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भूलिका 

िंघीर् िोकतान्त्रिक गर्तरिात्िक शािन व्र्वस्थाको िंकल्र्िाई आत्ििाथ गदै र्ररवलतुत उर्िन्त्धि र 
िोचिाई ववकािका िालग रुर्ारतरर् गने र्ोजना िहित स्वास््र्को िालग िक्षि प्रर्ालिको ििजीकरर्िा 
खार्पुनाथ गाउँर्ालिका लभि रिेका स्वास््र् ििस्र्ा र प्रकोर्िरुको ववश्लेषर् िहितको िकंटािरनता र 
क्षिताको ववश्लेषर् गरी र्ो प्रलतवेदन तर्ार गररएको छ । र्ि ववश्लेषर्िे आगािी हदनिा स्वास््र् 
ििस्र्ा, ववर्द र्पवुतर्ारी तथा व्र्वस्थार्नको खाका एवं कारु्हदशा ििेत तर् गनेछ । र्ि के्षििा 
कारु्रत ववकाि िाझेदारिरु, िंघिंस्थािरु, लनन्त्ज के्षि, ििकारी, िािपदालर्क के्षिको िहिर् भपलिका र 
गाउँर्ालिकाको प्रत्र्क्ष नेततृ्वदार्ी भपलिकािे िाि र्िको िफि कार्ाुरवर्न िपनेछ । िंकटािंरनता तथा 
क्षिता ववश्लेषर्िे औलं्र्ाएका के्षििरु, लिएका िक्ष्र् र िपझाविरुिाई गाउँर्ालिकाि ेआफ्ना बावषुक बजेट 
र कारु्िि िाफुत िम्बोिन गदै िैजाने र भववष्र्िा खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािा िपनिक्ने ववर्द्का 
घटनािरुिा किी िपने र त्र्िबाट ििपदार्िा र्नु िक्ने अिर रर्पनीकरर्िा ििेत िघाउ र्पग्ने कप रािा 
ववश्वाि लिइएको छ । खार्पुनाथ गाउँर्ालिका र्ि ववश्लेषर्ात्िक िेखाजोखाबाट प्राप्त िपझाविरुिाई िफि 
कार्ाुरवर्नका िालग िरिम्भव प्रर्ािरत रिने छ । कारु्रत िंघिंस्थािरु ििेत र्ि र्क्षको कार्ाुरवर्नका 
िालगर्नपरु्ने देन्त्खरछ । र्ि गाउँर्ालिकािा ववर्द व्र्वस्थार्न स्वास््र् वबर्द व्र्वस्थार्न िगार्तका 
गलतववलििरुिा िंिग्न भइ कारु् गरररिेको िंस्था स्वास््र्को िालग िक्षि प्रर्ािीिाई िित्वर्पर्ु 
न्त्जम्िेवारी िहितको लिकाई उर्िन्त्धिका िालग िरर्वाद हदँदै आगािी हदनिरुिा र्लन ववर्द र्पवुतर्ारी 
र व्र्वस्थार्नका हिर्ाकिार्िरुको कार्ाुरवर्निा खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको नेततृ्विा लनररतर ििकारु् 
िपने अर्ेक्षा गदुछप । िरर्वाद । अरतिा, ववर्द ववकाि र िपशािनको वबषर् भएकोि े हदगो ववकािका 
िालग व्र्वन्त्स्थत स्वास््र् िंकट र ववर्द र्पवुतर्ारी व्र्वस्थार्नका कारु्िरु िपन जरुरी छ । 

प्रिपख 

खार्पनुाथ गाउँर्ालिका   
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र्ररच्छेद एक : प्रारन्त्म्भक 

१.१ र्षृ्ठभूलि 
 

ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा व्र्वस्थार्नको िूिभूत उदे्दश्र् ववर्द बाट िपने ितृ्र्पदर तथा प्रभाववतिरुको 
िङ््र्ा उल्िे्र् रूर्िा घटाउनप, अरर् ववर्द वा ििािारीका कारर् उत्र्रन िपनिक्ने स्वास््र् िंकटको 
रोकथाि एवि ्व्र्वस्थार्न गरी िानवीर् क्षलत ररू्नीकरर् गनपु, कृवष उद्योग, िडक, िञ्चार, खानेर्ानी 
एवि ्िरिफाइुका िंरचना तथा स्वास््र् र लशक्षाका र्ूवाुिार एवि ्िेवािा ववर्द्का कारर्बाट िपने क्षलत 
तथा नोक्िानी घटाउँदै लतनीिरूको उत्थानशीिता बढाएर ववकािको दीगोर्नािाइु स्थालर्त्व हदनप र ववकाि 
तथा र्ूवाुिार लनिाुर्िा गररएको िगानीिाइु िपरन्त्क्षत गनप ु िो । तीनवटै तिका िरकारको अलिकार 
बाँडफाट िम्बरिी िंवैिालनक व्र्वस्था, ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा व्र्ावस्थार्न ऐन, २०७४ को 
दफा १७ (२) तथा ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा व्र्ावस्थार्न लनर्िाविी, २०७५ को दफा ८ (१) एवि ् 
स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) न तथा  ११ (४) ख (१५) र स्वास््र् िेवा ऐन 
२०७५ को दफा ४८ िा प्रवरि गररए बिोन्त्जि स्थानीर् तिको ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्न 
िम्बरििा तोहकएको काि कतुधर् र अलिकार एवि ्ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा व्वस्थार्न राविर् 
नीलत, २०७५ तथा रर्नीलतक कारु्र्ोजना, २०१८ -२०३० को िक्ष्र् र िागुदशुन एवि ्नीलतगत र कानूनी 
आिार र ववर्द र्ूवतुर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा िागुदशुन, २०६७ को र्हििो िंशोिन २०७६ िे 
तर् गरेको ववलि र प्रकृर्ा बिोन्त्जि  गाउँको स्वास््र् िंकट एवि ् ववर्द प्रलतकारु्िाइु चपस्त तथा 
प्रभावकारी बनाउन र त्र्िको िालग आवश्र्क र्ूवुतर्ारी गनु र्ि खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िंकट 
एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा गररएको छ ।  

१.२ र्ोजनाको उदे्दश्र् 
 

ववर्द  एवि ्स्वास््र् िंकटको ििर्िा प्रभाववतिरूको जीवन रक्षा िम्र्वि तथा जनिनको िपरक्षा र 
िंरक्षर् गरी िानवीर् िंकटको िािना तथा प्रभावकारी प्रलतकारु् गनु स्थानीर् स्रोत िािन र प्रववलिको 
उर्र्ोग गदै आघातिा र्रेका व्र्वि तथा ििपदार्िाइु उलचत िानवीर् ििार्ता िपलनन्त्ित गनपु  र प्रकोर्को 
रोकथाि तथा ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्का िालग  गाउँको स्रोत िािन एवि ्क्षिता ववृद्ध गदै ववर्द 
जोन्त्खि  तथा स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्न र्द्धलत, िंरचना  र प्रकृर्ािाइु जवाफदेिीर्ूर्ु ढंगि ेर्ररचािन 
एवि ्कार्ाुरवर्न गरी खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािाइु उत्थानशीि तथा िपरन्त्क्षत  गाउँको रूर्िा ववकाि गनपु 
र्ि र्ोजनाको प्रिपख उदे्दश्र् िो भने र्िका ववलशष्ट उदे्दश्र्िरु लनम्नानपिार रिेका छन ्। 

1= स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द बाट िपने क्षलत तथा नोक्िानी घटाउनप र प्रभाववत िपने व्र्वि, 

र्ररवार तथा ििपदार्िाइु उर्र्पि िानवीर् ििार्ता िपलनन्त्ित गनपु । 

2= गाउँर्ालिकािा स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा र्ूवुतर्ारीका 
गलतववलििरूिाइु व्र्वन्त्स्थत र ििरवर्ात्िक रूर्िा कार्ाुरवर्न गनपु । 
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3= स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द प्रलतकारु् तथा र्ूवुतर्ारीका िालग स्थानीर् िािन स्रोतको 
अलिकति ्र्ररचािन गनप ु। 

4= ववर्द र्ूवुतर्ारीिाइु प्राथलिकताका िाथ कार्ाुरवर्न गरी ववर्द र्लछ उद्धार राितका िालग िपने 
खचु घटाउनप । 

5= ववलभरन िरोकारवािा लनकार् तथा िंस्थािरूिँगको ििरवर् र ििकारु्िा  गाउँको स्वास््र् 
िंकट एवि ्ववर्द प्रलतकारु् र्द्धलत, िंरचना तथा ििग्र क्षिता िपदृढ गनपु । 

6= ववषर्गत के्षिका आिारिा  गाउँको ववर्द ररू्नीकरर् तथा व्र्वस्थार्न क्षिता बढाउँदै के्षिगत 
तथा लनर्लित ववकाि कारु्िि िाफुत स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्िाइु 
लनररतरता हदनप ।  

1.३ र्ोजना तजपिुा प्रहिर्ा 
 

खार्पुनाथ  गाउँर्ालिको स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना, ववर्द र्ूवुतर्ारी 
तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा िागुदशुन, २०६७ को र्हििो िंशोिन, २०७६ िे तर् गरेको प्रहकर्ा 
बिोन्त्जि तजपुिा गररएको िो । र्ि  गाउँर्ालिकाको ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना बनाउने 
िरदभुिा २०७८ फाल्गपन ११ गते गाउँ 
ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतको बैठकिा 
छिफि भर्ो । र्ि बैठकि ेस्वास््र् 
िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् 
र्ोजना तजपुिा गने लनर्ुर् गर् र्ो । 
स्वास््र्को िालग िक्षि प्रर्ािीिे  
गाउँर्ालिकािाइु स्वास््र् िंकट एवि ्
ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना 
तर्ार गनु प्राववलिक ििर्ोग उर्िधि 
गराउने िििलत बिोन्त्जि  गाउँर्ालिका र 
स्वास््र्को िालग िक्षि प्रर्ािीका 
प्रलतलनलि रिेको र्ोजना िस्र्ौदा िलिलत लनिाुर् भर्ो । ववलि, प्रहिर्ा र कारु्तालिका तर् गरी 
र्ोजना तजपुिाको प्रहिर्ा शपरू गररर्ो ।   

 गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत, वडाध्र्क्षिरु र िरोकारवािािरूबीचिा छिफि गरी गाउँर्ालिकाको 
िङ \कटािरनता तथा क्षिताको िेखाजोखा गररर्ो । र्िी छिफिबाट ववषर्गत के्षिको र्हिचान गरी र्ाँच 
वटा ववषर्गत के्षि लनिाुरर् गररर्ो । िङ्कटािरनता तथा क्षिता ववश्लेषर्का आिारिा र्ूवुतर्ारी र 
प्रलतकारु्का हिर्ाकिार्िरू लनिाुरर् गररर्ो । त्र्िर्लछ ववषर्गत के्षि र िंर्पि र्ोजना तजपुिा बैठकिरू 
िञ्चािन गरी त्र्िका आिारिा र्ोजनाको िस्र्ौदा तर्ार गररर्ो । िरकारवािािरूको बैठक आर्ोजना 

४.  र्ोजनाको प्रारन्त्म्भक िस्र्ौदा तर्ारी 

५.  िरोकारवािािरूको बैठक र िस्र्ौदािालथ 
छिफि
६.  अन्त्रति िस्र्ौदा तर्ारी र स्वीकृलत 

१.  प्रारन्त्म्भक छिफि र ववषर्गत के्षिको र्हिचान 

२.   गाउँको िंकटािरनता तथा क्षिता िेखाजोखा 

३.  र्ोजना तजपुिा बैठक तथा कारु्शािा  

ववर्द र्ूवतुर्ारी तथा प्रलतकार् ुर्ोजना तजपिुा 
प्रहिर्ा
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गरी िस्र्ौदािालथ छिफि र र्षृ्ठर्ोषर् लिने काि भर्ो । प्राप्त र्षृ्ठर्ोषर् ििेतिाइु ििेटेर र्ोजनाको 
अन्त्रति िस्र्ौदा तर्ार गररर्ो । र्ि प्रकार खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िंकट एवि ् ववर्द 
र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा भएको िो । 

 

 

१.४ र्ोजनाका तजपिुा एवि ्कार्ाुरवर्नका आिारभूत िारर्ता 
 

१.  गाउँर्ालिका के्षििा गररने स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्, व्र्वस्थार्न, र्ूवुतर्ारी, 
प्रलतकारु् तथा र्पनलनुिाुर्का िब ैगलतववलििरू  गाउँर्ालिकाको नेततृ्विा िपनेछन ्। 

२. ववर्द प्रलतकारु् तथा र्ूवुतर्ारी कारु्िा कहिँ कतै ररिता िपन नहदन र िरतपलित कार्ाुरवर्नको िालग 
र्ाँच वटा ववषर्गत के्षि (Cluster) को प्रवरि गररएको छ । र्ि  गाउँर्ालिकािा कारु्रत िब ै
िरोकारवािा लनकार्िरू तथा िंस्थािरूि ेआफ्नो कारु्के्षि बिोन्त्जि िम्बन्त्रित ववषर्गत के्षििँगको 
ििरवर्िा प्रलतकारु् र र्ूवुतर्ारीका गलतववलििरूिा ििर्ोग गनेछन ्। 

३. ववर्द र्ूवुतर्ारीको काि, ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकट प्रलतकारु् तथा िानवीर् ििार्ताका िालग गररने 
ििर्ोग एकद्धार नीलत बिोन्त्जि  गाउँर्ालिकाको स्वीकृत िार्दण्ड र प्रहिर्ा अनपिार िपनेछ ।  

४. ववर्द प्रलतकारु् तथा र्ूवतुर्ारीको काि ववषर्गत के्षिको ििरवर् तथा  गाउँर्ालिकाको नेततृ्विा 
िपनेछ र िेखाजोखा, िूचना व्र्ावस्थार्न, श्रोत र्ररचािन तथा व्र्वस्थार्न एहककृत र्द्धलत अनपरूर् 
िपनेछ । 

५. ििपदार्, िािान्त्जक िंस्था तथा िरकारी लनकार्िरूको स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द प्रलतकारु् क्षिता 
ववकाि गरी  गाउँर्ालिकाको ििग्र ववर्द व्र्वस्थार्न क्षिता िपदृढ गररनेछ ।  

६. स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा प्रलतकारु्को काि स्थानीर् िरकारको नेततृ्व 
तथा ििरवर्, िािान्त्जक तथा नागररक के्षिको ििर्ोग र नीन्त्ज के्षििँगको िाझेदारीिा िपनेछ । 

७. स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी र प्रलतकारु्का गलतववलि तथा िानवीर् ििार्ताका कारु्िरू 
िपशािनको िारर्ता अनपरूर् र्ारदशी, ििभागीतािूिक र ििावेिी िपनेछन ्।  

८. स्वास््र् िंकट एवि ् ववर्द र्ूवुतर्ारी, प्रलतकारु् तथा िानवीर् ििार्ताका गलतववलििरू िानवता, 
तटस्थता, लनष्र्क्षता र स्वतरिता जस्ता िानवीर्ताका िपिभूत लिद्धारतिा आिाररत िपनेछन ्।  

९. ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्, र्ूवुतर्ारी, प्रलतकारु् तथा ििग्र ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्निा 
उर्िधि स्थानीर् श्रोत तथा जनशविको अलिकति प्रर्ोग र र्ररचािनको नीलत लिइनेछ । 

१०. ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्का तथा स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्नका प्राथलिकता प्राप्त कारु्िरूिाइु के्षिगत 
ववकािका लनर्लित गलतववलििरूिँग एहककृत गरी ववकाििा िूि प्रवािीकरर् गदै  गाउँको 
उत्थानशीिता ववकाि गररनेछ  
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र्ररच्छेद दपई : ववर्द जोन्त्खि व्र्वस्थार्नको अवस्था 
 

२.1  खार्पनुाथ गाउँर्ालिकाको िंन्त्क्षप्त र्ररचर् 
 

नेर्ाि प्रकोर्का हििाबि ेववश्विा २० औ ंस्थानिा रिेको ििपक िो । र्िाँ बाढी, र्हिरो, भकूम्र्, ििािारी, 
आगिागी, िावािपरी, चट्र्ाङ्ग, अलिना, खडेरी, हििताि ववस्फोट तथा हििर्हिरोको उच्च जोन्त्खि रिेको छ 
। भौलतक भूगोिको हििाबिे नेर्ाििाई तराई, र्िाड र हििाि गरी तीन भागिा बाँहडएको छ । हििािी 
के्षििा र्ने कर्ाुिी प्रदेश अरतगुतको िपम्िा न्त्जल्िाि ेदपगुि न्त्जल्िाको र्ररचर् वनाएको छ । िपम्िा 
न्त्जल्िािाई प्रिाशलनक लििकोट गाउँर्ालिका, खार्पुनाथ गाउँर्ालिका, चँखेिी गाउँर्ालिका, अदानचपिी 
गाउँर्ालिका, ताजाकोट गाउँर्ालिका, िकेगाड गाउँर्ालिका गरर ७ वटा गाउँर्लिकािा वाँहडएको छ ।  

िपम्िा न्त्जल्िाको िदरिपकाि लिलिकोट देन्त्ख र्ूवी भेगिा रिेको र्ो गाँउर्ालिकाको नािाकरर् र्ि ैके्षिको 
प्रलिद्ध र्रु्टकीर् तथा िालिुक स्थि खार्ूुनाथ िन्त्रदरको नािबाटनै खार्ूुनाथ गाँउर्ालिकाको नािाकरर् 
गररएको िो । िावबकका िािी, रार्ा, लछप्रा र खार्ूुनाथ गाववि िहितका ४ गाववि लििेर र्ो गाउँर्ालिका 
बनेको छ । नािाकरर् िरदभुिा िािको वडा नं. ५ को खार्ूुदोभान न्त्स्थत ित्र्देवीको काख र्तन 
भएको स्थान र त्र्लतबेिा काखिाई खार भलनने िपनािे खारबाट खार्ूुनाथ रिन गएको हकंवदन्त्रत छ । 
प्रलिद्ध कर्ाुिी र गौरी नहदको दोभानिा रिेको खार्ूुनाथ िन्त्रदरिाई र्शपर्लतनाथ िन्त्रदरकै रुर्िा लचलनरछ 
। िानिरोवर जाने लतथुर्ािीिे अलनवारु्रुर्िा खार्ूुनाथको दशुन गनपुर्ने िोकोवि रिेको छ । नेर्ािका 
प्रथि जगतगपरु श्री बाििरत िोिनशरर् देवि ेर्लन र्ि िोकोविको र्पष्टी गरेका छन ्। र्ि गाँउर्ालिकाका 
प्रिपख िालिुक तथा ऐलतिालिक गरतधर् स्थििरु िपन । र्ि गाँउर्ालिकािा प्राकृलतक रुर्िा िपरदर 
रिर्ीर् रिेका वबलभरन िम्र्दािरु र्ाइरछन । गाँउर्ालिकाको जम्िा के्षिफि ८७४.६२ बगु हकिो िीटर 
छ । र्ि गाँउर्ालिकाको केरर वडा नं. ५ को र्ाङ्चप बेिीिा रिेको छ । र्ि गाउँर्ालिकाको र्ूवुिा 
चंखेिी गाउँर्ालिका र्दुछ भने र्न्त्िििा लििकोट गाउँर्ालिका, उिरिा लचनको स्वशालित के्षि लतधबत र 
दन्त्क्षर्िा िकेगाढ गाउँर्ालिका र्दुछ । 

खार्ूुनाथ गाँउर्ालिकािा कप ि १,५४५ घरिपरी र ६,९७५ जनिं्र्ा रिेको छ । कप ि जनिं्र्ाको ४९.७% 
अथाुत ३,४६५ र्परुष रिेका छन भने ५०.३% अथाुत ३,५१० र्परुष रिेका छन(्स्रोत: रािीर् जनगर्ना 
प्रारम्भीक िवेक्षर्, २०७८) । र्ि गाउँर्ालिकाका ५ वडाका कप ि ३२ वटा बस्ती िध्रे् िब ैभरदा िेरै 
बस्ती वडा नं २ िा १० बस्ती र िब ैभरदा कि बस्ती वडा नं १ िा ४ एव ंवडा नं ४ िा ४ वटा 
बस्ती रिेका छन।् जनिं्र्ाको हििावि ेिबै भरदा ठूिो बस्ती वडा नं ५ न्त्स्थत खर्ेिगाउँ र िबैभरदा 
िानो बस्ती वडा नं २ को र्ारीबजेडी थािी र्दुछ । 

गाँउर्ािीका प्रोफाईि २०७५ अनपिार र्ि गाँउर्ालिकािा िप्र्गरी के्षिी ३८.६२%, ठकप री ३०.६५%, वा्रम्िर् 
३.७५%, दलित १४.७१% रिेका छन।् बाँकी वबन्त्स्ततृ वववरर् ति तालिकािा हदइएको छ । 



 

  7  
 

 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

 

 

 

ि ि जालत जम्िा घरिपरी प्रलतशत 

१ के्षिी ५०४ ३८+++=६२ 
२ ब्राििर् ४९ ३=७५ 
३ िाकी ९ ०=६९ 
४ कािी ७ ०=५४ 
५ दिाई १० ०=७७ 
६ तािाङ ४ ०=३१ 
७ ठकप री ४०० ३०=६५ 
८ घती १ ०=०८ 
९ दलित ८३ १४=७१ 
१० िािा २ ०=१५ 
११ अरर् ११९ ९=१२ 
१२  नखपिेको ८ ०=६१ 

जम्िा १३०५ १०० 
 

 

र्ि गाँउर्ालिकाका अलिकांश घरिपरीिरुको िप्र् र्ेशा कृवष तथा र्शपर्ािन िो । र्ि गाँउर्ालिकाको 
र्ाश्र्वचीि २०७५ अनपिार कृवषिा ३६.१% जनिङ््र्ा िंिग्न छरभने गैह्रकृवष धर्विार्िा ३.१% 
जनिङ््र्ा िंिग्न रिेका छन।् गैह्रकृवष धर्विार्िा नोकराीिा २%, धर्ार्ारिा ०.६९ %, दैनीक ज्र्ािादारीिा 
०.२३ % र बदेैशीक रोजगारीिा ०.१७ % जनिङ््र्ा िंिग्न रिेका छन।्  

गाउँर्ालिकाको कप ि के्षिफि ८७४.६२ वगु हक.लि.िध्रे् करीब १२१.४७ बगु हकलि अथाुत ् १३.८९ 
प्रलतशत वनके्षि रिेको छ । जि अनपिार १२.१७ घाँि ेभूलि वा खकु के्षि रिेको छ । र्िाँ डाँफे, िपनाि, 

च्र्ाखपरा,फिाि जस्ता चराचपरुङ्गी र घोरि, जङ्गिी र्ाक, झारि, थार, नाउर र कस्तपरी जस्ता जनावर एवं 
िौठ िल्िो, भोज र्ि, उविि जस्ता वनजरर् वनस्र्लत स्र्ाउ तथा ओखर जस्ता फिफप ि आहद र्ाइने 
गदुछ । जंगि के्षििा र्ाइने प्रिपख जहडबपटीका रुर्िा र्ाखनबेद, ितपवा, वबषजहड, बार्ोजडी, भपल्ते कटपकी, 
बन किि, र्ाँच औि ेआहद रिेका छन।् िािका बषुिरुिा जहडबपहटिरुको उत्र्ादनिा कलि आएको छ 

।गाँउर्ालिकाको िप्र् भूउर्र्ोग के्षििा खेतीर्ोग्र् जलिन, वनजंगि, र्ाटन र खकु, बाँझो जलिन, खोिानािा 
तथा र्ानीि ेढाकेको के्षि र हिँउि ेढाकेको के्षि रिेको छ । 
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र्ि गाँउर्ालिकािा अवन्त्स्थत िप्र् नदीनािािरुिा कर्ाुिी नहद, िािी खोिा, कारङ्ग खोिा, छहड खोिा, 
घट्टे खोिा र ह्यािा खोिा रिेका छन।् र्ि गाँउर्ालिकािा अरर् ििाना खोिािरुिा कप वाकोटी खोिा, 
नागडा खोिा, कािागाड खोिा, अरदार खोिा, िोचा खोिा, ग्र्ाग्रप खोिा, चपवा खोिा, फप नेछिडा खोिा, बउेि े
खोिा, ठपिो खोिा, िजाि खोिा, भािपदपिा खोिा, र्रर्ारी र्ाटा खोिा रिेका छन्र िब ैखोिािरु कर्ाुिी 
नदीिा गएर लिलिरछन।् ताििरुिा दपिेदि, दपिकप ण्ड ताि, राक्षि ताि रिेका छन।् 

र्ि गाँउर्ालिका प्रत्र्क्ष रुर्िा लिलिकोटिँग िडक िञ्जाि जोहडन िकेको छैन । दोजाि कर्ाुिी 
नहदिा र्क्की र्पि लनिाुर् नभएकािे प्रत्र्क्ष्र् रुर्िा लिलिकोट िँग जोहडएको छैन । कर्ाुिी कररडोर 
अरतगुत लििकोट, खार्ू ुिपदै र्ाङ्चपिम्ि गाडी िञ्चािन र बाँकी भागिा िडक लनिाुर्ालिन रिेको छ । 
खार्ूुनाथ देन्त्ख दपर्ाु,िारुघोर िपदै रोहडकोट िम्ि कररब २१ हकलि न्त्जल्िा िडक लनिाुर्ालिन रिेको छ । 
नहद तथा खोिािरुिा र्पि तथा िाँघप लनिाुर् भइरिेका छन।् टेलिफोनबाट िंचार िपवविा तथा ईिेि र 
ईरटरनेट िपवविाको ववस्तार िपँदै गरेको । उजाुको रुर्िा िोिार तथा ववद्यपतको उर्र्ोग एवं िाइिो िाइड्रो 
तथा वर्को िाइड्रो िरु बरदै गरेको । र्ि गाउँर्ालिकािा आिारभूत देन्त्ख िाध्र्ालिक लशक्षािम्ि प्रदान 
गने शैन्त्क्षक िंस्था रिेका छन जििा ५ वटा िा.वव., १२ वटा आ.वव गरी जम्िा १७ वटा लशक्षर् 
िंस्थािरु िंचालित छन।् अध्र्र्नका िालग र्ि गाउँर्ालिकाका शैन्त्क्षक िंस्थािरुिा स्थानीर् ववद्याथीका 
अिावा अरर् लछिेकी गाउँर्ालिकाबाट आउने गरेका छ। 

 

 

तालिका १: Hfg;+Vof pd]/sf cfwf/df खार्पनुाथ गाउँर्ालिकाको जनिान्त्ङ््र्क वववरर् 

;d 'x Dflxnf k'?if hDdf 

)– %    

)^ – !$    

!%–%(    

^) jif
{
 eGbf dfly    

hDdf    
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ckf+utf ePsf] hg;+Vof ljj/0f 

j 

8f 

g+ 

zf/Ll/s b [li6 :j/ af
}
l4s >j0f ;':t ax' ckf+utf 

जम्मा 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

d 

lx 

nf 

k ' 

रु 
ष 

1               
 

2               
 

3               
 

4               
 

5               
 

hम्मा                
                

                 

 

2.२ ववगतका ववर्द को अवस्था ववशे्लषर् 

vfk{'gfy ufpFkflnsfsf] ljutsf] k|sf]ksf] Oltxf;sf] cfwf/df खार्पुनाथ ufpFkflnsfsf] ljkb 

k 'j
{
tof/L tyf Joj:yfkgsf] p4]Zo kl/k"lt

{
 ug

{
 ;d 'bfosf] k|sf]k, ;+s6f;Ggtf tyf Ifdtf 

ljZn]if0f ul/Psf] lyof] . खार्पुनाथ ufpFkflnsf, स्वास््यका लागि सक्षम प्रणाली, j8f cWoIf tyf ;b:ox?, 

;d 'bfosf JolQmx?, ;d 'bfodf ePsf cGo lqmofzLn ;d"xsf kbflwsf/L tyf ;b:ox?sf] 

pkl:yltdf ;xeflud"ns k|lqmofaf6 ;+s6f;Ggtf tyf Ifdtfsf] sfo{ ;DkGg ePsf] lyof]। 

:jf:Yosf nflu ;Ifd k|0ffnLsf] ;xhLs/0fdf ;d 'bfosf dflg;x?nfO{ ljleGg ;d 'xdf /fvL 

;+s6f;Ggtf tyf Ifdtf ljZn]if0fdf k|of]u x 'g] cf
}
hf/ af/] hfgsf/L lbO ;"rgfx? ;+sng ul/Psf] 

/ ;+slnt ;"rgfx? ;d 'bfosf dflg;x?sf] pkl:yltdf ?h ' ;d]t ul/Psf] lyof] . 

d 'Votof cfunfuL, klx/f], e 'sDk, r6 \of+u, cl;gf, af9L, v8]/L, dxfdf/L, afnLgfnLdf sL/f nfUg], 

xfjfx'/L, lxdkft h:tf k|sf]kn] of] ;d 'bfo tyf ;d 'bfodf /x]sf 3/x?, ljBfno, :jf:Yo ;+:yf, 

;fd 'bflos ejgx?, ljh'nL kfj/xfp;, s'nf], vfg]kfgLsf wf/f, cflb ;+/rgf x? vt/fdf kfg]{ u/]sf] 

5 . o;sf ;fy
}
 aiff{tsf] df

}
;ddf ;d 'bfosf] k|foMh;f] If]qdf en af9L k:g] tyf aiff{tdf ensf 
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sf/0fn] afn'jf, df6f] cflb aufO{ ;d 'bfo kl/;/ tyf v]tLof]Uo hdLgdf y 'kf/Llbgfn] klg lgs
}
 

c;/ ug]
{
 u/]sf] 5 . 

k|sf]k gSzf+sg 

!= बाढी 
@= आिलािी 

#= र्गिरो 

$= खडरेी 

%= जङिली जनावर आतङक 

^= िावािुरी 

&= गिमर्ात  

 

2.२.२ ववगतिा ववर्द बाट भएको क्षलतको वववरर् 
 

२०७८  िाििा खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािा कोलभड १९ को ववश्वव्र्ार्ी ििािारीबाट ५५ जना िंिलित भए र 
१ जनाको ितृ्र्प भर्ो । २०७८ िािको र्हिरो को प्रभाव र्ि  गाउँर्ालिकािा र्लन र्र्ो । र्िबाट जनजीवन 
बािीनािी तथा िािान्त्जक िेवाका के्षििरु प्रभाववत भए ।  

तालिका ३: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािा ववगतिा ववर्द  / स्वास््र् िंकटबाट भएको क्षलतको वववरर्  

 
dlxgf 

वडा 

स्थान 

मानवीय 

Iflt 

भौगतक Iflt आगथुक 

Iflt 

सामगजक 

प्रभाव 

स्वास््य प्रभाव k':6\ofOsf] 

cfwf/ 

बाढी 

२०७८ अिोज 

२०७९ भदौ 
 

!, @  ! जलिन कटान, 
दाउरा बगार्ो 

२० िाख  दाउरा, घर 
र बाटो 
ववनाि 

- िािपहि
क 
छिफ
ि 

आिलािी 

२०६४ 

२०७३ 
२०७८ फाल्गपन 

१,२,४ १ १५-२० गाई 
 

७० 
िाख 

जङगि 
ववनाि - िािपहिक 

छिफि 

   ५-६ घर     

       

र्गिरो 

२०४५ 
२०६५ 

२०७८ 
 

२,५  १० 
३० घर 
५०-६० गाई 
४०० रोर्नी 
खेत 

५ 
करोड 

जङगि 
ववनाि 

र्ातार्त 

घाइते, चोट, 
िानलिक 
तनाव 

िािपहिक 
छिफि 
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खडेरी 

वषेनी १, ५ - खेत बाँझो 
१५ 
िाख 

खेत 
बाँझो कप र्ोषर् 

िािपहिक 
छिफि 

जङिली जनावर आतंक 

वषेनी िबै 
- ९ जना 

घाइते 

१० 
िाख खेत बािी 

नष्ट 

िानलिक 
तनाव 

अर्ाङ 

िािपहिक 
छिफि 

िावािुरी 

२०७६ १,४,५ 
-  स्कप ि तथा 

घरका 
हटनिरु 
उडाएको 

१५ 
िाख रुख 

ढिेको 
िानलिक 

तनाव 
िािपहिक 
छिफि 

गिमर्ात 

२०७४  २ 
 

४ 
- २० 

िाख - 
घाइते िािपहिक 

छिफि 

 
 

dlxgf 
वडा 

स्थान 

मानवीय 

Iflt 

भौगतक Iflt आगथुक 

Iflt 

सामगजक 

प्रभाव 

स्वास््य प्रभाव k':6\ofOsf] 

cfwf/ 

वाइरल फ्लप 

२०५४ 

 

१ १० - - ३० घर वबरािी, ितृ्र्प िािपिक 
छिफि 

दादपरा 

 - - - - - कप र्ोषर् िािपहिक 
छिफि 

झाडार्खािा 

२०५८ ४, ५ ७ - - २५-३० घर कप र्ोषर् छिफि 

कप र्ोषर् 

२०७९ सबै वडा १ - ५० िाख भेदभाव वबरािी, रोग छिफि 
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कोववड १९ 
२०७७-२०७९ सबै वडा १ - ५० िाख  भेदभाव, 

िांक्षर्ा 

स्वािप्रस्वाििा 
ििस्र्ा 

छिफि 

 

o; ;d'bfosf ४ र ५ j8fx?sf nflu v8]/L d 'Vo ;d:ofsf] ?kdf /x]sf] 5 eg] भपकम्र्, कोगवड १९  h:tf 

;d:ofx? eg] ufpFkflnsf el/ g
} 
d'Vo ;d:ofsf ?kdf /x]sf 5g \ . o;/L k|sf]k gSzf+sg ubf{ / 

;d 'bfodf x'g] u/]sf k|sf]kx? / To;af6 e
}
/x]sf c;/x?sf] ;DaGwdf 5nkmn u/L :t/Ls/0f ubf

{
, 

o; ;d 'bfonfO
{
 ;a

}
eGbf a9L c;/ र्गिरोले] र्पयाुएको  b]lvG5 . aif]

{
gL nfdf] ;do;Dd kfgL gkg]

{
 / 

lxpFbdf ;d]t lxpF gkgf
{
n] nfdf] v8]/Lsf sf/0f a:tLx?df cfunfuL /h+unx?df 89]nf] nfUg] 

u/]sf] 5 . v8]/Laf6 ;fgf] 7 'nf] Iflt ;d 'bfon] k|foMh;f] Joxf]l//x]sf] 5 eg] o;sf] kl/0ffd :j?k 
x'g] cfunfuL ;d:ofn] ;d]t 7 'nf] ?k lnO{ ;d 'bfodf k|fo ;a

}
 j8fx?df vfBfGg ;d:of ;d]t 

cfpg] u/]sf] 5 . ;/;kmfOk|lt s]xL ;d 'bfodf yf]/ax't r]tgf b]lvP klg ef
}
uf]lns b '/fj:yf / 

cJojl:yt a:tL ljsf;, 3/x?sf] ;+/rgf, ;/;kmfOsf nflu rflxg] cfjZos cfwf/x?sf] sdLsf 

sf/0f;d]tn] ;d 'bfonfO{
}
 c;/ kfl//x]sf] 5 . Ps ljkb \sf 36gfn] csf]

{
 ljkb \ lgDTofpF5 eg]em

}
+ 

;d 'bfodf x 'g] oL ljkb \sf 36gfx?n] ef]sd/L, dxfdf/L, s 'kf]if0f h:tf cGo lakbx? ;d]t 

lgDTofO/x]sf]5 . df6f / km ';sf 5fgf ePsf a:tLx?df cfunfuLsf 36gfx? Af9L x 'g] u/]sf] h:n] 

ubf
{
 ljkGg ;d 'bfosf kl/jf/x? Af9L hf]lvddf /x]sf 5g \ . 

j8fut ?kdf k|sf]k 

Jf8f g+=!,२,३, $, % 

प्रकोर्को गकगसम e'sDk, जङली जनावर आतकं, कोगवड १९, कप र्ोषण 

;a
}
eGbf dxTjk '0f

{
 कोगवड १९ 
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Oltxf; गवित तीन वषु देगख िुुँदै आएको 

Aff/Daf/tf गवित तीन वषु देगख िुुँदै आएको 

Hfl6ntf स्वासप्रस्वासमा समस्या, मृत्यप 

अवगि ! b]lv @ aif
{
 

:yfg Jf8fsf ;a
}
 If]q 

nIf0f स्वासप्रस्वासमा समस्या, ज्वरो, रुिा खोकी cflb 

Kf|j[lt गिटै सने र जगटल अवस्था भइ मतृ्यप िुन सक्न े

 

Jf8f g+= २, ३, ४, ५ 

K \|fsf]ksf] lsl;d e'sDk, र्गिरो, खडेरी, गिमर्ात, बाढी, आिलािी 

;a
}
eGbf dxTjk '0f

{
 Kflx/f] 

Oltxf; ljutdf 7'nf] klx/f] uPsf] / ufpFsf] l;/fgdf lr/f k/]sf] 

Hfl6ntf Dfflg;x?sf] a;fO;/fO, kz 'kfng, s [lif / hLljsf]kfh{gsf If]qx? g/fd|/L 

Ifo 

Cjlw $ b]lv ^ aif
{
 

:yfg Jf8fsf s]xL If]q 

nIf0f w]/
}
 kfgL kg]{ 

Kf|j[lt :yfgLosf cg';f/ slxn] w]/
}
 kfgL kgf{n] ljutdf ufpFsf] tn / aLraf6 klx/f] 

uPsf] / ufpFsf] dfly lr/flr/f k/]sf]n] km]l/ klg clws aiff
{
tsf] sf/0f ufpF 

g
}
 aUg ;Sg] cj:yf ePsf] . 

 

Gff]6Mg]kfn e"sDksf] pRr hf]lvddf /x]sf] d 'n 's x'Fbf k|sf]k :t/Ls/0f ubf
{
 e"sDknfO

{
 t 'ngfdf 

  g/fvL klxnf] gDa/sf] k|sf]ksf] ?kdf k|fyldstfdf /fvL of]hgf th '{df ug'{kg]{ x'G5 egL :yfgLo 

ljkb \ tyf hnjfo' pTyfgzLn of]hgf th{ 'df lgb]{lzsf @)&$ df :ki6 pNn]v ul/Psf]n] 

:t/Ls/0f gu/L o; ;d 'bfosf nflu klg k|d 'v k|sf]ksf ?kdf /flvPsf] 5 . 
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2.३  गाउँर्ालिका प्रिपख र प्राथलिकतािा रिेका प्रकोर्िरू 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािा भूकम्र्,  बाढी, आगिागी, िावािपरी, हििर्ात, र्हिरो कोलभड १९ ििािारी, वाइरि 
फ्िप , झाडा र्खािा र कप र्ोषर् गरी १० प्रकारका ववर्द र स्वास््र् िंकटका घटनािरू ववगतिा िपने 
गरेको र्ाइएको छ । वडागत िङ्कटािरनता ववश्लेषर् गदाु िब ैवडािाइु अथाुत लिंगो  गाउँर्ालिकािाइु 
एकैचोटी र ठूिो क्षलत गनु िक्ने र प्रभाव र्ानु िक्ने ववर्द भूकम्र् िो । लिंगो िपिपक नै भूकम्र्को 
उच्च जोन्त्खििा भएकोि ेर्ो  गाउँर्ालिका र्लन भूकम्र्को उच्च जोन्त्खििा छ । भूकम्र्  र्लछ कोलभड 
१९ जस्तै उच्च िंिािक ििािारीको र्ि  गाउँर्ालिकाको िालग प्रिपख स्वास््र् िंकटको रुर्िा देन्त्खएको 
छ । त्र्िैगरी कप र्ोषर् र्लन र्ि  गाउँर्ालिकािा स्वास््र् िंकट लनम्त्र्ाउने ववर्द्िरू िपन ् ।  
गाउँर्ालिकाका ५ वडािरूिध्रे् अलिकांश वडािा बाढी बारम्बार दोिोरररिने र बषनेी जनिनको िेरै क्षलत 
गने प्रकोर्िा र्दुछन ्। िडक र्हिरो र आगिागी र्लन र्ि  गाउँका प्रिपख प्रकोर्िरू िपन ्। वडाको 
भौगोलिक ववषेशता भूस्वरुर्, प्रकोर्को िम्िपखता तथा िािान्त्जक आलथुक अवस्थािे ििग्र ववर्द्को 
जोन्त्खि स्तर लनिाुरर् गदुछ । 

2.३.१ प्रकोर् स्तरीकरर् 

k|sf]ksf] :t/Ls/0f 

K|fsf]k बाढी आिलािी र्गिरो खडेरी जङली जनावर 

आतंक 

िावािुरी गिमर्ात 

बाढी  बाढी र्गिरो खडेरी बाढी बाढी गिमर्ात 

आिलािी   klx/f] खडेरी आिलािी आिलािी गिमर्ात 

र्गिरो    र्गिरो र्गिरो र्गिरो र्गिरो 

खडेरी     खडेरी v8]/L गिमर्ात 

जङली जनावर आतंक      जङली जनावर 

आतंक 

जङली जनावर 

आतंक 

िावािुरी       गिमर्ात 

गिमर्ात        

hDdf c+s ३ २ ६ ४ २ ० ४ 

:t/ ४ % १ २ ५ ७ २ 

 
स्वास््य संकट वाइरल फ्लप दादपरा झाडार्खाला कप र्ोषण कोगवड १९ 

वाइरल फ्लप 

 

 वाइरल फ्लप वाइरल फ्लप वाइरल फ्लप वाइरल फ्लप 

दादपरा   झाडा र्खाला झाडा र्खाला कोगवड १९ 

झाडार्खाला    झाडार्खाला झाडार्खाला 
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 कप र्ोषण     कोगवड १९ 

 कोगवड १९      

 जम्मा अंक ४ ० ४ ० २ 

स्तर १ - १ - २ 

 

 

2.३.१ प्रकोर्को िौििी ववशे्लषर् 
 

भौगलभुक प्रकृर्ाबाट उत्र्रन िपने भूकम्र् जस्ता प्रकोर् जपनिपकै ििर्िा र्लन आउन िक्छन ्जिको 
िौििी प्रकृलत िपँदैन । भूकम्र्को िालग बाहै्र िहिना उविकै जोन्त्खिर्पि ििर् िो । जिवार्प अथवा 
िौििजरर् प्रकोर्का घटना िौिििा लनभुर िपरछन । िनिपनी िावार्ानीको के्षििा अवन्त्स्थत नेर्ाििा 
िावार्ानीको ववशेषता त्र्ि ैअनपरूर् लनिाुरर् भएको िपरछ । नेर्ाििा वावषुक वषाुको ८० प्रलतशत 
वषाुर्ािको चार िहिनािा िपने गछु भने हिउँदे वषाु कि िाि िपने गदुछ । त्र्िकारर् बाढी, र्हिरो 
जस्ता जिउत्र्रन प्रकोर् जेठ देन्त्ख अिोजिम्िको चार / र्ाँच िहिनाको अवलििा बढी िपने गदुछन ्। 
हिउँदको ििर् िप्खा िपने तथा फागपन चैतिा िावािपरी र्लन बढ्ने िपँदा आगिागीका घटना र्लन बढ्छन ्
। िडक दपघुटनाको कप नै िौििी प्रकृलत त िपँदैन तर वषाुको ििर्िा िडक खराव िपने र बाढी र्हिरोिे 
र्लन िडक दपघुटना बढाउने भएकोिे दपघुटनािरू बढी िपने गदुछन ्। ििग्रिा ििािारीको र्लन खािै 
िौििी प्रकृलत देन्त्खँदैन तर डेंगप तथा िर्ुदंश जस्ता ििािारी वषाु एवि ्गिी ििर्िा बढी िपने गदुछ 
।  

प्रकोर् र्ािो ववश्लेषर्िे प्रकोर्को िौििी प्रकृलत अनपिार र्ूवुतर्ारीको िालग कप न ििर्िा केन्त्ररत िपने 
र प्रलतकारु्को िालग कप न ििर्िा तत्र्र रिने भरने र्ोजना तर्ार गनु िद्दत गदुछ । खार्पुनाथ 
गाउँर्ालिकाको िरदभुिा अिारदेन्त्ख अिोजिम्िको ििर्िा बढी ववर्द्का घटनािरू िपन िक्ने ििर् िो 
। र्ो ििर्िा िबैभरदा बढी बाढी तथा डपवानका घटनािरू िपन िक्छन ्। िडक दपघुटना, ििािारी र 
भूकम्र् जपनिपकै बेिा र्लन िपन िक्छ । त्र्िैिे वषाु शपरू िपनपभरदा अगाडी बैशाखिा र्ूवुतर्ारी तथा 
प्रलतकारु् र्ोजनाको र्पनराविोकन गने, आवश्र्क र तत्काि गनपुर्ने तर्ारीिरू गने, िंर्रि, जनशवि, 

र्रि, उर्करर् तर्ारी अवस्थािा राख्ने गनपु र्दुछ ताहक ववर्द्को ििर्िा लछटो र व्र्वन्त्स्थत तररकाि े
काि गनु िहकर्ोि ्र जनिनको क्षलत निोि ्।   

तालिका ५: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको प्रकोर् र्ािो 

प्रकोर् बैिा
ख 

जेठ अिार िाउन भदौ अिोज कालतुक िंशीर र्ौष िाघ फागपन चैि 

भूकम्र्             

आगिागी             

र्हिरो             
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चट्र्ाङ             

अलिना             

बाहढ             

खडेरर             

कोलभड 
ििािारी 

            

बालिनालि
िा हकरा 

            

हििर्ात             

श्रोत:   गाउँर्ालिकाको प्रकोर् िङ्कटािरनता तथा क्षिता िेखाजोखा, २०७८  

2.४ िािान्त्जक िङ्कटािरनता ववशे्लषर् 
 

एउटै ववर्द्को घटनाबाट र्लन फरक िािान्त्जक ििूि र उिेर ििूिका िालनििाइु फरक हकलिििे 
प्रभाव र अिर र्दुछ । अर्ाङ्गता भएका व्र्वििरू, बािबालिकािरू, बदृ्धबदृ्धािरू, दीघुरोगी तथा गभुवती र 
लशशपिाइु दपि खपवाउँदै गरेका आिािरु अरर्को तपिनािा ववर्द्को उच्च जोन्त्खििा िपने गदुछन ्। २०७२ 
िािको भूकम्र्िा ितृ्र्प भएको जनिङ््र्ाको ४५ प्रलतशत र्परूष र ५५ प्रलतशत िहििाको िङ््र्ा 
रिेको लथर्ो1 । । र्ि  गाउँर्ालिकािा २.८१ प्रलतशत जनिङ््र्ा १ वष ुिपलनको छ ।  १२ प्रलतशत 
जनिङ््र्ा ५ वषु िपलनको छ । अर्ेके्षत गभुवतीको िङ््र्ा २.३६ प्रलतशत छ । ३६.७० प्रलतशत 
जनिङ््र्ा १५ वषु िपलनको छ । ७.७५ प्रलतशत जनिङ््र्ा ६० वषु िालथको छ । अर्ाङ्गता भएको 
जनिङ््र्ा ७.५ प्रलतशत र ८.६ प्रलतशत जनिङ््र्ािा दीघुरोग छ । वदृ्धवदृ्धा, अर्ाङ्गता भएका व्र्वि, 

दीघुरोगी, बािबालिका, गभुवती तथा दपि खपवाउने आिा उिेर वा स्वास््र् एवि ्शाररररक िंवेदनशीिताका 
कारर् बढी ववर्द एवि ्ििािारीजरर् प्रकोर्को बढी जोन्त्खििा िपरछन ्। ववर्द ररू्नीकरर्, र्ूवुतर्ारी, 
प्रलतकारु् िञ्चािन र िानवीर् ििार्ताका िालग काि गदाु र्ि प्रकारका जोन्त्खििा रिेका ििपििरूको 
फरक आवश्र्कता र उनीिरुको िंरक्षर्िाइु  प्राथलिकतािा राखेर िम्बोिन गनपुर्दुछ ।   

तालिका ६: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको िंवेदनशीि एवि ्जोन्त्खििा रिेको ििूि र र्ररवारको वडागत जनिङ््र्ा  

 
1 भूकम्र् र्िातको आवश्र्कता िेखाजोखा प्रलतवेदन, २०७२: राविर् र्ोजना आर्ोग 

वडा नं १ २ ३ ४ ५ जम्िा 
१ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

५३ २७ ३२ ३५ ५० १९७ 

५ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

२३३ ११७ १३९ १५३ २१४ ८५६ 

१५ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

६९६ ३४९ ४१५ ४५८ ६४२ २५६० 

अर्ेन्त्क्षत गभवुती 
जनिङ््र्ा 

६७ ३७ ३९ ४५ ६२ २५० 
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2.५ प्रकोर् िङकटािरनता तथा जोन्त्खि ववशे्लषर् 

िंकटािरनता, ववगतिा ववर्द बाट भएको अिर, छिफिबाट आएका त्र् तथा िूचनािरूका िाथै अरर् 
िूचनािरूको ववश्लेषर् ििेतको आिारिा प्रिपख प्रकोर्िरूको जोन्त्खि स्तर लनिाुरर् गररएको छ । कप नै 
र्लन प्रकोर्को िङ्कटािरनता ििपदार् तथा जनिङ््र्ाको िंवेदनशीिता, ववर्द्का घटनाको आववृि, 

गान्त्म्भरु्ता  र प्रभावको ववस्तार जस्ता कप रािरुको आिारिा उच्च, िध्र्ि र ररू्न गरी जोन्त्खि स्तर 
लनिाुरर् गररएको छ । र्िरी ववश्लेषर् गदाु र्ि  गाउँर्ालिकािा भूकम्र्, र्हिरो, आगिालग र कोलभड 
१९ को उच्च जोन्त्खि रिेको देन्त्खरछ भने बाहढ, चट्र्ाङ, िावािपरी, खडेरी, अलिना र्ालन र हििर्ात 
को  िध्र्ि जोन्त्खि देन्त्खएको छ ।  

तालिका ७: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको प्रकोर् िंकटािरनता तथा जोन्त्खि ववश्लेषर् 

  ववर्द िंकटािरनता 
(Vulnerability) 

आववृि 
(Frequency) 

गन्त्म्भर्तुा 
(Intensity

) 

प्रभाव 
(Impact) 

जोन्त्खि 

(Impact) 

भूकम्र् उच्च (३) 

- लिंगो हििािर् क्षिे न ैउच्च जोन्त्खििा 
रिेको 

- भौगलभुक लचरािरू नन्त्जकै रिेको 
- भवन िंरचनािरू किजोर रिेको  

- वदृ्धबदृ्धा, बािबालिका, अर्ाङ्गता भएको 
जनिङ्र्ा उल्िे्र् रिेको 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

उच्च  

 (३) 

उच्च  

(५४) 

र्हिरो िध्र्ि (२) 

- बनजङ्गि फडालन र वकृ्षारोर्र् को कलि 

- बनजङ्गि िा डडेिो िगाउने चिन 

- िम्र्पर्ु जनिङ्र्ा बन जङ्गि िा 
आलश्रत 

- ववकाि लनिाुर्का काििे बढाएको जोन्त्खि 

- वदृ्धबदृ्धा, बािबालिका, अर्ाङ्गता भएको 
जनिङ््र्ा 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

३६ 

आगिालग िध्र्ि (२) 

- बढ्दै गएको िप्खा र्ाि  

- िािान्त्जक आलथुक िङ्कटािरनता 
- जनचेतनाको किजोर अवस्था 

उच्च  

(३) 

उच्च  

(३) 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

३६ 

बाहढ िध्र्ि (२) 

- नदी हकनारिा बढेको अलतििर्  

- िालथल्िो जिािार क्षेििा जान ेर्हिरो  

- बाढीको जोन्त्खिर्पि ठाउँिा बिेको बस्ती  

- ववकाि लनिाुर्का काििे बढाएको जोन्त्खि 

- वदृ्धबदृ्धा, बािबालिका, अर्ाङ्गता भएको 
जनिङ््र्ा 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

िध्र्ि  

(२) 

 

िध्र्ि  

 

२४ 

खडेरी िध्र्ि (२) िध्र्ि  िध्र्ि  िध्र्ि  िध्र्ि  
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  ववर्द िंकटािरनता 
(Vulnerability) 

आववृि 
(Frequency) 

गन्त्म्भर्तुा 
(Intensity

) 

प्रभाव 
(Impact) 

जोन्त्खि 

(Impact) 

- जिवार्पिा आएको र्ररवतुन  

- बनजङगि फडालन 

- खपकप िो बिौटे ढपङ्गा लिलिर्को िाटो 
- आगिालग र डडेिो 
- जनचेतनाको स्तर 

(२) 

 

(२) 

 

(२) 

 

 

१६ 

िावािपरी िध्र्ि (२) 

- जिवार्पिा आएको र्ररवतुन  

- किजोर िािान्त्जक आलथुक अवस्था 
- जनचेतनाको स्तर 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

(२) 

िध्र्ि  

(२) 

 

िध्र्ि 

१६ 

चट्र्ाङ िध्र्ि (२) 

- जिवार्पिा आएको र्ररवतुन  

- शिरीकरर् र ववद्यपतीकरर्को ववस्तार 

- राम्ररी अलथुङ नगररनप 
- कि गपर्स्तरीर् ववद्यपतीर् िािानिरूको 

प्रर्ोग 

- जनचेतनाको किी 

िध्र्ि 

 (२) 

 

उच्च  

(३) 

िध्र्ि  

(२) 

 

िध्र्ि 

 

२४ 

कोलभड १९ उच्च (३) 

- उच्च िंिािक भाइरि  

- किजोर स्वास्थ र्ूवाुिार र तर्ारी 
- िाविानीका उर्ार्िरूको किजोर र्ािना 
- जनचेतनाको किजोर स्तर 

- िािान्त्जक आलथुक िङ्कटािरनता 
- उच्च जोन्त्खि ििूििा रिेको जनिं्र्ा 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च  

(३) 

 

उच्च 

५४ 

िावािपरर िध्र्ि (२) 

 

िध्र्ि  

(२) 

 

उच्च  

(३) 

 

ररू्न (१) १२ 

हििर्ात िध्र्ि (२) 

 

िध्र्ि  

(२) 

 

िध्र्ि  

(२) 

 

िध्र्ि 
(२) 

 

१६ 

 

2.६ िम्भाव्र् प्रकोर् प्रभाव आँकिन तथा नक्शाङ्कन  

तालिका ८: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको िम्भाव्र् प्रकोर् आँकिन तथा नक्शाङ्कन 

Jf8f Kf|sf]k Hff]lvddf 

/x]sf 

tTjx? 

Hff]lvddf /x]sf 

tTjx?nfO
{
 

k|sf]ksf] c;/ 

Hff]lvddf /x]sf 

tTjx?n] 

;+s6fled 'vtfnfO
{
 

k '/\ofP/x]sf] of]ubfg 

;fdgf 

/0fgLlt 

;|f]tx?sf] 

k|of]u 

;+s6fled 'vtf 

/ Ifdtfsf 

tTjx? 
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!–५ Ef'sDk • ;a
}
 3/w '/L / 

dflg;x? 

• vfg]kfgL 

d'n 

/ ljt/0f 

k|0ffnL 

• ef
}
lts 

;+/rgfx?M 

;8s, ;+rf/, 

:jf:Yorf}sL, 

ljBfno, 

ahf/ / 

hLljsf]kfh{g 

sf If]qx? 

• Df[To ' 

• 3fOt] \ 

• lj:yflkt 

• 3/ / 

k'jf
{
wf/x/sf] 

Ifo 

• 3/x? e'sDk k|lt/f]wL 

gafOg ' 

• v 'nf If]qsf] cjwf/0f 

9-F9- 

• ;Lk / Ifdtfsf] sdL 

x 'g ' 

• k/Dk/fut wf/0f x 'g ' 

• Ps cfk;df hf]l8P/ 

3/x? agfOg ' 

• xNnf ug]{ / 

;xof]u 

dfUg] 

• 11-
T 

7fpFlt

/ 

efUg] 

• sdfPsf] 

k
}
;f 

•

 

;+3;+:

yf T 

;/sf/af6 

;xof]u 

• Dffgj 

• Eff
}
lts 

• Wff/0ff 

• cfly
{
s 

४-५ Vf8]/L v]tLkftL, 

kmnkm'n, 

gub]afnL

,kz'kfng 

pTkfbg gx'g] l+;rfOsf] k|aGw gul/g ' 

j
}
slNks sd kfgLaf6 

pTkfbg x'g] v]tL gul/g' 

kfOkaf6s]

xL hdLgdf 

l;rfO ug]{ 

:yfgLo:t/d

f pknAw 

;fdfu|L 

K|ffs[lt

s 

cfly{s 

Eff}lts 

!–५ cfunfuL 3/ / dflg;x? 

ef}ltsM 

ljBfno,vfg]kf 

gL ljt/0f, 

ljB't cfk'lt{ 

• DfTo 

• ;ff_;t]\ 

• ljT-Errlkff 

• 3/ / ;fdfu|L 

• Kfz 'kfng 

k
}
;fsf] cefjj 

l91TR
-
9
- -

crziQTrr4
-
9sf] 

sdL 

cfuf]  

lgefpg], 

5f]k]/ 

/fVg] 

xfjfx'/Lsf] 

;dodf 

cfuf]sf] 

k|of]u gug]
{
 

/ ePsf] klg 

36fpg], 

lgefpg] 

Xl/of] 

TErrur,ru 

kaf6 kfgL, 

df6f] 

• Dffgj 

• Eff
}
lts 

• Wff/0ff 

cfly
{

s 

!–५ Dfxfdf/L Dflg;x?, 

kfgLsf 

;|f]t 

hlG8;, Go 'df]lgof, 

emf8fkfvfnf, d [To ' 

;/;kmfO af/]df hfu?s 

gx'g ' 

Jf:tL jl/kl/ kmf]xf]/ 

g/fd|f] b'u
{
Gw 

aiff
{
tdf kfgLsf ;|f]tx? 

Kmf]xf]/ x'g ' 

?9LjfbL ;f]raf6 u|l;t 

clxn];Dd 

klg 

k/Dk/fut 

z
}
nLdf 

pkrf/ 

e
}
/xg ', 

:yfgLo 

h8La'6L, 

wfdLemfFqm

L sf] 

k|of]u 

• Dffgj 

• Wff/0ffut 

• cfly{s 

 

2.७ िम्भाववत ववर्द जोन्त्खि ववशे्लषर्  

तालिका ९: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको िम्भाव्र् ववर्द जोन्त्खि ववश्लेषर् 

 
dlxgf 

वडा 

स्थान 

मानवीय 

Iflt 

भौगतक Iflt आगथुक 

Iflt 

सामगजक 

प्रभाव 

स्वास््य प्रभाव k':6\ofOsf] 

cfwf/ 

बाढी 

२०७८ अिोज 

२०७९ भदौ 
 

!, @  ! जलिन कटान, 
दाउरा बगार्ो 

२० िाख  दाउरा, घर 
र बाटो 
ववनाि 

- िािपहि
क 
छिफ
ि 

आिलािी 
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२०६४ 

२०७३ 
२०७८ फाल्गपन 

१,२,४ १ १५-२० गाई 
 

७० 
िाख 

जङगि 
ववनाि - िािपहिक 

छिफि 

   ५-६ घर     

       

र्गिरो 

२०४५ 
२०६५ 

२०७८ 
 

२,५  १० 
३० घर 
५०-६० गाई 
४०० रोर्नी 
खेत 

५ 
करोड 

जङगि 
ववनाि 

र्ातार्त 

घाइते, चोट, 
िानलिक 
तनाव 

िािपहिक 
छिफि 

खडेरी 

वषेनी १, ५ - खेत बाँझो 
१५ 
िाख 

खेत 
बाँझो कप र्ोषर् 

िािपहिक 
छिफि 

जङिली जनावर आतंक 

वषेनी िबै 
- ९ जना 

घाइते 

१० 
िाख खेत बािी 

नष्ट 

िानलिक 
तनाव 

अर्ाङ 

िािपहिक 
छिफि 

िावािुरी 

२०७६ १,४,५ 
-  स्कप ि तथा 

घरका 
हटनिरु 
उडाएको 

१५ 
िाख रुख 

ढिेको 
िानलिक 

तनाव 
िािपहिक 
छिफि 

गिमर्ात 

२०७४  २ 
 

४ 
- २० 

िाख - 
घाइते िािपहिक 

छिफि 

 
 

dlxgf 
वडा 

स्थान 

मानवीय 

Iflt 

भौगतक Iflt आगथुक 

Iflt 

सामगजक 

प्रभाव 

स्वास््य प्रभाव k':6\ofOsf] 

cfwf/ 

वाइरल फ्लप 

२०५४ 

 
१ १० - - ३० घर वबरािी, ितृ्र्प िािपिक 

छिफि 

दादपरा 

 - - - - - कप र्ोषर् िािपहिक 
छिफि 

झाडार्खािा 

२०५८ ४, ५ ७ 
- - २५-३० घर कप र्ोषर् छिफि 
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कप र्ोषर् 

२०७९ िबै वडा १ - ५० िाख भेदभाव वबरािी, रोग छिफि 

कोववड १९ 
२०७७-२०७९ िबै वडा १ - ५० िाख  भेदभाव, 

िांक्षर्ा 

स्वािप्रस्वाििा 
ििस्र्ा 

छिफि 

  

 

2.८ ववर्द्को अनपिालनत र्ररदृष्र् 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको बिपप्रकोर्को अवस्थािाइु िेदाु भूकम्र्, बाढी, िडक दपघुटना, आगिागी,  िावािपरी,  
कोलभड १९ ििािारी, जस्ता ववर्द एवि ्ििािारीजरर् स्वास््र् िंकटको जोन्त्खि देन्त्खरछ । छिफिबाट 
गररएको िङ्कटािरनता तथा क्षिता ववश्लेषर्बाट प्रत्रे्क वषु दोिोरररिने बाढीबाट िाि १५०० घरिपरी 
उच्च जोन्त्खििा रिेको देन्त्खएको छ भने ७५०० जनिङ््र्ािाइु प्रत्र्क्ष प्रभाव र्ने देन्त्खएको छ । 
भूकम्र्को प्रभाव र्ो भरदा व्र्ार्क िपनिक्छ, भने कोलभडजस्ता ििािारीजरर् ववर्द्को प्रभाव अझ िेरै 
ववस्तार िपनिक्ने देन्त्खरछ । ववर्द बाट  गाउँको िगभग १२ प्रलतशत जनिङ््र्ा प्रभाववत िपँदा िंवेदनशीि 
तथा जोन्त्खििा रिेको ििूिको अनपिालनत जनिङ््र्ा तालिका १० हदइएअनपिार िपनिक्ने आँकिन 
गररएको छ । प्रलतकारु्का िििा उि िंवेदनशीि ििूििा रिेको जनिङ््र्ािाई प्राथलिकता राखेर 
उनीिरूको ववशेष आवश्र्कता र िंरक्षर्को प्रवरि गनपुर्दुछ र ववषर् के्षिगत र्ूवुतर्ारीिा र्ि ैअनपरुर् 
तर्ारी गनपुप्दछ ।  

तालिका १०: िंवेदनशीि एवि ्जोन्त्खििा रिेको ििूि र र्ररवारको वडागत जनिङ््र्ा  

जोन्त्खििा रिेको 
तथा िंवेदनशीि 
ििूि 

१ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

५ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

१५ वषु िपलनको 
जनिङ््र्ा 

६५ वष ुिालथको 
जनिङ््र्ा 

अर्ेन्त्क्षत गभवुती 
जनिङ््र्ा 

अर्ाङ्गता भएको 
जनिङ््र्ा 

प्रभाववत िपनिक्ने 
अनपिालनत 
जनिङ््र्ा 

१५९ ७१२ २१४३ ३६७ १९३ ८६४ 

 

बाढी तथा भूकम्र् जस्ता ववर्द्को अवस्थािा िडकिरू अवरुद्ध िपरछन ्। ववद्यपत तथा िचार िंरचनािरूिा 
क्षलत भएर िेवा अवरूद्ध िपन र्पग्छ । खोज उद्धारका िालग िूचना आदान प्रदानिा ििस्र्ा िपरछ । 
िडक अवरूद्ध िपँदा घाइतेिरूको उद्धार र उर्चारिा ििस्र्ा िपनका िाथै िानवीर् ििार्ता िािग्रीिरू 
प्रभाववत ििपदार्िम्ि र्पर् र्ाउन र ििार्ताकिीिरू त्र्िाँ र्पग्न निक्ने अवस्था आउँछ । भूकम्र्को 
ििर्िा घरिरू ध्वस्त िपरछन । भूकम्र्, बाढी तथा डपवानको ििर्िा ठूिो जनिङ््र्ा ववस्थावर्त िपने 
िपँदा बिोबािको प्रवरि गनपुर्ने िपरछ । ििािारीजरर् ववर्द  लछटो फैिनपका िाथै प्रत्र्क्ष िानव 
स्वास््र्िा अिर र्ने िपँदा दैलनक जनजीवन नराम्ररी प्रभाववत िपन र्पग्छ । र्स्तो र्ररन्त्स्थलतिा िकेिम्ि 
तत्काि र प्रभावकारी रूर्िा स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्न तथा िानवीर् ििार्तािा जपट्नप, िंिलित 
एवि ् घाइतेिरूको तत्काि उद्धार गरी जीवन रक्षाको िालग उर्चारको प्रवरि गनप,ु प्रभाववत तथा 
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ववस्थावर्तिरूिाइु िानवीर् ििार्ता उर्िधि गराउनप र जनजीवन ििश: िािारर् अवस्थािा ल्र्ाउन 
र्िि गनप ु  गाउँर्ालिकाको प्राथलिक दालर्त्व िपरछ । र्िको िालग आवश्र्क र र्र्ाुप्त र्ूवुतर्ारीको 
जरूरत र्दुछ ।  

२.९  गाउँर्ालिकाको क्षिता ववशे्लषर् 
 

ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकटको प्रभावकारी प्रलतकारु्, र्र्ाुप्त र्ूवुतर्ारी र ववर्द र्लछको र्ररन्त्स्थलतिाइु 
र्थाशीघ्र ििारर् अवस्थािा फकाुउन तथा ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर्का गलतववलििरू िंचािन गनु 
आवश्र्क र्ने िंस्था, िंरचना, नीलत, कानून, र्ोजना, र्ूवाुिार, भौलतक स्रोत िािन, प्राकृलतक स्रोत, 

िािान्त्जक स्रोत, आलथुक स्रोत र िानवीर् स्रोतको ववद्यिान अवस्थाको िेखाजोखा र  गाउँको ववर्द 
प्रलतकारु् क्षिता िपदृढ गनुको िालग  गाउँर्ालिकाको क्षिता अलभववृद्धको आवश्र्कता ववश्लेषर् तालिका 
११ िा प्रस्तपत गररएको छ ।  

तालिका ११: खार्पुनाथ गाउँर्ालिकाको क्षिता ववश्लषेर् 

के्षि अवस्था ववशे्लषर् आवश्र्कता ववशे्लषर् 

कानून, 

नीलत 
र्ोजना 

- ववर्द जोन्त्खि रर्ूनीकरर् तथा 
व्र्वस्थार्न ऐन तर्ार नभर्को 

- राित कोष िञ्चािन िम्बरिी 
कार्ुववलिको कर्ुर्ोजना नबनेको 

-  गाउँर्ालिका को स्वास््र् नीलत एवि ्
स्वास््र् ऐन बनेको, 

-  गाउँ ववर्द र्ूवतुर्ारी तथा प्रलतकार्ु 
र्ोजना बरने िििा रिेको । 

- ऐन एवि ्कार्ुववलि स्वीकृत गरी 
कार्ाुरवर्निा ल्र्ाउनप र्न,े 

- स्वास््र् नीलत एवि ्ऐन बनाउनप र्ने, 
- ववर्द राित िम्बरिी िार्दण्ड बनाउनप 

र्ने,  

- ववर्द जोन्त्खि रर्ूनीकरर् एवि ्
व्र्वस्थार्न नीलत तथा कार्ुर्ोजना 
बनाउनप र्ने, 

- जोन्त्खि िूचूलचत क्षेिगत ववकाि र्ोजना 
बनाउनप र्ने । 

िंस्था 
एवि ्
िंरचना 

- स्थानीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 
गठन भएको, 

- वडा स्तरीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 
गठन भएको, 

- जिवार्प र्ररवतुन तथा ववर्द 
व्र्वस्थार्न ववषर्गत िलिलत गठन 
भएको,  

-  गाउँर्ालिकािा ववर्द व्र्वस्थार्न 
िम्र्कु अलिकृत तोहकएको, 

-  गाउँर्ालिका तििा रपत प्रलतकार्ु टोिी 
गठन भएको । 

- खोज उद्धार, प्राथलिक उर्चार, ववर्द 
िेखाजोखा कार्ाुदि गठन गनपुर्ने, 

-  गाउँ आर्त्कािीन कार् ुिञ्चािन केरर 
स्थार्ना गनपुर्ने, 

- जनप्रलतलनलि र किुचारीिाइु 
अलभिपखीकरर् गनपुर्ने । 

- वडा तििा रपत प्रलतकार्ु टोिी (RRT) 

गठन गनपुर्ने । 

र्ूवु िूचना 
तथा ववर्द 
िूचना 
व्र्वस्थार्न 

-  गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िम्बरिी 
हडन्त्जटि प्रोफाइि तर्ार भएको, 

-  गाउँ र्ाश्वुलचि बने तार्लन िेरै क्षिे 
नििेटीएको  

-  गाउँको स्वास््र् प्रोफाइििा स्वास््र् 
िंकटिाइु िम्बरिी वववरर् र्लन ििावेश 
गनपुर्ने  
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- स्वास््र् िम्बरिी हडन्त्जटि प्रोफाइि 
तर्ार भएको, 

-  गाउँको ववर्द जोन्त्खि एवि ्स्वास््र् 
िंकट िम्बरिी अध्र्र्न नक्शाङ्कन 
नभएको । 

-  गाउँ आर्त्कािीन कार् ुिञ्चािन केरर 
िञ्चािन नभएको,  

-  गाउँ प्रोफाइििा प्रिपख प्रकोर् तथा 
ववर्द िम्बरिी वववरर् ििावेश गनपुर्ने 
। 

-  गाउँर्ालिकािा आर्त्कािीन कार् ु
िञ्चािन केरर स्थार्ना गरी िञ्चािन 
गनपुर्ने 

 

र्ूवाुिार 
तथा  
भौलतक 
श्रोत 
िािन 

-  गाउँर्ालिकाको कप नै र्लन वडा िा िडक 
नर्पगेको 

- िबै वडािा ववद्यपत नर्पगेको,  

- िबै वडा र घरिपरीिा खानेर्ानी र्पगेको,  

- िबै वडा र घरिपरीिा िरिफाइु िपवविा 
र्पगेको, 

-  गाउँिा ६ वटा ववद्यािर् रिेको, 
-  गाउँिा रिेका स्वास््र् िंस्थािरू 

(िािपदालर्क िन्त्स्र्टि – १, स्वस््र् चौकी  
– ४, स्वास््र् इकाई – ६, आिारभूत 
स्वास््र् केरर – २, बलथुङ् िेरटर – ६), 

-  गाउँर्ालिकािा १ वटा एम्बपिेरि रिेको, 
-  गाउँर्ालिकािा दिकि नभर्को ।  

- िबै वडािा िडक िंजाि िँग जोहडन 
र्िि गुनप र्ने   

- वबिपत र्पर्ाुउन र्िि गनपु र्न े

- आर्त्कािीन आश्रर्स्थि बनाउन िहकने 
िािपदालर्क भवन तथा खपिा ठाउँिा 
िडक, खानेर्ानी र िरिफाइु र्ूवाुिार 
लनिाुर् गनपुर्न,े 

- प्रत्र्ेक वडािा िािारर् खोज उद्धारका 
िािग्रीिरू, प्राथलिक उर्चार एवि ्
स्वास््र् एवि ्व्र्विगत िपरक्षाका 
िािग्रीिरू  तर्ारी राख्नपर्ने । 

प्राकृलतक 
श्रोत 

- वनक्षेि  रिेको 
- खपिा चउर रिेको  

- नदीनािा रिेको 
- र्ानीका िपिान रिेको 
- ढपङ्गाखानी रिेको 
- बाँिघारी रिेको 

- र्ानीका िपिान ताि र्ोखरी र वन क्षेिको 
िंरक्षर् गनपुर्न े

- आर्त्कािीन आश्रर्स्थि बनाउन िहकने 
खपिा ठाउँको र्हिचान गरी िडक 
खानेर्ानी र िरिफाइु र्ूवाुिारिरूको 
तर्ारी गनपुर्ने । 

िािान्त्जक 
श्रोत 

- आिा ििूि 

- टोि िपिार 

- र्पवा िंस्था 
- बाि क्िब 

- िािपदालर्क भवन 

- ििकारी 
- िािान्त्जक िंघ िंस्था 

- िािान्त्जक िंस्था तथा स्रोतिरूिाइु  
ववर्द रर्ूनीकरर् तथा र्ूवुतर्ारीिा 
िंिग्न गराउने र र्ररचािन गने नीलत र 
कार्ुिि बनाउनप र्ने ।  

- िािान्त्जक िंस्थािरूको िंर्रि बनाइु 
उनीिरूको श्रोतिाइु एहककृत रुर्िा 
र्ररचािन गनपुर्न े

- िािान्त्जक िंस्थािरूको ववर्द व्र्वस्थार्न 
तथा प्रलतकार् ुक्षिता बढाउनपर्न े

आलथुक 
श्रोत 

- बैंक 

- ििकारी 
- बचत ििूि 

- ववर्द कोष 

- र्ाररवाररक बचत 

- नीलत तथा प्रहिर्ा तर् गरी आलथुक 
क्षेििाइु ववर्द जोन्त्खि रर्ूनीकरर्िा 
िगानी गने र श्रोत र्ररचािन गनपुर्न े

- ििकारी िंस्था तथा बचत ििूििे 
आफ्ना िदस्र्िरूका िालग आर्त्कािीन 
ििार्ता कोषको प्रवरि गनपुर्ने 
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- बीिा कम्र्नीिरूिँग ििरवर् गरी ववर्द 
बीिाको शपरूवात तथा प्रविुन गनपुर्ने 

िानवीर् 
श्रोत  

- उद्धार तथा िपरक्षा किी 
- प्राथलिक उर्चारक 

- भूकम्र् प्रलतरोिी घर बनाउन िक्ने 
लिस्त्री -  

- अस्थार्ी आवाि लनिाुर् गनु िक्ने 
जनशवि  

- ववर्द िम्बरिी तालिि हदनिक्ने  -  

-  गाउँर्ालिकािा रिेको जनशवििाइु 
िंगहठत रूर्िा ववर्द प्रलतकार्ु र 
र्ूवुतर्ारीिा र्ररचािनको िालग तर्ारी 
गनपुर्ने 

- वडा तििा ववर्द प्रलतकार्ु टोिी तर्ार 
गरी तालिि हदएर प्रथि िािपदालर्क 
उद्धारक (First Community Responder) 

तर्ार गनपुर्ने  

- भूकम्र् प्रलतरोिी घर बनाउन िक्ने 
जनशवििाइु िंगहठत गरी क्षिता 
अलभववृद्ध गनपरु्ने । 

- वडा तििा स्वास््र् िंस्थािँग ििरवर् 
गरी प्राथलिक उर्चार टोिी तर्ार 
गनपरु्ने 

- ववर्द िेखाजोखा गनुिक्ने जनशवि वडा 
तििा तर्ार गनपुर्ने 

- प्रत्र्ेक वडािा स्वास््र् िंस्था अरतरगत 
रपत प्रलतकार्ु टोिी (RRT) गठन गनपुर्ने । 

  

2.१० ववषर्के्षि तथा कार्ु न्त्जम्िेवारी 
 

 गाउँर्ालिकािे ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा र कार्ाुरवर्नका िालग ववश्ववर्ार्ी तथा 
राविर् तििा भएका ववषर्गत के्षिको अभ्र्ाि, स्थानीर् आवश्र्कता र  गाउँर्ालिकाको िंस्थागत 
िंरचना अनपिार र्ाँचवटा ववषर्गत के्षि लनिाुरर् गररएको छ । ववषर्गत के्षिको न्त्जम्िेवारी देिार् 
बिोन्त्जि रिको छ ।  

तालिका १२: ववषर्गत क्षेि र र्िको नेततृ्व 

िि ं ववषर्गत के्षि नेततृ्व 

१ ििरवर्, खोज तथा उद्धार ववषर्गत के्षि अध्र्क्ष –  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 
२ प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् तथा र्ोषर् 

ववषर्गत के्षि 

िंर्ोजक - िािान्त्जक ववकाि ववषर्गत िलिलत 

३ आर्त्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर 
खाद्य िािग्री  एवि ्बरदोबस्ती ववषर्गत 
के्षि  

िंर्ोजक - वातावरर् तथा ववर्द व्र्वस्थार्न 
ववषर्गत िलिलत 

४ खानेर्ानी िरिफाइु तथा स्वस्छता 
प्रवदु्धन ववषर्गत के्षि 

िंर्ोजक - िािान्त्जक ववकाि ववषर्गत िलिलत 

५ आर्त्कािीन िंरक्षर् तथा लशक्षा 
ववषर्गत के्षि 

िंर्ोजक - िािान्त्जक ववकाि ववषर्गत िलिलत 
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६ ववर्द िेखाजोखा एवि ्िूचना 
व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 

िंर्ोजक - वातावरर् तथा ववर्द व्र्वस्थार्न 
ववषर्गत िलिलत 

७ जीववकोर्ाजुन, र्पनस्थाुर्ना तथा शीघ्र 
र्पनिाुभ ववषर्गत के्षि  

िंर्ोजक - र्ूवाुिार ववकाि ववषर्गत िलिलत 

 

2.१०.1 ििरवर्, खोज तथा उद्धार ववषर्गत के्षि 
 

 गाउँर्ालिका के्षििा कप नै र्लन ववर्द्को घटना वा स्वास््र् िंकटको न्त्स्थलत िपनािाथ तत्काि प्रलतकारु्िा 
जपटेर िानवीर् जीवन रक्षा तथा िम्र्विको िपरक्षा गरी जनजीवन िािारर् अवस्थािा ल्र्ाउनप र्ने िपरछ 
। र्िका िालग  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतको अध्र्क्षको िैलिर्ति े ववर्द प्रलतकारु्को िम्र्ूर्ु 
नेततृ्व  गाउँ प्रिपखिे गनपुर्दुछ । ववर्द्को र्ररन्त्स्थलतिा एकालतर अरर् ववषर्गत के्षिका िाथै  
गाउँर्ालिका िातितका स्रोत िािन र िब ैिंर्रििरू प्रलतकारु्का िालग र्ररचािन गनपुर्दुछ । ववर्द्को 
प्रभाव अनपिार बाह्य ििर्ोगको िालग  गाउँर्ालिकालभि र बाहिर, न्त्जल्िा, प्रदेश तथा केररीर् 
लनकार्िरूिम्ि ििरवर् गनपुर्दुछ । ववर्द र्ूवुतर्ारीका िालग िरोकारवािा लनकार्िरूिँग लनररतर 
ििरवर् र ििकारु् गने तथा ववर्द्को ििर्िा ववर्द प्रभाववत ििपदार्िा तपरूरत खोज उद्धार, प्राथलिक 
उर्चार र राित ववतरर्को िालग ििरवर् गने, ववर्द प्रभाववतिरूको र्हिचान गरी र्ररचर्र्ि उर्िधि 
गराउने, िालनिको ितृ्र्प भएिा िनाखत गरी शव व्र्वस्थार्न (वा िस्तारतरर्) को प्रवरि लििाउने 
र र्िको िालग ििर्ि ैआवश्र्क र्ूवतुर्ारी गनप ुििरवर्, खोज तथा उद्धार के्षिको िप्र् काि िो । 
र्ि ववषर्गत के्षिको नेततृ्व  गाउँ प्रिपखिे गदुछन ्।  गाउँर्ालिकािा रिेका िपरक्षा लनकार्, नेर्ाि 
रेडिि िोिाइटी लनजी के्षिका प्रलतलनलि र अरर् िब ैववषर् के्षिका िंर्ोजनकिरू र्ििा िदस्र् रिरछन ्
।  गाउँर्ालिकाका प्रिपख प्रशािकीर् अलिकृत र्ि ववषर्गत के्षिको िदस्र् िलचवको रूर्िा रिरछन ्। 

2.१०.२ प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् तथा र्ोषर् के्षि 
 

ववर्द्को ििर्िा खोज उद्धार कारु्िँगै घाइतेिरूको जीवन रक्षाको िालग प्राथलिक उर्चार िेवा आवश्र्क 
र्दुछ । त्र्िर्लछ गम्भीर प्रकृलतका घाइतेिरूको िालग थर् उर्चारको प्रवरि गनपु र्दुछ । प्रभाववत 
ििपदार् तथा आश्रर्स्थििा स्वास््र् िेवािाइु लनररतरता हदनप र्ने िपरछ । ििािारीजरर् ववर्द तथा 
स्वास््र् िंकटको ििर्िा स्वास््र् के्षिको प्रिपख भूलिका िपरछ । ववर्द प्रभाववत ििपदार्का बािबालिका 
बदृ्धबदृ्धा गभुवती तथा दपि खपवाउने आिािरूको िालग थर् र्ोषर्र्पि खानाको आवश्र्कता र्दुछ ।  
गाउँको स्वास््र् िंरचना र क्षिताको र्ररचािन गरी प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् िेवा र र्ोषर्को प्रवरि 
गनप ुर्ि ववषर्गत के्षिको प्रिपख न्त्जम्िेवारी िो । िाथै र्ि ववषर्गत के्षिि ेकोलभड-१९ िगार्तका 
ििाव्र्ािीको िंििर्, स्वास््र् िंकटको रोकथाि, लनर्रिर् र व्र्वस्थार्नको कारु् ििेत गनेछ । 
र्ि ववषर्गत के्षिको नेततृ्व  गाउँर्ालिकाको िािान्त्जक ववकाि िलिलतको िंर्ोजकिे गदुछन ्भने  
गाउँर्ालिकाको स्वास््र् शाखा प्रिपख िदस्र् िलचव रिरछन ्।  गाउँर्ालिकािा  रिेका स्वास््र् िंस्था 
तथा अस्र्ताििरू र स्वास््र् तथा र्ोषर्को के्षििा काि गने  िंस्थाका प्रलतलनलििरु र्ि ववषर्गत 
के्षिका िदस्र्को रुर्िा रिरछन ्। 

2.१०.३ आर्त्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य िािग्री  एवि ्बरदोबस्ती ववषर् के्षि 
 



 

  14  
 

 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

 गाउँर्ालिका के्षििा कप नै र्लन ववर्द्को घटना वा स्वास््र् िंकटको न्त्स्थलत िपनािाथ त्र्िबाट ववस्थावर्त 
तथा प्रभाववत भएकािरुिाइु बस्नको िालग आश्रर्स्थि र आश्रर्स्थििा बिेका वा ििपदार्ि ैरिेका 
प्रभाववतिरूिाइु चािि, दाि, नपन, तेि आहद खाद्य िािग्री उर्िधि गराउने, खानेकप रा र्काउनको 
िालग आवश्र्क प्रवरि लििाउने ओढ्ने ओछ्र्ाउने िगार्तका गैर खाद्य िािग्री एवि ्िगाउने कर्डाको 
प्रवरि गने । ििािारीजरर् स्वास््र् िंकटको ििर्िा क्वारेन्त्रटन एवि ्आइिोिेिन केररको व्र्वस्थार्न 
गने, खोज उद्धार,  राित एवि ्स्वास््र् िािग्रीिरूको खररद तथा भण्डारर् एवि ्ढपवानीको व्र्वस्था 
गने, ववर्द िेखाजोखा िगार्तका कािको िालग आवश्र्क बरदोबस्ती लििाउने र्ि ववषर् के्षिको िप्र् 
न्त्जम्िेवारी िो । र्ि ववषर्गत के्षिको नेततृ्व वन वातावरर् तथा ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतको 
िंर्ोजनकि ेगदुछन ्भने ववर्द व्र्वस्थार्न िम्र्कु अलिकृत िदस्र् िलचवको रुर्िा रिरछन ्।  

2.१०.4 खानेर्ानी, िरिफाई तथा स्वस्थता प्रवदु्धन ववषर् के्षि 
 

ववर्द र्िात प्रभाववत ििपदार्िा खानेर्ानी तथा िरिफाइुका र्ूवाुिारिरूिा क्षलत र्पग्छ । ववस्थावर्तिरूिे 
आश्रर् लिएको आश्रर्स्थििा खानेर्ानी र िरिफाइको उलचत र र्र्ाुप्त प्रवरि गनपु र्दुछ । ववर्द्र्लछ 
िरिफइु र स्वच्छताको उलचत प्रवरि नभएिा ववलभरन ििािारी फैलिन िक्छ । ववर्द प्रभाववतिरूको 
िालग स्वच्छ र र्र्ाुप्त खानेर्ानी तथा िरिरफाइको प्रवरि गनपु, ववर्द प्रभाववत ििपदार् तथा अस्थार्ी 
आश्रर्स्थि वा क्वारेन्त्रटन र आइिोिेिन केररिरुिा खानेर्ानी एवि ्िरिफाइुको प्रवरि तथा स्वस्थता 
प्रविुन गनपु, प्रभाववतिरूको िालग िार्दण्ड अनपिारको िरिफाइु तथा स्वस्थता प्रविुनका िािग्रीिरूको 
िपलनन्त्िता गनपु,  ववर्द्जरर् घटनाबाट लिजुना भएका फोिोरिरू िरिफाई गनपु, िरेका र्शपर्ंक्षीिरूको 
व्र्वस्थार्न गनप,ु व्र्विगत िरिफाईको िालग स्वच्छता िम्बरिी िरिािानिरू (जस्तैैः िाईन्त्जन हकट, 
वर्र्पष, क्िोररन, डस्टववन, आहद) उर्िधि गराउने, ववर्द बाट क्षलत भएका खानेर्ानी तथा िरिफाइुका 
र्ूवाुिारिरू र्पनस्थाुर्ना गनु ििर्ोग गनपु र्ि ववषर्गत के्षिको िप्र् न्त्जम्िेवारी िो । खानेर्ानी 
िरिफाई तथा स्वस्थता प्रवदु्धनको के्षििा काि गने िंस्थाका प्रलतलनलििरू र्ि ववषर्गत के्षिको िदस्र् 
रिरछन ्। 

2.१०.५ िंरक्षर् तथा आर्त्कािीन लशक्षा ववषर् के्षि 
 

ववर्द्को घटना र्लछ र्ररवारिरू ववस्थावर्त िपरछन ्। कलतर्र् बािबालिकाि ेअववभावक गपिाउँछन ्। 
र्स्तो अवस्थािा िहििा र बािबालिकािालथ हिंिा बढ्छ । खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािा िेरै ववद्यािर्िरू 
बाढी, आगिागी, चट्र्ाङ् जस्ता प्रकोर्को जोन्त्खििा छन ्र ववगतिा र्लन प्रभाववत िपँदै आइरिेका छन ्
। २०७२ िािको भूकम्र्बाट र्लन थपप्रै ववद्यािर्िरूिा क्षलत र्पग्र्ो । र्ो भरदा ठूिो भूकम्र् आएको 
खण्डिा अलिकांश ववद्यािर्िा क्षलत र्पग्छ । कोलभड-१९ को ििािारीको कारर् िािो ििर्देखी ववद्यािर्िरू 
बरद छन ्। िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षिि ेववर्द् को ििर्िा हकशोरी, गभुवती िहििा, िपत्केरी, 
अर्ाङ्गता भएका व्र्वििरू, लशशप, बािबालिका, बदृ्धबदृ्धािरूिाई िंरक्षर् गने, उनीिरूको आवश्र्कता 
बिोन्त्जिका िरिािानिरू जस्तैैः िेनेटरी प्र्ाड, खेिकप दका िािान आहद उर्िधि गराउने, घरर्ररवारका 
िदस्र् गपिाएकािरू तथा ववर्द्का कारर् िलित व्र्वििरूिाई िनोिािान्त्जक र्रािशु िेवा हदने र 
हिंिािपि वातावरर् लिजुना गने जस्ता न्त्जम्िेवारी लनवाुि गनपु र्दुछ । ववद्यािर्िरू क्षलत भएिा वा 



 

  15  
 

 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

भौलतक उर्न्त्स्थलतिा ववद्यािर् िञ्चािन गने अवस्था नभएिा तत्काि शैन्त्क्षक लनररतरताको िालग 
वैकन्त्ल्र्क व्र्वस्था गने र िािारर् अवस्थािा र्िको िालग र्ूवुतर्ारी तथा िपरन्त्क्षत ववद्यािर् कारु्ढाँचािाइु 
कार्ाुरवर्न गनु ििर्ोग गने, वैकन्त्ल्र्क लिकाइु लनररतरताको िालग उर्र्पि ठाउँको र्हिचान गरी 
आवश्र्क िािग्रीिरूको तर्ारी गने, िपरन्त्क्षत लिकाइुको वातावरर् तर्ार गरी शैन्त्क्षक गलतववलििरूिाइु 
लनररतरता हदने, िंरक्षर् तथा लशक्षा के्षिको क्षलत र आवश्र्कताको िेखाजोखा गरी र्पनस्थाुर्न र 
र्पनलनुिाुर्िा ििर्ोग गने  र ववद्यािर् िाफुत स्वास््र् िंकट एवि ् ववर्द िपरक्षा िम्बरिी चतेना 
ििपदार्िा ववस्तार गनु ििर्ोग गने र्ि ववषर्गत के्षिको िप्र् न्त्जम्िेवारी िो ।  गाउँर्ालिकाको 
िािान्त्जक ववकाि िलिलतको िंर्ोजकिे र्ि ववषर्गत के्षिको नेततृ्व गदुछन ्भने लशक्षा शाखा प्रिपख 
िदस्र् िलचव रिरछन ् ।  गाउँर्ालिकािा रिेका िंरक्षर् तथा लशक्षा के्षििा काि गने िंस्थाका 
प्रलतलनलििरू र्ि ववषर्गत के्षिको िदस्र् रिरछन ्। 

   

2.१०.६ ववर्द िेखाजोखा एवि ्िूचना व्र्वस्थार्न ववषर् के्षि 
 

ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा व्र्वस्थार्न र्ोजना तजपुिा गनु ववर्द्िँग िम्बन्त्रित र अरर् िािान्त्जक 
आलथुक त्र्ाङ्कको आवश्र्कता र्दुछ । अझ ववर्द र्िात खोज उद्धार राित र प्रलतकारु्का काििरू 
अलघ बढाउन ववर्द्को िािारर् तथा ववषर्गत क्षलतको त्र्ाङ्क आवश्र्क र्दुछ । र्ि ववषर् के्षििे 
ववर्द्को क्षलत तथा नोक्िानीको िेखाजोखा गने र्ी िूचनािरूिाइु व्र्वस्थार्न गने र ववषर्गत के्षिका 
वववरर्िरू िम्बन्त्रित के्षििाइु उर्िधि गराइु र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तजपुिा र कार्ाुरवर्निा 
ििर्ोग गदुछ । वडा स्तरीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत, वडा कार्ाुिर् र स्थानीर् िपरक्षा लनकार्िँग 
ििरवर् गरी प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा गरी तत्काि ववर्द्को क्षलतको िूचना िंकिन गने िंर्रि 
ववकाि गने । क्षलतको प्रारन्त्म्भक िेखाजोखा तथा के्षिगत आवश्र्कता िेखाजोखा गनु गिृ िरिािर्िे 
तर्ार गरेको ववर्द िेखाजोखा िागुदशुनको आिारिा आवश्र्क फारि तर्ार गने र तालिि हदइु जनशवि 
तर्ार गने । क्षलतको िेखाजोखाको आिारिा प्रभाववतिरूको वगीकरर् गरी र्ररचर्र्ि उर्िधि गराउन 
स्थानीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिाइु ििर्ोग गने । ववर्द्का िूचनािरू  गाउँ आर्त्कािीन कारु् 
िञ्चािन केररिा व्वस्थार्न गने र लनिाुररत प्रहिर्ा बिोन्त्जि न्त्जल्िा, प्रदेश तथा केररीर् आर्त्कािीन 
कारु् िञ्चािन केररिा अदान प्रदान गने र्ि ववषर्गत के्षिको िप्र् न्त्जम्िेवारी िो । र्ि ववषर्गत 
के्षिको नेततृ्व वन वातावरर् तथा ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतको िंर्ोजनकि ेगनेछन भने स्थानीर् 
आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केरर िेने अलिकृत िदस्र् िलचवको रुर्िा रिनेछन ् । नेर्ाि रेडिि 
िोिाइटी िगार्त ववर्द िेखाजोखा के्षििा अनपभव भएका र स्वर्ि ्िेवक र्ररचानि गने क्षिता भएका 
स्थानीर् िंस्थािरू र्िका िदस्र्का रुर्िा रिनेछन ्। 

2.१०.७ जीववकोर्ाजनु, र्पनस्थाुर्ना तथा शीघ्र र्पनिाुभ ववषर् के्षि  
 

र्ि ववषर्गत के्षिि ेववर्द्को कारर् अवरूद्ध िपन र्पगेका अत्र्ावश्र्क िेवािरू (जस्तैैः िडक, ववद्यपत, 
खानेर्ानी, टेलिफोन) तत्काि िपचारू गने र त्र्स्ता िेवा प्रदान गने लनकार्का कार्ाुिर्िरूिा क्षलत 
र्पगेिा वैकन्त्ल्र्क व्र्वस्था गने, िािान्त्जक आलथुक र्ूवाुिार र अवस्थािाई चिार्िान बनाई जनजीवनिाई 
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िािारर् बनाउने न्त्जम्िेवारी लनवाुि गदुछ । ववर्द र्िात ववस्थावर्तिरूिाइु तत्काि अस्थार्ी आश्रर्स्थि 
व्र्वस्थार्न गनु तथा आवाि, खानेर्ानी, िरिफाइु िगार्तका अस्थार्ी र्ूवाुिार तर्ार गनु ििर्ोग 
गदुछ । त्र्िैगरी र्पनस्थाुर्नको चरर्िा स्थार्ी िंरचनािरू र्पनलनुिाुर् निपँदािम्िको िालग अस्थार्ी 
िंरचना तथा र्ूवाुिार तर्ार गने काि गदुछ । आर्त्कािीन अवस्थािा र्ूवाुिार क्षलत भएर आवतजावत 
अवरूद्ध भएिा िेवा िपचारू गनुका िालग तत्काि अस्थार्ी र्ूवाुिार तर्ार गने । प्रभाववत ििपदार्िम्ि 
राित तथा प्रलतकारु्को र्िपँच ििज बनाउन तत्काि अस्थार्ी र्ूवाुिारिरूको ववकाि गने ।  गाउँर्ालिकािे 
कप नै र्लन र्ूवाुिार लनिाुर् गदाु िार्दण्ड बिोन्त्जि र ववर्द िपरन्त्क्षत भएको िपलनन्त्ित गने । आर्त्कािीन 
प्रर्ोजनका िालग अस्थार्ी आश्रर्स्थि, त्र्ििा आवश्र्क खानेर्ानी तथा िरिफाइुका र्ूवाुिारिरू तर्ार 
गने । ववर्द बाट क्षलत भएका िंरचना तथा र्ूवाुिारिरूको र्पनलनिाुर् गदाु बिपप्रकोर्को जोन्त्खिबाट 
िपरन्त्क्षत स्तरीर् िार्दण्ड अनपिार भएको िपलनन्त्ित गने । र्ि ववषर्गत के्षिको काि ववर्द्को तत्कािको 
अवस्थादेन्त्ख र्पनलनुिाुर्को काि निहकँदािम्ि िािो ििर्िम्ि र्लन चल्न िक्छ र ववर्द व्र्वस्थार्नका 
चारबटै चरर्िा काि गनपरु्ने िपरछ । र्ि ववषर्गत के्षिको नेततृ्व र्ूवाुिार ववकाि िलिलतको िंर्ोजकिे 
गनेछन ्भने र्ूवाुिार ववकाि शाखा प्रिपख र्िको िदस्र् िलचवको रूर्िा रिनेछन ्। िालथ उन्त्ल्िन्त्खत 
ववषर्गत के्षिको नेततृ्व र िदस्र् िंस्थािरूको वववरर् अनपिूची-२ िा रान्त्खएको छ ।
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र्ररच्छेद तीन :  र्ूवतुर्ारी तथा प्रलतकार्ु र्ोजना 
3.1 िािारर् र्ूवतुर्ारी र्ोजना 
 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिका बिपप्रकोर्को जोन्त्खििा छ । ववर्द्को िम्भावना र त्र्िबाट िपनिक्ने जनिनको क्षलत कि गनु  र र्र्ाुप्त र्ूवुतर्ारी गरी ववर्द एवि ्
स्वास््र् िंकट प्रलतकारु् क्षिता िपदृढ गनु  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिे र्ूवुतर्ारीका ववलभरन गलतववलििरू लनर्लित रूर्िा गनपुर्ने िपरछ । ववर्द 
र्ूवुतर्ारी र ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्निाइु ववकािका गलतववलििरूिा जोडेर जोन्त्खिका स्रोतिरूको ररू्नीकरर् गदै प्रलतकारु्का िालग आिार तर्ार 
गनु िािारर् र्ूवुतर्ारीका रूर्िा देिार् बिोन्त्जिको कारु्र्ोजना तर्ार गररएको छ ।  

ि.ि.ं िािारर् र्ूवतुर्ारीका कार्िुरु ििर् स्थान र्ररिार् िप्र् न्त्जम्िेवारी 
१  गाउँर्ालिका स्तररर् आर्त्कािीन कारु्िञ्चािन केरर स्थार्ना गरी िञ्चािन 

गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

३ 

 

 गाउँर्ालिका स्तररर् आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केररिा िञ्चार एवि ्खोज 
उद्धार तथा प्राथलिक उर्चार िािग्रीको प्रवरि गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

४ 

 

 गाउँर्ालिकाका िब ैवडािा ििपदार्िा आिाररत खोज उद्धार कारु्दि गठन गने तत्काि वडा प्रत्रे्क 
वडािा  

वडा ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

५ प्रदेश र केररीर् तििँग ििरवर् िपने गरी ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् वेभ र्ोटुि 
ववकाि गरर िञ्चािन गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

६ ववर्द र्िातको आवश्र्कताको िेखाजोखाको िालग आिपलनक िूचना प्रववलिको 
उर्र्ोग गरेर रपत आँकिन प्रर्ािी प्रहिर्ा तर्ार गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

७ आर्त्कािीन अस्थार्ी आश्रर्स्थिको िालग  गाउँिा खपिा के्षि र्हिचान गने तत्काि  गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

८ प्रत्रे्क िावुजलनक, िरकारी र व्र्ाविालर्क भवनिा आर्त्कािीन लनकािी िागु 
(Evacuation Route)  र आर्त्कािीन भेिा िपने स्थान  (Assembly Point) छप ट्र्ाइु 
ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना तर्ार गने, गराउने 

२०८० 
अिार 

िब ै
िम्बन्त्रित 
िंस्थािरु 

 िम्बन्त्रित  कार्ाुिर् 
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९ वडािा भएका िािपदालर्क भवनिरूिा आर्त्कािीन अस्थार्ी आश्रर्स्थि तथा 
क्वारेन्त्रटन िञ्चािनको िालग िडक खानेर्ानी िरिफाइका र्ूवाुिार तर्ार गने 

२०८० 

अिोज 

र्हिचान 
गररएका 
स्थानिरू 

आवश्र्कता 
अनपिार 

र्ूवाुिार ववकाि 
शाखा 

१० प्रत्रे्क वडािा आर्त्कािीन आश्रर्स्थि तथा क्वारेन्त्रटन / आइिोिेिन िेरटर िा 
प्रर्ोग गनु िहकने िपरन्त्क्षत िािपदालर्क भवनको र्हिचान / लनिाुर् गने 

लनर्लित वडा प्रत्रे्क वडािा 
कन्त्म्तिा 
एउटा 

र्ूवाुिार ववकाि 
शाखा 
वडा कार्ाुिर् 

११ ववर्द बाट िपने िानवीर् क्षलत बािी र्शप, घर तथा िम्र्लतको िालग कारु्वबलि 
बनाइु बीिा गनु प्रोत्िािन गने 

२०८० 
अिोज 

 गाउँर्ालिका 
के्षि 

 
 गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

१२ ववर्द जोन्त्खि व्र्वस्थार्नका िालग ििपदार्िा आिाररत िंस्थािरु, स्थानीर् गैर 
िरकारी िंस्थािरु, स्थार्ी प्रकृलतका उर्भोिा िलिलतिरु र नागररक िंस्थािरुबीच 
ििकारु्को िालग िंर्रि तर्ार गने 

२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका 
के्षि 

 
 गाउँ / वडा ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

 

१३  गाउँर्ालिका के्षिका प्रिपख प्रकोर्िरु (भूकम्र्, बाढी, आगिागी र र्हिरो, ििािारी 
लनर्रिर्) को िालग र्ररदृष्र्िा आिाररत कृलति घटना अभ्र्ाि लनर्लित 
िञ्चािन गने 

लनर्लित   गाउँर्ालिका 
के्षि 

वावषुक  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

१४  गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना 
वावषुक रूर्िा अद्यावलिक गने 

लनर्लित  गाउँर्ालिका वावषुक   गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

१५ िब ैववषर्गत के्षिको कारु्तालिका बनाएर लनर्लित बैठक बस्ने लनर्लित  गाउँर्ालिका तीन तीन 
िहिनािा 

िब ैववषर्गत के्षि 

 

३.२ र्ूवाुनपिानिा आिाररत र्ूवतुर्ारी र्ोजना 
र्ि  गाउँर्ालिकािा र्नु िक्ने ववर्द त्र्िको र्ूवाुनपिालनत आँकिनका आिारिा देिार् बिोन्त्जि िात वटा ववषर्गत के्षिको र्ूवुतर्ारीका कारु्िरु लनिाुरर् 
गररएको छ । उि हिर्ाकिार्िरू कार्ाुरवर्नको न्त्जम्िेवारी िम्बन्त्रित ववषर्गत के्षिको िपनेछ भने आवश्र्कता अनपिार अरर् लनकार् वा के्षििँग ििरवर् 
गरी काि गनेछन ्।  
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३.२.१ ििरवर्, खोज तथा उद्धार ववषर् के्षि 

ि.िं. र्ूवतुर्ारीका कार्िुरु ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१ वडा तििा गठन भएका खोज उद्धार टोिीिाई तालिि हदएर प्रथि िािपदालर्क 
उद्धारक (First Community Responders) तर्ार गने  

२०७९ िाघ वडा ८ िपरक्षा लनकार्, 

नेर्ाि रेडिि 

२ खोज उद्धारका िालग आवश्र्क उर्करर् िािग्रीिरुको आवश्र्कता आँकिन गरी 
खररद गने  

२०७९ िाघ  गाउँर्ालिका १ िपरक्षा लनकार्, 

नेर्ाि रेडिि 

 

३ खोज उद्धार  टोिी र्ररचािनको िालग ररू्नति ्खोज उद्धार िािग्री खररद गरी 
तर्ारी अवस्थािा राख्ने 

२०७९ फागपन वडा ८ िपरक्षा लनकार्, 

वडा कार्ाुिर् 

४ खोज तथा उद्धारका िालग प्रर्ोग गनु िहकने िवारी िािनिरू र एम्बपिेरििरूको 
िूची र िम्र्कु व्र्विको वववरर् तर्ार गने 

लनर्लित  गाउँर्ालिका १ िम्बन्त्रित िंस्था 

५ िब ैववषर्गत के्षिका िदस्र्िरू तथा िरोकारवािा लनकार् र िंस्थािरूको िम्र्कु 
ठेगाना अद्यावलिक राख्ने 

लनर्लित  गाउँर्ालिका १ िब ैववषर्गत के्षि 

 

३.२.२ प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् तथा र्ोषर् ववषर् के्षि 

ि.िं
. 

र्ूवतुर्ारीका हिर्ाकिार्िरु ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१  गाउँर्ालिकाका िब ैवडािा स्थानीर् स्वास््र् िंस्थाको ििरवर्िा रपत प्रलतकारु् 
टोिी (RRT) गठन गने  

तत्काि वडा िरेक वडािा 
एक 

वडा ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

२  गाउँका िब ैस्वास््र् िंस्थािरूिा आर्त्कािीन प्रर्ोजनको िालग औषलिको ‘बफर 
स्टक’ व्र्वस्थार्न गने र औषलि उर्िधि भएको िपलनन्त्ित गने 

लनर्लित वडा स्वास््र् 
िंस्था 
अनपिार 

िम्बन्त्रित स्वास््र् 
िंस्था 
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३ वडा तििा प्राथलिक उर्चार कारु्दि गठन गने तत्काि वडा िरेक वडािा 
एक 

वडा ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

४ स्वास््र्किी, िहििा स्वरं् िेववका र वडा स्तरीर् कारु्दिका िदस्र्िरुको िालग 
प्राथलिक उर्चार तालिि िञ्चािन गने 

लनर्लित वडा ८ नेर्ाि रेडिि 
िोिाइटी 

५ ििपदार्िा जनस्वास््र् िम्बरिी जनचेतनािूिक कारु्िि िञ्चािन गने   गाउँर्ालिका   

६ ववर्द्को ििर्िा गभुवती तथा िपत्केरी िहििा र बािबालिकािरुिा र्ोषर् 
आवश्र्कता र्ूलतुका िालग र्परक खाना आवश्र्कताको आँकिन गने  

  गाउँर्ालिका  ववर्द िेखाजोखा 
ववषर्गत के्षि 

७ आर्त्कािीन अवस्थािा घाइतेिरूको थर् उर्चारको िालग ररफरि प्रकृर्ा तर् गने   गाउँर्ालिका १  गाउँ ववर्द 
व्र्वस्थार्न िलिलत 

 

३.२.३ आर्त्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गरै खाद्य िािग्री  एवि ्बरदोबस्ती ववषर् के्षि 

ि.िं. र्ूवतुर्ारीका कार्िुरु ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१ अस्थार्ी आश्रर् स्थि, खाद्य  तथा  गैर खाद्य  िािग्री र राित व्र्वस्थार्न 
ववषर्गत के्षिका िदस्र् िंस्थािरूको िम्र्कु ठेगाना अद्यावलिक राख्ने 

लनर्लित  गाउँर्ालिका १ िम्बन्त्रित िंस्था 

२  गाउँिा भएका िेभी इक्वीर्िेरट, ढपवानीका िािनिरु तथा िवारी िािनिरुको 
िगत तर्ार गरी आर्त्कािीन अवस्थािा प्रर्ोग गनु लनजी के्षििँग िम्झौता गने  

२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका १ िम्बन्त्रित िंस्था 

३  गाउँर्ालिकािा कन्त्म्तिा प्रत्रे्क वडािा १०० र्ररवारको िालग आवश्र्क र्ने गैर 
खाद्य िािग्री िेटको स्टक राख्ने 

२०७९ 
फागपन 

वडा  ८ नेर्ाि रेडिि 

४ प्रत्रे्क वडािा कन्त्म्तिा १०० र्ररवारका िालग अस्थार्ी आश्रर्को िालग 
बिपप्रकोर्बाट िपरन्त्क्षत स्थान र्हिचान गरी राख्ने 

२०७९ 
अिोज 

वडा  ८ वडा कार्ाुिर् 

५  गाउँिा कन्त्म्तिा ३०० र्ररवार तथा १५०० जनिं्र्ाको िालग आवश्र्क र्ने गैर 
खाद्य िािग्री भण्डारर्को क्षिता भएको गोदािघरको व्र्वस्था गने 

२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका १  

६ र्हिचान गररएको स्थानिा अस्थार्ी आश्रर्स्थिका िालग आवश्र्क र्ूवाुिार, 

खानेर्ानी, िरिफाइको प्रवरि तथा तत्काि टिरा बनाउन िक्ने व्र्वस्था गने 
२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका आवश्र्कता 
अनपिार 

र्ूवाुिार ववकाि 
शाखा 
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७ र्हिचान गररएका वा तर्ार गररएका  अस्थार्ी आश्रर्स्थिका िंरचना र 
िपवविािरू ििािारीको ििर्िा क्वारेन्त्रटन एवं आइिोिेिन केररको रुर्िा प्रर्ोग 
गनु िक्ने  र स्वास््र् िेवा िञ्चािन गनु लिल्ने गरी ववकाि गने  

२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका आवश्र्कता 
अनपिार 

र्ूवाुिार ववकाि 
शाखा 

 

३.२.५ िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर् के्षि 

ि.िं. र्ूवतुर्ारीका कार्िुरू ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१ िब ैववषर्गत के्षििाइु िहििा, बािबालिका, अर्ाङ्गता भएका व्र्वि र ज्रे्ष्ठ 
नागररकको िंरक्षर्का तररकािरू बारे जानकारी हदने  

लनररतर   

गाउँर्ालिका 
िब ैववषर्गत 
के्षि  

िहििा तथा 
बािबालिका शाखा 

२ ववर्द्को ििर्िा िंरक्षर् एवि ्िपरक्षाका िालग चाहिने िािग्रीिरू खररद गरी 
भण्डारर् गने 

लनररतर   

गाउँर्ालिका 
अनपिालनत 
आँकिन अनपिार 

िहििा तथा 
बािबालिका शाखा 

३ ववद्यािर्का लशक्षक र िहििा स्वास््र् स्वरं्िेववकािाई आिारभूत 
िनोिािान्त्जक र्रािशु िम्बरिी तािीि हदने  

लनररतर  

गाउँर्ालिका 
िब ैवडा र िब ै
ववद्यािर्िरू 

नेर्ाि रेडिि 
िोिाइटी   

४ िब ैववद्यािर्िा ववद्यािर् िपरक्षा कारु्रवर्न कारु्ववलि बिोन्त्जि िपरन्त्क्षत 
ववद्यािर्का ररू्नति ्गलतववलि िञ्चािन गनु ििजीकरर् गने 

 ववद्यािर् िब ैववद्यािर्  

५ ववद्यािर्िरूको िंकटािरनता तथा क्षिता िेखाजोखाको िालग ििर्ोग गने  ववद्यािर् िब ैववद्यािर्  

६ ववद्यािर्िरूिाइु लिकाइु लनररतरता र र्ूवुतर्ारी िहितको ववद्यािर् िपरक्षा 
र्ोजना तर्ार गरी कार्ाुरवर्न गनु ििर्ोग गने 

 ववद्यािर् िब ैववद्यािर्  

७ ववद्यािर्  व्र्वस्थार्न िलिलत तथा प्रअिरुिाइु ववद्यािर् िपरक्षा िम्बरिी 
तालिि हदने     

 ववद्यािर्   

८ कृलति घटना तथा लििपिेिन अभ्र्ाि िञ्चािन गनु   गाउँर्ालिका र 
ववद्यािर्िरूिँग ििरवर् गने 

 ववद्यािर्   

९ बैकन्त्ल्र्क लिकाइु िञ्चािनका िालग कारु्ववलि र िािग्री तर्ारी अवस्थािा 
राख्ने 

  

गाउँर्ालिका 
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३.२.६ ववर्द िेखाजोखा एवि ्िचूना व्र्वस्थार्न ववषर् के्षि 

ि.िं. र्ूवतुर्ारीका कार्िुरू ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१  गाउँ आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केरर िाफुत ववर्द िम्बरिी िूचना 
िङ्किन, व्र्वस्थार्न  र प्रिारर्को व्र्वस्था लििाउने 

  गाउँर्ालिका १ न्त्जल्िा 
आर्त्कािीन कारु् 
िंचािन केरर 

२ वडा तििा ववर्द िेखाजोखा टोिी तर्ार गने २०८० अिार वडा िब ै नेर्ाि रेडिि 

३ ववर्द िेखाजोखा टोिीका िदस्र्िरूिाइु ववर्द िेखाजोखा िम्बरिी तालिि 
हदने 

   नेर्ाि रेडिि 

४ ििपदार् स्तरिा ववर्द्को ििर्िा िूचना प्रवाि गनु SMS िाफुत िूचना 
प्रिार गने ििूिगत प्रर्ािीको ववकाि गने 

२०८० अिार  गाउँर्ालिका  िोवाइि िेवा 
प्रदार्क 

५ स्थानीर् रेहडर्ो एफ एि तथा अरर् िािान्त्जक लिहडर्ाबाट जनचेतना िूिक 
िरदेशिरू प्रवाि गने 

लनररतर  गाउँर्ालिका  र्िकार ििािंघ 

६  गाउँर्ालिकाको ववर्द िम्बन्त्रि िम्र्ूर्ु िूचना तथा गलतववलििरू लनर्लित 
अद्यावलिक गने 

लनररतर  गाउँर्ालिका   

७ ववर्द िूचना प्रवाि प्रकृर्ा तर् गरी वस्तीिा भएका घटनाको तत्काि 
स्थानीर् आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केररिा अद्यावलिक िपने प्रवरि लििाउने 

लनररतर  गाउँर्ालिका   

१० िब ैववद्यािर्िरूिा अस्थार्ी लिकाइु केरर िञ्चािनका िालग आवश्र्क 
िािग्रीिरू तर्ारी अवस्थािा राख्ने प्रवरि गने 

 ववद्यािर्   

११ िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षिका िदस्र्िरूको िम्र्कु अद्यावलिक गने २०७९ चिै    
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3.3 आर्त् कािीन प्रलतकार्ु (कार्ुववलि) र्ोजना 
आर्त्कािीन प्रलतकारु् र्ोजनािा ववर्द्को ििर् र ववर्द र्िात ्तपरुरत ैचाल्नपर्ने खोज, उद्धार, उर्चार एवि ्जोन्त्खि के्षिबाट प्रभाववतिरूिाई िपरन्त्क्षत 
स्थानिा स्थानारतरर्, राित ववतरर्का र ववर्द िेखाजोखा तथा िूचना व्र्वस्थार्न र िंप्रेषर्का हिर्ाकिार्िरू िहित प्रत्रे्क ववषर्गत के्षि र्ररचािनको 
ििर् तालिका िहितको कारु्ववलि ििावेश गररएको छ । र्िका िालग देिार् बिोन्त्जिका हिर्ाकिार्िरू तजपुिा गररएको छ: 

३.३.१ ििग्र व्र्वस्थार्न, खोज तथा उद्धार ववषर् क्षेि  
ििर् ि.िं. प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख 
२४ घण्टा 

१  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत आकन्त्स्िक बैठक बिी िरेक ववषर्गत के्षििाइु तर्ारी 
अवस्थािा रिन लनदेशन हदने 

 गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

२ ििरवर् खोज तथा उद्धार ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बस्ने  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

४ खोज उद्धार र िपरक्षाको िालग उद्धारकिी, िपरक्षाकिी र्ररचािन गने िपरक्षा लनकार् 

५ खोज तथा उद्धारका िालग आवश्र्क िािग्री र र्ातार्ातको बरदोबस्त गने बरदोबस्ती ववषर् के्षि 

६ घाइतेिरूको लशघ्र उद्धार गने र वेर्िािरूको खोजी कारु्िाइु तीब्रता हदने िपरक्षा लनकार् 

७ िम्भाववत जोन्त्खि के्षिका ििपदार्को िपरन्त्क्षत स्थानारतरर् गने िपरक्षा लनकार्, वडा िलिलत 

८ घाइतेिरूको तत्काि प्राथलिक उर्चारका िालग आवश्र्क ििरवर् गने   स्वास््र् ववषर्गत के्षि 

९ ितृकिरूको र्हिचान गरी िपचपल्का गरेर शव आफरत न्त्जम्िा िगाउने वडा िलिलत 

२४ घण्टा 
देन्त्ख ७ 
हदन 

१० खोज उद्धार कारु्िाइु आवश्र्कता अनपिार लनररतरता हदने िपरक्षा लनकार् 

११ २४ घण्टाको कािको ििीक्षा गरी थर् खोज उद्धार कारु् अलघ बढाउने िपरक्षा लनकार् 

१२ प्रभाववतिरूको व्र्विगत िम्र्वि तथा िावुजलनक िम्र्विको िपरक्षाको िालग िपरक्षाकिी 
र्ररचािन गने 

िपरक्षा लनकार् 

१३ आवश्र्कता अनपिार शव व्र्वस्थार्न कारु्िाइु लनररतरता हदने िपरक्षा लनकार् 
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१४ बिप के्षिगत प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा गनुको िालग िब ैववषर्गत के्षििाइु ििरवर् तथा 
र्ररचािन गने 

िपरक्षा लनकार् 

 

१५ ववर्द्को घटनाको प्रकृलत िेरी आवश्र्कता अनपिार न्त्जल्िा प्रदेश तथा िङ्घीर् िरकारिँग 
ििरवर् गने 

 

७ 
हदनदेन्त्ख १ 
िहिना 

१६ आवश्र्कता अनपिार खोज उद्धार कारु्िाइु लनररतरता हदने िपरक्षा लनकार् 

१७ ववर्दिा िराएका वा नष्ट भएका अत्र्ावश्र्क दस्तावेजिरुको िगत िङ्किन गने िपरक्षा लनकार् 

वडा िलिलत 

१८ िराएका वा नष्ट भएका कागजातिरुको र्पनलनुिार्ु तत्काि गने वडा कार्ाुिर् 

१९ ववषर् के्षिगत ववस्ततृ िेखाजोखाको  आिारिा ववर्दबाट भएको क्षलतको िालग र्पनस्थाुर्ना 
र्ोजना तर्ार गनु ििरवर् गने 

िब ैववषर्गत के्षि 

२० ववर्द र्िातको आवश्र्कता िेखाजोखाको आिारिा  गाउँर्ालिकाको र्पनलनुिार् र्ोजना तर्ार 
गनु ििरवर् गने 

िब ैववषर्गत के्षि 

 

३.३.२ प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् तथा र्ोषर् ववषर् के्षि 

ििर् ि.िं. प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख २४ 
घण्टा 

१ प्राथलिक उर्चार, स्वास््र् तथा र्ोषर् ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बिी अवस्थाको 
ववश्लेषर् गने 

 गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

२ घाइतेको खोज उद्धारिँगै प्राथलिक उर्चारका िालग प्राथलिक उर्चार टोिी र्ररचािन गने खोज उद्धार कारु्दि 

३ ववर्द प्रभाववत के्षििा प्राथलिक उर्चार डेस्क स्थार्ना गरी िेवा िञ्चािन गने बरदोबस्ती ववषर् के्षि 

४ गम्भीर अवस्थाका घाइतेिरूिाइु थर् उर्चारको िालग ररफर गने  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

५ दीघु रोगीिरू र्हिचान गरी उनीिरूको िालग औषलि तथा उर्चार िेवा उर्िधि गराउने ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 
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२४ घण्टा 
देन्त्ख ७ हदन 

६ िार्दण्ड अनपिार शपद्ध वर्उने र्ानी र प्रभाववतिरूको अवस्था अनपिार र्ोषर्र्पि खानाको 
िपलनितता गने 

खाद्य ववषर्गत के्षि 

७ ववर्द प्रभाववत के्षि तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा लनर्लित औषलि उर्चारका िाथिाथै गभुवती 
जाँच, िपत्केरी र र्ररवार लनर्ोजन िेवािाइु लनररतरता हदने 

बरदोबस्ती ववषर् के्षि 

८ िनोिािान्त्जक र्रािशु िेवा िञ्चािनिाइु आवश्र्कता अनपिार लनररतरता हदने िंरक्षर् ववषर् के्षि 

९ अस्थार्ी आश्रर्स्थि तथा प्रभाववत ििपदार्िा ििािारीजरर् ववर्द फैलिन नहदन थोकथािका 
उर्ार्िरू अर्नाउने 

खानेर्ानी तथा िरिफाइु 
ववषर्गत के्षि 

 १० स्वास््र् तथा र्ोषर् के्षिको ववषर्गत आवश्र्कता िेखाजोखा गरी र्पनस्थाुर्न र्ोजना तर्ार 
गने 

ववर्द िेखाजोखा तथा िूचना 
व्र्वस्थार्न के्षि 

७ हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

११ आवश्र्कता अनपिार स्वास््र् उर्चार र िेवा प्रवाििाइु लनररतरता हदने स्वास््र् िंस्थािरू 

१२ थर् ििािारी फैलिन नहदन रोकथािका उर्ार्िरू लनररतर गने खानेर्ानी तथा िरिफाइु 
ववषर्गत के्षि 

१३ स्वास््र् के्षिको ववर्द र्लछको आवश्र्कताको िेखाजोखा गरी र्पनलनुिार् र्ोजना तर्ार गने र्पनलनुिाुर् ववषर्गत के्षि 

 

३.३.३ आर्त्कािीन आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य िािग्री  एवि ्बरदोबस्ती ववषर् के्षि 

ििर् ि.ि.ं प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख २४ 
घण्टा 

१ अस्थार्ी आश्रर् स्थि, खाद्य तथा गैर खाद्य िािग्री र राित व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षिको 
आकन्त्स्िक बैठक बोिाउने र अवस्था ववश्लेषर् गने, प्रभाववत िपनिक्ने जनिं्र्को 
आँकिन गने 

स्थानीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 

२ ववस्थावर्तिरूको िालग तत्काि अस्थार्ी बिोबािको  प्रवरि गने    स्थानीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 

३ प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखाको िालग आवश्र्क बरदोबस्त गने   ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 
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४ उद्धारकिी, स्वास््र्किी तथा घाइतेिरुको ओिार र्िार र राित िािग्रीको ओिार र्िार 
गनुको िालग र्ातार्ातका िािनिरुको प्रवरि गने   

खोज उद्धार ववषर्गत के्षि 

५ ववस्थावर्त तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा रिेका िब ैर्ररवारको िालग तत्काि खान लिल्ने 
खाद्य िािग्री उर्िधि गराउने 

 

६ ववर्द प्रभाववतिरूिाइु गिीको ििर्िा झपि र जाडोको ििर्िा रर्ानो कर्डाको प्रवरि 
गने 

 

२४ घण्टा 
देन्त्ख 

७ हदन 

७ प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आिारिा आगािी एक 
िहिनाको िालग खाद्य तथा गैर खाद्य आवश्र्कताको आँकिन गने 

ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 

८ प्रभाववतिरूको िालग अस्थार्ी आश्रर् स्थििा बिोबािको प्रवरि गने कारु्िाइु लनररतरता 
हदने  

 

९ आश्रर् स्थििा शौचािर्, खानेर्ानी, िरिफाइु तथा औषलि उर्चारको िालग अरर् 
ववषर्गत के्षििँग ििरवर् गने   

खानेर्ानी िरिफाई र स्वास््र् 
ववषर्गत के्षि 

 १० ववस्थावर्त तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा रिेका िब ैर्ररवारको िालग खाद्य िािग्री, खाना 
र्काउने भाँडाकपँ डा र ओढ्ने ओछ्र्ाउने िािग्री उर्िधि गराउने 

 

 ११ अर्ांगता भएका व्र्वि एकि िहििा र र्परुषका िालग उर्र्पि आश्रर् स्थिको प्रवरि गने   िंरक्षर् ववषर्गत के्षि 

 १२ ववर्द्को कारर् आघातिा रिेका व्र्वििरूिाइु आश्रर्स्थििा नै िनोिािान्त्जक र्रािशु 
िेवा प्रदान गने प्रवरि गने 

िंरक्षर् ववषर्गत के्षि 

 १३ अस्थार्ी आश्रर्स्थििा बािबालिकािाइु खेल्ने ठाउँको प्रवरि गने िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षि 

७ 

हदन देन्त्ख १ 
िहिना 

१४ आवश्र्कता अनपिार ववस्थावर्तिरुिाइु घर फहकुने वातावरर् तर्ार गरी घर फकाुउने  

१५ भौलतक िंरचना र्पनलनुिाुर्का िालग आवश्र्क काठ ििपलिर्त दरिा उर्िधि गराउन 
िािपदालर्क वन उर्भोिा ििूििँग ििरवर् गने 

िािपदालर्क वन उर्भोिा िलिलत 

१६ अस्थार्ी आश्रर्स्थििा रिेका बािबालिकाको लिकाइु लनररतरताको िालग गाउँर्ालिकाको 
लशक्षा शाखा र लशक्षा ववषर्गत के्षििँग ििरवर् गने 

िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षि 
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१७ ववर्द र्िातको आवश्र्कता िेखाजोखाको िालग आवश्र्क बरदोबस्त लििाउने   ववर्द िेखाजोखा तथा िूचना 
व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 

 

 

३.३.४ खानेर्ानी, िरिफाइु तथा स्वस्थता प्रवदु्धन ववषर्गत के्षि 

ििर् ि.ि.ं प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख २४ 
घण्टा 

१ खानेर्ानी िरिफाइु तथा स्वस्थता प्रवदु्धन ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बिी 
अवस्थाको ववश्लेषर् गने 

 गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 

२ प्रभाववत ििपदार् तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा िपरन्त्क्षत शपद्ध वर्उने र्ानी तथा िरिफाइुको 
िालग िार्दण्ड अनपिारको आवश्र्क र्ानी उर्िधि गराउने प्रवरि गने 

अस्थार्ी आश्रर् स्थि तथा राित 
व्र्वस्थार्न के्षि 

२४ घण्टा 
देन्त्ख 

७ हदन 

३ खानेर्ानी तथा िरिफाइु आवश्र्कताको आँकिन गने ववर्द िेखाजोखा के्षि 

४ आस्थार्ी आश्रर् स्थििा िरिफाइुका अस्थार्ी िंरचनािरू तर्ार गने अस्थार्ी आश्रर् स्थि तथा राित 
व्र्वस्थार्न के्षि 

५ प्रभाववत ििपदार्िा िािारर् क्षलत भएका खानेर्ानी तथा िरिफाइुका िंरचनािरू तत्काि 
ििुत गने 

र्पनस्थाुर्न तथा र्पनलनुिाुर् 
ववषर्गत  के्षि 

६ खानेर्ानी शपद्धीकरर्का ववलििरू ििपदार्िाइु जानकारी गराउने  

७ अस्थार्ी आश्रर्स्थिको फोिोर िैिा व्र्वस्थार्नको प्रवरि गने  

८ अस्थार्ी आश्रर्स्थििा लनर्लित स्वास््र्, खानेर्ानी तथा िरिफाइु लशक्षा प्रवदु्धन गने  

९ खानेर्ानी तथा िरिफाइु के्षिको र्पनस्थाुर्न र्ोजना तर्ार गने  

१० अस्थार्ी आश्रर् स्थििा िार्दण्ड अनपिारको खानेर्ानी र िरिफाइको प्रवरि लनर्लित 
गने 

 

११ आवश्र्कता अनपिार अस्थार्ी आश्रर् स्थििा खानेर्ानी र िरिफाइुको प्रवरि लनर्लित 
गने 
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७ हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

१२ खानेर्ानी तथा िरिफाइु के्षिको के्षिगत आवश्र्कताको िेखाजोखा गने ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 
१३ अस्थार्ी लिकाइु केररिरूिा खानेर्ानी र िरिफाइुको प्रवरि गने िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षि 
१४ ववर्द र्लछको के्षिगत आवश्र्कताका आिारिा खानेर्ानी तथा िरिफाइु के्षिको 

र्पनलनुिाुर् र्ोजना तर्ार गने 
ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 

३.३.५ िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर् के्षि 

ििर् ि.िं. प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख २४ 
घण्टा 

१ िंरक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बिी अवस्थाको ववश्लेषर् गने  गाउँर्ालिका ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

२ अवस्था अनपिार आर्त्कािीन प्रलतकारु्को िालग ववद्यािर् बरद गनप ुर्ने भएिा बरद गनु  
गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिाई लिफाररि गने 

 गाउँर्ालिका ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

३ ववद्यािर्को क्षलत तथा लशक्षक ववद्याथीको अवस्थाको आँकिन गरी खोज उद्धारिा ििर्ोग 
गने 

 

४ आवश्र्कता अनपिार प्रभाववतिरूिाइु िनोिान्त्जक र्रािशु िेवा उर्िधि गराउने  

२४ घण्टा 
देन्त्ख  

७ हदन 

५ लशक्षा के्षििा भएको क्षलतको प्रारन्त्म्भक वववरर् िंकिन गरी आवश्र्कता आँकिन गने  

६ ववर्द्का कारर् िराएका वा छप न्त्ट्टएका बािबालिकािरुिाइु अलभभावकिँग र्पनलिुिन गराउने  

७ प्रभाववत िहििा बािबालिका अर्ांगता भएका व्र्वि र जेष्ठ नागररकिाइु िंरक्षर् हदने  

८ आवश्र्कता अनपिार िनोिािान्त्जक र्रािशु कारु्शािा िञ्चािन गने  

९ नेर्ाि प्रिरी र स्थानीर् िािान्त्जक िंस्थािरूवीच िंर्रि तर्ार गरी बाहिरबाट आउने 
व्र्वििरूिालथ लनगरानी राख्ने   

 

१० ववर्द प्रभाववत ििपदार् तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा िािान्त्जक र िैंलगक ववभेद नभएको 
िपलनन्त्ित गने 
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११ िानव बेचवबखन, ओिारर्िार र अर्िरर् जोन्त्खि ररू्नीकरर्का िालग  गाउँर्ालिकाको लििा 
नाकािरूिा नागररक िपरक्षा चेक र्ोष्ट स्थार्ना गने 

 

१२ लशक्षा के्षििा भएको क्षलतको प्रारन्त्म्भक वववरर् िंकिन गरी आवश्र्कता आँकिन गने  

१३ लिकाइु लनररतरताको कारु्र्ोजना हिर्ाशीि गने  

१४ तत्काि ववद्यािर् िञ्चािन िपन निक्ने अवस्थािा अस्थार्ी लिकाइु केरर स्थार्ना गरी 
लिकाइु िपचारु गने 

 

१५ अस्थार्ी लिकाइु केरर र्लन िञ्चािन िपन निक्ने अवस्थािा वैकन्त्ल्र्क ववलिबाट लिकाइु 
िपचारू गने 

 

१६ लशक्षकिरूका िालग आर्त्कािीन लशक्षा िम्बरिी अलभिपखीकरर् कारु्शािा िञ्चािन गने   

१७ अस्थाइु लिकाइु केररिरूिा छािा ववद्याथीिरूिालथ िपन िक्ने हिंिा रोक्नका िालग िपरक्षा 
िंर्रि लनिाुर् गने   

 

७ हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

१८ बािबालिकािरूिाइु ववद्यािर् फकुने वातावरर् बनाउन अलभभावकिरूिँग ििपदार्िा छिफि 
गने  

 

१९ ववर्द प्रभाववत ववद्याथीिरूको िालग अवस्था र आवश्र्कता अनपिार ववद्यािर् र्ोशाक, 

र्ाठ्र्र्पष्तक र स्टेिनरी िािग्रीिरू उर्िधि गराउने 
 

२० ववर्द प्रभाववत ििपदार् वा अस्थार्ी आश्रर्स्थििा िहििा तथा हकशोरीिालथ िपने हिंिाका 
गलतववलििाइु लनगरानी राख्ने र ववशेष िंरक्षर्को व्र्वस्था लििाउने 

 

२१ ववद्यािर् आउने जाने बाटोिरू भन्त्त्कएको वबलग्रएको भए ििुत गराउने  

२२ बािबालिकाका िालग िनोररजनात्िक हिर्ाकिार्िरू िञ्चािन गने    

२३ गम्भीर प्रकृलतको अवस्था बािेक िािारर्त ववर्द्को घटना भएको १० हदन िम्ििा लिकाइु 
िपचारू गने प्रवरि गने  

 

 ववर्द र्लछको आवश्र्कता िेखाजोखा गरी िंरक्षर् तथा लशक्षा के्षिको र्पनलनुिाुर् र्ोजना 
तर्ार गने 
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३.३.६ जीववकोर्ाजुन तथा शीघ्र र्पनिाुभ ववषर् के्षि 

ििर् ि.ि.ं प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख 
२४ घण्टा 

१ जीववकोर्ाजुन, र्पनस्थाुर्ना तथा र्पनलनुिाुर् ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बिी 
अवस्थाको वारे छिफि गने 

 गाउँर्ालिका ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

२ ववर्दबाट क्षलत भएका िडक िंचार तथा ववद्यपत र्ूवाुिार िूचारू गनु र्िि गने   राित व्र्वस्थार्न के्षि 

२४ घण्टा 
देन्त्ख 

७ हदन 

३ र्पनस्थाुर्नाका िालग आवश्र्क र्ूवाुिारिरूको आवश्र्कता िेखाजोखा गने  ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 

४ अस्थार्ी आश्रर्स्थििा आिारभूत अस्थार्ी र्ूवाुिार लनिाुर् गने  आश्रर्स्थि तथा राित व्र्वस्थार्न 
ववषर्गत के्षि 

५ प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा (IRA) को आिारिा तत्कािको िालग प्राथलिकता तर् गने .  

६ आफ्नो घर फकुन चािने ववस्थावर्तिरूिाइु ििपदार्िा र्पनस्थाुवर्त गने प्रकृर्ा तर् गरर 
र्पनस्थाुवर्त गने 

ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 

७ हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

७ के्षिगत ववस्ततृ िेखाजोखाको आिारिा के्षिगत र्पनस्थाुर्न र्ोजना तर्ार गने  

८ िािारर् क्षलत भएका र्ूवाुिार तथा िंरचनािरूको ििुत िम्भार गरी िेवा िपचारू गने  

९ ववर्द र्लछको आवश्र्कताको िेखाजोखाको आिारिा गाउँ र्ालिकाको र्पनलनुिार् र्ोजना 
तर्ार गने 

 

१० र्पनलनुिार् निहकएिम्ि र्पनलनुिार्को काििाइु लनररतरता हदने   

 
 

३.३.७ ववर्द िेखाजोखा एवि ्िूचना व्र्वस्थार्न ववषर् के्षि 

 

ििर् ि.िं. प्रलतकार् ुिम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

१ आर्त्कािीन िेखाजोखा तथा िूचना व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षिको आकन्त्स्िक बैठक बस्ने   गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 
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० देन्त्ख २४ 
घण्टा 

२ प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा (IRA) तपरुरत िञ्चािन गरी खोज उद्धार उर्चार र राित 
व्र्वस्थार्निा ििर्ोग गने 

 गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत 

३ प्रारन्त्म्भक रपत िेखाजोखा (IRA) को िूचना िबै ववषर् के्षििाइु उर्िधि गराउने िब ैववषर्गत के्षि 

४ ववर्द्को प्ररन्त्म्भक वववरर्  गाउँ आर्त्कािीन कारु्िञ्चािन केररिा अद्यावलिक गने  

२४ घण्टा 
देन्त्ख 

७ हदन 

५ ववर्द्को क्षलतको वववरर् लनर्लित अद्यावलिक गने  

६ के्षिगत प्रारन्त्म्भक िेखाजोखाका िालग जनशवि र्ररचािन गने  

७ के्षिगत िेखाजोखा वववरर् उर्िधि गराइ िबै ववषर्गत के्षििाइु र्पनस्थार्न र्ोजना बनाउन 
ििर्ोग गने 

 

८ ववर्द प्रभाववत के्षिको बजारको िेखाजोखा (आवश्र्क िािग्रीको उर्िधिता र प्रलतश्र्िाुत्िक 
िूल्र्को अवस्था) गने 

 

७ हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

९ ववर्द्को क्षलतको वववरर् लनर्लित अद्यावलिक गने  

१० ववर्द र्लछको आवश्र्कताको िेखाजोखा गनु ववषर्गत के्षििाइु ििर्ोग गने िब ैववषर्गत के्षि 
११ के्षिगत र्पनलनुिाुर् र्ोजना तर्ार गनु ववषर्गत के्षििाइु ििर्ोग गने िब ैववषर्गत के्षि 

 
 

 

 

र्ररच्छेद चार : स्वास््र् िंकट र्ूवतुर्ारी तथा प्रलतकार्ु र्ोजना 
 

खार्पुनाथ गाउँर्ालिकािे ववगत दपई वषुदेन्त्ख कोलभड १९ को ववश्वव्र्ार्ी ििािारीको कारर् स्वास््र् िंकट भोगीरिेको छ । त्र्िैगरी र्ो  गाउँर्ालिका 
झाडार्खािा को जोन्त्खििा रिेको  छ । वषेनी बाढीका घटना िपने िपनािे बाढी र्िात झाडार्खािा िगार्तको ििािारी फैलिन िक्ने जोन्त्खि रिेको छ । 
कोलभड  १९ बाट र्ि  गाउँर्ालिकािा जम्िा ५५ जना िंिलित भएको र र्हििो ििर र दोश्रोिा ििरिा गरी जम्िा १ को ितृ्र्प भएको लथर्ो । २०७९ 
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अिोज िम्ििा ७६ प्रलतशतिे दपव ैडोज खोर् र्ाइिकेका छन ्। कोलभडको र्हििो ििरिा  गाउँर्ालिकाका िब ैवडािा गरर १७ स्थानिा क्वारेरटाइन 
क्वारेन्त्रटइन िञ्चािन गररएको । १५ िािारर् बेडको अस्थार्ी कोलभड अस्र्ताि िञ्चािन गररएको लथर्ो ।  गाउँर्ालिकािे िम्र्ूर्ु िंिलितिाई (५५ 
र्ररवारिाइु) घरि ैलनशपल्क औषलि उर्िधि गराएको लथर्ो । कोलभडका जहटि ववरािीिरूिाइु जपम्िा रेफर गरेको र लनशपल्क एम्बपिेरि िेवा उर्िधि 
गराएको लथर्ो । कोलभड १९ को रोकथाि तथा प्रलतकारु् गने िििा  गाउँर्ालिकािँग प्रलतकारु्को िालग स्र्ष्ट कारु्र्ोजना लथएन । र्िको िालग जनशवि र 
िािग्री िहितको र्ूवुतर्ारी र्र्ाुप्त लथएन । थौरै जनशवि, स्वास््र् िपरक्षा िािग्रीको अर्र्ाुप्तता र अन्त्क्िजनको कलिका बावजपद कोलभड १९ को र्हििो र 
दोस्रो ििरको प्रलतकारु् गररएको लथर्ो ।  

 गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िंरचना तथा स्वास््र् ववषर्गत के्षिि ेअरर् ववर्द्को ििर्िा ववर्द्का कारर् घइते भएकािरूिाइु तत्काि उर्चार र स्वास््र् 
िेवािाइु लनर्लित गनुको िालग काि गदुछ भने स्वास््र् िंकटको अवस्थािा  गाउँको स्वास््र् िंरचना तथा स्वास््र् ववषर्गत के्षिि ेस्वास््र् िंकटको 
रोकथाि लनर्रिर् र व्र्वस्थार्नको िालग अग्र स्थानिा रिेर काि गदुछ । र्ििा अरर् ववषर्गत के्षििे आ आफ्नो के्षिबाट ििर्ोग गदुछन ्।  गाउँर्ालिकािा 
िपनिक्ने स्वास््र् िंकटिाइु ध्र्ानिा राखी स्वास््र् िंकट र्ूवुतर्ारी एवि ्प्रलतकारु्का देिार्बिोन्त्जिका  हिर्ाकिार्िरु तर् गररएको छ । 

४.१ स्वास््र् िंकट र्ूवतुर्ारी कार्ुर्ोजना 
ि.ि.ं र्ूवतुर्ारीका कार्िुरू ििर् स्थान र्ररिार् ििरवर्/ििर्ोग 

१  गाउँर्ालिकाकािा रिेका िब ैस्वास््र् िंस्था तथा िन्त्स्र्टििरुको 
आर्त्कािीन र्ोजना तर्ार गने गराउने 

तत्काि स्वास््र् िंस्था िब ैस्वास््र् 
िंस्था 

 

२  गाउँर्ालिका र वडा तििा रपत प्रलतकारु् टोिी गठन गने तत्काि वडा वडा कार्ाुिर्  

३ िब ैस्वास््र् िंस्थािरुिा आर्त्कािीन स्वास््र् प्रलतकारु् निपना अभ्र्ाि 
गने गराउने 

लनर्लित स्वास््र् िंस्था िब ैस्वास््र् 
िंस्था 

 

४  गाउँर्ालिका िातित रिेका अस्र्ताि तथा स्वस््र् िंस्थािरूको िेवा, 
वेड क्षिता अध्र्वलिक गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका िब ैस्वास््र् 
िंस्था 

स्वास््र् शाखा 

५  गाउँर्ालिकाका ववलभरन स्वास््र् िंस्थािा रिेका स्वास््र् जनशविको 
वववरर् अद्यवलिक गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका िब ैस्वास््र् 
िंस्था 

स्वास््र् शाखा 
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६  गाउँको स्वस््र् िंकट िम्बरिी वववरर् िवास््र् र्ाश्वलचि र  गाउँ 
आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केररिा अद्यावलिक गने प्रवरि गने  

२०७९ 
फागपन 

 गाउँर्ालिका १ आर्त्कािीन कारु् 
िंचािन केरर 

७ ििािारीजरर् स्वास््र् िंकटको ििर्िा  गाउँर्ालिकाको िेवा िञ्चािन 
िम्बन्त्रि स्वास््र् प्रोटोकि तर्ार गने  

तत्काि  गाउँर्ालिका १ स्वास््र् शाखा 

८ स्वास््र् िंकटको ििर्िा  गाउँर्ालिकको स्वास््र् िेवा िञ्चािन 
िम्बरिी कारु्ववलि तर्ार गने 

२०८० 
अिार 

 गाउँर्ालिका  स्वास््र् िंस्थािरु 

९ ििािारीको ििर्िा जनस्वास््र् िेवा  (र्ोषर्, खोर्, िपरन्त्क्षत िाततृ्व, 

बाि स्वास््र्, र्ररवार लनर्ोजन) उर्िधि गराउने कारु्ववलि तर्ार गने  
२०८० 
अिार 

 गाउँर्ालिका  स्वास््र् शाखा 

१० ििािारीजरर् स्वास््र् िंकटको ििर्िा ववद्यािर् तथा शैन्त्क्षक िंस्था 
िञ्चािन िम्बरिी प्रोटोकि तथार गरी ववद्यािर् िञ्चािनको प्रवरि 
गने 

२०८० 
अिार 

 गाउँर्ालिका िब ैलशक्षािर् िंरक्षर् तथा लशक्षा 
ववषर्गत के्षि 

११ उर्चारको िालग ववरािी रेफर गनुको िालग रेफरि र्द्धलत र रेफरि 
िन्त्स्र्टिको व्र्वस्था गने  

तत्काि  गाउँर्ालिका  स्वास््र् िंस्थािरु 

१३ अग्रर्ंलतिा काि गने स्वास््र् तथा िपरक्षा किीको िालग व्र्विगत 
िपरक्षाका िािग्रीिरूको प्रवरि गने 

तत्काि  गाउँर्ालिका  स्वास््र् िंस्थािरु 

१४ िब ैकिुचारीिरुिाइु िपरक्षा प्रोटोकिको जानकारी गराउने तत्काि  गाउँर्ालिका   गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

१५ ििाधर्ालिको ििर्िा बाहिरबाट आउने िालनििरूिाइु राख्न िोन्त्ल्डङ् 
िेरटर तथा क्वारेन्त्रटनको प्रवरि गने 

  गाउँर्ालिका आवश्र्कता 
अनपिार 

बरदोबस्ती ववषर्गत के्षि 

१६ नगर्ालिकािा बनाइएका आर्त्कािीन आश्रर्स्थििरु ििािारीको ििर्िा 
क्वरेरटीन तथा आइिोिेिन केररको रुर्िा िंचािन गनु िहकने गरी 
तर्ार गने  

   अस्थार्ी आश्रर्स्थि 
तथा बरदोवस्ती के्षि  

१७ ििािारीको ििर्िा िावुजलनक र्ातार्ात िञ्चािन िम्बरिी प्रोटोकि 
तर्ार गने 

  गाउँर्ालिका  र्ातार्ात कम्र्नी तथा 
व्र्विार्ी िलित 
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१८ ििािारीको ििर्िा आलथुक के्षि तथा बजार िञ्चािन िम्बन्त्रि 
प्रोटोकि तर्ार गने  

  गाउँर्ालिका  उद्योग वान्त्र्ज्र् िंघ 

२० स्वास््र् िंकट तथा ििािारी लनर्रिर् र व्र्वस्थार्न िम्बन्त्रि 
स्वस््र्किी िपरक्षाकिी र रपत प्रलतकारु् टोिीिाइु तालिि हदने 

२०७९ 
िाघ 

 गाउँर्िलिका  स्वास््र् िंस्थािरु 

 

४.२ स्वास््र् िंकट प्रलतकार्ु कार्ुर्ोजना 
ििर् ि.िं. प्रलतकारु् िम्बरिी हिर्ाकिार्िरू ििरवर्/ििर्ोग 

० देन्त्ख 
२४ घण्टा 

१  गाउँर्ालिका के्षिलभिको िबै वा कप नै वडािा तीब्र गलतिा ििािारी फैलिएिा वा अरर् स्वस््र् 
िंकटको अवस्था आएिा स्वास््र् िेवा ऐन २०७५ बिोन्त्जि स्वास््र् िंकटग्रस्त के्षि घोषर्ा गने  

न्त्जल्िा प्रशािन कार्ाुिर् 

२ िंकटग्रस्त के्षििा तत्काि प्रलतकारु्को िालग रपत प्रलतकारु् टोिी (Rappid Response Team - RRT) 

र्ररचािन गने 
खोज उद्धार ववषर्गत के्षि 

३ स्वास््र् िंकटग्रस्त के्षि घोषर्ा गररएको के्षि एवि ्अवलििा स्वास््र् िम्बरिी प्रोटोकि र्ूर् ु
रुर्िा र्ािना गने / गराउने 

िपरक्षा लनकार् 

४ उच्च िंिािक ििािारी फैलिएको अवस्थािा  गाउँर्ालिका प्रवेश गने नाकािरुिा कडाई गरी 
न्त्स्िलनड र क्वारेन्त्रटनको व्र्वस्था गने  

िपरक्षा लनकार् 

 

५ िंिलितको कररर्ाक रेलिङ् र्रीक्षर् गरी आइिोिेिन र उर्चारको प्रवरि गने स्वास््र् िंस्थािरु  

६ अस्र्ताि तथा स्वस््र् िंस्थािरू लनर्लित लनिंिलित गने स्वास््र् िंस्थािरु 

२४ घण्टा 
देन्त्ख 

७ हदन 

७ िावुजलनक ठाउँिरुिा IEC (Information Education and Communication) का  िाध्र्ििरु जस्तै; 
र्ोस्टर र्म्प्िेल्ट, िावुजलनक िूचना िाफुत  ििािारीको कारक, िने तररका  र रोकथािका बारेिा  
ििपदार्िाइु िचेत गराउने 

िंचार िाध्र्ि 

८ ििािारीजरर् ववर्द्को िालग िािारर् ववरािी र िंहितिरुको िालग छप ट्टाछप ट्टै एम्बपिेरिको प्रवरि 
गने  

स्वास््र् िंस्थािरु, एिबपिेरि 
िंचािक 

९ स्वास््र् िंकटको ििर्िा र्ूर् ुरुर्िा िपरक्षा उर्ार् िहित लनर्लित स्वस््र् िेवा िंचािन गने  स्वास््र् शाखा, स्वास््र् िंस्थािरु 
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१० अरर् ववर्द्को कारर्बाट फैलिनिक्ने ििािारी लनरिर्को िालग तर्ारी रिने  अरर् के्षििरु 
७ 

हदन  
देन्त्ख १ 
िहिना 

११ एक िप्ताको अवस्था ववश्लेषर् गरी र्ररन्त्स्थलतको आिारिा एक िहिनाको िालग करु्र्ोजना तर्ार 
गने 

ववर्द िेखाजोखा ववषर्गत के्षि 

१२ िंििर् रोकथाि तथा लनर्रिर् कारु्िाइु लनररतरता हदने अरर् के्षि 

१३ जनस्वास््र् िेवा  (र्ोषर्, खोर्, िपरन्त्क्षत िाततृ्व, बाि स्वास््र्, र्ररवार लनर्ोजन) िपरन्त्क्षत 
तरीकािे लनर्लित िंचािन गने प्रवरि लििाउने 

स्वास््र् िंस्थािरू 

१४ स्वास््र् िंकट लनर्रिर् तथा िपरक्षा िम्बरिी िरदेशिूिक िािग्रीिरू लनलित प्रिारर् गने  िञ्चार िाध्र्ि 

१५ र्ररन्त्स्थलतको लनर्लित िूल्र्ाङ्कन गरी स्वास््र् िंकटिाइु लनररतरता हदने वा िटाउने कप राको 
लनर्ुर् गने  

 गाउँर्ालिका ववर्द व्र्वस्थार्न 
िलिलत 

 

 

 



 

  36  
 

 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

र्ररच्छेद र्ाँच : कार्ारुवर्न अनपगिन तथा लिकाइु र्ोजना 
५.१ ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकार्ु र्ोजनाको कार्ाुरवर्न  रर्नीलत 

१. र्ि स्स््र् िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजनाको कार्ाुरवर्नका िालग ववर्द जोन्त्खि 
ररू्नीकरर् तथा व्र्वस्थार्न ऐन २०७४, लनर्िाविी २०७६ तथा स्वास््र् िेवा ऐन २०७५ र र्ि 
र्ोजनािा प्रवरि भए बिोन्त्जिका आवश्र्क िंस्थागत िंरचना तर्ार गररनेछ ।  

२.  गाउँर्ालिकाको चािप आलथुक वषुको ववर्द व्र्वस्थार्न लशषुकको बजेटबाट प्राथलिकताका आिारिा 
कार्ाुरवर्नको शपरूवात गररनेछ । ििश: आगािी वषुको वावषुक कारु्िििा र्ि र्ोजनाको कार्ाुरवर्नको 
िालग आवश्र्क श्रोत व्र्वस्थार्न गररनेछ । 

३. ववकाि िाझेदार िंस्थािरू (वद्धर्क्षीर्, बिपर्क्षीर्, िंर्पि राििंघ अरतगुतका लनकार्िरू र रेडिि 
अलभर्ान) बाट प्राप्त िपने ििार्तािाइु र्ि र्ोजनाको कार्ाुरवर्नको िालग र्ररचािन गररनेछ ।  

४. लनजी तथा व्र्ाविालर्क के्षिको व्र्विालर्क िािान्त्जक उिरदालर्त्व र अरर् र्िि िाफुत लनजी 
के्षिको ििभालगता र ििार्ता ववर्द र्ूवुतर्ारीको िालग र्ररचािन गररनेछ । 

५.  गाउँर्ालिकािा रिेका िािान्त्जक तथा िािपदालर्क िंस्थािँग भएको भौलतक, िािान्त्जक, आलथुक 
तथा िानवीर् श्रोतिाइु र्ि र्ोजनाको कारु्रवर्नको िालग एहककृत रूर्िा र्ररचािन गररनेछ ।  

६. र्ि ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजनाि ेलनहदुष्ट गरेका ववर्द जोन्त्खि ररू्लनकरर् र र्ूवुतर्ारीका 
गलतववलििरूिाइु  गाउँर्ालिकािे िञ्चािन गने  गाउँ र्ोजना, ववषर्गत र्ोजना तथा कारु्िििरूिँग 
ििार्ोजन तथा एहककरर् गरी कार्ाुरवर्न गररनेछ ।   

७. र्ि र्ोजनाको कार्ाुरवर्नको अवस्था अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कनको िालग  गाउँर्ालिकाका उर् 
प्रिपखको िंर्ोजकत्विा एक अनपगिन िलिलत रिनेछ । उि अनपगिन िलिलतिे अनपगिन गरी  गाउँ 
ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत ििक्ष प्रलतवेदन प्रस्तपत गनेछ ।  

८.  गाउँर्ालिकाको वेविाइटिा ववर्द जोन्त्खि व्र्वस्थार्न र्ोटुि तर्ार गरी स्वास््र् िंकट एवि ्
ववर्दबाट भएको क्षलत तथा ववर्द व्र्वस्थार्न िम्बरिी भएका गलतववलििरू लनर्लित अद्यावलिक 
गररनेछ । 

९.  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलति ेवषभुररको ववर्द्को अवस्था र गलतववलििाइु ििेटेर  गाउँ ववर्द 
प्रलतवेदन िािारर् अवस्थािा वावषुक रूर्िा प्रकाशन गनेछ भने कप नै ठूिो ववर्द्को अवस्था आएिा 
आवश्र्कता अनपिार प्रलतवेदनिरू प्रकालशत गररनेछ ।  

१०. र्ि र्ोजनाको कारु्रवर्नबाट प्राप्त लिकाइु तथा तत्कािीन आवश्र्कताका आिारिा र्ि स्वास््र् 
िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजनािाइु वावषुक रूर्िा अद्यावलिक गदै िलगनेछ । 
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५.४ अरर् लनकार्िँगको ििरवर् र ििकार् ु

१.   गाउँलिकािे ववर्द जोन्त्खि ररू्नीकरर् तथा प्रलतकारु्को िालग प्रिपख रूर्िा  गाउँर्ालिकालभि र 
बाह्य गरी दपइु प्रकारको ििरवर् गनप ुर्दुछ । र्ालिकालभि र्लन  गाउँर्ालिका िातितका लनकार् वा 
िलिलतबीच र अरर् िरकारी, गैरिरकारी, िािान्त्जक तथा लनजी िंस्थािरूबीच ििरवर् र ििकारु् गनपुर्ने 
िपरछ । बाह्य ििरवर्िा न्त्जल्िा, प्रदेश र िंघीर् तिका िरकारी लनकार्िरूिँग र अरर् गैर िरकारी 
तथा ििर्ोगी लनकार् तथा िंस्थािरूिँगको ििरवर् र्दुछ ।  

२.  ववषर्गत के्षिको अविारर्ािा  गाउँर्ालिका लभिका िम्र्ूर्ु ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु्िँग 
िम्बन्त्रित िंस्था तथा लनकार्िरू िम्बन्त्रित ववषर्गत के्षिको िदस्र् रिनेछन ्र उि िंस्था तथा 
लनकार्िरूिँगको ििरवर् र ििकारु्को न्त्जम्िेवारी िम्बन्त्रित ववषर्गत के्षिको नेततृ्व गने ववषर्गत 
िलिलत र र्िका िंर्ोजकको िपनेछ । 

३.  न्त्जल्िा, प्रदेश तथा िंघीर् तिका लनकार्िरूिँगको ििरवर्, िपरक्षा लनकार्िरूिँगको ििरवर् तथा  
गाउँर्ालिका बाहिरका िरकारी तथा गैर िरकारी लनकार्िरू र दात ृ लनकार्िरूिँगको  ििरवर्को 
न्त्जम्िेवारी  गाउँ प्रिपखको िपनेछ । 

४.  ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु्को िालग िम्र्ूर्ु िरकारी, गैरिरकारी, िािान्त्जक तथा लनजी के्षिको 
स्रोत र्ररचािन ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजनाअनपरूर्  गाउँर्ालिकाको प्राथलिकता अनपिार 
एकद्धार नीलत बिोन्त्जि िपनेछ । िंस्थागत ििरवर् र ििकारु्को ढाँचा लनम्न लनम्नानपिार िपनेछ । 

५.५  अनपगिन, िूल्र्ाङ् कन तथा लिकाई 

५.५.१ अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कन िलिलत 

स्वास््र् िंकट एवि ्ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना कार्ाुरवर्नको अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कनको 
िालग  गाउँर्ालिकाको उर् प्रिपखको िंर्ोजकत्विा देिार् बिोन्त्जिका िदस्र्िरू रिेको एक अनपगिन 
िलिलत रिनेछ । िािारर् अवस्थािा र्ि अनपगिन िलिलति ेर्ूवुतर्ारी र्ोजनाको कार्ाुरवर्नको वावषुक 
रुर्िा अनपगिन गरी  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिाइु प्रलतवेदन बपझाउनेछ । कप नै खाि ववर्द एवि ्
स्वास््र् िंकटको अवस्थािा लनर्लित रूर्िा ििवष्टगत र ववषर् के्षिगत प्रलतकारु् र र्ूवुतर्ारीको 
अनपगिन गरी िम्बन्त्रित ववषर्गत के्षििाइु र्षृ्ठर्ोषर् गनेछ ।  गाउँ ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिे 
अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कन िलिलतका िदस्र्िरुको िनोनर्न गनेछ । र्ि अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कन 
िलिलतको िदस्र्िा िनोनर्न गदाु राविर् राजनीलतक दिका  गाउँ िलिलतका प्रिपख नै  गाउँर्ालिकाको 
र्दालिकारी रिेको खण्डिा अको व्र्वि िनोनर्न गनप ुर्नेछ । र्िैगरी वडाध्र्क्षिरूिध्रे्बाट िनोनर्न 
गदाु र्ि र्ोजनाको ववषर्गत के्षिको िंर्ोजक नरिेका वडाध्र्क्षिध्रे्बाट िनोनर्न गनपु र्नेछ । 

 

  

तालिका १५: अनपगिन तथा िूल्र्ङ्कन िलिलत 

ि.िं. भलूिका िसं्था र्द 
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१ िंर्ोजक खार्पुनाथ गाउँर्ालिका उर् प्रिपख 

२ िदस्र् खार्पुनाथ गाउँर्ालिका िंर्ोजक - वविार्न िलिलत  
३ िदस्र् खार्पुनाथ गाउँर्ालिका िंर्ोजक - िपशािन िलिलत 
४ िदस्र् खार्पुनाथ गाउँर्ालिका िंर्ोजक - आलथुक िलिलत 
५ िदस्र् राविर् राजनीलतक दिका  गाउँ 

िलिलत 
प्रिपखिरु 

६ िदस्र् िलिलति ेतोकेका तीन जना   वडाध्र्क्ष 
७ िदस्र् िलचव  गाउँर्ालिका आरतररक िेखा प्रिपख 

 

५.५.२ िक्ष्र् र िूचकिरू 

र्ि  गाउँर्ालिकािा ववर्दबाट िपने क्षलत तथा नोक्िानी घटाउने प्रभाववतिरुिाई उलचत िानवीर् ििार्ता 
ििर्ि ैउर्िधि गराउने तथा ववर्द एवि ्स्वास््र् िंकट प्रलतकारु् प्रभावकारी बनाउने र प्रभावकारी 
प्रलतकारु्को िालग ििवष्टगत तथा ववषर्गत के्षिको र्ूवुतर्ारी िपदृढ गने र्ि कारु्र्ोजनाको उदे्दश्र् रिेकोिे 
र्ि र्ोजनाको कार्ाुरवर्नबाट उर्र्पि उदे्दश्र् प्रालप्तिा प्रगलत अनपगिन तथा िूल्र्ाङ्कनको िालग ििवष्टगत 
र ववषर् के्षिगत तथा र्ूवुतर्ारी र प्रलतकारु्का देिार् बिोन्त्जिका िूचकिरू लनिाुरर् गररएको छ: 

 

ि.ि.ं िचूकिरु (र्ूवतुर्ारीका िालग) अवलि 

१. िािारर् र्ूवतुर्ारी 
१  गाउँर्ालिका आर्त्कािीन कारु्िञ्चािन केरर िञ्चािन भएको  

२ खोज उद्धार तथा राित िािग्रीको भण्डारर् िौज्दात रिेको  

३ वडािा िािपदालर्क प्रथि उद्धारकिरू तर्ार भएको  

४ ववर्द िम्बरिी वववरर्  गाउँर्ालिकाको वेभिाइटिा अर्डेट गने वेभ र्ोटुि 
िञ्चािन भएको 

 

५ ववर्द र्ूवुतर्ारी तथा प्रलतकारु् र्ोजना वावषुक रूर्िा अद्यवलिक भएको  

२. ििरवर्, खोज तथा उद्धार ववषर्गत के्षि 
१ खोज उद्धार  तथा प्राथलिक उर्चार िािग्रीको वववरर्  

२ ििरवर् बैठकको लनर्ुर् र्पन्त्स्तका  

३ वडा तिको खोज उद्धार कारु्दिको वववरर्  

३. प्राथलिक उर्चार स्वास््र् तथा र्ोषर् ववषर्गत के्षि  

१ प्रत्रे्क वडािा तालिि प्राप्त प्राथलिक उर्चारकको वववरर्  

२ स्वास््र् िंस्थािा रान्त्खएको औषलिको बफर स्टकको अद्यावलिक वववरर्    

३ स्वास््र् िंस्थािरूको आर्त्कािीन र्ोजना  

४.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गरै खाद्य  िािग्री र राित व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 
१ कन्त्म्तिा ५०० घर र्ररवारिाइु र्पग्ने ररू्नति िार्दण्ड अनपिारको 

आवश्र्क गैर खाद्य िािग्रीिरूको भण्डारर् 

 

२ आर्त्कािीन ििर्िा खाद्यारन आर्ूलतुको िालग स्ट्र्ण्डबाइु िम्झौता 
भएको 
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३ प्रत्रे्क वडािा अस्थार्ी आश्रर्स्थिको र्हिचान भएको    

४ अस्थार्ी आश्रर्स्थिको िालग भवन लनिाुर् भएको वा आश्रर्स्थि 
लनिाुर्का ििग्रीिरूको बरदोबस्त भएको 

 

५ आर्त्कािीन प्रर्ोजनका िालग र्ातार्ात िंचार तथा बरदोबस्तीका 
िािाग्रीिरूको व्र्वस्था भएको 

 

५. खानेर्ानी िरिफाइु तथा स्वस्छता प्रविनु ववषर्गत के्षि 
१ आर्त्कािीन िरिफाइु र स्वच्छता िम्बरिी िािग्रीिरूको भण्डारर् 

गररएको 

 

२ र्हिचान गररएका आर्त्कािीन आश्रर्स्थििा खानेर्ानी आर्ूलतुको स्रोत र 
िाध्र्ि तर्ार गररएको 

 

३ िरिफाइ र स्वच्छता िम्बरिी िूचना तथा िञ्चार िािग्रीिरू तर्ार भइु 
प्रिारर् गररएको 

 

६. िरंक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षि 
१ लशक्षा के्षिको लिकाइु लनररतरता र्ोजना तर्ार भएको  

२ ववद्यािर् िपरक्षा िम्बरिी व्र्वस्थार्न िलिलत र प्रअिाइु अलभिपखीकरर् 
गररएको 

 

३ िबै ववद्यािर्िा ववद्यािर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलत र कारु्दि गठन 
भएको 

 

४ ववद्यािर् र  गाउँर्ालिकािा लनर्लित कृलति घटना तथा लििपिेिन 
अभ्र्ाि भएको 

 

७. ववर्द िेखाजोखा तथा िचूना व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 
१  गाउँर्ालिकािा ववर्द िेखाजोखा टोिी तर्ार भएको  

२ के्षिगत िेखाजोखा फारि तर्ार भएको  

३ ववर्द िेखाजोखा टोिीिाइु ववर्द िेखाजोखा िम्बरिी तालिि हदइएको  

४  गाउँ आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केररको ववर्द िूचना िंकिन 
व्र्वस्थार्न र प्रिारर् प्रहिर्ा तर् भएको 

 

८. जीववकोर्ाजनु, र्पनस्थारु्न तथा र्पनलनिुारु् ववषर्गत के्षि 
१ र्हिचान गररएका आश्रर्स्थििा िडक, खानेर्ानी तथा िरिफाइु र्ूवाुिार 

तर्ार भएको 

 

२ प्रत्रे्क वडािा आर्त्कालिन प्रर्ोजनको िालग िेलिप्र्ाड लनिाुर् भएको  

३ र्ूवाुिारिरू ववर्द जोन्त्खिबाट िपरन्त्क्षत बनाइएको  

९. स्वस््र् िकंट र्ूवु तर्ारी 
१  गाउँर्ालिका र वडािा रपत प्रलतकारु् टोिी (RRT) गठन भएको   

२  गाउँका िब ैस्वास््र् िंस्थाको आर्त्कािीन र्ोजना बनेको  

३  गाउँर्ालिकाको स्वास््र् िंकटको ििर्को िालग स्वास््र् प्रोटोकि बनेको  

४ आर्त्कािीन ििर्को िालग औषलिको बफर स्टक रान्त्खएको  
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५ स्वास््र्किी तथा रपत प्रलतकारु् टोिीिाइु स्वास््र् िंकट व्र्वस्थार्न 
िम्बरिी तालिि हदइएको  

 

 
 
 
 

ि.ि.ं िचूकिरु (प्रलतकार्कुा िालग) अवलि 

१. ििरवर्, खोज तथा उद्धार ववषर्गत के्षि 
१ खोज उद्धार कारु्को वववरर्  

२ खोज उद्धार टोिीको र्ररचािन  

३ आकन्त्स्िक बैठक लनर्ुर् र्पन्त्ष्तका  

२. प्राथलिक उर्चार स्वास््र् तथा र्ोषर् ववषर्गत के्षि  

१ प्राथलिक उर्चार िेवा प्राप्त गरेको जनिं्र्ा  

२ र्ोषर्र्पि खानेकप रा उर्िधि भएको जनिं्र्ा  

३ स्वास््र् के्षिको र्पनस्थाुर्न तथा र्पलनुिाुर् र्ोजना  

३.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, खाद्य तथा गरै खाद्य  िािग्री र राित व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 
१ ववर्दबाट ववस्थावर्त र्ररवारिाइु अस्थार्ी आश्रर्स्थि उर्िधि गराएको 

वववरर् 

 

२ प्रभाववत र्ररवारिाइु खाद्य तथा गैर खाद्य िािग्री उर्िधि गराएको वववरर्  

३ प्रभाववत र्ररवारिाइु राित िािग्री उर्िधि गराएको वववरर्  

४. खानेर्ानी िरिफाइु तथा स्वस्थता प्रवदु्धन ववषर्गत के्षि 
१ िार्दण्ड अनपिार खानेर्ानी उर्िधि भएको र्ररवार  

२ प्रभाववत ििपदार् तथा आश्रर्स्थििा िार्दण्ड अनपिारको िरिफाइुको 
प्रवरि 

 

५. िरंक्षर् तथा लशक्षा ववषर्गत के्षि 
१ अस्थार्ी लिकाइ केररिरूको वववरर्  

२ वैकन्त्ल्र्क लिकाइ िञ्चािन भएको वववरर्  

३ लशक्षा के्षिको र्पनलनुिाुर् र्ोजना  

६. ववर्द िेखाजोखा तथा िचूना व्र्वस्थार्न ववषर्गत के्षि 
१ रपत िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कप नै ववर्द ववशेष)  

२ के्षिगत ववस्ततृ िेखाजोखा प्रलतवेदन  (कप नै ववर्द ववशेष)  

३  गाउँ आर्त्कािीन कारु् िञ्चािन केररिा ववर्द िम्बरिी वववरर् 
अद्यावलिक भएको 

 

७. जीववकोर्ाजुन, र्पनस्थारु्न तथा र्पनलनिुारु् ववषर्गत के्षि 
१ ववर्दबाट क्षलत भएका र्ूवाुिारको ििुत भएको  

२ जीववकोर्ाजुन ििार्ता प्राप्त गरेका र्ररवारको वववरर्  

३ के्षिगत र्पनस्थाुर्न तथा र्पनलनुिाुर् र्ोजना  

८. स्वस््र् िकंट प्रलतकार् ु
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

१ रपत प्रलतकारु् टोिी र्ररचिन गररएको  

२ स्वास््र् िंकटको ििर्िा स्वास््र् िेवा प्राप्त गरेको जनिङ््र्ा   

३ स्वास््र् िंकट लनरिर् व्र्वस्थार्नको अभ्र्ाि  

 
 
 

अनपिूची-१ : स्थानीर् ववर्द व्र्वस्थार्न िलिलतिा ववद्यिान र्दालिकारीिरूको वववरर्   
 

ि.ि.ं नािथर र्द आवद्ध लनकार्/कार्ािुर्/िसं्था िम्र्कु नम्बर 
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

 अनपिूची-२ : र्ालिकाका ववर्द्को ििर्िा ििकार्ु गने ववलभरन िंघ िंस्थािरु 
तथा कार्कु्षिता वववरर् 

 

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

न्त्जल्िा प्रशािन कार्ाुिर् 

fire suit 1set  

Fire helmet 1set  

Fire Boot 1pair  

Bolt Cutter 38" 1pcs  

Life Jacket  5pcs  

Life buoy ring 2pcs  

Stretcher 2pcs  

Nylon rope(200  12-15 mm) 2Roll  

Mitten glove 5pair  

Rubber Boot 15pair  

Ladder aluminum 1pcs  

search light 10pcs  

Pick with handle 5pcs  

Shovel 5pcs  

Faruwa 5pcs  

Gal 3pcs  

axe(big) 2pcs  

Bucket (Aluminum) 5pcs  

 Hammer (5kg ) 2pcs  
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

Protable oxygen Cylinder 5pcs  

static Rope(10-11 mm ) 75mte  

Ice glove 5pcs  

First aid kit  bag(without 
medicine) 2pcs  

Reflective Jacket  5pcs  

Safety Helmet  5pcs  

 Blanket 50 Pcs  

नेर्ािी िेना 

5 kg Fire Extingisher (ABC) 2  

9 ltr Fire Extingisher  10  

45 ltr Fire Extingisher 2  

Fire Proof Boot 6  

Fire Proof shut 6  

Stretchers 7  

AXE 4  

Fire Protective Helmet 14  

Water Proof Life Jacket 4  

Troch Light 7  

Aara 3  

Ghan Dife Size 1  

Mega phone 6  

Snow Boot 220  

Snow Goggles 225  
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

Snow Clothing 307  

Medical First Aid Bag 9  

First Aid Kit 3  

िशस्त्र प्रिरी बि नेर्ाि 

Pik 3  

Shovel 7  

फरुवा 1  

बान्त्ल्टन 8  

अन्त्ग्न रेखा बनाउने िलतर्ार 6  

Fire Extingisher  4  

Zet Shooter 1  

Water boot 6  

र्ानी खाने बोति 3  

Gloves 6  

Ice Axe with Hammer 1  

Trekking Stick 49  

Dynamic rope (9 mm 60 m) 1  

Screw Carabineers 2  

Rope Decender 1  

Helmet 3  

Snow Shovel 1  

Bolt Cutter 36 inch 1 pcs  

Flashlight 19 pcs  

Rescue Torch Light DT 600 A  1  pcs  

Rappelling Mitten 2 pc  
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

Auto Look Carabineer 2  pcs  

Figure 8 Carabineer 4  pcs  

Seat Harnes 4  pcs  

Life Jacket 10  pcs  

Ascension Right-Handed Rope 
Clamp 

1  pcs 
 

Flat slings (Prusik)  8  pcs  

Solar Chargeble Light  1  pcs  

Telescope Ladder 1  pcs  

Throw Bag 2  pcs  

Fire blanket 2  pcs  

6 kg SRI Brand ABC stroed prsure 
type fire extinguishers 

2  pcs 
 

Rescue Rope static  100 mtr  

Rescue Rope Dynamic  100 mtr  

Helmet Mercury 2  pcs  

Water Resque 1  

Hypothermia Blanket 4  

Jammer Set (RL) 1  

Stretchers 5  

Sling 7  

Spike 8  

न्त्जल्िा प्रिरी कार्ाुिर् 
बेल्चा 21  

गि 19  
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कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

स्टेचर 3  

िाईन डोरी 5  

बाल्टी 7  

प्राथलिक उर्चार बक्ि 6  

िेल्िेट 20  

गैटी 21  

फरुवा 2  

िेप्टी बेल्ट 5  

र्ानीबपट 3  

विर्ाि 9  

आरा 3  

कैची 4  

Asbestos fire Jacket 3  

Reflector Jacket 70  

Fire Lather gloves 2  

Life Jacket 29  

Torch light (water Proof) 2  

Axe 4  

Gsoline china saw 16 2 sets  

Fire extinguisher ABC type 6 kg 
coacity  

6 sets 
 

Snow Glover 3 pair  

Snow Glover 3 pair  

Big pulley 1 pcs  
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

Static Rope 10 mm 100 mtr  

Rope ladder  1 pcs  

Portable Oxygen 20 pcs  

Dynamic rope 11 mm 100 mtr  

Ice Axe 2 pcs  

नेर्ाि रेडिि िोिाईटी 

Shovel (rectangle shape with 
handle; of tempered steel) 

9 pcs  

Pick (of tempered steel; with 
handle) 

5 pcs  

Hiking rope ( 8mm; 60 mtr) 5coi l  

Hiking rope (8mm; 80 mtr) 5 coil  

Crow Bar (of tempered steel) 7 pcs  

Aluminium bucket ( 5 ltr capacity 
with handle) 

9 pcs  

Jerkin (10 ltr; Plastic) 2 pcs  

Drinking water bottle (hard 
plastic) 

11 pcs  

Visibility Vest ( Orange color 
cotton; half; 4 logo and 1 
message) 

23 pcs  

District supply First Aid Kit with 
bag 1 pcs  

Small First Aid Kit  with bag 3 pcs  

Stretcher ( 7 feet with enamel 
painting; non-folding) 

4 pcs  
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 खार्पुनाथ गाउँर्ालिका स्वास््य संकट एवम् लवर्द् रू्वुतयारी तथा प्रलतकायु योजना; २०७८  

 

कार्ािुर् उर्िधि िािन स्रोतको प्रकार र वववरर् उर्िधि स्रोतको 
र्ररिार्  

कैहफर्त 

Megaphone (Ahuja brand; 
shoulder strap, microphone type) 

1 pcs  

Special First Aid carry bag  (with 
belt to hold water and small first 
aid kit) 

4 pcs  

Whistle ( with plastic capsule and 
rope) 

28 pcs  

Working Gloves (Rubber type; to 
carry dirty things) 

15 pcs  

Leather Gloves ( to carry hot 
objects) 

20 pcs  

Mask (To prevent from smell, 
smoke, and infection) 

8 pcs  

Whistle 12  

Mega phone small+medium 2 pcs  

Pick 5 pcs  

Fire fighter 1 pcs  

Tents large  2 pcs  

Cupboard wood 1 pcs  

Box large, medium,small 3 pcs  

 

नोट: स्रोत िािग्रीिरुको ववषर्क्षिेबाट प्राप्त वववरर् अनपिार अलभिखे अद्यावलिक गन ेकार् ु ववर्द व्र्वस्थार्न 
शाखािे लनर्लित रुर्िा गनेछ। 

अनपिूची-४: अनपगिन तथा िूल्र्ांकन फारि 

िि ं प्राथलिकता प्राप्त र्ूवुतर्ारी 
तथा प्रलतकारु् गलतववि 

िप्र् 
न्त्जम्िेवार 
लनकार् 
िलिलत 

कार्ाुरवर्नको 
अवस्था 

कलि 
किजोरी 

िपझाव 
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र्ो स्वास््र् िंकट र वबर्द र्ूवु तर्ारी तथा प्रलतकार्ु र्ोजना लिलत २०७९ िाि िंलिर ६ गत ेबिेको खार्पुनाथ 
गाउँकार् ुर्लिकाको बैठक बाट िबिुम्ितीिे स्वीकृत गररर्ो । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


