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भूलमका 

देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात तीन तहको सरकार संञ्चालन भए संगै स्थानीय सरकारको 
रुपमा स्थानीय तह यस बागचौर नगरपाललले नगरका वासीन्त्दाहरुको समग्र ववकासको लनम्तत अहम ्भलूमका 
लनवााह गदै आईरहेको छ । बढ्दो जनसंख्या, गाउँवासीको अपेक्षा तथा आवश्यक्तालाई मध्यनजर गदै ववकास 
लनमााणका कायाहरु प्राथलमकारण गरी दृढताका साथ नगरपाललकाले सञ्चालन गदै आईरहेको छ । 

नेपालको भौगोलीक अवस्थाले गदाा देश ववलभन्न वकलसमका ववपद्को जोम्िममा रहेको छ र यस बागचौर 
नगरपाललका पलन जोम्िममा रहेको कुरा सवा ववददतै छ । यस नगरपाललकाका प्राय वम्स्तहरु अग्ला पहाडदररि 
िोलााका वकनारसतम अववस्थत रहेका छन ्जस्ले गदाा वरे्षलन जस्तो बाढी र पवहरो जस्ता प्रकोप जाने हुँदा 
स्थानीय रलसत भईरहेका छन ्भन ेयसबाट उत्पन्न गने स्वास््य समस्याहरु पलन टड्कारो रुपमा देम्िन ेगरेका 
छन ्। यस प्रकारका प्रकोपबाट यस बागचौर नगरपाललका ले मानववय क्षलत भोग्नकुा साथै ठुलो आलथाक क्षलत 
पलन व्यहोदै आईरहेको छ। त्यस्तै कोलभड - १९ जन्त्य महामारीले करीब २ वर्षा गाउँपाललकामा रास शृ्रजना 
गनुाका साथै मानववय असर र आलथाक क्षलत पयुााएको छ । 

नगरपाललकाको स्वास््य संकट तथा ववपद् जोम्िम न्त्यूलनकरणकालालग गाउँपाललकासंग ववशरे्ष कायायोजना नहुँदा 
यस्ता स्वास््य संकट तथा ववपद्को जोम्िम न्त्यूलनकरण गना र प्रलतकायाकोलालग असहज भएकाले हामीले 
स्वास््य संकट तथा ववपद् जोम्िम न्त्यूलनकरण प्रलतकाया योजनाको आवश्यक्ता महससु गरेका छौं र यो 
कायायोजना स्वास््यको लालग सक्षम प्रणालीको आलथाक तथा प्राववलिक सहयोगमा संयकु्त रुपमा ववलभन्न चरणहरु 
सतपन्न गदै लनमााण भएको  छ । यस स्वास््य संकट तथा ववपद् जोम्िम न्त्यूलनकरण प्रलतकाया योजनाले 
आगालम ददनमा यस्ता प्रकारको ववपद्बाट हनुे क्षलत तथा जोम्िमलाई न्त्यूलनकरण गना र समयमै प्रलतकाया गनाको 
लालग महत्वपूणा भलूमका िेल्ने छ भने्न कुरामा म पूणा रुपमा ववश्वस्त छु । 

यस नगरपाललकाको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना लनमााण तथा तजुामा गनाको 
लालग अग्रपंम्क्तमा रहेर प्राववलिक सहयोग गनुाहनुे अमेररकी अन्त्ताराविय ववकास लनयोग ( यू. एस. ए.आई. डी. 
) को आलथाक सहयोगमा सञ्चालीत स्वास््यको लालग सक्षम प्रणाली कायाक्रमका प्रलतलनलि श्री हररलाल ढकाल 
तथा ववपद व्यवस्थापन फोकल पसान लगायतका सतपूणा प्रलतलनलिलाई ववर्षेश िन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । साथै 
योजना तजुामाको क्रममा मस्यौदा सलमलतमा रहेर काम गनुाहनुे सतपूणा मस्यौदा सलमलतका सदस्यहरु, संकटासन्नता 
लेिाजोिा तथा ववलभन्न चरणको मस्यौदा लनमााण प्रवक्रयामा संलग्न वडाध्यक्ष, नगरपाललका प्रलतलनलि, नेपाल 
प्रहरी र अन्त्य सहयोगी लनकायलाई िन्त्यवाद व्यक्त गदाछु । 

     

 

      ……………… 

     जनकराज गौतम 

       नगर प्रमिु 

बागचौर नगरपाललका 
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िण्ड एक : प्रारम्तभक 

१.१ पषृ्ठभलूम 
 

ववपद जोिीम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको मूलभतू उद्देश्य ववपद् बाट हनुे मतृ्यदुर तथा प्रभाववतहरुको 
सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन,ु अन्त्य ववपद् वा महामारीका कारण उत्पन्न हनुसक्ने स्वास््य संकटको 
रोकथाम एवम ्व्यवस्थापन गरी मानवीय क्षलत न्त्यूनीकरण गनुा, कृवर्ष उद्योग, सडक, सञ्चार, िानेपानी एवम ्
सरसफार्ाका संरचना तथा स्वास््य र म्शक्षाका पूवाािार एवम ् सेवामा ववपद्का कारणबाट हनुे क्षलत तथा 
नोक्सानी घटाउँदै लतनीहरूको उत्थानशीलता बढाएर ववकासको दीगोपनालार्ा स्थावयत्व ददन ुर ववकास तथा 
पूवाािार लनमााणमा गररएको लगानीलार्ा सरुम्क्षत गनुा हो । तीनवटै तहका सरकारको अलिकार बाँडफाट 
सतबन्त्िी संवैिालनक व्यवस्था, ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा व्यावस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) 
तथा ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा व्यावस्थापन लनयमावली, २०७५ को दफा ८ (१) एवम ् स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) न तथा  ११ (४) ि (१५) र स्वास््य सेवा ऐन २०७५ को दफा 
४८ मा प्रवन्त्ि गररए बमोम्जम स्थानीय तहको ववपद् एवम ्स्वास््य संकट व्यवस्थापन सतबन्त्िमा तोवकएको 
काम कताव्य र अलिकार एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा व्वस्थापन राविय नीलत, २०७५ तथा रणनीलतक 
कायायोजना, २०१८ -२०३० को लक्ष्य र मागादशान एवम ्नीलतगत र कानूनी आिार र ववपद् पूवातयारी तथा 
प्रलतकाया योजना तजुामा मागादशान, २०६७ को पवहलो संशोिन २०७६ ले तय गरेको ववलि र प्रकृया बमोम्जम 
नगरको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् प्रलतकायालार्ा चसु्त तथा प्रभावकारी बनाउन र त्यसको लालग आवश्यक 
पूवातयारी गना यस बागचौर नगरपाललकाको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा 
गररएको छ।  

१.२ योजनाको उद्देश्य 
 

ववपद्  एवम ्स्वास््य संकटको समयमा प्रभाववतहरुको जीवन रक्षा सतपम्ि तथा जनिनको सरुक्षा र संरक्षण 
गरी मानवीय संकटको सामना तथा प्रभावकारी प्रलतकाया गना स्थानीय स्रोत सािन र प्रववलिको उपयोग गदै 
आघातमा परेका व्यम्क्त तथा समदुायलार्ा उम्चत मानवीय सहायता सलुनम्श्चत गनुा  र प्रकोपको रोकथाम तथा 
ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरणका लालग नगरको स्रोत सािन एवम ्क्षमता वृवद्ध गदै ववपद् जोम्िम  तथा स्वास््य 
संकट व्यवस्थापन पद्धलत, संरचना  र प्रकृयालार्ा जवाफदेहीपूणा ढंगले पररचालन एवम ्कायाान्त्वयन गरी बागचौर 
नगरपाललकालार्ा उत्थानशील तथा सरुम्क्षत नगरको रूपमा ववकास गनुा यस योजनाको प्रमिु उद्देश्य हो भन े
यसका ववम्शष्ट उद्देश्यहरु लनतनानसुार रहेका छन ्। 

1= स्वास््य संकट एवम ्ववपद् बाट हनुे क्षलत तथा नोक्सानी घटाउन ुर प्रभाववत हनुे व्यम्क्त, पररवार 
तथा समदुायलार्ा उपयकु्त मानवीय सहायता सलुनम्श्चत गनुा । 

2= नगरपाललकामा स्वास््य संकट एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा पूवातयारीका गलतववलिहरूलार्ा 
व्यवम्स्थत र समन्त्वयात्मक रूपमा कायाान्त्वयन गनुा । 

3= स्वास््य संकट एवम ्ववपद् प्रलतकाया तथा पूवातयारीका लालग स्थानीय सािन स्रोतको अलिकतम ्
पररचालन गनुा । 
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4= ववपद् पूवातयारीलार्ा प्राथलमकताका साथ कायाान्त्वयन गरी ववपद् पलछ उद्धार राहतका लालग हनुे िचा 
घटाउन ु। 

5= ववलभन्न सरोकारवाला लनकाय तथा संस्थाहरूसँगको समन्त्वय र सहकायामा नगरको स्वास््य संकट 
एवम ्ववपद् प्रलतकाया पद्धलत, संरचना तथा समग्र क्षमता सदुृढ गनुा । 

6= ववर्षयगत क्षरेका आिारमा नगरको ववपद् न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षमता बढाउँदै क्षेरगत तथा 
लनयलमत ववकास कायाक्रम माफा त स्वास््य संकट एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरणलार्ा लनरन्त्तरता 
ददन।ु  

1.३ योजना तजुामा प्रवक्रया 
बागचौर नगरपाललको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण, पूवातयारी तथा प्रलतकायाका 
गलतववलिहरूलार्ा व्यवम्स्थत र समन्त्वयात्मक रूपमा अगालड वढाउन ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना 
तजुामा मागादशान, २०६७ को पवहलो संशोिन, २०७६ ले तय गरेको प्रवकया बमोम्जम तजुामाको लालग यस 
नगरपाललका अन्त्तगात ववपद् पूवातयारी तथा 
प्रलतकाया योजना बनाउन ०७८ चैर १ गते 
नगरपाललका ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको 
बैठक आयोजना गरी छलफल गररएको 
लथयो। यस बैठकले स्वास््य संकट एवम ्
ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा 
गने लनणाय गर् यो । स्वास््यको लालग सक्षम 
प्रणाली कायाक्रमले नगरपाललकालार्ा स्वास््य 
संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया 
योजना तयार गना प्राववलिक सहयोग उपलब्ि 
गराउने सहमलत बमोम्जम नगरपाललका र 
स्वास््यको लालग सक्षम प्रणालीका प्रलतलनलि रहेको योजना मस्यौदा सलमलत लनमााण भएको लथयो । ववलि, 
प्रवक्रया र कायाताललका तय गरी योजना तजुामाको प्रवक्रया शरुू गररएको लथयो। 

नगरववपद् व्यवस्थापन सलमलत, वडाध्यक्षहरु र अन्त्य सरोकारवालाहरूबीचमा छलफल गरी नगरपाललकाको 
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको गररयो । यही छलफलबाट ववर्षयगत क्षरेको पवहचान गरी सात वटा 
ववर्षयगत क्षरे लनिाारण भर् सङ्कटासन्नता तथा क्षमता ववश्लरे्षणका आिारमा पूवातयारी र प्रलतकायाका 
वक्रयाकलापहरू लनिाारण गररएको लथयो । तत ्पश्चात ववर्षयगत के्षर र संयकु्त योजना तजुामा बैठक सञ्चालन 
गरी त्यसका आिारमा योजनाको मस्यौदा तयार भर् सतपणुा सरोकारवालाहरूको बैठकमा मस्यौदामालथ 
छलफल र पषृ्ठपोर्षण ललर्एको लथयो । प्राप्त पषृ्ठपोर्षण समेतलार्ा समेटेर बागचौर नगरपाललकाको स्वास््य 
संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना २०७९ तजुामा गररएको छ। 

 

 

१.४ योजना तजुामा एवम ्कायाान्त्वयनका आिारभतू मान्त्यता 
 

४.  योजनाको प्रारम्तभक मस्यौदा तयारी 

५.  सरोकारवालाहरूको बैठक र मस्यौदामालथ छलफल 

६.  अम्न्त्तम मस्यौदा तयारी र स्वीकृलत 

१.  प्रारम्तभक छलफल र ववर्षयगत क्षेरको पवहचान 

२.  नगरको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा 

३.  योजना तजुामा बैठक तथा कायाशाला  

ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा प्रवक्रया 

४.  योजनाको प्रारम्तभक मस्यौदा तयारी 

५.  सरोकारवालाहरूको बैठक र मस्यौदामालथ छलफल 

६.  अम्न्त्तम मस्यौदा तयारी र स्वीकृलत 

१.  प्रारम्तभक छलफल र ववर्षयगत क्षेरको पवहचान 

२.  नगरको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा 

३.  योजना तजुामा बैठक तथा कायाशाला  

ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा प्रवक्रया 
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१ . नगरपाललका के्षरमा गररने स्वास््य संकट एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण, व्यवस्थापन, पूवातयारी, प्रलतकाया 
तथा पनुलनामााणका सबै गलतववलिहरू नगरपाललकाको नेततृ्वमा हनुछेन ्। 

२. ववपद् प्रलतकाया तथा पूवातयारी कायामा कवहँ कतै ररक्तता हनु नददन र सन्त्तलुलत कायाान्त्वयनको लालग सात 
वटा ववर्षयगत क्षेर (Cluster) को प्रवन्त्ि गररएको छ । यस नगरपाललकामा कायारत सबै सरोकारवाला 
लनकायहरू तथा संस्थाहरूले आफ्नो कायाक्षरे बमोम्जम सतबम्न्त्ित ववर्षयगत के्षरसँगको समन्त्वयमा प्रलतकाया 
र पूवातयारीका गलतववलिहरूमा सहयोग गनेछन ्। 

३. ववपद् पूवातयारीको काम, ववपद् एवम ् स्वास््य संकट प्रलतकाया तथा मानवीय सहायताका लालग गररने 
सहयोग एकद्धार नीलत बमोम्जम नगरपाललकाको स्वीकृत मापदण्ड र प्रवक्रया अनसुार हनुेछ ।  

४. ववपद् प्रलतकाया तथा पूवातयारीको काम ववर्षयगत क्षेरको समन्त्वय तथा नगरपाललकाको नेततृ्वमा हनुेछ र 
लेिाजोिा, सूचना व्यावस्थापन, श्रोत पररचालन तथा व्यवस्थापन एवककृत पद्धलत अनरुूप हनुेछ । 

५. समदुाय, सामाम्जक संस्था तथा सरकारी लनकायहरूको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् प्रलतकाया क्षमता ववकास 
गरी नगरपाललकाको समग्र ववपद् व्यवस्थापन क्षमता सदुृढ गररनेछ ।  

६. स्वास््य संकट एवम ्ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा प्रलतकायाको काम स्थानीय सरकारको नेततृ्व तथा 
समन्त्वय, सामाम्जक तथा नागररक के्षरको सहयोग र नीम्ज के्षरसँगको साझेदारीमा हनुेछ । 

७. स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी र प्रलतकायाका गलतववलि तथा मानवीय सहायताका कायाहरू सशुासनको 
मान्त्यता अनरुूप पारदशी, सहभालगतामूलक र समावसेी हनुेछन ्।  

८. स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी, प्रलतकाया तथा मानवीय सहायताका गलतववलिहरू मानवता, तटस्थता, 
लनष्पक्षता र स्वतन्त्रता जस्ता मानवीयताका मलुभतू लसद्धान्त्तमा आिाररत हनुेछन ्।  

९. ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण, पूवातयारी, प्रलतकाया तथा समग्र ववपद् एवम ् स्वास््य संकट व्यवस्थापनमा 
उपलब्ि स्थानीय श्रोत तथा जनशम्क्तको अलिकतम प्रयोग र पररचालनको नीलत ललर्नेछ । 

१०. ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरणका तथा स्वास््य संकट व्यवस्थापनका प्राथलमकता प्राप्त कायाहरूलार्ा क्षरेगत 
ववकासका लनयलमत गलतववलिहरूसँग एवककृत गरी ववकासमा मूल प्रवाहीकरण गदै नगरको उत्थानशीलता 
ववकास गररनेछ  
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िण्ड दईु : ववपद् जोम्िम व्यवस्थापनको अवस्था 
 

२.1  बागचौर नगरपाललकाको संम्क्षप्त पररचय 
 

पम्श्चम नेपालको मध्य पहाडी भभुागमा अवम्स्थत कणााली प्रदेश अन्त्तगात सल्यान म्जल्लामा पने बागचौर 
नगरपाललकाको उिरतफा  पम्श्चम रुकुम तथा दामाा गाउँपाललका, दम्क्षणतफा  छरेश्वरी गाउँपाललका, पम्श्चमतफा  
लसद्धकुमाि गाउँपाललका तथा शारदा नगरपाललका र पूवातफा  रोल्पा म्जल्ला रहेका छन ्। यस बागचौर 
नगरपाललकाको कुल के्षरफल १६३.१४ बगा वक.लम. रहेको छ । ववश्व मानम्चरमा यसको अवम्स्थलत 
२८°२६ उिरी आक्षांशदेम्ि २८°३१ उिरी आक्षांश र ८२° १४ पूवी देशान्त्तरदेम्ि ८२° २३' पूवी देशान्त्तर 
सतम छ । स्थानीय ववकास मन्त्रालयले २०७२ आम्श्वन १ गते िप २६ वटा नयाँ नगरपाललका थप्दा 
घोर्षणा भएको यस नगरपाललका समनु्त्र सतहबाट कररब ११०० लमटरदेम्ि २२०० लमटरको उचार्मा 
रहेको छ । लौराबाङ्ग म्शर भएर बग्ने शारदा नदी यस नगरको प्रमिु नदी हो भने मोिला बाजेको गफुा 
यहाँको प्रमिु िालमाक पयाटकीय स्थल हो । राप्ती अञ्चलको प्रमिु नदी राप्तीको महुानको रुपमा सपुररम्चत 
बाँफुिोलाको पानीढल पलन यसै नगरमा अवम्स्थत छ ।  

वव.सं. २०६८ को राविय जनगणना पश्चात बागचौर नगरपाललकाद्वारा वव.सं. २०७७ मा घरिरुी 
सवेक्षण गररएको छ । बागचौर नगरपाललका लडम्जटल प्रोफार्ल लनमााण गना क्रममा उक्त त्याङ्क 
स्माटा पाललकाले सवेक्षण गरेको हो । सवेक्षण, २०७७ अनसुार बागचौर नगरपाललकाको कुल घरिरुी 
६८८९ सवहत कुल जनसंख्या ३५,११२ रहेको छ । जसमध्ये परुुर्ष ५०.७८ प्रलतशत 
(१७,८३१ जना) र मवहला ४९.२१ प्रलतशत (१७,२८१ जना) रहेका छन ्। 

साववकका गा.वव.स.हरू थारमारे, कोटमौला, कोटबारा, वपपलनेटा, बाफुिोला र म्शवरथलाई लमलाएर 
स्थापना गररएको यस नगरपाललकामा संघीय संरचना अनसुार कुल १२ वडा रहेका छन ्। साववकका 
गा.वव.स. अनसुार नगरपाललकाको वडा ववभाजन तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

पम्श्चम नेपालको मध्य पहाडी भभुागमा अवम्स्थत कणााली प्रदेश अन्त्तगात साववक राप्ती अञ्चलको सल्यान 
म्जल्लामा पने बागचौर नगरपाललकाको उिरतफा  पम्श्चम रुकुम तथा दामाा गाउँपाललका, दम्क्षणतफा  
छरेश्वरी गाउँपाललका, पम्श्चमतफा  लसद्धकुमाि गाउँपाललका तथा शारदा नगरपाललका र पूवातफा  रोल्पा 
म्जल्ला रहेका छन ्। यस बागचौर नगरपाललकाको कुल क्षेरफल १६३.१४ बगा वक.लम. रहेको छ 
। ववश्व मानम्चरमा यसको अवम्स्थलत २८° २६’ उिरी आक्षांशदेम्ि २८° ३१’ उिरी आक्षांश र 
८२° १४’ पूवी देशान्त्तरदेम्ि ८२° २३’  पूवी देशान्त्तर सतम छ । स्थानीय ववकास मन्त्रालयले 
२०७२ आम्श्वन १ गते थप २६ वटा नयाँ नगरपाललका थप्दा घोर्षणा भएको यस नगरपाललका समनु्त्र 
सतहबाट कररब ११०० लमटरदेम्ि २२०० लमटरको उचार्मा रहेको छ । लौराबाङ्ग म्शर भएर 
बग्ने शारदा नदी यस नगरको प्रमिु नदी हो भने मोिला बाजेको गफुा यहाँको प्रमिु िालमाक 
पयाटकीय स्थल हो । राप्ती अञ्चलको प्रमिु नदी राप्तीको महुानको रुपमा सपुररम्चत बाँफुिोलाको 
पानीढल पलन यसै नगरमा अवम्स्थत छ । 
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वव.सं. २०६८ को राविय जनगणना पश्चात बागचौर नगरपाललकाद्वारा वव.सं. २०७७ मा घरिरुी 
सवेक्षण गररएको छ । बागचौर नगरपाललका लडम्जटल प्रोफार्ल लनमााण गना क्रममा उक्त त्याङ्क 
स्माटा पाललकाले सवेक्षण गरेको हो । सवेक्षण, २०७७ अनसुार बागचौर नगरपाललकाको कुल घरिरुी 
६८८९ सवहत कुल जनसंख्या ३५,११२ रहेको छ । जसमध्ये परुुर्ष ५०.७८ प्रलतशत 
(१७,८३१ जना) र मवहला ४९.२१ प्रलतशत (१७,२८१ जना) रहेका छन ्। 

साववकका गा.वव.स.हरू थारमारे, कोटमौला, कोटबारा, वपपलनेटा, बाफुिोला र म्शवरथलाई लमलाएर 
स्थापना गररएको यस नगरपाललकामा संघीय संरचना अनसुार कुल १२ वडा रहेका छन ्। साववकका 
गा.वव.स. अनसुार नगरपाललकाको वडा ववभाजन तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

  

ताललका नं. १ : बागचौर नगरपाललकाका साववकका गाववसहरूको वववरण 

वडा नतबर समावेश भएका साववकका गा.वव.स. साववकका वडा नतबर 

                 १                                थारमारे १ ,२, ३ 

२ थारमारे ४ ,५, ८ 

३ थारमारे ६ ,७, ९ 

४ म्शवरथ १,२,३,४, ९ 

५ म्शवरथ ५,६,७, ८ 

६ कोटबारा २,३,४,५ 

७ कोटबारा १, ६,७,८९ 

८ कोटमौला १,२,३,४,५ 

९ कोटमौला ६,७,८,९ 

१० वपपलनेटा १,२,३,४,५,६,७,८,९ 

११ बाफुिोला ६,७,८,९ 

१२ बाफुिोला १,२,३,४,५ 
स्रोतः बागचौर नगर प्रोफाईल 

 

१ वटा क्यातपस, १० वटा माध्यलमक ववद्यालय, १५ वटा आिारभतु ववद्यालय र ४४ प्राथलमक 
ववद्यालय रहेको यस बागचौर नगरपाललकामा १ प्राथलमक स्वास््य केन्त्र, ५ स्वास््य चौकी र ५ 
आिारभतु स्वास््य केन्त्र रहेका छन ्। 

बागचौर नगरपाललकामा ब्राह्मण, क्षेरी, कामी, दमाई, मगर, ठकुरी, साकी, तामाङ, गार्न आदद जातजातीको 
बसोबास रहेको पार्न्त्छ । यहाँका अलिकांश बालसन्त्दाले वहन्त्द ुिमा मान्त्छन ्भने थोरैको संख्यामा 
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वक्रम्श्चयन र ईस्लाम िमा पलन माने्न गरेको पाईन्त्छ । यस नगरका मालनसहरुको मखु्य पेशा कृवर्ष 
हो।यहाँ सबैभन्त्दा बढी मकै, गहुँ, जहुँ, आल,ु कोदो, सनु्त्तला, अदवुा, वटमरु, आदद उत्पादन हनुे गरेका 
छन।्बागचौर नगरपाललका लभर पने मखु्य बजार क्षेरहरूमा मोिला, कालािेत, थारमारे, बागचौर, 
िररबोट, रारेचौर, बाङ्गेलािरुी, पेददिोला, लसमिोली, बाफुिोला, दोभानबजार, बगरबजार, रातामाटा, 
पालतहाल्न, कोटबारा टाट्केबजार, कोट्मौला पालतहाल्न शन्त्देशबजार, िोरबारे, वपपलनेटा, चौरपानी, 
रातापोिरा आदद पदाछन ्। 

 

 ताललका नं. २ : बागचौर नगरको वडागत जनसंख्या वववरण 

वडा परुुर्ष मवहला अन्त्य जतमा घरिरुी 
प्रलतिरिरुी 

और्षत जनसंख्या 
१ १४९९ १३९४ ० २८९३ ५७६ ५.०२ 
२ १९०९ १७७८ ० ३६८७ ७६३ ४.८३ 
३ १४७६ १३४३ ० २८१९ ४९१ ५.७४ 
४ १७६५ १७३८ ० ३५०३ ६९२ ५.०६ 
५ १७८४ १६७७ ० ३४६१ ६३५ ५.४५ 
६ १०६५ १०४३ ० २१०८ ५११ ४.१२ 
७ १८७८ १८६२ ० ३७४० ७०७ ५.२८ 
८ ११६६ ११४० ० २३१२ ४४९ ५.१३ 
९ १८२९ १७४७ ० ३५७६ ७१५ ५ 
१० १२०७ १२७८ ० २४८५ ५३८ ४.६१ 
११ १०७१ १००० ० २०७१ ३९९ ५.१९ 
१२ ११८२ १२८१ ० २४६३ ४१३ ५.९६ 
जतमा १७८३१ १७२८१ ० ३५११२ ६८८९  ५.०९ 

  

स्रोतः नगर त्यांक सवेक्षण,  स्माटा पाललका, २०७७ 

2.२ ववपद् का घटना एवम ्क्षलत ववश्लरे्षण 

२०७८ साल चैरमा गररएको यस नगरपाललकाको प्रकोप, सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको आिारमा 
बाढी, पवहरो, सडक दघुाटना, आगलागी, बालीनालीमा वकटजन्त्य प्रकोप, वन्त्यजन्त्त ुआतंक, चट्याङ्, कोलभड 
१९ महामारी, सपादंश,  झाडापिाला, दादरुा,  गरर १० प्रकारका ववपद्का घटनाहरू ववगतमा हनुे गरेको 
पार्एको छ । 

ताललका २: बागचौर नगरपाललकामा ववगतमा भएका ववपद्का घटनाहरु र यसबाट भएको क्षलत  
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ववपद् / 
घटनाको  

साल/मवहना 
प्रभाववत 

स्थान/क्षरे 

मानवीय क्षलत 

आलथाक 
नोक्सानी 
हजारमा  

भौलतक क्षलत ववपद् 
व्यवस्थापनका  
प्रयासहरु 

पवहरो 

२०७७ साउन वडा न ४ ५ जनाको मतृ्य ु ४ लाि घरहरुमा क्षलत  

२०७६ साउन वडा न 
१२ 

२ जनाको मतृ्य ु १० लाि घर जग्गा 
बगेको 

 

२०७७ भार वडा न ३ मानवीय क्षती नभएको १ करोड  घरगोठमा 
क्षती 

 

२०७६ साउन वडा न 
१२ 

मानवीय क्षती नभएको ३ लाि घर जग्गा तथा 
पश ुचौपाय 

 

२०७३ साउन वडा न ६ २ जनाको मतृ्य ु ३ लाि घर जग्गा तथा 
पश ुचौपाय 

 

२०७४ साउन वडा न ६ मानवीय क्षती नभएको २ लाि घरगोठमा 
क्षती 

 

२०७३ साउन वडा न १ मानवीय क्षती नभएको ७ लाि िेलतयोग्य 
जलमन 
बगाएको 

 

बाढी 

२०७५ साउन वडा न २ १ जनाको मतृ्य ु ७ लाि िेलतयोग्य 
जलमन 
बगाएको  

 

२०७८ साउन वडा न १ मानवीय क्षती 
नभएको 

 जलमन 
बगाएको 

 

डडेिो 
प्रत्यक वर्षा १ २ ४ ५ 

६ ७ ८ ९ 

मानवीय क्षती 
नभएको 

१५ करोड 
अनमुान 

अनमुान 
कदठन 

 

आगिागग 

२०७८ 
कालताक 

२ १ जनाको मतृ्य ु ७ लाि घर पसल    

२०७३ बैशाि १ १ जनाको मतृ्य ु ५ लाि घर गोठ अन्न    

२०७५ चैर ५ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

१ करोड 
ज्यादा 

घर पसल ८ 
वटा  
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ववपद् / 
घटनाको  

साल/मवहना 
प्रभाववत 

स्थान/क्षरे 

मानवीय क्षलत 

आलथाक 
नोक्सानी 
हजारमा  

भौलतक क्षलत ववपद् 
व्यवस्थापनका  
प्रयासहरु 

२०७६ माघ ७ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

५ लाि घर गोठ    

२०७८ असार ६ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

३ लाि घर गोठ अन्न   

२०७६ असोज २ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

७ लाि घर गोठ    

२०७८ माघ ७ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

२ लाि घर गोठ    

२०७७ माघ ४ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

२ लाि घर गोठ    

२०७८ असोज १० घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

१ लाि घर गोठ  
पसल 

 

२०७५ जेठ १० घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

२ लाि घर गोठ    

२०७५ माघ ९ ४ घार्ते १० लाि घर गोठ    

२०७६ फागनु ५ घार्ते भएको तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

४ लाि घर गोठ    

चटयााँग 

२०७८ मलँसर १०  ५ लाि घरमा क्षलत  

२०७४ मलँसर ९ १ घार्ते ३ लाि घर तथा पश ु
चौपाय १३ 
वटा 
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ववपद् / 
घटनाको  

साल/मवहना 
प्रभाववत 

स्थान/क्षरे 

मानवीय क्षलत 

आलथाक 
नोक्सानी 
हजारमा  

भौलतक क्षलत ववपद् 
व्यवस्थापनका  
प्रयासहरु 

अमसनापानी 

२०७५ जेष्ठ ९ मानवीय क्षती 
नभएको 

डेढ करोड बालीनाली नष्ट  

२०७८ 
कालताक र सिै 
हनुे 

सवै वडामा मानवीय क्षती 
नभएको 

प्रलत बर्षा ३६ 
लािको 
अनमुान 

बालीनाली नष्ट  

हावाहुरी प्रत्यक वर्षा सवै वडामा 
भर् रहने 

घार्ते हनुे तर 
मानवीय क्षती 
नभएको 

३० लाि 
बावर्षाक 

घर तथा 
ववद्यालयमा 
क्षलत 

 

सडक 
दघुथटना 

२०७७ 
कालताक 

२ १ जना सािन 
अनसुारको 
क्षलत 

सवार सािनमा 
क्षलत 

 

२०७३ माघ ९ ३ जना सािन 
अनसुारको 
क्षलत 

सवार सािनमा 
क्षलत 

 

२०७५ असार १ १ जना सािन 
अनसुारको 
क्षलत 

सवार सािनमा 
क्षलत 

 

२०७५ साउन ४ १जना सािन 
अनसुारको 
क्षलत 

सवार सािनमा 
क्षलत 

 

२०७४ चैर ९ १जना सािन 
अनसुारको 
क्षलत 

सवार सािनमा 
क्षलत 

 

जाँगिी 
जनावर िथा 
ककराको 
प्रकोप 

हरेक बर्षा सवै 
वडाहरुमा 

मानवीय क्षती 
नभएको 

२ करोड प्रलत 
वर्षा अनमुान 

बाली नालीमा 
क्षलत 

 

आत्िहत्या हरेक वर्षा भर् 
रहेके 

७ १ २ 
११ ६ ५ 
४ १० -

२७ जना -२०७४ 
पलछ मार_ 
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ववपद् / 
घटनाको  

साल/मवहना 
प्रभाववत 

स्थान/क्षरे 

मानवीय क्षलत 

आलथाक 
नोक्सानी 
हजारमा  

भौलतक क्षलत ववपद् 
व्यवस्थापनका  
प्रयासहरु 

२०७४ 
पलछ_ 

 

महामारी एवम ्स्वास््य संकट 

कोलभड १९ २०७७ र 
२०७८ 

सतपणुा 
वडाहरु 

२२ जना र  

४ जना 

   

दादरुा २०५५  कोटमैला 
थारमारे 

४ जना  

 

   

झाडापिला २०६१ म्शवरथ  ४ जना    

ठेउलाके 
महामारी 

प्रायश भर्रहने सवै 
वडाहरुमा 

मानवीय क्षती नभएको    

लसजनल फ्ल ु
रुघािोकी 

प्रायश भर्रहने सवै 
वडाहरुमा 

मानवीय क्षती नभएको    

कुपोर्षण प्रायश भर्रहने सवै 
वडाहरुमा 

२०७८ िा २५ जनाको 
उपचार भइ रहेको 

   

कुकुरको 
टेकार् 

२०७५ डाडाँगाउँ १ रेबबजको शका    

श्रोत:  नगरपाललकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८  
 

2.३ बागचौर नगरपाललका प्रमिु र प्राथलमकतामा रहेका प्रकोपहरू 

बागचौर नगरपाललकामा पवहरो, आगलागी तथा डढेलो, बाढी, हावाहरुी, बालीमा लाग्न ेवकराको प्रकोप, सडक 
दघुाटना , चट्याङ्, कोलभड १९ महामारी, झाडापिाला, कुपोर्षण, लसजनल फ्ल,ु दादरुा, र रेववज जस्ता ववपद् 
तथा स्वास््य संकटका घटनाहरू ववगतमा हनुे गरेको पार्एको छ । वडागत सङ्कटासन्नता ववश्लरे्षण गदाा सबै 
वडालार्ा अथाात लसंगो नगरपाललकालार्ा एकैचोटी र ठूलो क्षलत गना सक्न ेर प्रभाव पाना सक्ने ववपद् पवहरो तथा 
बाढी हो । लसंगो मलुकु नै पवहरो तथा बावढको उच्च जोम्िममा भएकोले यो नगरपाललका पलन उच्च जोम्िममा 
छ । पवहरो तथा बाढी पलछ कोलभड १९ जस्तै उच्च संक्रामक महामारी यस नगरपाललकाको लालग प्रमिु 
स्वास््य संकट लनतत्याउन े प्रकोपको रुपमा देम्िएको छ । त्यसैगरी झाडापिाला, कुपोर्षण पलन यस 
नगरपाललकामा स्वास््य संकट लनतत्याउने ववपद्हरू हनु ्।  यस नगरपाललकाका १२ वडाहरूमध्ये अलिकांश 
वडामा बाढी, पवहरो बारतबार दोहोरररहने र वरे्षनी जनिनको िेरै क्षलत गने प्रकोपमा पदाछन ्। सडक दघुाटना, 
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डढेलो, आगलागी पलन यस नगरका प्रमिु प्रकोपहरू हनु ्। बालीमा लाग्न ेवकराको प्रकोप तथा बन्त्यजन्त्त ु
बाट नगरपाललकाको वाललनालल तथा उत्पादन क्षेर प्रभाववत छ । वडाको भौगोललक ववर्षेशता भसू्वरुप, प्रकोपको 
सतमिुता तथा सामाम्जक आलथाक अवस्थाले समग्र ववपद्को जोम्िम स्तर लनिाारण गदाछ । 

बागचौर नगरपाललकामा क्रमश: पवहरो, आगलागी तथा डढेलो, बाढी, हावाहरुी, बालीमा लाग्ने वकराको प्रकोप, 
सडक दघुाटना , चट्याङ्, कोलभड १९ महामारी, झाडापिाला, कुपोर्षण, लसजनल फ्ल,ु दादरुा, र रेववज ववपद 
तथा स्वास््य संकट लनतत्याउन सक्ने प्रमिु प्रकोपहरु हनु ्। ताललका ३ मा वडागत र नगरपाललकाको प्रकोप 
तथा स्वास््य संकट स्तरीकरण प्रस्ततु गररएको छ ।   

ताललका ३: बागचौर नगरपाललकाको प्रकोप स्तरीकरण (भकुतप स्तरीकरणमा प्रथम स्थानमा रहने हदुा 
उल्लेि गररराख्न नपने) 

प्रकोप 
स्तरीकरण 

पवहलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाचँौ छैठौ 

वडा नं 

१ 

आगलागी बाढी 
पवहरो 

वकरा र जँगली 
जनावरको 
प्रकोप हावाहरुी 

 

२ 

हावाहरुी बाढी 
सडक दघुाटना पवहरो 

वकरा र जँगली 
जनावरको 
प्रकोप 

आगलागी 

३ 

पवहरो 

वकरा र 
जँगली 

जनावरको 
प्रकेप आगलागी डडेलो हावाहरुी 

 

४ 

पवहरो बाढी 
 आगलागी 

वकरा र जँगली 
जनावरको 
प्रकोप 

 

५ 

वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप 

पवहरो आगलागी सडक दघुाटना हावाहरुी 
 

६ 

वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप हावाहरुी पवहरो आगलागी डडेलो 

 

७ 

आगलागी  वकरा 
प्रकोप डडेलो हावाहरुी पवहरो 

 

८ 
पवहरो हावाहरुी 

वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप डडेलो सडक दघुाटना 

 

९ 
अलसनापानी हावाहरुी 

वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप चट्याँग पवहरो 

 

१० डडेलो 

वकरा र 
जँगली 

जनावरको 
प्रकोप हावाहरुी पवहरो सडक दघुाटना 

 

११ 
वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप पवहरो हावाहरुी बावढ चट्याँग  

१२ पवहरो बाढी 
वकरा र जँगली 
जनावरको प्रकोप  सडक दघुाटना 
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नगर पाललका पवहरो  

 
आगलागी 
तथा 
डडेलो बावढ  

बालीनालीमा 
वकरा र जँगली 
जनावरको 
प्रकोप सडक दघुाटना 

चट्याँग 

कोलभड १९ 
झाडापि
ला कुपोर्षण लसजनल फ्ल ु रेववज  

दादरुा 

श्रोत:  नगरपाललकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८  
 

2.४ प्रकोपको मौसमी ववश्लरे्षण 
 

बाढी पवहरो जस्ता जलवाय ुतथा मौसमजन्त्य प्रकोपका घटना मौसममा लनभार हनु्त्छन । मनसनुी हावापानीको 
क्षेरमा अवम्स्थत नेपालमा हावापानीको ववशेर्षता त्यसै अनरुूप लनिाारण भएको हनु्त्छ । नेपालमा वावर्षाक वर्षााको 
८० प्रलतशत वर्षाायामको चार मवहनामा हनुे गछा भने वहउँदे वर्षाा कम मार हनुे गदाछ । त्यसकारण बाढी, 
पवहरो जस्ता जलउत्पन्न प्रकोप जेठ देम्ि असोजसतमको चार / पाँच मवहनाको अवलिमा बढी हनुे गदाछन ्। 
वहउँदको समय सखु्िा हनुे तथा फागनु चैतमा हावाहरुी पलन बढ्ने हुँदा आगलागीका घटना पलन बढ्छन ्। 
सडक दघुाटनाको कुनै मौसमी प्रकृलत त हुँदैन तर वर्षााको समयमा सडक िराब हनुे र बाढी पवहरोले पलन 
सडक दघुाटना बढाउने भएकोले दघुाटनाहरू बढी हनुे गदाछन ्। समग्रमा महामारीको पलन िासै मौसमी प्रकृलत 
देम्िँदैन तर झाडापिाला तथा सपादंश जस्ता महामारी वर्षाा एवम ्गमी समयमा बढी हनुे गदाछ ।  

प्रकोप पारो ववश्लरे्षणले प्रकोपको मौसमी प्रकृलत अनसुार पूवातयारीको लालग कुन समयमा केम्न्त्रत हनुे र 
प्रलतकायाको लालग कुन समयमा तत्पर रहने भने्न योजना तयार गना मद्दत गदाछ । बागचौर नगरपाललकाको 
सन्त्दभामा असारदेम्ि असोजसतम बढी ववपद्का घटनाहरू हनु सक्ने समय हो । यो समयमा सबैभन्त्दा बढी 
बाढी तथा डुवानका घटनाहरू हनु सक्छन ्। सडक दघुाटना, महामारी जनुसकैु बेला पलन हनु सक्छ । त्यसैले 
वर्षाा शरुू हनुभुन्त्दा अगाडी बैशािमा पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाको पनुरावलोकन गने, आवश्यक र तत्काल 
गनुापने तयारीहरू गने, संयन्त्र, जनशम्क्त, यन्त्र, उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न ेगनुा पदाछ तावक ववपद्को 
समयमा लछटो र व्यवम्स्थत तररकाले काम गना सवकयोस ्र जनिनको क्षलत नहोस ्।   

ताललका ४: बागचौर नगरपाललकाको प्रकोप पारो 

प्रकोप बैसाि जेठ असार साउन भदौ असोज कालताक मंशीर पौर्ष माघ फागनु चैर 

पवहरो             

आगलागी तथा 
डडेलो 

            

बाढी             

वकटजन्त्य 
प्रकोप (बाली) 

            

सडक दघुाटना             

अलसना पालन             

चट्याङ             

कोलभड 
महामारी 
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झाडापिाला             

कुपोर्षण             

मौसमी फ्ल ु             

दादरुा             

             

श्रोत:  बागचौर नगरपाललकाको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिा, २०७८  

2.५ सामाम्जक सङ्कटासन्नता ववश्लरे्षण 
 

एउटै ववपद्को घटनाबाट पलन फरक सामाम्जक समूह र उमेर समूहका मालनसलार्ा फरक वकलसमले प्रभाव र 
असर पदाछ । अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, बालबाललका, बदृ्धबदृ्धा,  दीघारोगी तथा गभावती र म्शशलुार्ा दिु िवुाउँदै 
गरेका आमाहरु अन्त्यको तलुनामा ववपद्को उच्च जोम्िममा हनुे गदाछन ् । २०७२ सालको भकूतपमा मतृ्य ु
भएको जनसङ्ख्याको ४५ प्रलतशत परुूर्ष र ५५ प्रलतशत मवहलाको सङ्ख्या रहेको लथयो ।  यस नगरपाललकामा 
१.९२ प्रलतशत जनसङ्ख्या १ वर्षा मलुनको छ ।  ९.५६ प्रलतशत जनसङ्ख्या ५ वर्षा मलुनको छ । प्रजनन ्
उमेरका मवहलाहरुको संख्या ३६०५२ मा हेनेहोभने अपेम्क्षत गभावती ९.७२ प्रलतशत छ । २८.८१ प्रलतशत 
जनसङ्ख्या १५ वर्षा मलुनका वकशोर वकशोरीको रहेको छ । ८.३५ प्रलतशत जनसङ्ख्या ६० वर्षा मालथको छ 
। अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्या ०.०० प्रलतशत र ०.० प्रलतशत जनसङ्ख्यामा दीघारोग छ । वृद्धवदृ्धा, अपाङ्गता 
भएका व्यम्क्त, दीघारोगी, बालबाललका, गभावती तथा दिु िवुाउने आमा उमेर वा स्वास््य एवम ्शाररररक 
संवदेनशीलताका कारण ववपद् एवम ्महामारीजन्त्य प्रकोपको उच्च जोम्िममा हनु्त्छन ्।  ववपद् न्त्यूनीकरण, 

पूवातयारी, प्रलतकाया सञ्चालन र मानवीय सहायताका लालग काम गदाा यस प्रकारका जोम्िममा रहेका समहुहरूको 
फरक आवश्यकता र उनीहरुको संरक्षणलार्ा  प्राथलमकतामा रािेर सतबोिन गनुापदाछ ।   

ताललका ५: बागचौर नगरपाललकाको संवेदनशील एवम ्जोम्िममा रहेको समूह र पररवारको वडागत जनसङ्ख्या  

वडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ जतमा 
१ वर्षा मलुनको 
जनसङ्ख्या 54 71 50 62 69 53 81 42 55 43 36 43 

659 -

1=92%_ 

५ वर्षा मलुनको 
जनसङ्ख्या 272 356 248 309 342 263 405 208 277 215 179 214 

3288 -

9=56%_ 
१५ वर्षा मलुनको 
जनसङ्ख्या 820 1073 746 932 1032 792 1219 626 835 647 539 645 

9906-

28=81%_ 
६० वर्षा मालथको 
जनसङ्ख्या 238 311 217 270 299 230 354 181 242 188 156 187 

2873-

8=35%_ 
अपेम्क्षत गभावती 
जनसङ्ख्या 71 93 65 81 90 69 106 54 73 56 47 56 

861-

2=50%_ 
अपाङ्गता भएको 
जनसङ्ख्या 

             

दीघारोगी 
जनसङ्ख्या 

             

Source:  HMIS 2078/79 
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2.६ प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोम्िम ववश्लरे्षण 

ववद्यमान प्रकोप संकटासन्नता, ववगतमा ववपद् बाट भएको असर, छलफलबाट आएका त्य तथा सूचनाहरूका 
साथै अन्त्य सूचनाहरूको ववश्लरे्षण समेतको आिारमा बागचौर नगरपाललकाको प्रमिु प्रकोपहरूको जोम्िम स्तर 
लनिाारण गररएको छ । कुन ैपलन प्रकोपको सङ्कटासन्नता समदुाय तथा जनसङ्ख्याको संवदेनशीलता, ववपद्का 
घटनाको आवृम्ि, गाम्तभयाता  र प्रभावको ववस्तार जस्ता कुराहरुको आिारमा उच्च, मध्यम र न्त्यून गरी 
जोम्िम स्तर लनिाारण गररएको छ । यसरी ववश्लरे्षण गदाा यस नगरपाललकामा बावढ, पवहरो, डढेलो, अलसनापालन, 
र कोलभड १९ को उच्च जोम्िम रहेको देम्िन्त्छ भन ेआगलागी, चट्याङ, जनावर आतंक, बालीमा लाग्न े
कीटजन्त्य प्रकोप, झाडापिाला र सपादंशको मध्यम जोम्िम देम्िएको छ ।  

ताललका ६: बागचौर नगरपाललकाको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोम्िम ववश्लरे्षण 

  ववपद् संकटासन्नता 
(Vulnerability) 

आवमृ्ि 
(Frequency) 

गम्तभयाता 
(Intensity) 

प्रभाव 
(Impact) 

जोम्िम 

(Impact) 

पवहरो उच्च (३) 

- जलमनको लभरालोपन 

- प्राकृलतक स्रोतको तीब्र दोहन  

- मनसनु तथा जलवायकुो बदलाव  

- पवहरोको जोम्िमयकु्त ठाउँमा बस्ती बस्न ु 

- ववकास लनमााणका कामले बढाएको 
जोम्िम 

वृद्धबृद्धा, बालबाललका, अपाङ्गता भएको 
जनसङ्ख्या 

उच्च  
(३) 

 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  
 (२) 

उच्च  
(३६) 

आगलागी 
तथा डढेलो 

उच्च (३) 

- ववद्यतु सटा भएर हनुे बढ्दो घटना  

- बढ्दो शहरीकरण  

- बढ्दै गएको सखु्िा याम  

- सामाम्जक आलथाक सङ्कटासन्नता 
जनचेतनाको कमजोर अवस्था 

उच्च 

(३) 

 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम  
 

३६ 

बाढी उच्च (३) 

- नदी वकनारमा बढेको अलतक्रमण  

- मालथल्लो जलािार क्षेरमा जाने पवहरो  

- बाढीको जोम्िमयकु्त ठाउँमा बसेको बस्ती  

- ववकास लनमााणका कामले बढाएको 
जोम्िम 

वृद्धबृद्धा, बालबाललका, अपाङ्गता भएको 
जनसङ्ख्या 

उच्च  
(३) 

मध्यम 

(२) 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम 

(३६) 

वकटजन्त्य 
प्रकोप 

बालीमा 

मध्यम (२) 

- जलवायमुा आएको पररवतान  

- वकट पतङ्कको वृवद्ध 

वकराबाट नोक्सान हनुे वकम्शमको बालीनाली 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम  
(२) 

मध्यम  
(३) 

 

मध्यम 

२४ 
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सडक 
दघुाटना 

मध्यम (२) 

- ववस्तार हुँदै गएको सडक सञ्जाल  

- सडकको कमजोर गणुस्तर  

- मखु्य राजकागामा अवम्स्थत 

- बढ्दै गएको सवारी सािनको सङ्ख्या  

सडक सरुक्षा सतबन्त्िी कमजोर बझुार्ा 

उच्च  
(२) 

उच्च  
(३) 

मध्यम  
(२) 

 

उच्च  
२४ 

बालीनालीमा 
जनावर 

मध्यम (२) 

- जलवायमुा आएको पररवतान 

- वन्त्यजन्त्तकुो लबस्थानमा क्षलत 

जनावरले नोक्सान गने वकम्शमको िेतीपाती 

उच्च  
(२) 

 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम  
 

१६ 

चट्याङ मध्यम (२) 

- जलवायमुा आएको पररवतान  

- शहरीकरण र ववद्यतुीकरणको ववस्तार 

- राम्ररी अलथाङ नगररन ु

- कम गणुस्तरीय ववद्यतुीय सामानहरूको 
प्रयोग 

जनचेतनाको कमी 

मध्यम 

 (२) 

 

उच्च  
(३) 

न्त्यनु  
(१ ) 

 

मध्यम 

 

१२ 

कोलभड १९ उच्च (३) 

- उच्च संक्रामक भार्रस  

- कमजोर स्वास्थ पूवाािार र तयारी 
- साविानीका उपायहरूको कमजोर पालना 
- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

- सामाम्जक आलथाक सङ्कटासन्नता 
उच्च जोम्िम समूहमा रहेको जनसंख्या 

मध्यम  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च 

५४ 

 

झाडापिाला 
मध्यम (२) 

- िानेपानी सरफार्को कमजोर अभ्यास 

- कमजोर स्वास्थ पूवाािार र तयारी 
- जनचेतनाको कमजोर स्तर 

सामाम्जक आलथाक सङ्कटासन्नता 

मध्यम  
(२) 

 

मध्यम 

(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

मध्यम 

२४ 

सपादंश मध्यम (२) 

- िेत वारीको काम 

- िेरै झाडीयकु्त स्थल 

- अत्यालिक गलमा 

मध्यम  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

न्त्यून (१) १२ 

दादरुा मध्यम (२) 

- दादरुा िोप छुटभएको संख्या 
समदुायमा रहेको 

मध्यम  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

न्त्यून (१) १२ 

 

2.७ सतभाववत ववपद् जोम्िम ववश्लरे्षण  

ताललका ७: बागचौर नगरपाललकाको सतभाव्य ववपद् जोम्िम ववश्लरे्षण  
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प्रमिु ववपद् 
उच्च जोम्िम 
वडा 

उच्च जोम्िम वस्तीहरू 
जोम्िममा रहेको 
पूवाािार 

जोम्िममा 
रहेका 
घरिरुी 

जोम्िममा रहेको 
जनसंख्या 

klx/f] 

j8f g+= ! 
l;;}gL, rfvf]nf, sf]6j]t 

nufPt 
3/uf]7 tyf v]tjf/L ८० 400 

;fljs ;a} 

j8fx?  
Vf]tLof]Uo hldg k|fo v]ltof]Uo hldg १०० 500 

j8f g+= @ 

hf/df/], dflyNnf] 

lrN9fn], n:td km;f{jf]6, 

hf/df/], nfdf8fF8f, 

rofnufpF 

ds}, ux' /f]Kg] jf/Lx?df १५० 750 

j8f g+= # vfnL, k'tnLjf; 3/, ;8s, vfg]kfgL १०० 500 

j8f g+= $ 
;]lta'/f;, nf}/fafª, 

le/ufpF, /flt3f/L 
3/x?, ;8s, :s'nejg २०० 1000 

j8f g+= %, ^, &, 

* 

lzkf{, df8]/f, v'/v'/, 

sf/fufpF, wf/fkfgL, cfnf 

uf]7ljg 

3/ af6f] १०० 500 

j8f g+= ^ 
7'nflxd, dfnem'Ëf, 

rpnfjf]6, lr;fkfgL 
3/, uf]7, cfjfbL hldg ७ 35 

j8f g+= & 
uf]ugvf]nL, k'/fgf5fk, 

lty]{6fs'/f 
3/x? १२० 600 

j8f g+=*  
ljp/vf]nf, ltNrf, 

x/n]gL, hf]v]6fs'/f 

vfg]kfgL d'xfg, ;8s, 

jgljgf; 
३० 150 

j8f g+= ( 
8fFuLufpF, k/Ln]v, 

df}/L3f/] 

3/, ljBfno, hUuf 

hldg, jfnL 
१८० 900 

j8f g+= !! 

leqLjg, ef8]vf]nf vs{, 

s]t/sl6{, wlbdf/], 

l;Dt]vs{ 

v/, hUuf, kz' rf}kfo १०० 500 

j8f g+= !@ 

cf]v|]gL, 

rf}/f8fF8f, ;fljs ! 

bx/vf]nf, b]pk'/L8fF8f 

3/, hUuf, kz' rf}kfo १५० 750 

af9L 

j8f g+= ! l7Gjfª lhpnf 
3/ uf]7, kfOk, tyf 

jfnLgfnLdf IftL 
६० 300 

j8f g+= @ 

j'?;]vf]nL, rf]/vf]nf, 

zf/bfgbL, j8frj/ b]lv 

jfurf}/ ;Dd, 

nf6Luf/vf]nf 

v]tx?, wfg, ux'F २०० 1000 

j8f g+= $ 
nf}/fafª, ;Ldfvf]nL, 

k]bLvf]nf, zf/bf gbL 
hUuf hldg   0 

j8f g+= !! /ftfdf6 lrgfxL jf/L, jf6f] ६० 300 

j8f g+= !@ 
bf]efg, au/ jhf/, 

cf]v|]gL, bx/vf]nf 
3/, hUuf, kz' rf}kfo ३०० 1500 

cfunfuL 

;a} j8fx? Dffgj j:tL ;a} ljB't, ;f]nf/ ३०० 1500 

j8f g+= ! 

l;;}gL, 3f/Lvf]nf, 

xDkfnf, sf]6j]t, rfvf]nf, 

l7Gjfª, l;dnjf]6 

jgh+un, 3/ uf]7, 

vfg]kfgL kfOk 
५० 250 

j8f g+= @ n:td, lrN9fn], j8frf}/ 3/ ४२ 210 

j8f g+= # vfnL, k'tnLaf;,;f]gfuf/ jgh+un, 3/ २० 100 
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प्रमिु ववपद् 
उच्च जोम्िम 
वडा 

उच्च जोम्िम वस्तीहरू 
जोम्िममा रहेको 
पूवाािार 

जोम्िममा 
रहेका 
घरिरुी 

जोम्िममा रहेको 
जनसंख्या 

j8f g+= $ 
nf}/fafª, /ftL3f/L, 

le/ufpF, h+un, 3/ 
3/, h+un १७५ 875 

j8f g+= %, ^, &, 

* 

Nfdf8fF8f, kfl/jg, bf/], 

jfpgLrf}/, efn'vf]nf, 

l/of]n]jf; 

jg, 3/ २७५ 1375 

j8f g+= ^ j8fsf ;a} j:tLx? 3/uf]7 ३ 15 

j8f g+= & ;fgfuf8fsf]6, 3lt{ufpF $) 3/x? ४७ 235 

88]nf] 

;fljs j8f ;a} 

! b]lv * ;Dd 
;a} dfgj j:tL ljB't, vfg]kfgL, h+un ८० 400 

j8f g+= # 
/fgk/f, k'tnLjfF;, 

/fu]rf}/, ;f]tfu/ 
  ५० 250 

j8f g+= ^ 
;fgflxd, 7'nflxd, 

jfËtL/], pNn]/L 

jgh+un, h+unL hgfj/, 

r/fr'?ËL nufPtsf 

hLjx? 

१५० 750 

j8f g+= & 
6f6s], vf/f, k}ofrf}/, 

j8fvf]nf 
ljBfno, 3/x? २५० 1250 

j8f g+= * 
ljp/vf]nf, ltNrf, 

x/n]gL, hf]v]6fs'/f 

jgh+un, h+unL 

hgfj/x? 
१०० 500 

h+unL 

hgfj/af6 

afnLgfnLdf 

Iflt 

j8f g+= & j8fsf 6f]6n j:tL %)) 3/x? १२० 600 

j8f g+= ! 

sf]6j]t, 3f/Lvf]nf, 

jfpgufpF, lhpnf, 

bf/fufpF nufPt 

jfnLgfnLdf IftL १२० 600 

j8f g+= @ 

Nfdf8fF8f, jfurf}/, 

rofnufpF, jfurf}/, 

lhpnf, vl/jf]6, lrn9fn], 

j8frf}/, n:td, hf/df/] 

ds}, t/sf/L jfnL १०० 500 

j8f g+= # 
Yff/frf}/, /fgk/f, 

;f]tfuf/, /fPrf}/ 
  १०० 500 

j8f g+= $ 
nf}/fafª,/ftL3f/L, 

8'ddf/], le/ufpF 
  ७५ 375 

j8f g+= %, ^, &, 

* 

Nfdf8fF8f, v'/v'/], /f/]rf}/, 

wf/fkfgL, vqLufpF, 

uf]7jLg, df8]/f 

jfnLdf cGg १३० 650 

j8f g+= ^ 

;fgflxd, 

7'nflxd, :ofnjg, 

dfnem'Ëf, rpnfjf]6, 

pNn]/L, wfb]df/], kf]v/f 

ds}, e6df;, jbfd, 

uGhL, lk8fn', cb'jf, 

cn}rL nufPtsf jfnL 

kmnkm'n 

१५० 750 

j8f g+= * 
ljp/vf]nf, ltNrf, 

x/n]gL, hf]v]6fs'/f 

jfnLgfnL gi6, dfgljo 

cfqmd0f 
१०० 500 

j8f g+= !! 

wlbdf/], l;Dt]vs{, 

lrgfnL, xl/rf/, 

ef8]vf]nf, leqLjg 

/ftfdf6 vs{ 

jfnLgfnL २०८ 1040 

j8f g+= !@ 

cf]v|]gL, :ofpnLjhf/ 

h+un, rf}/f8fF8f, cWof/] 

kfgL9n 

jfnLgfnL १०० 500 
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प्रमिु ववपद् 
उच्च जोम्िम 
वडा 

उच्च जोम्िम वस्तीहरू 
जोम्िममा रहेको 
पूवाािार 

जोम्िममा 
रहेका 
घरिरुी 

जोम्िममा रहेको 
जनसंख्या 

afnLgfnLdf 

ls/fsf] k|sf]k 

j8f g+= ( 
df}/L3f/], kl/n]v, 

8fFuLufpF, wgjf]6, xl/k'/ 

ds}, ;'Gtnf, wfg, hx', 

sfutL, cfn' 
२०० 1000 

;a} j8fx? 
bfl/djf]6, eflj6], 

cfkmNnf, 8fF8Lvf]nf 
  १५० 750 

xfjfx'/L 

j8f g+= ! ;du| j8f jfnLgfnL १२० 600 

;fljs j8f ;a} 

! b]lv ( ;Dd  

Eff6lj6], bfl/daf]6, jf86], 

a'9fyf]sL ufpF, :ofnfufpF 
ljB't, ;f]nf/ १०० 500 

j8f g+= # yf/frf}/, /ftkx/f 3/, ljw't, kfgL, ;8s ७५ 375 

j8f g+= %, ^, &, 

* 
j8f % ;a} e'uf]ndf ux'F ds}, dflg;df २०० 1000 

j8f g+= ^ ^ g+= j8fe/L ;a}df 
ds}, wfgv]t, 3/sf 

5fgfx? 
१३० 650 

j8f g+= & j8fsf ;j} j:tL 3/x? १२५ 625 

j8f g+= * sf]6df}nf ejg, jfnLgfnL १०० 500 

j8f g+= ( 
8fF8LufpF, hn]vs{, 

kfyLxftgf 
ds}, ;'Gtnf, sfutL १०० 500 

j8f g+= !! 
km/jfklg, xf/Lrf/, 

/ftfdf6 
ljBfno, 3/, jfnLgfnL १२० 600 

j8f g+= !@ 
7'nLkf]v/L, cf]v|]gL, 

bx/vf]nf, b]pk'/L8fF8f 
jfnLgfnL, ljBfno j/ १४० 700 

r6\ofª 

j8f g+= ( 
kl/n]v, 8fFuLufpF, 

wgjf]6, hn]vs{ 
3/, :s'n, uf]7, ljB't २०० 1000 

j8f g+= !! 
el8vf]nf, vs{, n]v 

wlbdf/], xfl/rf/ 
3/, kz' rf}kfo २०० 1000 

cl;gf j8f g+= ( 
8fFuLufpF, df}/L3f/], 

k/Ln]v 
;'Gtnf, sfutL, wfg ५०० 2500 

;8s b'3{6gf 

j8f g+=  
b'j]/Lrf}/, 

eflj6], lkkng]6f 
      

j8f g+= @ 

Nfdf8f/f, yf/df/], 

jfurf}/, lrN9fn], 

j8frf}/, hf/df/], hLpnf, 

vl/jf]6, ;]/frf}/ 

      

j8f g+= $ 
k]lbvf]nf, vf}nf, /fKtL 

/fhdfu{ 
      

j8f g+= *, %, ^  

af+u]nfv'/L, /f/]rf}/ b]lv 

;]tfqª, af+u]nfv'/L b]lv 

bfdf{ 

;8s     

j8f g+= * 

vqLufpF, sf]6df}nf 

nufPt j8fsf cGo 

7fpFx? 

      

j8f g+= !@ vf}nf bf]efg jhf/ ;Dd wghg, ;fdfu|Lx?     

 

2.८ ववपद्को अनमुालनत पररदृष्य 

बागचौर नगरपाललकाको बहपु्रकोपको अवस्थालार्ा हेदाा बाढी, पवहरो, डढेलो, अलसनापालन, चट्याङ, सडक 
दघुाटना, आगलागी, जनावर आतंक, वकटजन्त्य प्रकोप, कोलभड १९ महामारी, झाडापिाला, दादरुा, सपादंश जस्ता 
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ववपद् एवम ्महामारीजन्त्य स्वास््य संकटको जोम्िम देम्िन्त्छ । छलफलबाट गररएको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता 
ववश्लरे्षणबाट प्रत्यके वर्षा दोहोरररहने पवहरोबाट १३२० घर तथा ६६०० जनसश्ङ्ख्या, बाढीबाट ५२० घर 
तथा २६०० जनसश्ङ्ख्या र आगलागीबाट ४५६० जनसङ्ख्या उच्च जोम्िममा रहेको देम्िएको छ । 
कोलभडजस्ता महामारीजन्त्य ववपद्को प्रभाव अझै िेरै ववस्तार हनुसक्ने देम्िन्त्छ । यसप्रकार ववपद् बाट नगरको 
लगभग २० प्रलतशत जनसङ्ख्या प्रभाववत हुँदा संवदेनशील तथा जोम्िममा रहेको समूहको अनमुालनत जनसङ्ख्या 
ताललका ८ मा ददर्एअनसुार हनुसक्ने आकँलन गररएको छ । प्रलतकायाका क्रममा उक्त संवदेनशील समूहमा 
रहेको जनसङ्ख्यालाई प्राथलमकता रािेर उनीहरूको ववशरे्ष आवश्यकता र संरक्षणको प्रवन्त्ि गनुापदाछ र ववर्षय 
के्षरगत पूवातयारीमा यसै अनरुुप तयारी गनुा पदाछ ।  

ताललका ८: संवदेनशील एवम ्जोम्िममा रहेको समूह र पररवारको जनसङ्ख्या  

जोम्िममा 
रहेको तथा 
संवेदनशील 
समूह 

१ वर्षा 
मलुनको 
जनसङ्ख्या 

५ वर्षा 
मलुनको 
जनसङ्ख्या 

१५ वर्षा 
मलुनको 
जनसङ्ख्या 

६५ वर्षा 
मालथको 
जनसङ्ख्या 

अपेम्क्षत 
गभावती 
जनसङ्ख्या 

अपाङ्गता 
भएको 
जनसङ्ख्या 

दीघारोगी 
जनसङ्ख्या 

जतमा 

प्रभाववत 
हनुसक्न े
अनमुालनत 
जनसङ्ख्या 

127 631 1901 551 165    

 

बाढी पवहरो जस्ता ववपद्को अवस्थामा सडकहरू अवरुद्ध हनु्त्छन ्। ववद्यतु तथा सचार संरचनाहरूमा क्षलत 
भएर सेवा अवरूद्ध हनु पगु्छ । िोज उद्धारका लालग सूचना आदान प्रदानमा समस्या हनु्त्छ । सडक अवरूद्ध 
हुँदा घार्तेहरूको उद्धार र उपचारमा समस्या हनुका साथै मानवीय सहायता सामग्रीहरू प्रभाववत समदुायसतम 
परु् याउन र सहायताकमीहरू त्यहा ँपगु्न नसक्ने अवस्था आउँछ । भकूतपको समयमा घरहरू ध्वस्त हनु्त्छन 
। भकूतप, बाढी, पवहरो तथा आगलागीका कारण ठूलो जनसङ्ख्या ववस्थावपत हनु ेहुँदा बसोबासको प्रवन्त्ि 
गनुापने हनु्त्छ । वन्त्यजन्त्त ुआतंक, बाली नाललमा लाग्न ेकीटजन्त्य प्रकोप तथा रोगका कारण कृवर्ष के्षरमा क्षलत 
भई िाद्यान्न संकटको अवस्था सजृना हनु्त्छ । महामारीजन्त्य ववपद् लछटो फैलनकुा साथै प्रत्यक्ष मानव 
स्वास््यमा असर पने हुँदा दैलनक जनजीवन नराम्ररी प्रभाववत हनु पगु्छ । यस्तो पररम्स्थलतमा सकेसतम तत्काल 
र प्रभावकारी रूपमा स्वास््य संकट व्यवस्थापन तथा मानवीय सहायतामा जटु्न,ु संक्रलमत एवम ्घार्तेहरूको 
तत्काल उद्धार गरी जीवन रक्षाको लालग उपचारको प्रवन्त्ि गनुा, प्रभाववत तथा ववस्थावपतहरूलार्ा मानवीय 
सहायता उपलब्ि गराउन ुर जनजीवन क्रमश: सामान्त्य अवस्थामा ल्याउन पहल गनुा नगरपाललकाको प्राथलमक 
दावयत्व हनु्त्छ ।  यसको लालग आवश्यक र पयााप्त पूवातयारीको जरूरत पदाछ ।  

 

२.९ नगरपाललकाको क्षमता ववश्लरे्षण 
 

ववपद् एवम ्स्वास््य संकटको प्रभावकारी प्रलतकाया, पयााप्त पूवातयारी र ववपद् पलछको पररम्स्थलतलार्ा यथाशीघ्र 
समान्त्य अवस्थामा फकााउन तथा ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरणका गलतववलिहरू संचालन गना आवश्यक पने संस्था, 
संरचना, नीलत, कानून, योजना, पूवाािार, भौलतक स्रोत सािन, प्राकृलतक स्रोत, सामाम्जक स्रोत, आलथाक स्रोत र 
मानवीय स्रोतको ववद्यमान अवस्थाको लेिाजोिा र नगरको ववपद् प्रलतकाया क्षमता सदुृढ गनाको लालग 
नगरपाललकाको क्षमता अलभवृवद्धको आवश्यकता ववश्लरे्षण ताललका ९ मा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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ताललका ९: बागचौर नगरपाललकाको क्षमता ववश्लरे्षण 

क्षरे अवस्था ववश्लरे्षण आवश्यकता ववश्लरे्षण 

कानून, 
नीलत 
योजना 

- ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन बनेको छ । 

- ववपद् कोर्ष सञ्चालन सतबन्त्िी कायाववलि 
बनेको,  

- नगरको स्वास््य नीलत एवम ्स्वास््य ऐन 
तयार भएको, 

- नगर ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया 
योजना बन्ने क्रममा रहेको । 

- ववपद् राहत सतबन्त्िी मापदण्ड बनाउन ुपने,  

- ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण एवम ्व्यवस्थापन 
नीलत तथा कायायोजना बनाउन ुपने, 

- जोम्िम सूचमू्चत क्षेरगत ववकास योजना 
बनाउन ुपने । 

संस्था 
एवम ्
संरचना 

- स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन 
भएको, 

- वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 
गठन भएको, 

- जलवाय ुपररवतान तथा ववपद् व्यवस्थापन 
ववर्षयगत सलमलत गठन भएको,  

- नगरपाललकामा ववपद् व्यवस्थापन सतपका  
अलिकृत तोवकएको, 

- नगरपाललका तहमा रतु प्रलतकाया टोली 
गठन नभएको । 

- िोज उद्धार, प्राथलमक उपचार, ववपद् 
लेिाजोिा कायाादल गठन गनुापने, 

- जनप्रलतलनलि र कमाचारीलार्ा अलभमिुीकरण 
गनुापने । 

- वडा तहमा रतु प्रलतकाया टोली (RRT) गठन 
गनुापने । 

पूवा सूचना 
तथा ववपद् 
सूचना 
व्यवस्थापन 

- नगरपाललकाको स्वास््य सतबन्त्िी 
लडम्जटल प्रोफार्ल तयार भएको,  

- नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्र 
स्थापना र सञ्चालन नभएको, 

- नगर पाश्वाम्चर बने तापलन िेरै क्षेर 
नसमेवटएको  

- नगरको ववपद् जोम्िम एवम ्स्वास््य 
संकट सतबन्त्िी अध्ययन नक्शाङ्कन 
नभएको । 

- नगरको स्वास््य प्रोफार्लमा स्वास््य संकट 
सतबन्त्िी वववरण पलन समावेश गनुापने  

- नगर प्रोफार्लमा प्रमिु प्रकोप तथा ववपद् 
सतबन्त्िी वववरण समावेश गनुापने । 

- नगरपाललकामा आपत्कालीन काया सञ्चालन 
केन्त्रको लनयलमत संचालन र सूचना 
व्यवस्थापनको प्रवन्त्ि गनुापने । 

 

पूवाािार 
तथा  
भौलतक 
श्रोत सािन 

- सडक पहुँच सबै ठाउमा पगु्न नसकेको 
- िेरै बस्तीमा ववद्यतु नपगेुको,  

- सबै वडा र घरिरुीमा िानेपानी पयााप्त 
नपगेुको,  

- सबै वडा र घरिरुीमा सरसफार्ा सवुविा 
पयााप्त नपगेुको, 

- नगरमा  ६८ वटा ववद्यालय रहेको, 
- नगरमा रहेका स्वास््य संस्थाहरू 

(हम्स्पटल – ०, प्राथलमक स्वस््य केन्त्द् – 

१, स्वास््य चौकी ६, आिारभूत स्वास््य 
केन्त्र – ५, बलथाङ् सेन्त्टर – ६), 

- सबै वडामा आपत्कालीन प्रयोजनका लालग 
िलुा क्षेरको पवहचान गनुापने, 

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सवकने 
सामदुावयक भवन तथा िलुा ठाउँमा सडक, 
िानेपानी र सरसफार्ा पूवाािार लनमााण गनुापने, 

- प्रत्येक वडामा सामान्त्य िोज उद्धारका 
सामग्रीहरू, प्राथलमक उपचार एवम ्स्वास््य 
एवम ्व्यम्क्तगत सरुक्षाका सामग्रीहरू  तयारी 
राख्नपुने । 

- प्राथलमक स्वास््य सेवा केन्त्र को १ वटा 
एतबलेुन्त्स वग्रेकोले ममात गनुापने । 

-  
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- नगरपाललकामा २ मध्य एक वटा 
एतबलेुन्त्स सन्त्चालनमा रहेको, 

- नगरपाललकामा दमकल नभएको  ।  

प्राकृलतक 
श्रोत 

- वनक्षेर  रहेको 
- िलुा चउर रहेको  

- नदीनाला रहेको 
- पानीका महुान रहेको 
- बाँसघारी रहेको 

- पानीका महुान ताल पोिरी र वन क्षेरको 
संरक्षण गनुापने 

- आपत्कालीन आश्रयस्थल बनाउन सवकने िलुा 
ठाउँको पवहचान गरी सडक िानेपानी र 
सरसफार्ा पूवाािारहरूको तयारी गनुापने । 

सामाम्जक 
श्रोत 

- ५४ वटा आमा समूह  

- यवुा संस्था सबै वडामा नभएको 
- बाल क्लब सबै वडामा नभएको 
- सामदुावयक भवन प्राय सबै वडामा 

नरहेको । 

- सहकारी  संस्था प्रायश वडामा रहेको । 

- सामाम्जक संघ संस्थाहरु रहेको 

- सामाम्जक संस्था तथा स्रोतहरूलार्ा  ववपद् 
न्त्यूनीकरण तथा पूवातयारीमा संलग्न गराउने र 
पररचालन गने नीलत र कायाक्रम बनाउन ुपने 
।  

- सामाम्जक संस्थाहरूको संयन्त्र बनार्ा 
उनीहरूको श्रोतलार्ा एवककृत रुपमा 
पररचालन गनुापने 

- सामाम्जक संस्थाहरूको ववपद् व्यवस्थापन तथा 
प्रलतकाया क्षमता बढाउनपुने 

आलथाक 
श्रोत 

- बैंक ३ बैंक छ । 

- सहकारी ३३ वटा सहकारी संस्था छन ्

- ववपद् कोर्ष ÷०० लाि ०० हजार 

 

- नीलत तथा प्रवक्रया तय गरी आलथाक क्षेरलार्ा 
ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरणमा लगानी गने र 
श्रोत पररचालन गनुापने 

- सहकारी संस्था तथा बचत समूहले आफ्ना 
सदस्यहरूका लालग आपत्कालीन सहायता 
कोर्षको प्रवन्त्ि गनुापने 

- बीमा कतपनीहरूसँग समन्त्वय गरी ववपद् 
बीमाको शरुूवात तथा प्रविान गनुापने 

मानवीय 
श्रोत  

- उद्धार तथा सरुक्षा कमी ३५ जना 
नेपाली सेना ०० जना नेपाल प्रहरी ३५ 
जना 

- प्राथलमक उपचारक ४३ जना 
- स्वस््यकमी  जना ( डाक्टर – ०,  

स्वास््य सहायक – २५, नलसाङ स्टाफ ÷ 
२२, जनस्वास््य अलिकृत - १ जना) 

- भकूतप प्रलतरोिी घर बनाउन सक्ने लमस्त्री 
नभएको 

- अस्थायी आवास लनमााण गना सक्ने 
जनशम्क्त छन ् 

- ववपद् सतबन्त्िी ताललम ददनसक्ने  प्रयाप्त  
जनशम्क्त नभएको 

- नगरपाललकामा रहेको जनशम्क्तलार्ा संगदठत 
रूपमा ववपद् प्रलतकाया र पूवातयारीमा 
पररचालनको लालग तयारी गनुापने 

- वडा तहमा ववपद् प्रलतकाया टोली तयार गरी 
ताललम ददएर प्रथम सामदुावयक उद्धारक (First 

Community Responder) तयार गनुापने  

- भकूतप प्रलतरोिी घर बनाउन सक्ने 
जनशम्क्तलार्ा संगदठत गरी क्षमता अलभवृवद्ध 
गनुापने । 

- वडा तहमा स्वास््य संस्थासँग समन्त्वय गरी 
प्राथलमक उपचार टोली तयार गनुापने 

- ववपद् लेिाजोिा गनासक्ने जनशम्क्त वडा 
तहमा तयार गनुापने 

- प्रत्येक वडामा स्वास््य संस्था अन्त्तरगत रतु 
प्रलतकाया टोली (RRT) गठन गनुापने । 
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2.१० ववर्षयक्षरे तथा काया म्जतमेवारी 
 

यस बागचौर नगरपाललकाले ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा र कायाान्त्वयनका लालग ववश्ववयापी 
तथा राविय तहमा भएका ववर्षयगत क्षरेको अभ्यास, स्थानीय आवश्यकता र नगरपाललकाको संस्थागत संरचना 
अनसुार सातवटा ववर्षयगत क्षेर लनिाारण गररएको छ । ववर्षयगत क्षेरको म्जतमेवारी देहाय बमोम्जम रहको छ 
।  

ताललका १०: ववर्षयगत के्षर र यसको नेततृ्व 

क्रसं ववर्षयगत क्षरे नेततृ्व / शािा 
१ समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षय क्षेर नगर प्रमिु – नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

शािा: वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा 
२ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण 

ववर्षय क्षेर 

संयोजक - सामाम्जक ववकास ववर्षयगत सलमलत 

शािा: स्वास््य शािा 
३ आपत्कालीन आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर 

िाद्य सामग्री  एवम ्बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर  

संयोजक - वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
ववर्षयगत सलमलत 

शािा: वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन शािा 
४ िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्छता प्रवद्धान 

ववर्षय क्षेर 

संयोजक - सामाम्जक ववकास ववर्षयगत सलमलत 

शािा: िानेपानी तथा सरसफाई शािा 
५ आपत्कालीन संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षय क्षरे संयोजक - सामाम्जक ववकास ववर्षयगत सलमलत 

शािा: म्शक्षा शािा 
६ ववपद् लेिाजोिा एवम ्सूचना व्यवस्थापन 

ववर्षय क्षेर 
संयोजक - वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
ववर्षयगत सलमलत 

शािा: नगर आपत्कालीन काया संचालन केन्त्र  

७ जीववकोपाजान, पनुस्थाापना तथा शीघ्र 
पनुलााभ ववर्षयगत क्षेर  

संयोजक - पूवाािार ववकास ववर्षयगत सलमलत 

शािा: पूवाािार ववकास शािा 
 

2.१०.1 समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षयगत क्षरे 
 

नगरपाललका क्षरेमा कुनै पलन ववपद्को घटना वा स्वास््य संकटको म्स्थलत हनुासाथ तत्काल प्रलतकायामा जटेुर 
मानवीय जीवन रक्षा तथा सतपम्िको सरुक्षा गरी जनजीवन सामान्त्य अवस्थामा ल्याउन ुपने हनु्त्छ । यसका 
लालग नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको अध्यक्षको हैलसयतले ववपद् प्रलतकायाको सतपूणा नेततृ्व नगर प्रमिुले 
गनुापदाछ । ववपद्को पररम्स्थलतमा एकालतर अन्त्य ववर्षयगत क्षेरका साथै नगरपाललका मातहतका स्रोत सािन 
र सबै संयन्त्रहरू प्रलतकायाका लालग पररचालन गनुापदाछ । ववपद्को प्रभाव अनसुार बाह्य सहयोगको लालग 
नगरपाललकालभर र बावहर, म्जल्ला, प्रदेश तथा केन्त्रीय लनकायहरूसतम समन्त्वय गनुापदाछ । ववपद् पूवातयारीका 
लालग सरोकारवाला लनकायहरूसँग लनरन्त्तर समन्त्वय र सहकाया गने तथा ववपद्को समयमा ववपद् प्रभाववत 
समदुायमा तरुून्त्त िोज उद्धार, प्राथलमक उपचार र राहत ववतरणको लालग समन्त्वय गने, ववपद् प्रभाववतहरूको 
पवहचान गरी पररचयपर उपलब्ि गराउने, मालनसको मतृ्य ुभएमा सनाित गरी शव व्यवस्थापन (वा हस्तान्त्तरण) 
को प्रवन्त्ि लमलाउन ेर यसको लालग समयमै आवश्यक पूवातयारी गनुा समन्त्वय, िोज तथा उद्धार के्षरको मखु्य 
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काम हो । यस ववर्षयगत के्षरको नेततृ्व नगर प्रमिुले गदाछन ्। नगरपाललकामा रहेका सरुक्षा लनकाय, नेपाल 
रेडक्रस सोसार्टी लनजी के्षरका प्रलतलनलि र अन्त्य सबै ववर्षय के्षरका संयोजनकहरू यसमा सदस्य रहन्त्छन ्। 

नगरपाललकाका प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत यस ववर्षयगत क्षेरको सदस्य सम्चवको रूपमा रहन्त्छन ्। 

2.१०.२ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण क्षरे 
 

ववपद्को समयमा िोज उद्धार कायासँगै घार्तेहरूको जीवन रक्षाको लालग प्राथलमक उपचार सेवा आवश्यक 
पदाछ । त्यसपलछ गतभीर प्रकृलतका घार्तेहरूको लालग थप उपचारको प्रवन्त्ि गनुा पदाछ । प्रभाववत समदुाय 
तथा आश्रयस्थलमा स्वास््य सेवालार्ा लनरन्त्तरता ददन ुपने हनु्त्छ । महामारीजन्त्य ववपद् तथा स्वास््य संकटको 
समयमा स्वास््य के्षरको प्रमिु भलूमका हनु्त्छ । ववपद् प्रभाववत समदुायका बालबाललका बदृ्धबदृ्धा गभावती तथा 
दिु िवुाउन ेआमाहरूको लालग थप पोर्षणयकु्त िानाको आवश्यकता पदाछ । नगरको स्वास््य संरचना र 
क्षमताको पररचालन गरी प्राथलमक उपचार, स्वास््य सेवा र पोर्षणको प्रवन्त्ि गनुा यस ववर्षयगत के्षरको प्रमिु 
म्जतमेवारी हो । साथै यस ववर्षयगत के्षरले कोलभड-१९ लगायतका महाव्यािीको संक्रमण, स्वास््य संकटको 
रोकथाम, लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको काया समेत गनेछ । यस ववर्षयगत के्षरको नेततृ्व नगरपाललकाको 
सामाम्जक ववकास सलमलतको संयोजकले गदाछन ् भने नगरपाललकाको स्वास््य शािा प्रमिु सदस्य सम्चव 
रहन्त्छन ्। नगरपाललकामा  रहेका स्वास््य संस्था तथा अस्पतालहरू र स्वास््य तथा पोर्षणको क्षेरमा काम 
गने  संस्थाका प्रलतलनलिहरु यस ववर्षयगत क्षेरका सदस्यको रुपमा रहन्त्छन ्। 

2.१०.३ आपत्कालीन आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री  एवम ्बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षरे 
 

नगरपाललका क्षेरमा कुन ैपलन ववपद्को घटना वा स्वास््य संकटको म्स्थलत हनुासाथ त्यसबाट ववस्थावपत तथा 
प्रभाववत भएकाहरुलार्ा बस्नको लालग आश्रयस्थल र आश्रयस्थलमा बसेका वा समदुायमै रहेका प्रभाववतहरूलार्ा 
चामल, दाल, ननु, तेल आदद िाद्य सामग्री उपलब्ि गराउने, िानेकुरा पकाउनको लालग आवश्यक प्रवन्त्ि 
लमलाउने ओढ्न ेओछ्याउने लगायतका गैर िाद्य सामग्री एवम ्लगाउने कपडाको प्रवन्त्ि गने । महामारीजन्त्य 
स्वास््य संकटको समयमा क्वारेम्न्त्टन एवम ्आर्सोलेसन केन्त्रको व्यवस्थापन गने, िोज उद्धार,  राहत एवम ्
स्वास््य सामग्रीहरूको िररद तथा भण्डारण एवम ्ढुवानीको व्यवस्था गने, ववपद् लेिाजोिा लगायतका कामको 
लालग आवश्यक बन्त्दोबस्ती लमलाउने यस ववर्षय के्षरको मखु्य म्जतमेवारी हो । यस ववर्षयगत क्षेरको नेततृ्व 
वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकले गदाछन ्भने ववपद् व्यवस्थापन सतपका  अलिकृत 
सदस्य सम्चवको रुपमा रहन्त्छन ्।  

2.१०.4 िानेपानी, सरसफाई तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षय क्षरे 
 

ववपद् पश्चात प्रभाववत समदुायमा िानेपानी तथा सरसफार्ाका पूवाािारहरूमा क्षलत पगु्छ । ववस्थावपतहरूले 
आश्रय ललएको आश्रयस्थलमा िानेपानी र सरसफार्को उम्चत र पयााप्त प्रवन्त्ि गनुा पदाछ । ववपद्पलछ सरसफर्ा 
र स्वच्छताको उम्चत प्रवन्त्ि नभएमा ववलभन्न महामारी फैललन सक्छ । ववपद् प्रभाववतहरूको लालग स्वच्छ र 
पयााप्त िानेपानी तथा सरसरफार्को प्रवन्त्ि गनुा, ववपद् प्रभाववत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थल वा क्वारेम्न्त्टन 
र आर्सोलेसन केन्त्रहरुमा िानेपानी एवम ्सरसफार्ाको प्रवन्त्ि तथा स्वस्थता प्रविान गनुा, प्रभाववतहरूको लालग 
मापदण्ड अनसुारको सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रविानका सामग्रीहरूको सलुनम्श्चता गनुा,  ववपद्जन्त्य घटनाबाट 
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लसजाना भएका फोहोरहरू सरसफाई गनुा, मरेका पशपंुक्षीहरूको व्यवस्थापन गनुा, व्यम्क्तगत सरसफाईको लालग 
स्वच्छता सतबन्त्िी सरसामानहरू (जस्तैः हाईम्जन वकट, वपयरु्ष, क्लोररन, डस्टववन, आदद) उपलब्ि गराउने, 
ववपद् बाट क्षलत भएका िानपेानी तथा सरसफार्ाका पूवाािारहरू पनुस्थाापना गना सहयोग गनुा यस ववर्षयगत 
के्षरको मखु्य म्जतमवेारी हो । िानेपानी सरसफाई तथा स्वस्थता प्रवद्धानको क्षरेमा काम गने संस्थाका 
प्रलतलनलिहरू यस ववर्षयगत के्षरको सदस्य रहन्त्छन ्। 

2.१०.५ संरक्षण तथा आपत्कालीन म्शक्षा ववर्षय क्षरे 
 

ववपद्को घटना पलछ पररवारहरू ववस्थावपत हनु्त्छन ्। कलतपय बालबाललकाले अववभावक गमुाउँछन ्। यस्तो 
अवस्थामा मवहला र बालबाललकामालथ वहंसा बढ्छ । बागचौर नगरपाललकामा िेरै ववद्यालयहरू बाढी, आगलागी, 
चट्याङ् जस्ता प्रकोपको जोम्िममा छन ्र ववगतमा पलन प्रभाववत हुँदै आर्रहेका छन ्। २०७२ सालको 
भकूतपबाट पलन थपैु्र ववद्यालयहरूमा क्षलत पगु्यो । यो भन्त्दा ठूलो भकूतप आएको िण्डमा अलिकांश ववद्यालयमा 
क्षलत पगु्छ । कोलभड-१९ को महामारीको कारण लामो समयदेिी ववद्यालयहरू बन्त्द छन ्। संरक्षण तथा 
म्शक्षा ववर्षयगत के्षरले ववपद् को समयमा वकशोरी, गभावती मवहला, सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरू, म्शश,ु 
बालबाललका, बदृ्धबदृ्धाहरूलाई संरक्षण गने, उनीहरूको आवश्यकता बमोम्जमका सरसामानहरू जस्तैः सेनेटरी 
प्याड, िेलकुदका सामान आदद उपलब्ि गराउने, घरपररवारका सदस्य गमुाएकाहरू तथा ववपद्का कारण 
रलसत व्यम्क्तहरूलाई मनोसामाम्जक परामशा सेवा ददने र वहंसामकु्त वातावरण लसजाना गने जस्ता म्जतमेवारी 
लनवााह गनुा पदाछ । ववद्यालयहरू क्षलत भएमा वा भौलतक उपम्स्थलतमा ववद्यालय सञ्चालन गने अवस्था नभएमा 
तत्काल शैम्क्षक लनरन्त्तरताको लालग वैकम्ल्पक व्यवस्था गने र सामान्त्य अवस्थामा यसको लालग पूवातयारी तथा 
सरुम्क्षत ववद्यालय कायाढाँचालार्ा कायाान्त्वयन गना सहयोग गने, वैकम्ल्पक लसकार्ा लनरन्त्तरताको लालग उपयकु्त 
ठाउँको पवहचान गरी आवश्यक सामग्रीहरूको तयारी गने, सरुम्क्षत लसकार्ाको वातावरण तयार गरी शैम्क्षक 
गलतववलिहरूलार्ा लनरन्त्तरता ददने, संरक्षण तथा म्शक्षा क्षेरको क्षलत र आवश्यकताको लेिाजोिा गरी पनुस्थाापन 
र पनुलनामााणमा सहयोग गने  र ववद्यालय माफा त स्वास््य संकट एवम ्ववपद् सरुक्षा सतबन्त्िी चेतना समदुायमा 
ववस्तार गना सहयोग गने यस ववर्षयगत के्षरको मखु्य म्जतमेवारी हो । नगरपाललकाको सामाम्जक ववकास 
सलमलतको संयोजकले यस ववर्षयगत के्षरको नेततृ्व गदाछन ्भने म्शक्षा शािा प्रमिु सदस्य सम्चव रहन्त्छन ्। 
नगरपाललकामा रहेका संरक्षण तथा म्शक्षा के्षरमा काम गने संस्थाका प्रलतलनलिहरू यस ववर्षयगत के्षरको सदस्य 
रहन्त्छन ्। 

 2.१०.६ ववपद् लेिाजोिा एवम ्सूचना व्यवस्थापन ववर्षय क्षरे 
 

ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना तजुामा गना ववपद्सँग सतबम्न्त्ित र अन्त्य सामाम्जक आलथाक 
त्याङ्कको आवश्यकता पदाछ । अझ ववपद् पश्चात िोज उद्धार राहत र प्रलतकायाका कामहरू अम्घ बढाउन 
ववपद्को सामान्त्य तथा ववर्षयगत क्षलतको त्याङ्क आवश्यक पदाछ । यस ववर्षय के्षरले ववपद्को क्षलत तथा 
नोक्सानीको लेिाजोिा गने यी सूचनाहरूलार्ा व्यवस्थापन गने र ववर्षयगत क्षेरका वववरणहरू सतबम्न्त्ित 
के्षरलार्ा उपलब्ि गरार्ा पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तजुामा र कायाान्त्वयनमा सहयोग गदाछ । वडा स्तरीय 
ववपद् व्यवस्थापन सलमलत, वडा कायाालय र स्थानीय सरुक्षा लनकायसँग समन्त्वय गरी प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा 
गरी तत्काल ववपद्को क्षलतको सूचना संकलन गने संयन्त्र ववकास गने । क्षलतको प्रारम्तभक लेिाजोिा तथा 
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क्षेरगत आवश्यकता लेिाजोिा गना गहृ मन्त्रालयले तयार गरेको ववपद् लेिाजोिा मागादशानको आिारमा 
आवश्यक फारम तयार गने र ताललम ददर्ा जनशम्क्त तयार गने । क्षलतको लेिाजोिाको आिारमा 
प्रभाववतहरूको वगीकरण गरी पररचयपर उपलब्ि गराउन स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतलार्ा सहयोग गने 
। ववपद्का सूचनाहरू नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा व्वस्थापन गने र लनिााररत प्रवक्रया बमोम्जम 
म्जल्ला, प्रदेश तथा केन्त्रीय आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा अदान प्रदान गने यस ववर्षयगत के्षरको मखु्य 
म्जतमेवारी हो । यस ववर्षयगत के्षरको नतेतृ्व वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजनकले 
गनेछन भने स्थानीय आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्र हेने अलिकृत सदस्य सम्चवको रुपमा रहनेछन ्। नेपाल 
रेडक्रस सोसार्टी लगायत ववपद् लेिाजोिा के्षरमा अनभुव भएका र स्वयम ् सेवक पररचानल गने क्षमता 
भएका स्थानीय संस्थाहरू यसका सदस्यका रुपमा रहनछेन ्। 

2.१०.७ जीववकोपाजान, पनुस्थाापना तथा शीघ्र पनुलााभ ववर्षय क्षरे  
 

यस ववर्षयगत के्षरले ववपद्को कारण अवरूद्ध हनु पगेुका अत्यावश्यक सेवाहरू (जस्तैः सडक, ववद्यतु, िानेपानी, 
टेललफोन) तत्काल सचुारू गने र त्यस्ता सेवा प्रदान गने लनकायका कायाालयहरूमा क्षलत पगेुमा वैकम्ल्पक 
व्यवस्था गने, सामाम्जक आलथाक पूवाािार र अवस्थालाई चलायमान बनाई जनजीवनलाई सामान्त्य बनाउन े
म्जतमेवारी लनवााह गदाछ । ववपद् पश्चात ववस्थावपतहरूलार्ा तत्काल अस्थायी आश्रयस्थल व्यवस्थापन गना तथा 
आवास, िानेपानी, सरसफार्ा लगायतका अस्थायी पूवाािार तयार गना सहयोग गदाछ । त्यसैगरी पनुस्थाापनको 
चरणमा स्थायी संरचनाहरू पनुलनामााण नहुँदासतमको लालग अस्थायी संरचना तथा पूवाािार तयार गने काम गदाछ 
। आपत्कालीन अवस्थामा पूवाािार क्षलत भएर आवतजावत अवरूद्ध भएमा सेवा सचुारू गनाका लालग तत्काल 
अस्थायी पूवाािार तयार गने । प्रभाववत समदुायसतम राहत तथा प्रलतकायाको पहुँच सहज बनाउन तत्काल 
अस्थायी पूवाािारहरूको ववकास गने । नगरपाललकाले कुनै पलन पूवाािार लनमााण गदाा मापदण्ड बमोम्जम र 
ववपद् सरुम्क्षत भएको सलुनम्श्चत गने । आपत्कालीन प्रयोजनका लालग अस्थायी आश्रयस्थल, त्यसमा आवश्यक 
िानेपानी तथा सरसफार्ाका पूवाािारहरू तयार गने । ववपद् बाट क्षलत भएका संरचना तथा पूवाािारहरूको 
पनुलनमााण गदाा बहपु्रकोपको जोम्िमबाट सरुम्क्षत स्तरीय मापदण्ड अनसुार भएको सलुनम्श्चत गने । यस ववर्षयगत 
के्षरको काम ववपद्को तत्कालको अवस्थादेम्ि पनुलनामााणको काम नसवकँदासतम लामो समयसतम पलन चल्न 
सक्छ र ववपद् व्यवस्थापनका चारबटै चरणमा काम गनुापने हनु्त्छ । यस ववर्षयगत के्षरको नेततृ्व पूवाािार 
ववकास सलमलतको संयोजकले गनेछन ्भने पूवाािार ववकास शािा प्रमिु यसको सदस्य सम्चवको रूपमा रहनेछन ्
। मालथ उम्ल्लम्ित ववर्षयगत क्षेरको नतेतृ्व र सदस्य संस्थाहरूको वववरण अनसूुची- ३ मा राम्िएको छ ।
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िण्ड तीन :  पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना 
3.1 सामान्त्य पूवातयारी योजना  

बागचौर नगरपाललका बहपु्रकोपको जोम्िममा छ । ववपद्को सतभावना र त्यसबाट हनुसक्ने जनिनको क्षलत कम गना  र पयााप्त पूवातयारी गरी ववपद् एवम ्स्वास््य संकट 
प्रलतकाया क्षमता सदुृढ गना नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतले पूवातयारीका ववलभन्न गलतववलिहरू लनयलमत रूपमा गनुापने हनु्त्छ । ववपद् पूवातयारी र ववपद् एवम ्स्वास््य 
संकट व्यवस्थापनलार्ा ववकासका गलतववलिहरूमा जोडेर जोम्िमका स्रोतहरूको न्त्यूनीकरण गदै प्रलतकायाका लालग आिार तयार गना सामान्त्य पूवातयारीका रूपमा देहाय 
बमोम्जमको कायायोजना तयार गररएको छ ।  

क्र.सं. सामान्त्य पूवातयारीका कायाहरु समय स्थान पररमाण मखु्य म्जतमेवारी 
१ नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा सञ्चार एवम ्िोज उद्धार तथा प्राथलमक 

उपचार सामग्रीको प्रवन्त्ि गने 

तत्काल नगरपाललका १ नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

२ 

 

नगरपाललकाका सबै वडामा समदुायमा आिाररत िोज उद्धार कायादल गठन गने तत्काल सबै वडा प्रत्येक वडामा  वडा ववपद् व्यवस्थापन 
सलमलत 

३ प्रदेश र केन्त्रीय तहसँग समन्त्वय हनुे गरी ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण वभे पोटाल ववकास 
गरर सञ्चालन गने 

आ ब 
२०७९
÷२०८
० 

नगरपाललका १ नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

४ ववपद् पश्चातको आवश्यकताको लेिाजोिाको लालग आिलुनक सूचना प्रववलिको उपयोग 
गरेर रतु आकँलन प्रणाली प्रवक्रया तयार गने 

आ ब 
२०७९
÷२०८
० 

नगरपाललका १ नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

५ आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थलको लालग नगरमा िलुा के्षर पवहचान गने तत्काल नगरपाललका १ नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 
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६ प्रत्येक सावाजलनक, सरकारी र व्यावसावयक भवनमा आपत्कालीन लनकासी मागा 
(Evacuation Route)  र आपत्कालीन भेला हनुे स्थान  (Assembly Point) छुट्यार्ा ववपद् 
पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना तयार गने, गराउन े

तत्काल सबै सतबम्न्त्ित 
संस्थाहरु 

आबश्यक्ता 
अनसुार 

सतबम्न्त्ित  कायाालय 

७ वडामा भएका सामदुावयक भवनहरूमा आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थल तथा 
क्वारेम्न्त्टन सञ्चालनको लालग सडक िानेपानी सरसफार्का पूवाािार तयार गने 

तत्काल पवहचान 
गररएका 
स्थानहरू 

आवश्यकता 
अनसुार 

पूवाािार ववकास शािा 

७ प्रत्येक वडामा आपत्कालीन आश्रयस्थल तथा क्वारेम्न्त्टन / आर्सोलेसन सेन्त्टर मा 
प्रयोग गना सवकने सरुम्क्षत सामदुावयक भवनको पवहचान / लनमााण गने 

लनयलमत वडा प्रत्येक वडामा 
कम्ततमा एउटा 

पूवाािार ववकास शािा 
वडा कायाालय 

८ वडामा भएका सामदुावयक भवनहरूमा आपत्कालीन अस्थायी आश्रयस्थल तथा 
क्वारेम्न्त्टन सञ्चालनको लालग सडक िानेपानी सरसफार्का पूवाािार तयार गने 

लनयलमत नगरपाललका 
क्षेर 

प्रत्येक वडामा 
कम्ततमा एउटा 

नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

९ ववपद् बाट हनुे मानवीय क्षलत, बाली, पश,ु घर तथा सतपलतको लालग कायालबलि बनार्ा 
बीमा गना प्रोत्साहन गने 

लनयलमत नगरपाललका 
क्षेर 

नगर क्षेर नगर / वडा ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

 
१० ववपद् जोम्िम व्यवस्थापनका लालग समदुायमा आिाररत संस्थाहरु, स्थानीय गैर 

सरकारी संस्थाहरु, स्थायी प्रकृलतका उपभोक्ता सलमलतहरु र नागररक संस्थाहरुबीच 
सहकायाको लालग संयन्त्र तयार गने 

लनयलमत  नगरपाललका 
क्षेर 

वावर्षाक नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

११ नगर के्षरका प्रमिु प्रकोपहरु (बावढ, पैरो, आगलागी र सडक दघुाटना, महामारी 
लनयन्त्रण) को लालग पररदृष्यमा आिाररत कृलतम घटना अभ्यास लनयलमत सञ्चालन गने 

लनयलमत नगरपाललका वावर्षाक  नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

१२ नगरपाललकाको स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना वावर्षाक 
रूपमा अद्यावलिक गने 

लनयलमत नगरपाललका रैमालसक सबै ववर्षयगत क्षेर 

१३ सबै ववर्षयगत के्षरको कायाताललका बनाएर लनयलमत बैठक बस्न े तत्काल सबै सतबम्न्त्ित 
संस्थाहरु 

आबश्यक्ता 
अनसुार 

सतबम्न्त्ित  कायाालय 
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३.२ पूवाानमुानमा आिाररत पूवातयारी योजना 
यस नगरपाललकामा पना सक्ने ववपद् त्यसको पूवाानमुालनत आकँलनका आिारमा देहाय बमोम्जम सात वटा ववर्षयगत के्षरको पूवातयारीका कायाहरु लनिाारण गररएको छ 
। उक्त वक्रयाकलापहरू कायाान्त्वयनको म्जतमेवारी सतबम्न्त्ित ववर्षयगत के्षरको हनुेछ भने आवश्यकता अनसुार अन्त्य लनकाय वा के्षरसँग समन्त्वय गरी काम गनेछन ्।  

 

३.२.१ समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरु समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ वडा तहमा गठन भएका िोज उद्धार टोलीलाई ताललम ददएर प्रथम सामदुावयक 
उद्धारक (First Community Responders) तयार गने  

पवहलो 
रैमालसक 

वडा १२ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाल रेडक्रस 

२ िोज उद्धारका लालग आवश्यक उपकरण सामग्रीहरुको आवश्यकता आकँलन गरी 
िररद गने  

पवहलो 
रैमालसक 

नगरपाललका १ सरुक्षा लनकाय, 

नेपाल रेडक्रस 
३ िोज उद्धार  टोली पररचालनको लालग न्त्यूनतम ्िोज उद्धार सामग्री िररद गरी तयारी 

अवस्थामा राख्न े
पवहलो 
रैमालसक 

वडा तह १२ सरुक्षा लनकाय, 

वडा कायाालय 

४ िोज तथा उद्धारका लालग प्रयोग गना सवकने सवारी सािनहरू र एतबलेुन्त्सहरूको सूची 
र सतपका  व्यम्क्तको वववरण तयार गने 

लनयलमत नगरपाललका १ सतबम्न्त्ित संस्था 

५ सबै ववर्षयगत क्षेरका सदस्यहरू तथा सरोकारवाला लनकाय र संस्थाहरूको सतपका  
ठेगाना अद्यावलिक राख्न े

लनयलमत नगरपाललका १ सबै ववर्षयगत क्षेर 

 

३.२.२ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका वक्रयाकलापहरु समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ नगरपाललकाका सबै वडामा स्थानीय स्वास््य संस्थाको समन्त्वयमा रतु प्रलतकाया टोली 
(RRT) गठन गने  

तत्काल वडा हरेक वडामा 
एक 

वडा ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 
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२ नगरका सबै स्वास््य संस्थाहरूमा आपत्कालीन प्रयोजनको लालग और्षलिको ‘बफर 
स्टक’ व्यवस्थापन गने र और्षलि उपलब्ि भएको सलुनम्श्चत गने 

लनयलमत वडा स्वास््य संस्था 
अनसुार 

सतबम्न्त्ित स्वास््य 
संस्था 

३ वडा तहमा प्राथलमक उपचार कायादल गठन गने तत्काल वडा हरेक वडामा 
एक 

वडा ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

४ स्वास््यकमी, मवहला स्वयं सेववका र वडा स्तरीय कायादलका सदस्यहरुको लालग 
प्राथलमक उपचार ताललम सञ्चालन गने 

लनयलमत वडा १२ नेपाल रेडक्रस 
सोसार्टी 

५ समदुायमा जनस्वास््य सतबन्त्िी जनचेतनामूलक कायाक्रम सञ्चालन गने लनयलमत वडा १२ स्वास््य संस्था 
६ ववपद्को समयमा गभावती तथा सतु्केरी मवहला र बालबाललकाहरुमा पोर्षण आवश्यकता 

पूलताका लालग परुक िाना आवश्यकताको आकँलन गने  
लनयलमत वडा १२ ववपद् लेिाजोिा 

ववर्षयगत क्षरे 

७ आपत्कालीन अवस्थामा घार्तेहरूको थप उपचारको लालग ररफरल प्रकृया तय गने लनयलमत नगरपाललका १ नगर ववपद् 
व्यवस्थापन सलमलत 

 

३.२.३ आपत्कालीन आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री  एवम ्बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरु समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य  तथा  गैर िाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन ववर्षयगत 
क्षेरका सदस्य संस्थाहरूको सतपका  ठेगाना अद्यावलिक राख्न े

लनयलमत नगरपाललका १ पटक सतबम्न्त्ित संस्था 

२ नगरमा भएका हेभी र्क्वीपमने्त्ट, ढुवानीका सािनहरु तथा सवारी सािनहरुको लगत 
तयार गरी आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गना लनजी के्षरसँग सतझौता गने  

लनयलमत नगरपाललका आबश्यकता 
अनसुार 

सतबम्न्त्ित संस्था 

३ नगरपाललकामा कम्ततमा प्रत्यके वडामा १०० पररवारको लालग आवश्यक पने गैर 
िाद्य सामग्री सेटको स्टक राख्न े

लनयलमत नेपाल रेडक्रस १२ नेपाल रेडक्रस 

४ प्रत्येक वडामा कम्ततमा १०० पररवारका लालग अस्थायी आश्रयको लालग बहपु्रकोपबाट 
सरुम्क्षत स्थान पवहचान गरी राख्न े

तत्काल वडा  १२ वडा कायाालय 

५ नगरमा कम्ततमा ३०० पररवार तथा १५०० जनसंख्याको लालग आवश्यक पने गैर 
िाद्य सामग्री भण्डारणको क्षमता भएको गोदामघरको व्यवस्था गने 

२०७९ 
जेठ 

नगरपाललका १ नगरपाललका र 
रेडक्रस 
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६ पवहचान गररएको स्थानमा अस्थायी आश्रयस्थलका लालग आवश्यक पूवाािार, िानेपानी, 
सरसफार्को प्रवन्त्ि तथा तत्काल टहरा बनाउन सक्ने व्यवस्था गने 

२०७९  नगरपाललका आवश्यकता 
अनसुार 

पूवाािार ववकास 
शािा 

७ पवहचान गररएका वा तयार गररएका  अस्थायी आश्रयस्थलका संरचना र सवुविाहरू 
महामारीको समयमा क्वारेम्न्त्टन एवं आर्सोलेसन केन्त्रको रुपमा प्रयोग गना सक्ने  र 
स्वास््य सेवा सञ्चालन गना लमल्ने गरी ववकास गने  

२०७९  नगरपाललका आवश्यकता 
अनसुार 

पूवाािार ववकास 
शािा 

 

३.२.४ िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरु समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान सतबन्त्िी  आवश्यकताको आकँलन गने लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका 
२ ववपद् लेिाजोिा टोलीलार्ा िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान के्षरको ववपद् 

सूचना संकलनको ताललम ददन े
लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका 

३ कम्ततमा ५०० पररवारलार्ा पगु्ने आपत्कालीन सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान सामग्री 
भण्डारणको व्यवस्था लमलाउने     

लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका र 
रेडक्रस 

४ आपत्कालीन आश्रयस्थल वा आश्रयस्थल बनाउन पवहचान गररएका िलुा के्षरमा 
िानपेानी आपूलताको स्रोत र आवश्यक सामग्रीको प्रवन्त्ि गने   

लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका 

५ रेलडयो वटभी, परपलरका र सामाम्जक लमलडया माफा त सरसफार्ा सतबन्त्िी चेतनामूलक 
कायाक्रम प्रसारण गने 

लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका 

६ िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षयगत क्षरेका सदस्यहरूको सतपका  
अध्यावलिक राख्न े

लनयलमत सबै वडा १२ नगरपाललका 

 

३.२.५ संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरू समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 
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३.२.६ ववपद् लेिाजोिा एवम ्सूचना व्यवस्थापन ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरू समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ सबै ववर्षयगत क्षेरलार्ा मवहला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त र ज्येष्ठ 
नागररकको संरक्षणका तररकाहरू बारे जानकारी ददने  

लनरन्त्तर  नगरपाललका सबै ववर्षयगत 
क्षेर  

मवहला तथा 
बालबाललका शािा 

२ ववपद्को समयमा संरक्षण एवम ्सरुक्षाका लालग चावहने सामग्रीहरू िररद गरी 
भण्डारण गने 

लनरन्त्तर  नगरपाललका अनमुालनत 
आकँलन अनसुार 

मवहला तथा 
बालबाललका शािा 

३ ववद्यालयका म्शक्षक र मवहला स्वास््य स्वयंसेववकालाई आिारभतू मनोसामाम्जक 
परामशा सतबन्त्िी तालीम ददन े 

लनरन्त्तर नगरपाललका सबै वडा र सबै 
ववद्यालयहरू 

नेपाल रेडक्रस 
सोसार्टी र 
नगरपाललका  

४ सबै ववद्यालयमा ववद्यालय सरुक्षा कायान्त्वयन कायाववलि बमोम्जम सरुम्क्षत ववद्यालयका 
न्त्यूनतम ्गलतववलि सञ्चालन गना सहजीकरण गने 

लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 

५ ववद्यालयहरूको संकटासन्नता तथा क्षमता लेिाजोिाको लालग सहयोग गने लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 
६ ववद्यालयहरूलार्ा लसकार्ा लनरन्त्तरता र पूवातयारी सवहतको ववद्यालय सरुक्षा योजना 

तयार गरी कायाान्त्वयन गना सहयोग गने 
लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 

७ ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रअहरुलार्ा ववद्यालय सरुक्षा सतबन्त्िी ताललम ददन े    लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 
८ कृलतम घटना तथा लसमलेुसन अभ्यास सञ्चालन गना  नगरपाललका र ववद्यालयहरूसँग 

समन्त्वय गने 
लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका र 

रेडक्रस 

९ बैकम्ल्पक लसकार्ा सञ्चालनका लालग कायाववलि र सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न े लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 
१० सबै ववद्यालयहरूमा अस्थायी लसकार्ा केन्त्र सञ्चालनका लालग आवश्यक सामग्रीहरू 

तयारी अवस्थामा राख्न ेप्रवन्त्ि गने 
लनरन्त्तर ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 

११ संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षेरका सदस्यहरूको सतपका  अद्यावलिक गने तत्काल ववद्यालय सबै ववद्यालय नगर पाललका 
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१ नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्र माफा त ववपद् सतबन्त्िी सूचना सङ्कलन, 
व्यवस्थापन  र प्रसारणको व्यवस्था लमलाउन े

लनयलमत नगरपाललका १२ म्जल्ला आपत्कालीन 
काया संचालन केन्त्र 

२ वडा तहमा ववपद् लेिाजोिा टोली तयार गने २०७९  वडा सबै नेपाल रेडक्रस र 
नगरपाललका 

३ ववपद् लेिाजोिा टोलीका सदस्यहरूलार्ा ववपद् लेिाजोिा सतबन्त्िी ताललम ददन े २०७९ वडा सबै नेपाल रेडक्रस र 
नगरपाललका 

४ समदुाय स्तरमा ववपद्को समयमा सूचना प्रवाह गना SMS माफा त सूचना प्रसार गने 
समूहगत प्रणालीको ववकास गने 

लनरन्त्तर नगरपाललका सबै मोवार्ल सेवा 
प्रदायक 

५ स्थानीय रेलडयो एफ एम तथा अन्त्य सामाम्जक लमलडयाबाट जनचेतना मूलक 
सन्त्देशहरू प्रवाह गने 

लनरन्त्तर नगरपाललका सबै नगरपाललका र 
परकार महासंघ 

६ नगरपाललकाको ववपद् सतबम्न्त्ि सतपूणा सूचना तथा गलतववलिहरू लनयलमत 
अद्यावलिक गने 

लनरन्त्तर नगरपाललका सबै नगरपाललका र 
रेडक्रस 

७ ववपद् सूचना प्रवाह प्रकृया तय गरी वस्तीमा भएका घटनाको तत्काल स्थानीय 
आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा अद्यावलिक हनुे प्रवन्त्ि लमलाउन े

लनरन्त्तर नगरपाललका सबै नगरपाललका र 
रेडक्रस 

 

३.२.७ जीववकोपाजान,  पनुस्थाापन तथा शीघ्र पनुलााभ ववर्षय क्षरे 

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरू समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ जोम्िम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना बनार्ा कायाान्त्वयन गने गराउन े २०७९  नगरपाललका १ नगरपाललका राविय 
भलूम आयोग 

२ पूणा रूपमा भवन आचार संवहता कायाान्त्वयन सलुनम्श्चत गने गराउन े २०७९ नगरपाललका १ नगरपाललका राविय 
भलूम आयोग 

३ जोम्िमयकु्त क्षेरहरूको दोहन र अलतक्रमणमा लनयन्त्रण गने   २०७९ नगरपाललका १ नगरपाललका र 
म्जल्ला प्रशासन 
कायाालय 
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४ पवहचान गररएका आपत्कालीन आश्रयस्थलमा अस्थायी आवास, सरसफार्ा,  
िानेपानी, सडक र ववजलुीको पूवाािार तयार गने   

२०७९ नगरपाललका १ नगरपाललका  

५ ग्रामीण सडक लनमााण जस्ता पूवाािार ववकास गदाा प्राववलिक र वातावरणीय अध्ययन 
अनसुार ववपद् जोम्िम नबढ्ने कुरा सलुनम्श्चत गने 

लनरन्त्तर नगरपाललका आबश्यकता 
अनसुार 

नगरपाललका 

६ संरचना तथा पूवाािारको पनुलनामााण अझ राम्रो अझ बललयोको मान्त्यता अनरुूप गने   लनरन्त्तर नगरपाललका आबश्यकता 
अनसुार 

नगरपाललका 

७ ववर्षयगत के्षरका सदस्यहरूको सतपका  वववरण अद्यावलिक राख्न ेर ववर्षयगत के्षरको 
लनयलमत बैठक गने 

लनरन्त्तर नगरपाललका आबश्यकता 
अनसुार 

नगरपाललका 

 

3.3 आपत् कालीन प्रलतकाया (कायाववलि) योजना 
आपत्कालीन प्रलतकाया योजनामा ववपद्को समय र ववपद् पश्चात ्तरुुन्त्तै चाल्नपुने िोज, उद्धार, उपचार एवम ्जोम्िम के्षरबाट प्रभाववतहरूलाई सरुम्क्षत स्थानमा स्थानान्त्तरण, 
राहत ववतरणका र ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना व्यवस्थापन र संप्ररे्षणका वक्रयाकलापहरू सदहि प्रत्येक ववर्षयगत क्षेर पररचालनको समय ताललका सवहतको कायाववलि 
समावशे गररएको छ । यसका लालग देहाय बमोम्जमका वक्रयाकलापहरू तजुामा गररएको छ: 

३.३.१ समग्र व्यवस्थापन, िोज तथा उद्धार ववर्षय क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि 
२४ घण्टा 

१ नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत आकम्स्मक बैठक बसी हरेक ववर्षयगत के्षरलार्ा तयारी अवस्थामा रहन 
लनदेशन ददन े

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ समन्त्वय िोज तथा उद्धार ववर्षयगत के्षरको आकम्स्मक बैठक बस्न े नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

४ िोज उद्धार र सरुक्षाको लालग उद्धारकमी, सरुक्षाकमी पररचालन गने सरुक्षा लनकाय 

५ िोज तथा उद्धारका लालग आवश्यक सामग्री र यातायातको बन्त्दोबस्त गने बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर 

६ घार्तेहरूको म्शघ्र उद्धार गने र वेपिाहरूको िोजी कायालार्ा तीब्रता ददन े सरुक्षा लनकाय 

७ सतभाववत जोम्िम क्षेरका समदुायको सरुम्क्षत स्थानान्त्तरण गने सरुक्षा लनकाय, वडा सलमलत 
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८ घार्तेहरूको तत्काल प्राथलमक उपचारका लालग आवश्यक समन्त्वय गने   स्वास््य ववर्षयगत क्षेर 

९ मतृकहरूको पवहचान गरी मचुलु्का गरेर शव आफन्त्तको म्जतमा लगाउन े वडा सलमलत 

२४ घण्टा 
देम्ि ७ 
ददन 

१० िोज उद्धार कायालार्ा आवश्यकता अनसुार लनरन्त्तरता ददने सरुक्षा लनकाय 

११ २४ घण्टाको कामको समीक्षा गरी थप िोज उद्धार काया अम्घ बढाउन े सरुक्षा लनकाय 

१२ प्रभाववतहरूको व्यम्क्तगत सतपम्ि तथा सावाजलनक सतपम्िको सरुक्षाको लालग सरुक्षाकमी पररचालन गने सरुक्षा लनकाय 

१३ आवश्यकता अनसुार शव व्यवस्थापन कायालार्ा लनरन्त्तरता ददन े सरुक्षा लनकाय 

१४ बह ुके्षरगत प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा गनाको लालग सबै ववर्षयगत क्षरेलार्ा समन्त्वय तथा पररचालन 
गने 

सरुक्षा लनकाय 

 

१५ ववपद्को घटनाको प्रकृलत हेरी आवश्यकता अनसुार म्जल्ला प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्त्वय गने जल्ला ववपद व्यवस्थापन सलमलत 

७ ददनदेम्ि 
१ मवहना 

१६ आवश्यकता अनसुार िोज उद्धार कायालार्ा लनरन्त्तरता ददने सरुक्षा लनकाय 

१७ ववपदमा हराएका वा नष्ट भएका अत्यावश्यक दस्तावेजहरुको लगत सङ्कलन गने सरुक्षा लनकाय 

वडा सलमलत 

१८ हराएका वा नष्ट भएका कागजातहरुको पनुलनामाणा तत्काल गने वडा कायाालय 

१९ ववर्षय क्षेरगत ववस्ततृ लेिाजोिाको  आिारमा ववपदबाट भएको क्षलतको लालग पनुस्थाापना योजना 
तयार गना समन्त्वय गने 

सबै ववर्षयगत क्षेर 

२० ववपद् पश्चातको आवश्यकता लेिाजोिाको आिारमा नगरपाललकाको पनुलनामाण योजना तयार गना 
समन्त्वय गने 

सबै ववर्षयगत क्षेर 

 

३.३.२ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षय क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि २४ 
घण्टा 

१ प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षयगत के्षरको आकम्स्मक बैठक बसी अवस्थाको ववश्लरे्षण 
गने 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 
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२ घार्तेको िोज उद्धारसँगै प्राथलमक उपचारका लालग प्राथलमक उपचार टोली पररचालन गने िोज उद्धार कायादल 

३ ववपद् प्रभाववत के्षरमा प्राथलमक उपचार डेस्क स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गने बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षरे 

४ गतभीर अवस्थाका घार्तेहरूलार्ा थप उपचारको लालग ररफर गने नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

५ दीघा रोगीहरू पवहचान गरी उनीहरूको लालग और्षलि तथा उपचार सेवा उपलब्ि गराउन े ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत क्षेर 

२४ घण्टा 
देम्ि ७ ददन 

६ मापदण्ड अनसुार शदु्ध वपउन ेपानी र प्रभाववतहरूको अवस्था अनसुार पोर्षणयकु्त िानाको सलुनश्चतता 
गने 

िाद्य ववर्षयगत क्षेर 

७ ववपद् प्रभाववत क्षेर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा लनयलमत और्षलि उपचारका साथसाथै गभावती जाचँ, 
सतु्केरी र पररवार लनयोजन सेवालार्ा लनरन्त्तरता ददन े

बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर 

८ मनोसामाम्जक परामशा सेवा सञ्चालनलार्ा आवश्यकता अनसुार लनरन्त्तरता ददन े संरक्षण ववर्षय क्षरे 

९ अस्थायी आश्रयस्थल तथा प्रभाववत समदुायमा महामारीजन्त्य ववपद् फैललन नददन थोकथामका 
उपायहरू अपनाउन े

िानेपानी तथा सरसफार्ा ववर्षयगत 
क्षेर 

 १० स्वास््य तथा पोर्षण के्षरको ववर्षयगत आवश्यकता लेिाजोिा गरी पनुस्थाापन योजना तयार गने ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना 
व्यवस्थापन के्षर 

७ ददन  देम्ि 
१ मवहना 

११ आवश्यकता अनसुार स्वास््य उपचार र सेवा प्रवाहलार्ा लनरन्त्तरता ददन े स्वास््य संस्थाहरू 

१२ थप महामारी फैललन नददन रोकथामका उपायहरू लनरन्त्तर गने िानेपानी तथा सरसफार्ा ववर्षयगत 
क्षेर 

१३ स्वास््य के्षरको ववपद् पलछको आवश्यकताको लेिाजोिा गरी पनुलनामाण योजना तयार गने पनुलनामााण ववर्षयगत के्षर 

 

३.३.३ आपत्कालीन आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री  एवम ्बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 
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० देम्ि २४ 
घण्टा 

१ अस्थायी आश्रय स्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरेको 
आकम्स्मक बैठक बोलाउने र अवस्था ववश्लरे्षण गने, प्रभाववत हनुसक्ने जनसंख्यको आकँलन गने 

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ ववस्थावपतहरूको लालग तत्काल अस्थायी बसोबासको  प्रवन्त्ि गने    स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

३ प्रारम्तभक रतु लेिाजोिाको लालग आवश्यक बन्त्दोबस्त गने   ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत के्षर 

४ उद्धारकमी, स्वास््यकमी तथा घार्तेहरुको ओसार पसार र राहत सामग्रीको ओसार पसार 
गनाको लालग यातायातका सािनहरुको प्रवन्त्ि गने   

िोज उद्धार ववर्षयगत क्षेर 

५ ववस्थावपत तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका सबै पररवारको लालग तत्काल िान लमल्न ेिाद्य 
सामग्री उपलब्ि गराउन े

बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर 

६ ववपद् प्रभाववतहरूलार्ा गमीको समयमा झलु र जाडोको समयमा न्त्यानो कपडाको प्रवन्त्ि गने बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर 

२४ घण्टा 
देम्ि 

७ ददन 

७ प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आिारमा आगामी एक 
मवहनाको लालग िाद्य तथा गैर िाद्य आवश्यकताको आकँलन गने 

ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत के्षर 

८ प्रभाववतहरूको लालग अस्थायी आश्रय स्थलमा बसोबासको प्रवन्त्ि गने कायालार्ा लनरन्त्तरता ददने  बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर 

९ आश्रय स्थलमा शौचालय, िानेपानी, सरसफार्ा तथा और्षलि उपचारको लालग अन्त्य ववर्षयगत 
के्षरसँग समन्त्वय गने   

िानेपानी सरसफाई र स्वास््य 
ववर्षयगत क्षरे 

 १० ववस्थावपत तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका सबै पररवारको लालग िाद्य सामग्री, िाना 
पकाउने भाँडाकँुडा र ओढ्न ेओछ्याउने सामग्री उपलब्ि गराउन े

बन्त्दोबस्ती ववर्षय क्षेर, नेपाल रेडक्रर 
सोसार्टी 

 ११ अपांगता भएका व्यम्क्त एकल मवहला र परुुर्षका लालग उपयकु्त आश्रय स्थलको प्रवन्त्ि गने   संरक्षण ववर्षयगत क्षेर 

 १२ ववपद्को कारण आघातमा रहेका व्यम्क्तहरूलार्ा आश्रयस्थलमा न ैमनोसामाम्जक परामशा सेवा 
प्रदान गने प्रवन्त्ि गने 

संरक्षण ववर्षयगत क्षेर 

 १३ अस्थायी आश्रयस्थलमा बालबाललकालार्ा िेल्ने ठाउँको प्रवन्त्ि गने संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षेर 

७ 

ददन देम्ि १ 
मवहना 

१४ आवश्यकता अनसुार ववस्थावपतहरुलार्ा घर फवका ने वातावरण तयार गरी घर फकााउने  

१५ भौलतक संरचना पनुलनामााणका लालग आवश्यक काठ सहलुलयत दरमा उपलब्ि गराउन 
सामदुावयक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्त्वय गने 

सामदुावयक वन उपभोक्ता सलमलत 
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१६ अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका बालबाललकाको लसकार्ा लनरन्त्तरताको लालग गाउँपाललकाको म्शक्षा 
शािा र म्शक्षा ववर्षयगत के्षरसँग समन्त्वय गने 

संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षेर 

१७ ववपद् पश्चातको आवश्यकता लेिाजोिाको लालग आवश्यक बन्त्दोबस्त लमलाउने   ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना 
व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षेर 

 

 

३.३.४ िानेपानी, सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षयगत क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि २४ 
घण्टा 

१ िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षयगत क्षरेको आकम्स्मक बैठक बसी अवस्थाको 
ववश्लरे्षण गने 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ प्रभाववत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सरुम्क्षत शदु्ध वपउने पानी तथा सरसफार्ाको लालग 
मापदण्ड अनसुारको आवश्यक पानी उपलब्ि गराउन ेप्रवन्त्ि गने 

अस्थायी आश्रय स्थल तथा राहत 
व्यवस्थापन के्षर 

२४ घण्टा 
देम्ि 

७ ददन 

३ िानेपानी तथा सरसफार्ा आवश्यकताको आकँलन गने ववपद् लेिाजोिा के्षर 

४ आस्थायी आश्रय स्थलमा सरसफार्ाका अस्थायी संरचनाहरू तयार गने अस्थायी आश्रय स्थल तथा राहत 
व्यवस्थापन के्षर 

५ प्रभाववत समदुायमा सामान्त्य क्षलत भएका िानेपानी तथा सरसफार्ाका संरचनाहरू तत्काल ममात 
गने 

पनुस्थाापन तथा पनुलनामााण ववर्षयगत  
क्षेर 

६ िानेपानी शदु्धीकरणका ववलिहरू समदुायलार्ा जानकारी गराउने िानेपालन तथा सरसफार् सािा 

७ अस्थायी आश्रयस्थलको फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रवन्त्ि गने  
८ अस्थायी आश्रयस्थलमा लनयलमत स्वास््य, िानेपानी तथा सरसफार्ा म्शक्षा प्रवद्धान गने  

९ िानेपानी तथा सरसफार्ा के्षरको पनुस्थाापन योजना तयार गने  
१० अस्थायी आश्रय स्थलमा मापदण्ड अनसुारको िानेपानी र सरसफार्को प्रवन्त्ि लनयलमत गने  
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७ ददन  देम्ि 
१ मवहना 

११ आवश्यकता अनसुार अस्थायी आश्रय स्थलमा िानेपानी र सरसफार्ाको प्रवन्त्ि लनयलमत गने  

१२ िानेपानी तथा सरसफार्ा के्षरको के्षरगत आवश्यकताको लेिाजोिा गने ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत के्षर 
१३ अस्थायी लसकार्ा केन्त्रहरूमा िानेपानी र सरसफार्ाको प्रवन्त्ि गने संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षेर 
१४ ववपद् पलछको के्षरगत आवश्यकताका आिारमा िानेपानी तथा सरसफार्ा के्षरको पनुलनामााण 

योजना तयार गने 
ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत के्षर 

३.३.५ संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षय क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि 
२४ घण्टा 

१ संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत के्षरको आकम्स्मक बैठक बसी अवस्थाको ववश्लरे्षण गने नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ अवस्था अनसुार आपत्कालीन प्रलतकायाको लालग ववद्यालय बन्त्द गनुा पने भएमा बन्त्द गना नगर 
ववपद् व्यवस्थापन सलमलतलाई लसफाररस गने 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

३ ववद्यालयको क्षलत तथा म्शक्षक ववद्याथीको अवस्थाको आकँलन गरी िोज उद्धारमा सहयोग गने  

४ आवश्यकता अनसुार प्रभाववतहरूलार्ा मनोसाम्जक परामशा सेवा उपलब्ि गराउन े  

२४ घण्टा 
देम्ि  

७ ददन 

५ म्शक्षा क्षेरमा भएको क्षलतको प्रारम्तभक वववरण संकलन गरी आवश्यकता आकँलन गने  

६ ववपद्का कारण हराएका वा छुविएका बालबाललकाहरुलार्ा अलभभावकसँग पनुलमालन गराउन े  

७ प्रभाववत मवहला बालबाललका अपांगता भएका व्यम्क्त र जेष्ठ नागररकलार्ा संरक्षण ददने  

८ आवश्यकता अनसुार मनोसामाम्जक परामशा कायाशाला सञ्चालन गने  

९ नेपाल प्रहरी र स्थानीय सामाम्जक संस्थाहरूवीच संयन्त्र तयार गरी बावहरबाट आउन े
व्यम्क्तहरूमालथ लनगरानी राख्न े  

 

१० ववपद् प्रभाववत समदुाय तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सामाम्जक र लैंलगक ववभेद नभएको सलुनम्श्चत 
गने 

 

११ मानव बेचलबिन, ओसारपसार र अपहरण जोम्िम न्त्यूनीकरणका लालग नगरपाललकाको लसमा 
नाकाहरूमा नागररक सरुक्षा चेक पोष्ट स्थापना गने 
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१२ म्शक्षा क्षेरमा भएको क्षलतको प्रारम्तभक वववरण संकलन गरी आवश्यकता आकँलन गने  
१३ लसकार्ा लनरन्त्तरताको कायायोजना वक्रयाशील गने  
१४ तत्काल ववद्यालय सञ्चालन हनु नसक्ने अवस्थामा अस्थायी लसकार्ा केन्त्र स्थापना गरी लसकार्ा 

सचुारु गने 
 

१५ अस्थायी लसकार्ा केन्त्र पलन सञ्चालन हनु नसक्ने अवस्थामा वैकम्ल्पक ववलिबाट लसकार्ा सचुारू गने  
१६ म्शक्षकहरूका लालग आपत्कालीन म्शक्षा सतबन्त्िी अलभमिुीकरण कायाशाला सञ्चालन गने   
१७ अस्थार्ा लसकार्ा केन्त्रहरूमा छारा ववद्याथीहरूमालथ हनु सक्ने वहंसा रोक्नका लालग सरुक्षा संयन्त्र 

लनमााण गने   
 

७ ददन  
देम्ि १ 
मवहना 

१८ बालबाललकाहरूलार्ा ववद्यालय फका ने वातावरण बनाउन अलभभावकहरूसँग समदुायमा छलफल गने   
१९ ववपद् प्रभाववत ववद्याथीहरूको लालग अवस्था र आवश्यकता अनसुार ववद्यालय पोशाक, पाठ्यपषु्तक 

र स्टेसनरी सामग्रीहरू उपलब्ि गराउन े
 

२० ववपद् प्रभाववत समदुाय वा अस्थायी आश्रयस्थलमा मवहला तथा वकशोरीमालथ हनु ेवहंसाका 
गलतववलिलार्ा लनगरानी राख्न ेर ववशेर्ष संरक्षणको व्यवस्था लमलाउन े

 

२१ ववद्यालय आउने जाने बाटोहरू भम्त्कएको लबलग्रएको भए ममात गराउन े  
२२ बालबाललकाका लालग मनोरन्त्जनात्मक वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने    
२३ गतभीर प्रकृलतको अवस्था बाहेक सामान्त्यत ववपद्को घटना भएको १० ददन सतममा लसकार्ा 

सचुारू गने प्रवन्त्ि गने  
 

 ववपद् पलछको आवश्यकता लेिाजोिा गरी संरक्षण तथा म्शक्षा के्षरको पनुलनामााण योजना तयार 
गने 

 

३.३.६ जीववकोपाजान तथा शीघ्र पनुलााभ ववर्षय क्षरे 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि 
२४ घण्टा 

१ जीववकोपाजान, पनुस्थाापना तथा पनुलनामााण ववर्षयगत के्षरको आकम्स्मक बैठक बसी अवस्थाको वारे 
छलफल गने 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 
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२ ववपदबाट क्षलत भएका सडक संचार तथा ववद्यतु पूवाािार सूचारू गना पहल गने   राहत व्यवस्थापन क्षेर 

२४ घण्टा 
देम्ि 

७ ददन 

३ पनुस्थाापनाका लालग आवश्यक पूवाािारहरूको आवश्यकता लेिाजोिा गने  ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत क्षेर 

४ अस्थायी आश्रयस्थलमा आिारभतू अस्थायी पूवाािार लनमााण गने  आश्रयस्थल तथा राहत व्यवस्थापन 
ववर्षयगत क्षरे 

५ प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा (IRA) को आिारमा तत्कालको लालग प्राथलमकता तय गने .  

६ आफ्नो घर फका न चाहने ववस्थावपतहरूलार्ा समदुायमा पनुस्थाावपत गने प्रकृया तय गरर पनुस्थाावपत 
गने 

ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत क्षेर 

७ ददन  
देम्ि १ 

मवहना 

७ क्षेरगत ववस्ततृ लेिाजोिाको आिारमा के्षरगत पनुस्थाापन योजना तयार गने  
८ सामान्त्य क्षलत भएका पूवाािार तथा संरचनाहरूको ममात सतभार गरी सेवा सचुारू गने  
९ ववपद् पलछको आवश्यकताको लेिाजोिाको आिारमा गाउँ पाललकाको पनुलनामाण योजना तयार गने  
१० पनुलनामाण नसवकएसतम पनुलनामाणको कामलार्ा लनरन्त्तरता ददने   

 
 

३.३.७ ववपद् लेिाजोिा एवम ्सूचना व्यवस्थापन ववर्षय क्षरे 

 

समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि २४ 
घण्टा 

१ आपत्कालीन लेिाजोिा तथा सूचना व्यवस्थापन ववर्षयगत के्षरको आकम्स्मक बैठक बस्ने  नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

२ प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा (IRA) तरुुन्त्त सञ्चालन गरी िोज उद्धार उपचार र राहत व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने 

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

३ प्रारम्तभक रतु लेिाजोिा (IRA) को सूचना सबै ववर्षय के्षरलार्ा उपलब्ि गराउन े सबै ववर्षयगत क्षेर 

४ ववपद्को प्ररम्तभक वववरण नगर आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्त्रमा अद्यावलिक गने  

५ ववपद्को क्षलतको वववरण लनयलमत अद्यावलिक गने  
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२४ घण्टा 
देम्ि 

७ ददन 

६ क्षेरगत प्रारम्तभक लेिाजोिाका लालग जनशम्क्त पररचालन गने  

७ क्षेरगत लेिाजोिा वववरण उपलब्ि गरार् सबै ववर्षयगत के्षरलार्ा पनुस्थापन योजना बनाउन 
सहयोग गने 

 

८ ववपद् प्रभाववत के्षरको बजारको लेिाजोिा (आवश्यक सामग्रीको उपलब्िता र प्रलतश्पिाात्मक 
मूल्यको अवस्था) गने 

 

७ ददन  
देम्ि १ 

मवहना 

९ ववपद्को क्षलतको वववरण लनयलमत अद्यावलिक गने  

१० ववपद् पलछको आवश्यकताको लेिाजोिा गना ववर्षयगत के्षरलार्ा सहयोग गने सबै ववर्षयगत क्षेर 
११ क्षेरगत पनुलनामााण योजना तयार गना ववर्षयगत के्षरलार्ा सहयोग गने सबै ववर्षयगत क्षेर 

 
 

 

 

िण्ड चार : स्वास््य संकट पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना 
 

बागचौर नगरपाललकाले ववगत दईु वर्षादेम्ि कोलभड १९ को ववश्वव्यापी महामारीको कारण स्वास््य संकट भोगीरहेको छ । त्यसैगरी यो नगरपाललका झाडापिाला, 
कुपेर्षाण आदीको उच्च जोम्िममा रहेको  छ । वरे्षनी बाढीका घटना हनुे हनुाले बाढी पश्चात झाडापिाला लगायतको महामारी फैललन सक्ने जोम्िम रहेको छ । 
कोलभड  १९ बाट यस नगरपाललकामा जतमा ५८४ जना संक्रलमत भएको र म्जल्ला लभर जतमा २६ को मतृ्य ुभएको लथयो । २०७९ जेष्ठ सतममा १२ बर्षामालथका 
८३ प्रलतशतले दवैु डोज िोप पार्सकेका छन ्। कोलभडको पवहलो लहरमा नगरपाललकाका सबै वडामा सामदुावयक क्वारेन्त्टार्न र नगरमा एउटा क्वारेम्न्त्टर्न 
सञ्चालन गररएको लथयो । २५ सािारण बेडको अस्थायी कोलभड अस्पताल सञ्चालन गररएको लथयो । कोलभडका जवटल ववरामीहरूलार्ा सिुात, नेपालगंज चौरजहारी 
जल्ला अस्पताल मा रेफर गरेको र लनशलु्क एतबलेुन्त्स सेवा उपलब्ि गराएको लथयो । कोलभडको समयमा बागचौर नगरपाललकामा दरु् वटा एतबलेुन्त्स सञ्चालनको 
व्यवस्था गररएको लथयो । दरु्वटै एतबलेुन्त्स कोलभड ववरामीको लालग, प्रयोग गरीएको लथयो । कोलभड १९ को रोकथाम तथा प्रलतकाया गने क्रमामा नगरपाललकासँग 
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प्रलतकायाको लालग स्पष्ट कायायोजना लथएन । यसको लालग जनशम्क्त र सामग्री सवहतको पूवातयारी पयााप्त लथएन । थौरै जनशम्क्त, स्वास््य सरुक्षा सामग्रीको अपयााप्तता 
र अम्क्सजनको कलमका बावजदु कोलभड १९ को पवहलो र दोस्रो लहरको प्रलतकाया गररएको लथयो ।  

नगरपाललकाको स्वास््य संरचना तथा स्वास््य ववर्षयगत के्षरले अन्त्य ववपद्को समयमा ववपद्का कारण घर्ते भएकाहरूलार्ा तत्काल उपचार र स्वास््य सेवालार्ा लनयलमत 
गनाको लालग काम गदाछ भन ेस्वास््य संकटको अवस्थामा नगरको स्वास््य संरचना तथा स्वास््य ववर्षयगत के्षरले स्वास््य संकटको रोकथाम लनयन्त्रण र व्यवस्थापनको 
लालग अग्र स्थानमा रहेर काम गदाछ । यसमा अन्त्य ववर्षयगत के्षरले आ आफ्नो के्षरबाट सहयोग गदाछन ्। नगरमा हनुसक्ने स्वास््य संकटलार्ा ध्यानमा रािी स्वास््य 
संकट पूवातयारी एवम ्प्रलतकायाका देहायबमोम्जमका  वक्रयाकलापहरु तय गररएको छ । 

 

४.१ स्वास््य संकट पूवातयारी कायायोजना  

क्र.सं. पूवातयारीका कायाहरू समय स्थान पररमाण समन्त्वय/सहयोग 

१ नगरपाललकाकामा रहेका सबै स्वास््य संस्था तथा हम्स्पटलहरुको 
आपत्कालीन योजना तयार गने गराउन े

तत्काल स्वास््य संस्था सबै स्वास््य 
संस्था 

स्वास््य शािा 

२ नगरपाललका र वडा तहमा रतु प्रलतकाया टोली गठन गने तत्काल वडा वडा कायाालय स्वास््य शािा 
३ सबै स्वास््य संस्थाहरुमा आपत्कालीन स्वास््य प्रलतकाया नमनुा अभ्यास गने 

गराउन े
लनयलमत स्वास््य संस्था सबै स्वास््य 

संस्था 
स्वास््य शािा 

४ नगरपाललका मातहत रहेका अस्पताल तथा स्वस््य संस्थाहरूको सेवा, वडे 
क्षमता अध्यवलिक गने 

तत्काल नगरपाललका सबै स्वास््य 
संस्था 

स्वास््य शािा 

५ नगरपाललकाका ववलभन्न स्वास््य संस्थामा रहेका स्वास््य जनशम्क्तको वववरण 
अद्यवलिक गने 

तत्काल नगरपाललका सबै स्वास््य 
संस्था 

स्वास््य शािा 

६ नगरको स्वस््य संकट सतबन्त्िी वववरण स्वास््य पाश्वम्चर र नगर 
आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा अद्यावलिक गने प्रवन्त्ि गने  

२०७९  नगरपाललका १ आपत्कालीन काया संचालन 
केन्त्र 

७ महामारीजन्त्य स्वास््य संकटको समयमा नगरपाललकाको सेवा सञ्चालन 
सतबम्न्त्ि स्वास््य प्रोटोकल तयार गने  

तत्काल नगरपाललका १ स्वास््य शािा 
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८ स्वास््य संकटको समयमा नगरपाललकको स्वास््य सेवा सञ्चालन सतबन्त्िी 
कायाववलि तयार गने 

तत्काल नगरपाललका १ स्वास््य संस्थाहरु 

९ महामारीको समयमा जनस्वास््य सेवा  (पोर्षण, िोप, सरुम्क्षत माततृ्व, बाल 
स्वास््य, पररवार लनयोजन) उपलब्ि गराउने कायाववलि तयार गने  

तत्काल नगरपाललका १ स्वास््य शािा 

१० महामारीजन्त्य स्वास््य संकटको समयमा ववद्यालय तथा शैम्क्षक संस्था 
सञ्चालन सतबन्त्िी प्रोटोकल तयार गरी ववद्यालय सञ्चालनको प्रवन्त्ि गने 

तत्काल नगरपाललका सबै म्शक्षालय संरक्षण तथा म्शक्षा 
ववर्षयगत क्षरे 

११ उपचारको लालग ववरामी रेफर गनाको लालग रेफरल पद्धलत र रेफरल 
हम्स्पटलको व्यवस्था गने  

तत्काल नगरपाललका सबै स्वास््य 
संस्थाहरु 

स्वास््य संस्थाहरु 

१२ महामारी िासगरी डेंग ुप्रकोप के्षर नक्शांकन गरी लामििेु लनमुाल गने काम 
गने 

तत्काल नगरपाललका १२ िानेपानी तथा सरसफाई 
क्षेर, वडा कायाालय 

१३ अग्रपंलतमा काम गने स्वास््य तथा सरुक्षा कमीको लालग व्यम्क्तगत सरुक्षाका 
सामग्रीहरूको प्रवन्त्ि गने 

तत्काल नगरपाललका सबै वडा स्वास््य संस्थाहरु 

१४ सबै कमाचारीहरुलार्ा सरुक्षा प्रोटोकलको जानकारी गराउने तत्काल नगरपाललका सबै स्वास््य 
संस्था 

नगर ववपद् व्यवस्थापन 
सलमलत 

१५ महाब्यालिको समयमा बावहरबाट आउने मालनसहरूलार्ा राख्न होम्ल्डङ् सेन्त्टर 
तथा क्वारेम्न्त्टनको प्रवन्त्ि गने 

अत्याव
श्क 
समयमा 

नगरपाललका आवश्यकता 
अनसुार 

बन्त्दोबस्ती ववर्षयगत क्षरे 

१६ नगपाललकामा बनार्एका आपत्कालीन आश्रयस्थलहरु महामारीको समयमा 
क्वरेन्त्टीन तथा आर्सोलेसन केन्त्रको रुपमा संचालन गना सवकने गरी तयार 
गने  

अत्याव
श्क 
समयमा 

नगरपाललका सबै वडा अस्थायी आश्रयस्थल तथा 
बन्त्दोवस्ती क्षेर  

१७ महामारीको समयमा सावाजलनक यातायात सञ्चालन सतबन्त्िी प्रोटोकल तयार 
गने 

तत्काल नगरपाललका १ यातायात कतपनी तथा 
व्यवसायी सलमत 

१८ महामारीको समयमा आलथाक क्षेर तथा बजार सञ्चालन सतबम्न्त्ि प्रोटोकल 
तयार गने  

तत्काल नगरपाललका १ उद्योग वाम्णज्य संघ 
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१९ नगरपाललकामा रहेका स्वास््य संस्थामा सपादंश उपचारको प्रवन्त्ि गने  २०७८ 
साउन 

नगरपाललका १ स्वास््य संस्थाहरु 

२० स्वास््य संकट तथा महामारी लनयन्त्रण र व्यवस्थापन सतबम्न्त्ि स्वस््यकमी 
सरुक्षाकमी र रतु प्रलतकाया टोलीलार्ा ताललम ददन े

२०७८ 
साउन 

नगरपमललका १ स्वास््य संस्थाहरु 

 

४.२ स्वास््य संकट प्रलतकाया कायायोजना 
समय क्र.सं. प्रलतकाया सतबन्त्िी वक्रयाकलापहरू समन्त्वय/सहयोग 

० देम्ि 
२४ घण्टा 

१ नगरपाललका के्षरलभरको सबै वा कुन ैवडामा तीब्र गलतमा महामारी फैललएमा वा अन्त्य स्वस््य संकटको 
अवस्था आएमा स्वास््य सेवा ऐन २०७५ बमोम्जम स्वास््य संकटग्रस्त के्षर घोर्षणा गने  

म्जल्ला प्रशासन कायाालय 

२ संकटग्रस्त के्षरमा तत्काल प्रलतकायाको लालग रतु प्रलतकाया टोली (Rapid Response Team - RRT) 

पररचालन गने 
िोज उद्धार ववर्षयगत क्षेर 

३ स्वास््य संकटग्रस्त क्षेर घोर्षणा गररएको क्षेर एवम ्अवलिमा स्वास््य सतबन्त्िी प्रोटोकल पूणा रुपमा 
पालना गने / गराउन े

सरुक्षा लनकाय 

४ उच्च संक्रामक महामारी फैललएको अवस्थामा नगरपाललका प्रवेश गने नाकाहरुमा कडाई गरी म्स्क्रलनड र 
क्वारेम्न्त्टनको व्यवस्था गने  

सरुक्षा लनकाय 

 

५ संक्रलमतको कन्त्रयाक रेलसङ् परीक्षण गरी आर्सोलेसन र उपचारको प्रवन्त्ि गने स्वास््य संस्थाहरु  

६ अस्पताल तथा स्वस््य संस्थाहरू लनयलमत लनसंक्रलमत गने स्वास््य संस्थाहरु 

२४ घण्टा 
देम्ि 

७ ददन 

७ सावाजलनक ठाउँहरुमा IEC (Information Education and Communication) का  माध्यमहरु जस्तै; पोस्टर 
पतप्लेल्ट, सावाजलनक सूचना माफा त  महामारीको कारक, सने तररका  र रोकथामका बारेमा  समदुायलार्ा 
सचेत गराउन े

संचार माध्यम 

८ महामारीजन्त्य ववपद्को लालग सामान्त्य ववरामी र संवक्रतहरुको लालग छुिाछुिै एतबलेुन्त्सको प्रवन्त्ि गने  स्वास््य संस्थाहरु, एमबलेुन्त्स 
संचालक 

९ स्वास््य संकटको समयमा पूणा रुपमा सरुक्षा उपाय सवहत लनयलमत स्वस््य सेवा संचालन गने  स्वास््य शािा, स्वास््य संस्थाहरु 
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१० अन्त्य ववपद्को कारणबाट फैललनसक्ने महामारी लनन्त्रणको लालग तयारी रहने  अन्त्य क्षरेहरु 
७ 

ददन  देम्ि 
१ मवहना 

११ एक हप्ताको अवस्था ववश्लरे्षण गरी पररम्स्थलतको आिारमा एक मवहनाको लालग कयायोजना तयार गने ववपद् लेिाजोिा ववर्षयगत के्षर 

१२ संक्रमण रोकथाम तथा लनयन्त्रण कायालार्ा लनरन्त्तरता ददने अन्त्य क्षरे 

१३ जनस्वास््य सेवा  (पोर्षण, िोप, सरुम्क्षत माततृ्व, बाल स्वास््य, पररवार लनयोजन) सरुम्क्षत तरीकाले 
लनयलमत संचालन गने प्रवन्त्ि लमलाउन े

स्वास््य संस्थाहरू 

१४ स्वास््य संकट लनयन्त्रण तथा सरुक्षा सतबन्त्िी सन्त्देशमूलक सामग्रीहरू लनलमत प्रसारण गने  सञ्चार माध्यम 

१५ पररम्स्थलतको लनयलमत मूल्याङ्कन गरी स्वास््य संकटलार्ा लनरन्त्तरता ददने वा हटाउन ेकुराको लनणाय गने  नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

 

 



िण्ड पाचँ : कायाान्त्वयन अनगुमन तथा लसकार्ा योजना 
५.१ ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाको कायाान्त्वयन  रणनीलत 

१. यस स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाको कायाान्त्वयनका लालग ववपद् जोम्िम 
न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४; लनयमावली २०७६ तथा स्वास््य सेवा ऐन, २०७५;  र यस 
योजनामा प्रवन्त्ि भए बमोम्जमका आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गररनेछ ।  

२. नगरपाललकाको चाल ुआलथाक वर्षाको ववपद् व्यवस्थापन म्शर्षाकको बजेटबाट प्राथलमकताका आिारमा 
कायाान्त्वयनको शरुूवात गररनछे । क्रमश: आगामी वर्षाको वावर्षाक कायाक्रममा यस योजनाको कायाान्त्वयनको 
लालग आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन गररनेछ । 

३. ववकास साझेदार संस्थाहरू (वद्धपक्षीय, बहपुक्षीय, संयकु्त रािसंघ अन्त्तगातका लनकायहरू र रेडक्रस 
अलभयान) बाट प्राप्त हनुे सहायतालार्ा यस योजनाको कायाान्त्वयनको लालग पररचालन गररनेछ ।  

४. लनजी तथा व्यावसावयक क्षेरको व्यवसावयक सामाम्जक उिरदावयत्व र अन्त्य पहल माफा त लनजी क्षेरको 
सहभालगता र सहायता ववपद् पूवातयारीको लालग पररचालन गररनेछ । 

५. नगरपाललकामा रहेका सामाम्जक तथा सामदुावयक संस्थासँग भएको भौलतक, सामाम्जक, आलथाक तथा 
मानवीय श्रोतलार्ा यस योजनाको कायान्त्वयनको लालग एवककृत रूपमा पररचालन गररनेछ ।  

६. यस ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाले लनददाष्ट गरेका ववपद् जोम्िम न्त्यूलनकरण र पूवातयारीका 
गलतववलिहरूलार्ा नगरपाललकाले सञ्चालन गने नगर योजना, ववर्षयगत योजना तथा कायाक्रमहरूसँग समायोजन 
तथा एवककरण गरी कायाान्त्वयन गररनेछ ।   

७. यस योजनाको कायाान्त्वयनको अवस्था अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लालग नगरपाललकाका उप प्रमिुको 
संयोजकत्वमा एक अनगुमन सलमलत रहनेछ । उक्त अनगुमन सलमलतले अनगुमन गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन 
सलमलत समक्ष प्रलतवदेन प्रस्ततु गनेछ ।  

८. नगरपाललकाको वेवसार्टमा ववपद् जोम्िम व्यवस्थापन पोटाल तयार गरी स्वास््य संकट एवम ्ववपदबाट 
भएको क्षलत तथा ववपद् व्यवस्थापन सतबन्त्िी भएका गलतववलिहरू लनयलमत अद्यावलिक गररनेछ । 

९. नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतले वर्षाभररको ववपद्को अवस्था र गलतववलिलार्ा समेटेर नगर ववपद् 
प्रलतवदेन सामान्त्य अवस्थामा वावर्षाक रूपमा प्रकाशन गनेछ भने कुनै ठूलो ववपद्को अवस्था आएमा 
आवश्यकता अनसुार प्रलतवदेनहरू प्रकाम्शत गररनेछ ।  

१०. यस योजनाको कायान्त्वयनबाट प्राप्त लसकार्ा तथा तत्कालीन आवश्यकताका आिारमा यस स्वास््य 
संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनालार्ा वावर्षाक रूपमा अद्यावलिक गदै ललगनेछ । 
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५.२ स्रोत सािनको व्यवस्थापन 

ववपद् एवम ्स्वास््य संकट प्रलतकायाका लालग नरगपाललकामा उपलब्ि श्रोत सािनको वववरण अनसूुची ३ 
मा राम्िएको छ यसको अलतररक्त लनतम अनसुार स्रोत सािन उपकरणको आवश्यकता आकँलन गररएको 
छ ।  

ताललका १२: स्रोत सािन तथा उपकरण आवश्यकता लेिाजोिा 

ववर्षयक्षरे आवश्यक स्रोत, सािन/उपकरण थप सङ्ख्या वा 
पररमाण 

अनमुालनत रकम (रु 
हजारमा) 

समन्त्वय, िोज तथा 
उद्धार ववर्षयगत क्षेर 

   

प्राथलमक उपचार, 
स्वास््य तथा पोर्षण 
ववर्षयगत क्षेर 

   

आपत्कालीन आश्रयस्थल, 
िाद्य तथा गैर िाद्य 
सामग्री  एवम ्बन्त्दोबस्ती 
ववर्षयगत क्षेर  

   

िानेपानी सरसफार्ा तथा 
स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षयगत 
क्षेर 

   

आपत्कालीन संरक्षण 
तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षेर 

   

ववपद् लेिाजोिा एवम ्
सूचना व्यवस्थापन 
ववर्षयगत क्षेर 

   

जीववकोपाजान, पनुस्थाापना 
तथा शीघ्र पनुलााभ 
ववर्षयगत क्षेर  

   

 

५.३ क्षमता ववकास रणनीलत र योजना  

ववपद् एवम ्स्वास््य संकट पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गनाका लालग दक्ष 
स्रोत व्यम्क्त तथा संस्थाहरूको सहयोगमा नगरपाललका तथा ववर्षयगत क्षरेको क्षमता ववकासका लालग देहाय 
बमोम्जमका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररनेछ: 
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ताललका १३: क्षमता ववकास योजना 

क्र.सं. क्षमता ववकास वक्रयाकलापहरु म्जतमेवारी समयताललका 
१ स्वास््य संकट तथा महामारी लनयन्त्रण र व्यवस्थापन 

सतबम्न्त्ि स्वस््यकमी सरुक्षाकमी र रतु प्रलतकाया 
टोलीलार्ा ताललम ददन े

 नगरपाललका 
स्तररय 

ववपद व्यवस्थापन 
शािा 

आ.ब. २०७९÷२०८० 

२ आिारभतु प्राथलमक उपचार ताललम नेपाल रेडक्रस, 

स्वास््य शािा 
आ.ब. २०७९÷२०८० 

३ आिारभतु िोज तथा उद्दार ताललम  नगरपाललका र 
रेडक्रस 

आ.ब. २०७९÷२०८० 

४ Fire Fightening Training  रेडक्रस आ.ब. २०७९÷२०८० 
५ Level A Training in disaster management 

Training  
नगरपाललका र 
रेडक्रस 

आ.ब. २०७९÷२०८० 

६ CADRE Training -ljkbdf ;d'bfosf] k|ltsfo{df  

;+nugtf_ 

नगरपाललका र 
रेडक्रस 

आ.ब. २०७९÷२०८० 

 

५.४ अन्त्य लनकायसँगको समन्त्वय र सहकाया 
१.  नगरललकाले ववपद् जोम्िम न्त्यूनीकरण तथा प्रलतकायाको लालग प्रमिु रूपमा नगरपाललकालभर र बाह्य 
गरी दरु्ा प्रकारको समन्त्वय गनुा पदाछ । पाललकालभर पलन नगरपाललका मातहतका लनकाय वा सलमलतबीच 
र अन्त्य सरकारी, गैरसरकारी, सामाम्जक तथा लनजी संस्थाहरूबीच समन्त्वय र सहकाया गनुापने हनु्त्छ । बाह्य 
समन्त्वयमा म्जल्ला, प्रदेश र संघीय तहका सरकारी लनकायहरूसँग र अन्त्य गैर सरकारी तथा सहयोगी लनकाय 
तथा संस्थाहरूसँगको समन्त्वय पदाछ ।  

२.  ववर्षयगत क्षेरको अविारणामा नगरपाललका लभरका सतपूणा ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकायासँग सतबम्न्त्ित 
संस्था तथा लनकायहरू सतबम्न्त्ित ववर्षयगत के्षरको सदस्य रहनेछन ्र उक्त संस्था तथा लनकायहरूसँगको 
समन्त्वय र सहकायाको म्जतमेवारी सतबम्न्त्ित ववर्षयगत के्षरको नेततृ्व गने ववर्षयगत सलमलत र यसका 
संयोजकको हनुेछ । 

३.  म्जल्ला, प्रदेश तथा संघीय तहका लनकायहरूसँगको समन्त्वय, सरुक्षा लनकायहरूसँगको समन्त्वय तथा 
नगरपाललका बावहरका सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरू र दात ृलनकायहरूसँगको  समन्त्वयको म्जतमवेारी 
नगर प्रमिुको हनुेछ । 

४.  ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकायाको लालग सतपूणा सरकारी, गैरसरकारी, सामाम्जक तथा लनजी क्षरेको 
स्रोत पररचालन ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजनाअनरुूप नगरपाललकाको प्राथलमकता अनसुार एकद्धार 
नीलत बमोम्जम हनुेछ । संस्थागत समन्त्वय र सहकायाको ढाँचा लनतन लनतनानसुार हनुछे । 
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५.५  अनगुमन, मूल्याङ् कन तथा लसकाई 

५.५.१ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलत 

स्वास््य संकट एवम ्ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना कायाान्त्वयनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लालग 
नगरपाललकाको उप प्रमिुको संयोजकत्वमा देहाय बमोम्जमका सदस्यहरू रहेको एक अनगुमन सलमलत 
रहनेछ । सामान्त्य अवस्थामा यस अनगुमन सलमलतले पूवातयारी योजनाको कायाान्त्वयनको वावर्षाक रुपमा 
अनगुमन गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतलार्ा प्रलतवदेन बझुाउनछे । कुनै िास ववपद् एवम ्स्वास््य 
संकटको अवस्थामा लनयलमत रूपमा समवष्टगत र ववर्षय के्षरगत प्रलतकाया र पूवातयारीको अनगुमन गरी 
सतबम्न्त्ित ववर्षयगत के्षरलार्ा पषृ्ठपोर्षण गनेछ । नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतले अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
सलमलतका सदस्यहरुको मनोनयन गनेछ । यस अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सलमलतको सदस्यमा मनोनयन गदाा 
राविय राजनीलतक दलका नगर सलमलतका प्रमिु नै नगरपाललकाको पदालिकारी रहेको िण्डमा अको व्यम्क्त 
मनोनयन गनुा पनेछ । यसैगरी वडाध्यक्षहरूमध्येबाट मनोनयन गदाा यस योजनाको ववर्षयगत क्षेरको 
संयोजक नरहेका वडाध्यक्षमध्येबाट मनोनयन गनुा पनेछ । 

ताललका १४: अनगुमन तथा मूल्यङ्कन सलमलत 

क्र.सं. भलूमका संस्था पद 

;/f]sf/jfnf 

dGqfnox?  

ljz]if1 ;ldlt   

ljsf; 

;fem]bf/, 

u};;, gLlhIf]q  

sfo{sf/L ;ldlt   

/fli6«o ljkb\ hf]lvd 

Go"gLs/0f tyf 

Joj:yfkg k|lws/0f 

/fli6«o cfktsflng 

sfo{;~rfng s]Gb| 

u[x dGqfno 

;'/Iff lgsfo   

k|b]z cfktsflng 

sfo{;~rfng 

s0ff{nL k|b]z  

k|b]z ljkb\ Joj:yfkg 

sfo{sf/L ;ldlt, s0ff{nL 

k|b]z     

lhNnf ljkb\ 

Joj:yfkg ;ldlt, 

;Nofg 

lhNnf cfktsflng 

sfo{;~rfng s]Gb|, 

;Nofg 

jfur}f/ gu/ ljkb\ 

Joj:yfkg ;ldlt 

:yfgLo 

cfktsflng 

sfo{;~rfng s]Gb| 

ljifout 

If]qx? -

;ft j6f_ 

lghL 

If]qx?  

:yfgLo 

u};;x?   

ljsf; 

;fembf/ 

;+:yfx?    

;fd'bflos 

÷;fdflhs 

;+:yfx?    

ljkb\ hf]lvd 

Go"gLs/0f tyf 

Joj:yfkg /fli6«o 

kl/ifb   

k|b]z ljkb\ 

Joj:yfkg kl/ifb\ 

s0ff{nL k|b]z    
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१ संयोजक बागचौर नगरपाललका उप प्रमिु 
२ सदस्य बागचौर नगरपाललका संयोजक - वविायन सलमलत  
३ सदस्य बागचौर नगरपाललका संयोजक - सशुासन सलमलत 
४ सदस्य बागचौर नगरपाललका संयोजक - आलथाक सलमलत 
५ सदस्य राविय राजनीलतक दलका नगर सलमलत प्रमिुहरु 
६ सदस्य सलमलतले तोकेका तीन जना   वडाध्यक्ष 
७ सदस्य सम्चव नगरपाललका आन्त्तररक लेिा प्रमिु 

 

५.५.२ लक्ष्य र सूचकहरू 

यस नगरपाललकामा ववपदबाट हनुे क्षलत तथा नोक्सानी घटाउन प्रभाववतहरुलाई उम्चत मानवीय सहायता 
समयमै उपलब्ि गराउने तथा ववपद् एवम ् स्वास््य संकट प्रलतकाया प्रभावकारी बनाउने र प्रभावकारी 
प्रलतकायाको लालग समवष्टगत तथा ववर्षयगत के्षरको पूवातयारी सदुृढ गने यस कायायोजनाको उद्देश्य रहेकोले 
यस योजनाको कायाान्त्वयनबाट उपयकु्त उद्देश्य प्रालप्तमा प्रगलत अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लालग समवष्टगत र 
ववर्षय के्षरगत तथा पूवातयारी र प्रलतकायाका देहाय बमोम्जमका सूचकहरू लनिाारण गररएको छ: 
 

क्र.सं. सूचकहरु (पूवातयारीका लालग) अवलि 

१. सामान्त्य पूवातयारी 
१ नगर आपत्कालीन कायासञ्चालन केन्त्र सञ्चालन भएको  
२ िोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको भण्डारण मौज्दात रहेको  
३ वडामा सामदुावयक प्रथम उद्धारकहरू तयार भएको  
४ ववपद् सतबन्त्िी वववरण नगरपाललकाको वेभसार्टमा अपडेट गने वेभ पोटाल 

सञ्चालन भएको 
 

५ ववपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना वावर्षाक रूपमा अद्यवलिक भएको  
२. समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षयगत क्षरे 
१ िोज उद्धार  तथा प्राथलमक उपचार सामग्रीको वववरण  
२ समन्त्वय बैठकको लनणाय पमु्स्तका  
३ वडा तहको िोज उद्धार कायादलको वववरण  

३. प्राथलमक उपचार स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षयगत क्षरे  
१ प्रत्येक वडामा ताललम प्राप्त प्राथलमक उपचारकको वववरण  
२ स्वास््य संस्थामा राम्िएको और्षलिको बफर स्टकको अद्यावलिक वववरण    
३ स्वास््य संस्थाहरूको आपत्कालीन योजना  

४.  अस्थायी आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 
१ कम्ततमा ५०० घर पररवारलार्ा पगु्ने न्त्यूनतम मापदण्ड अनसुारको आवश्यक 

गैर िाद्य सामग्रीहरूको भण्डारण 
 

२ आपत्कालीन समयमा िाद्यान्न आपूलताको लालग स्ट्यण्डबार्ा सतझौता भएको  
३ प्रत्येक वडामा अस्थायी आश्रयस्थलको पवहचान भएको    
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४ अस्थायी आश्रयस्थलको लालग भवन लनमााण भएको वा आश्रयस्थल लनमााणका 
समग्रीहरूको बन्त्दोबस्त भएको 

 

५ आपत्कालीन प्रयोजनका लालग यातायात संचार तथा बन्त्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको 
व्यवस्था भएको 

 

५. िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्छता प्रविान ववर्षयगत क्षरे 
१ आपत्कालीन सरसफार्ा र स्वच्छता सतबन्त्िी सामग्रीहरूको भण्डारण गररएको  
२ पवहचान गररएका आपत्कालीन आश्रयस्थलमा िानेपानी आपूलताको स्रोत र 

माध्यम तयार गररएको 
 

३ सरसफार् र स्वच्छता सतबन्त्िी सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरू तयार भर्ा प्रसारण 
गररएको 

 

६. संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षरे 
१ म्शक्षा क्षेरको लसकार्ा लनरन्त्तरता योजना तयार भएको  
२ ववद्यालय सरुक्षा सतबन्त्िी व्यवस्थापन सलमलत र प्रअलार्ा अलभमिुीकरण गररएको  
३ सबै ववद्यालयमा ववद्यालय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत र कायादल गठन भएको  
४ ववद्यालय र नगरपाललकामा लनयलमत कृलतम घटना तथा लसमलेुसन अभ्यास 

भएको 
 

७. ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 
१ नगरपाललकामा ववपद् लेिाजोिा टोली तयार भएको  
२ क्षेरगत लेिाजोिा फारम तयार भएको  
३ ववपद् लेिाजोिा टोलीलार्ा ववपद् लेिाजोिा सतबन्त्िी ताललम ददर्एको  
४ नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रको ववपद् सूचना संकलन व्यवस्थापन र 

प्रसारण प्रवक्रया तय भएको 
 

८. जीववकोपाजान, पनुस्थाापन तथा पनुलनामााण ववर्षयगत क्षरे 
१ पवहचान गररएका आश्रयस्थलमा सडक, िानेपानी तथा सरसफार्ा पूवाािार तयार 

भएको 
 

२ प्रत्येक वडामा आपत्काललन प्रयोजनको लालग हेललप्याड लनमााण भएको  
३ पूवाािारहरू ववपद् जोम्िमबाट सरुम्क्षत बनार्एको  

९. स्वस््य संकट पूवा तयारी 
१ नगरपाललका र वडामा रतु प्रलतकाया टोली (RRT) गठन भएको   
२ नगरका सबै स्वास््य संस्थाको आपत्कालीन योजना बनकेो  
३ नगरपाललकाको स्वास््य संकटको समयको लालग स्वास््य प्रोटोकल बनेको  
४ आपत्कालीन समयको लालग और्षलिको बफर स्टक राम्िएको  
५ स्वास््यकमी तथा रतु प्रलतकाया टोलीलार्ा स्वास््य संकट व्यवस्थापन सतबन्त्िी 

ताललम ददर्एको  
 

 

क्र.सं. सूचकहरु (प्रलतकायाका लालग) अवलि 

१. समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षयगत क्षरे 
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१ िोज उद्धार कायाको वववरण  
२ िोज उद्धार टोलीको पररचालन  
३ आकम्स्मक बैठक लनणाय पमु्ष्तका  

२. प्राथलमक उपचार स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षयगत क्षरे  
१ प्राथलमक उपचार सेवा प्राप्त गरेको जनसंख्या  
२ पोर्षणयकु्त िानेकुरा उपलब्ि भएको जनसंख्या  
३ स्वास््य के्षरको पनुस्थाापन तथा पलुनामााण योजना  

३.  अस्थायी आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य  सामग्री र राहत व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 
१ ववपदबाट ववस्थावपत पररवारलार्ा अस्थायी आश्रयस्थल उपलब्ि गराएको वववरण  
२ प्रभाववत पररवारलार्ा िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री उपलब्ि गराएको वववरण  
३ प्रभाववत पररवारलार्ा राहत सामग्री उपलब्ि गराएको वववरण  

४. िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्थता प्रवद्धान ववर्षयगत क्षरे 
१ मापदण्ड अनसुार िानेपानी उपलब्ि भएको पररवार  
२ प्रभाववत समदुाय तथा आश्रयस्थलमा मापदण्ड अनसुारको सरसफार्ाको प्रवन्त्ि  

५. संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षरे 
१ अस्थायी लसकार् केन्त्रहरूको वववरण  
२ वैकम्ल्पक लसकार् सञ्चालन भएको वववरण  
३ म्शक्षा के्षरको पनुलनामााण योजना  

६. ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 
१ रतु लेिाजोिा प्रलतवेदन  (कुन ैववपद् ववशरे्ष)  
२ क्षेरगत ववस्ततृ लेिाजोिा प्रलतवदेन  (कुनै ववपद् ववशेर्ष)  
३ नगर आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्रमा ववपद् सतबन्त्िी वववरण अद्यावलिक 

भएको 
 

७. जीववकोपाजान, पनुस्थाापन तथा पनुलनामााण ववर्षयगत क्षरे 
१ ववपदबाट क्षलत भएका पूवाािारको ममात भएको  
२ जीववकोपाजान सहायता प्राप्त गरेका पररवारको वववरण  
३ क्षेरगत पनुस्थाापन तथा पनुलनामााण योजना  

८. स्वस््य संकट प्रलतकाया 
१ रतु प्रलतकाया टोली पररचलन गररएको  
२ स्वास््य संकटको समयमा स्वास््य सेवा प्राप्त गरेको जनसङ्ख्या   
३ स्वास््य संकट लनन्त्रण व्यवस्थापनको अभ्यास  
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अनसूुची-१ : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतमा ववद्यमान पदालिकारीहरूको वववरण   
 

क्र.सं. नामथर पद आवद्ध लनकाय/कायाालय/संस्था सतपका  नतबर 
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अनसूुची-२ : सरोकारवाला लनकायको पवहचान ताललका 
क्र.सं. संलग्न 

ववर्षयगत 
क्षेर 

लनकाय वा 
कायाालयको नाम 

कायारत 
प्रदेश/म्जल्ला/गाउँ

/ नगरपाललका 

सतपका  व्यम्क्तको 
नाम र पद 

सतपका  वववरण 

(फ्याक्स, फोन, र्मेल) 

कैवफयत 

१  बागचौर नगरपाललका नगर पाललका लडल्ली बहादरु घती 
ववपद फोकल पसान 

९८४४९१२५८६  

र्लाका प्रहरी 
कायाालय 

    

नेपाल रेड्क्रस 
सोसार्टी 

बागचौर उपशािा टोप बहादरु लड सी   

उद्योग बाम्णज्य संघ बागचौर    

कृवर्ष शािा बागचौर 
नगरवपलका 

वहरा देवी रोकाय   

पश ुववकास शािा बागचौर 
नगरवपलका 

टेक बहादरु बस्नेत   

२  स्वास््य शािा   बागचौर 
नगरवपलका 

हरर बहादरु कठायत   

बहकु्षेरीय पोर्षण 
योजना 

बागचौर 
नगरवपलका 

   

स्वास््यको लालग 
सक्षम प्रणाली  

बागचौर 
नगरवपलका 

हररलाल ढकाल   

३  सआुहरा दोस्रो बागचौर 
नगरवपलका 

लनम बहादरु के सी   

आसमान  बागचौर 
नगरवपलका 

लबनोद कुमार शमाा   
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अनसूुची-३ : ववर्षयगत क्षरेको वववरण 

(यस अनुसूचीिे कुन कुन ववषयगि क्षेत्रिा को को सदस्य रहन्छन ्त्यस अनुसार ववषयगि क्षते्र गठन 
गनथ सहयोग गनेछ) 

१.  समन्त्वय, िोज तथा उद्धार ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था पद 
१ संयोजक नगरपाललका नगर प्रमिु 

२ सह – संयोजक नगरपाललका नगर उप प्रमिु 
३ सदस्य नगरपाललका संयोजक सबै ववर्षयगत क्षरे 
४ सदस्य नगरपाललका सूचना अलिकृत 

५ सदस्य नगरपाललका ववपद् सतपका  व्यम्क्त 
६ सदस्य र्लाका प्रसाशन कायाालय  प्रमिु 

७ सदस्य सशस्त्र प्रहरी बल प्रमिु 

८ सदस्य नेपाल प्रहरी  प्रमिु 

९ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी सभापलत (स्थानीय उप शािा) 
१० सदस्य वागचौर उद्योग बाम्णज्य संघ अध्यक्ष 
११ सदस्य नेपाल परकार महासंघ प्रलतलनलि 
१२ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु प्रशसकीय अलिकृत 

 

२.  प्राथलमक उपचार, स्वास््य तथा पोर्षण ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था नाम 

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक - सामाम्जक ववकास ववर्षयगत सलमलत 

२ सदस्य अस्पताल  (नगरमा भएका सबै) प्रमिु 

३ सदस्य स्वस््य चौकी (नगरमा भएका 
सबै) 

प्रमिु 

४ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी प्रलतलनलि 
५ सदस्य स्वास््य क्षरेमा काम गने 

संस्था 
प्रलतलनलि 

६ सदस्य पोर्षण क्षेरमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 

७ सदस्य एतबलेुन्त्स सेवा संचालन गने 
संस्था 

प्रलतलनलि 

८ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु - स्वास््य शािा  
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३.  अस्थायी आश्रयस्थल, िाद्य तथा गैर िाद्य सामग्री र राहत व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 

 

 

४.  िानेपानी सरसफार्ा तथा स्वस्छता प्रविान ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक – सामाम्जक ववकास ववर्षयगत 
सलमलत 

२ सदस्य साना शहरी िानेपानी कायाालय प्रमिु 

३ सदस्य स्थानीय िानेपानी तथा सरसफार्ा 
सलमलत 

अध्यक्ष 

४ सदस्य िानेपानी तथा सरसफार्ा क्षरेमा 
काम गने संस्था 

प्रलतलनलि 

५ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु - िानेपानी तथा सरसफार्ा शािा 
 

५.  संरक्षण तथा म्शक्षा ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक – सामाम्जक ववकास सलमलत 

२ सदस्य नगरपाललका संरक्षण शािा प्रमिु 

३ सदस्य म्शक्षक महासंघ नगर अध्यक्ष 
४ सदस्य ववद्यालय व्यवस्थापन सलमलत 

महासंघ 
नगर अध्यक्ष 

क्रसं भलूमका संस्था पद  

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक - वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
सलमलत 

२ सदस्य नगरपाललका प्राववलिक शािा प्रमिु र्म्न्त्जलनयर 
३ सदस्य नगरपाललका कृवर्ष शािा प्रमिु 
४ सदस्य नगरपाललका पश ुशािा प्रमिु 
५ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी  प्रलतलनलि 

६ सदस्य सामदुलमक वन उपभोक्ता 
महासंघ 

नगर अध्यक्ष 

७ सदस्य उद्योग बाम्णज्य संघ नगर अध्यक्ष 
९ सदस्य यातायात व्यावसायी सलमलत नगर अध्यक्ष 

१० सदस्य सहकारी संघ नगर अध्यक्ष 
११ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु - िररद र्कार्ा 
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५ सदस्य आमा समूह प्रलतलनलि 
६ सदस्य वकशोरी समूह प्रलतलनलि 

७ सदस्य अपांग संजाल प्रलतलनलि 

८ सदस्य बाल क्लव संजाल प्रलतलनलि 

९ सदस्य दललत संघ प्रलतलनलि 
१० सदस्य म्शक्षामा काम गने संस्था प्रलतलनलि 
११ सदस्य संरक्षणमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 
१२ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु - म्शक्षा शािा 

 

६.  ववपद् लेिाजोिा तथा सूचना व्यवस्थापन ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था पद 

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक – वातावरण तथा ववपद् व्वस्थापन सलमलत 

२ सदस्य नगरपाललका नगर आपत्काललन काया संचालन केन्त्र प्रमिु 
३ सदस्य  नगरपाललका अन्त्य ववर्षयगत क्षेरका सबै सदस्य सम्चवहरू 

४ सदस्य ववपद् तथा मानवीय 
सहायताका लालग काम 
गने संस्था 

प्रलतलनलि 

५ सदस्य नेपाल रेडक्रस सोसार्टी प्रलतलनलि 
६ सदस्य सम्चव नगरपाललका सूचना प्रववलि अलिकृत 

 

७.  जीववकोपाजान पनुस्थाापन तथा पनुलनामााण ववर्षयगत क्षरे 

क्रसं भलूमका संस्था पद  

१ संयोजक नगरपाललका संयोजक – पूवाािार  ववकास सलमलत 

२ सदस्य नगरपाललका सतबम्न्त्ित वडाको वडाध्यक्ष  

३ सदस्य लनमााण ब्यावसावय संघ अध्यक्ष 
४ सदस्य सामदुावयक वन उपभोक्ता 

महासंघ  

अध्यक्ष 

५ सदस्य पूनलनामााणमा काम गने संस्था  प्रलतलनलि 
६ सदस्य जीववकोपाजानमा काम गने संस्था प्रलतलनलि 
७ सदस्य सम्चव नगरपाललका प्रमिु - पूवाािार ववकास शािा 
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अनसूुची-४ : उपलब्ि स्रोत सािनहरूको वववरण 

 

ववर्षयक्षरे स्रोत, सािन/उपकरण/जनशम्क्त सङ्ख्या वा पररमाण भण्डारणस्थल/रहेको स्थान 

समग्र 
व्यवस्थापन/ 

सूचना िोज तथा 
उद्धार 

दमकल (आवश्यक औजार सेट सवहत)  ०  

एक्साभेटर (जेलसवव) १  

लाईफ ज्याकेट ०  

क्लार्म्तवङ डोरी ०  

सेम्फ्ट हेल्मेट   

रवर बोट   

स्रेचर   

मेगा ह्याण्ड मार्क   

ईमजेन्त्सी टचा लाईट     

आगो लनभाउने यन्त्र   

साईरन   

रवरको पञ्जा   

थ्रो व्याग   

प्राथलमक उपचार वकट   

िाद्यान्न तथा 
कृवर्ष 

वकटनाशक ववर्षादी   

चामल   

ननु, तेल प्याकेट   

फाष्टफुड प्याकेट   

दाल   

स्वास््य तथा 
पोर्षण 

स्यानीटरी प्याड   

र्मेरजेन्त्सी वकट   

ह्याण्डवास तथा साबनु   

वपवपई सेट/गाउन   

सम्जाकल ग्लोब   

स्यानीटाईजर   

क्लोररन पाउडर   
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मेलडलसन   

आर.एल. वोटल   

प्राथलमक उपचार बाकस/वकट   

िानेपानी, 
सरसरफाई तथा 
स्वस्थता प्रवद्धान 

वपयरु्ष   

एक्वाट्याब   

वप.ए.भार्ल   

पानी जाँच्ने वकट   

पाईप तथा वफवटङ्स   

अस्थाई शौचालय सेट   

सरसफार् वकट/सेट   

आपत्काललन 
आश्रय तथा गैर 
िाद्य सामग्री 
क्वारेण्टार्न 
व्यवस्थापन 

ईन्त्िनबाट चल्ने आरा/ह्याक्सा  
(Hacksaw) 

  

िन्त्ती (सव्वल)   

गैंलत र वेल्चा सेट   

एयर ललफ्ट ब्याग   

लरपाल/टेन्त्ट   

भाँडाकँुडा सेट   

जस्तापाता   
जनशम्क्त  

(िोज 
उद्धारककी तथा 
स्वास््यकमी) 

नगर रतु प्रलतकाया टोली    

वडा, समदुाय वा स्वास््य संस्था स्तरीय 
रतु प्रलतकाया टोली 

  

स्वास््यकलमाहरू   

नगर प्रहरी   
नेपाल प्रहरी   

शसस्त्र प्रहरी   

नेपाली सेना    

ताललम प्राप्त नेपाल रेडक्रस सोसार्ाटीका 
उद्दारकलमाहरू 

  

 

नोट: स्रोत सामग्रीहरुको ववर्षयक्षेरबाट प्राप्त वववरण अनसुार अलभलेि अद्यावलिक गने काया ववपद् व्यवस्थापन शािाले 
लनयलमत रुपमा गनेछ। 
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अनसूुची-४: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन फारम 

क्रसं प्राथलमकता प्राप्त पूवातयारी 
तथा प्रलतकाया गलतववि 

मखु्य म्जतमवेार 
लनकाय सलमलत 

कायाान्त्वयनको 
अवस्था 

कलम कमजोरी सझुाव 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


