियगत के्षत्र 

१ विपद् प्रवतकायुमा सबै विियके्षत्र तथा सरोकारिालाहरुसँग समन्वय भएको  

२ तत्काल प्रभािकारी रुपमा िोज उिार कायु संचालन भएको  

३ िोज उिार टोलीको पररचालन भएको   

४ विपद् प्रवतकायु गाउँपावलकाको नेतृत्वमा एकिार नीवत बमोवजम संचालन भएको  

२. प्राथलमक उपचार स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र  

५ आपत्कालीन समयमा प्राथवमक उपचार सेिा प्राप्त भएको  

६ आिश्यकता अनुसार पोिणयुि िानेकुरा उपलब्ध भएको   

७ स्वास्थ्य तथा पोिण के्षत्रको पुनस्थाुपना तथा पुवनुमाुण योजना तयार भएको  

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

८ विपद्बाट विस्थावपत पररिारलारु् अस्थायी आश्रयस्थल उपलब्ध भएको  

९ प्रभावित पररिारलारु् मापदण्ड अनुसार िाद्य सामग्री तत्काल उपलब्ध भएको  

१० प्रभावित पररिारलारु् मापदण्ड अनुसार गैर िाद्य िाद्य सामग्री उपलब्ध भएको  

४. खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्थता प्रवद्धवन लवषयगत के्षत्र 

११ प्रभावित समुदायलाई मापदण्ड अनुसार िानेपानी उपलब्ध भएको  
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ि.सं. सूचकहरु (प्रलतकायवका िालग) कैलफयत 

१२ प्रभावित समुदाय तथा आश्रयस्थलमा मापदण्ड अनुसारको सरसफारु्को प्रिन्ध भएको  

५. संरक्षर् तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

१३ आपत्कालीन अिस्थामा नागररकहरुको संरक्षण र सुरक्षा सुवनवित भएको  

१४ विपद्को घटनाको १० वदन वभत्रमा वसकाई वक्रयाकलाप सुचारु भएको  

१५ संरक्षण तथा विक्षा के्षत्रको पुनवनुमाुण योजना तयार भएको  

६. लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

१६ दु्रत लेिाजोिा प्रवतिेदन  (कुनै विपद् वििेि) तयार भएको  

१७ के्षत्रगत विसृ्तत लेिाजोिा प्रवतिेदन  (कुनै विपद् वििेि) तयार भएको  

१८ गाउँपावलका आपत्कालीन कायु सञ्चालन केन्द्रमा विपद् सम्बन्धी वििरण वनयवमत 

अद्यािवधक भएको 

 

७. जीलवकोपाजवन, पुनस्थावपन तथा पुनलनवमावर् लवषयगत के्षत्र 

१९ विपदबाट क्षवत भएका पूिाुधारको ममुत भएको  

२० प्रभावित पररिारले जीविकोपाजुन सहायता प्राप्त गरेको  

२१ के्षत्रगत पुनस्थाुपना तथा पुनवनुमाुण योजना तयार भएको  

८. स्वस्थ्य संकट प्रलतकायव 

२२ तत्काल दु्रत प्रवतकायु टोली पररचलन भएको  

२३ स्वास्थ्य संकटको समयमा स्वास्थ्य प्रोटोकल कायाुन्वयन भएको   

२४ विपद् तथा स्वास्थ्य संकटको समयमा स्वास्थ्य सेिा वनयवमत संचालन भएको   

२५ स्वास्थ्य संकट वनयन्त्रण / व्यिस्थापन भएको  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुसूची -१ : स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलतमा लवद्यमान पदालधकारीहरूको लववरर्  
 

ि.सं. नाम  पद आवद्ध लनकाय/कायाविय/संस्था सम्पकव  नम्बर 

१ दान बाहादुर ित्री  अध्यक्ष प्रमुि - कावलमाटी गाउँपावलका  

२ सखन्सलता डीसी उपाध्यक्ष उप प्रमुि - कावलमाटी गाउँपावलका  

३ हरर बाहादुर ित्री सदस्य संयोजक प्रमुि प्रिािकीय अवधकृत  
  सदस्य संयोजक पूिाुधार विकास सवमवत  
  सदस्य संयोजक सामावजक विकास सवमवत  

  सदस्य संयोजक िन िातािरण तथा विपद व्य सवमवत  

  सदस्य संयोजक आवथुक विकास सवमवत  

  सदस्य संयोजक सुिासन तथा सँस्थागत विकास सवमवत  

  सदस्य ई प्राविवधक िािा  

  सदस्य प्रमुि र् प्र का न  

  सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी स्थावनय प्रवतवनवध  

  सदस्य सामावजक विकास िािा प्रमुि  

  सदस्य सदस्य उधोग िाणीज्य सघ  

  सदस्य नेपाल पत्रकार महासँघ प्रवतवनवध  
  सदस्य गाउँपावलका प्रहरी प्रमुि  

 गोरि बाहादुर थापा सदस्य स्वास्थ्य िािा प्रमुि  

     

     

     

अनुसूची -२ : लवषयगत के्षत्रको लववरर् 

१. समन्वय, खोज तथा उद्धार लवषयगत के्षत्र  

िसं भूलमका संस्था पद 
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१ संयोजक गाँउपावलका गाँउपावलका प्रमुि 

२ सह - संयोजक गाँउपावलका गाँउपावलका उप प्रमुि 

३ सदस्य गाँउपावलका संयोजक सबै विियगत के्षत्र 

४ सदस्य गाँउपावलका सूचना अवधकृत 

५ सदस्य गाँउपावलका विपद् सम्पकु व्यखि 

६ सदस्य र्लाका प्रसािन कायाुलय  प्रमुि 

७ सदस्य सिस्त्र प्रहरी बल प्रमुि 

८ सदस्य नेपाल प्रहरी  प्रमुि 

९ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी सभापवत (स्थानीय उप िािा) 

१० सदस्य बजार व्यिस्थापन सवमवत अध्यक्ष 

११ सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ प्रवतवनवध 

१२ सदस्य सवचि गाँउपावलका प्रमुि प्रिसकीय अवधकृत 
 

२. प्राथलमक उपचार, स्वास्थ्य तथा पोषर् लवषयगत के्षत्र 

िसं भूलमका संस्था नाम 

१ संयोजक गाँउपावलका संयोजक - सामावजक विकास विियगत सवमवत 

२ सदस्य अस्पताल  (गाँउपावलकामा 

भएका सबै) 

प्रमुि 

३ सदस्य स्वस्थ्य चौकी (गाँउपावलकामा 

भएका सबै) 

प्रमुि 

४ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी प्रवतवनवध 

५ सदस्य स्वास्थ्य के्षत्रमा काम गने संस्था  प्रवतवनवध 

६ सदस्य पोिण के्षत्रमा काम गने संस्था प्रवतवनवध 

७ सदस्य एमु्बलेन्स सेिा संचालन गने 

संस्था  

प्रवतवनवध 

८ सदस्य सवचि गाँउपावलका प्रमुि - स्वास्थ्य िािा  

 

३. अस्थायी आश्रयस्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 
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४. खानेपानी सरसफार्व तथा स्वस्छता 

प्रवधवन लवषयगत के्षत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाँउपावलका संयोजक – सामावजक विकास विियगत सवमवत 

२ सदस्य िानेपानी उपभोिा सवमवत िा 

कायाुलय 

प्रमुि 

३ सदस्य स्थानीय िानेपानी तथा सरसफारु् 

सवमवत 

अध्यक्ष 

४ सदस्य िानेपानी तथा सरसफारु् के्षत्रमा 

काम गने संस्था 

प्रवतवनवध 

५ सदस्य सवचि गाँउपावलका प्रमुि - िानेपानी तथा सरसफारु् िािा 

 

 

५. संरक्षर् तथा लशक्षा लवषयगत के्षत्र 

िसं भूलमका संस्था पद 

िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक गाँउपावलका संयोजक - िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 

सवमवत 

२ सदस्य गाँउपावलका प्राविवधक िािा प्रमुि र्खन्जवनयर 

३ सदस्य गाँउपावलका कृवि िािा प्रमुि 

४ सदस्य गाँउपावलका पिु िािा प्रमुि 

५ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी  प्रवतवनवध 

६ सदस्य सामुदवमक िन उपभोिा 

महासंघ 

अध्यक्ष 

७ सदस्य उद्योग बावणज्य संघ िा िजार 

व्यिस्थापन सवमवत 

अध्यक्ष 

९ सदस्य यातायात व्यािसायी सवमवत अध्यक्ष 

१० सदस्य सहकारी संघ अध्यक्ष 

११ सदस्य सवचि गाँउपावलका प्रमुि - िररद र्कारु् 
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१ संयोजक गाँउपावलका संयोजक – सामावजक विकास सवमवत 

२ सदस्य गाँउपावलका संरक्षण िािा प्रमुि 

३ सदस्य विक्षक महासंघ अध्यक्ष 

४ सदस्य विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

महासंघ 

अध्यक्ष 

५ सदस्य आमा समूह प्रवतवनवध 

६ सदस्य वकिोरी समूह प्रवतवनवध 

७ सदस्य अपांग संजाल प्रवतवनवध 

८ सदस्य बाल क्लि संजाल प्रवतवनवध 

९ सदस्य दवलत संघ प्रवतवनवध 

१० सदस्य विक्षामा काम गने संस्था प्रवतवनवध 

११ सदस्य संरक्षणमा काम गने संस्था प्रवतवनवध 

१२ सदस्य सवचि गाँउपावलका प्रमुि - विक्षा िािा 

६.  

 

७. लवपद् िेखाजोखा तथा सूचना व्यवस्थापन लवषयगत के्षत्र 

 

िसं भूलमका संस्था पद 

१ संयोजक गाउँपावलका संयोजक – िातािरण तथा विपद् व्वस्थापन 

सवमवत 

२ सदस्य गाउँपावलका गाउँपावलका आपत्कावलन कायु संचालन केन्द्र 

प्रमुि 

३ सदस्य  गाउँपावलका अन्य विियगत के्षत्रका सबै सदस्य सवचिहरू 

४ सदस्य विपद् तथा मानिीय सहायताका 

लावग काम गने सबै संस्था 

प्रवतवनवध 

५ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी प्रवतवनवध 

६ सदस्य सवचि गाउँपावलका सूचना प्रविवध अवधकृत 

 

७.  जीलवकोपाजवन पुनस्थावपन तथा पुनलनवमावर् लवषयगत के्षत्र 
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िसं भूलमका संस्था पद  

१ संयोजक गाउँपावलका संयोजक – पूिाुधार विकास सवमवत 

२ सदस्य गाउँपावलका सम्बखन्धत िडाको िडाध्यक्ष  

३ सदस्य वनमाुण ब्यािसावय संघ अध्यक्ष 

४ सदस्य सामुदावयक िन उपभोिा महासंघ  अध्यक्ष 

५ सदस्य पूनवनुमाुणमा काम गने संस्था  प्रवतवनवध 

६ सदस्य जीविकोपाजुनमा काम गने संस्था प्रवतवनवध 

७ सदस्य सवचि गाउँपावलका प्रमुि - पूिाुधार विकास िािा 
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अनुसूची -३ : सरोकारवािा लनकायको पलहचान तालिका 

क्र.सं. विियगत के्षत्र वनकाय िा कायाुलयको नाम कायुरत प्रदेि/वजल्ला/गाउँ/ 

गाउँपावलका 

सम्पकु व्यखिको नाम र पद सम्पकु वििरण 

(फ्याक्स, फोन, र्मेल) 

कैवफयत 

१  कावलमाटी गाउँपावलका  कावलमाटी गाउँपावलका    

  र्लाका प्रहरी कायाुलय,  कावलमाटी  कावलमाटी  

गाउँपावलका 

   

  नेपाल रेड्क्रस सोसार्टी कावलमाटी गाउँपावलका    

  दंगा वनयन्त्रण गण  कावलमाटी गाउँपावलका    

  प्रहरी युखि तावलम महाविद्यालय, जघाु  कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी उद्योग बावणज्य संघ कावलमाटी गाउँपावलका    

 कृवि कावलमाटी गाउँपावलका, कृवि िािा   कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी गाउँपावलका, पिु वबकाि 

िािा   

कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी उद्द्योग बावणज्य संघ कावलमाटी गाउँपावलका    

 स्वास्थ्य तथा 

पोिण 

कावलमाटी गाउँपावलका, स्वास्थ्य िािा   कावलमाटी गाउँपावलका    

  स्वास्थ्य कायाुलय सल्यान सल्यान (ब.सु.प.)    

  कावलमाटी गाउँपावलका, बहुके्षत्रीय पोिण 

योजना   

कावलमाटी गाउँपावलका    

  स्वास्थ्यको लावग सक्षम प्रणाली  सल्यान (ब.सु.प.)    

  सुआहरा दोश्रो  सल्यान (ब.सु.प.)    



 

  50 
 

 कालिमाटी गाउाँपालिका स्वास्थ्य संकट एवम् लवपद् पूववतयारी तथा प्रलतकायव योजना; २०७९  

 

  युवनसेफ नेपाल  सल्यान (ब.सु.प.)    

 िानेपानी, 

सरसफाई 

कावलमाटी गाउँपावलका, स्वास्थ्य िािा  कावलमाटी गाउँपावलका    

  सरसफाई तथा डीवभजन कायाुलय,      

  कावलमाटी िानेपानी तथा सरसफाई 

उपभोिा सवमवत, कावलमाटी   

    

  रामगाउँपावलका बृहत िानेपानी तथा 

सरसफाई उपभोिा सवमवत,   

    

  अंधेरीिोला िानेपानी तथा सरसफाई 

उपभोिा सवमवत   

    

  कावलमाटी गाउँपावलका, सुरक्षा र्काई  कावलमाटी गाउँपावलका    

  र्लाका प्रहरी कायाुलय कावलमाटी  

गाउँपावलका 

   

  योजना अनुगमन तथा पुबुधार वबकाि 

िािा 

    

  कावलमाटी उद्द्योग बावणज्य संघ  कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी गाउँपावलका, गाउँपावलका 

कायुपावलका   

कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी गाउँपावलका, वक्षक्षा िािा कावलमाटी गाउँपावलका    

  कावलमाटी उद्द्योग बावणज्य संघ कावलमाटी गाउँपावलका    

 

अनुसूची -४ : उपिब्ध स्रोत साधनहरूको लववरर् 
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लवषयके्षत्र स्रोत, साधन/उपकरर्/जनशम्भि सङ्ख्या वा पररमार् भण्डारर्स्थि/रहेको स्थान 

समग्र व्यिस्थापन/ सूचना 

िोज तथा उिार 

दमकल (आिश्यक औजार सेट सवहत)  0  

एक्साभेटर (जेवसवि) १ कावलमाटी गाउँपावलका िडा नं. १ 

लाईफ ज्याकेट २० र्लाका प्रहरी कायाुलय  

क्लार्खिङ्ख डोरी १ र्लाका प्रहरी कायाुलय 

सेखि हेले्मट १२ र्लाका प्रहरी कायाुलय 

रिर    

स्टि ेचर  कावलमाटी गाउँपावलका, अन्तगुत स्वास्थ्य संस्थाहरु  

मेगा ह्याण्ड मार्क  कावलमाटी गाउँपावलका, 

ईमजेन्सी टचु लाईट   १ र्लाका प्रहरी कायाुलय 

आगो वनभाउने यन्त्र २०  

साईरन   

रिरको पञ्जा ३० कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा  

थ्रो व्याग  कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा 

प्राथवमक उपचार वकट ५० कावलमाटी गाउँपावलका अन्तगुत स्वास्थ्य संस्था 

िाद्यान्न तथा कृवि वकटनािक वििादी   

चामल   

नुन, तेल प्याकेट   

फारफुड प्याकेट 0  

दाल 0  
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लवषयके्षत्र स्रोत, साधन/उपकरर्/जनशम्भि सङ्ख्या वा पररमार् भण्डारर्स्थि/रहेको स्थान 

स्वास्थ्य तथा पोिण स्यानीटरी प्याड   

र्मेरजेन्सी वकट   

ह्याण्डिास तथा साबुन  कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा  

वपवपई सेट/गाउन २५ कावलमाटी गाउँपावलका, आर्सोलेिन  

सवजुकल ग्लोब २५० कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा 

स्यानीटाईजर ५० कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा 

क्लोररन पाउडर ० कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा 

मेवडवसन छ  

आर.एल. िोटल २००  

प्राथवमक उपचार बाकस/वकट १ कावलमाटी गाउँपावलका अन्तगुत स्वास्थ्य संस्था 

िानेपानी, सरसरफाई तथा 

स्वस्थता प्रििुन 

वपयुि   

एक्वाट्याब   

वप.ए.भार्ल   

पानी जाँचे्न वकट   

पाईप तथा वफवटङ््खस   

अस्थाई िौचालयसेट   

सरसफार् वकट/सेट   

ईन्धनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  (Hacksaw)   
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लवषयके्षत्र स्रोत, साधन/उपकरर्/जनशम्भि सङ्ख्या वा पररमार् भण्डारर्स्थि/रहेको स्थान 

आपत्कावलन आश्रय तथा गैर 

िाद्य सामग्री क्वारेण्टार्न 

व्यिस्थापन 

िन्ती (सव्वल)  कावलमाटी गाउँपावलका, वजन्सी िािा 

गैंवत र िेल्चा सेट   

एयर वलि ब्याग   

वत्रपाल/टेन्ट   

भाँडाकँुडा सेट   

जस्तापाता   

जनिखि  

(िोज उिारककी तथा 

स्वास्थ्यकमी) 

गाउँपावलका दु्रत प्रवतकायु टोली   गाउँपावलका, गाउँपावलका प्रहरी  

िडा, समुदाय िा स्वास्थ्य संस्था स्तरीय दु्रत प्रवतकायु टोली  सबै िडाहरू तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 

स्वास्थ्यकवमुहरू ५४ गाउँपावलका स्वास्थ्य िािा तथा िडाका स्वास्थ्य संस्थामा 

कायुरत  

गाउँपावलका प्रहरी  कावलमाटी गाउँपावलका 

नेपाल प्रहरी  कावलमाटी गाउँपावलका कावलमाटी चोक 

िसस्त्र प्रहरी   

नेपाली सेना    

तावलम प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसारु्टीका उद्दारकवमुहरू   

 

नोट: स्रोत सामग्रीहरुको विियके्षत्रबाट प्राप्त वििरण अनुसार अवभलेि अद्यािवधक गने कायु विपद् व्यिस्थापन िािाले वनयवमत रुपमा गनेछ।  

 

 

 

अनुसूची - ५: अनुगमन तथा मूल्यांकन फारम 

िसं प्राथलमकता प्राप्त पूववतयारी तथा प्रलतकायव 

गलतलवलध 

मुख्य लजमे्मवार लनकाय 

सलमलत 

कायावन्वयनको अवस्था कलम कमजोरी सुझाव 
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