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भसूमका 
 

मसुिकोट नगरपासिका रूकुम पश्चिम भौगोसिक विकटतामा रहेको श्चिल्िा अन्तगयतको पासिका रहेको 
कुरा िबैमा अिगत भएकै हो । र्स्तो भौगोसिक विकटता रहेको र्ि मसुिकोट नगरपासिका 
अन्तगयतका विसभन्न ठाउँहरु विपद् िोश्चिममा परररहेका छन ्। र्स्ता िोश्चिमहरुमा परेका बस्ती, गाउँ, 

टोि र व्र्श्चिहरु कुनैपसन विचिनमा पनय नददननैु िबैको दावर्त्ि हो । विपद् िोश्चिममा परेका 
व्र्श्चिहरु िरुश्चित तररकािे बाँच्न पाउन ुती नागररकहरुको असिकारको कुरा हो ।  

 

र्ि मसुिकोट नगरपासिका अन्तगयत विसभन्न ठाउँहरुमा अविरि बर्ाय, पवहरो, िडक दरु्यटना, अश्चशना, 
आगिागी र माहामरी िन्र् रोगहरु िस्ता विपद्िन्र् र्टनाहरु िनताहरुिे ेेल्दै आररहेको िबैमा 
िानकारी भएकै छ । नेपािका िबै ठाउँहरु भकूम्पको उच्च िोश्चिममा रहेका छन ्। र्ि प्रकारका 
विपद्का र्टनाहमा र्ि नगरपासिकाको िमता, स्रोत िािनिे भ्र्ाएिम्म न्र्नुीकरर् तथा रोकथाम 
गने प्रर्ाि गदै आहरहेको छ । र्ि स्िास््र् िंकट एिं विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनािे र्ि 
नगरपासिकािे गने विपद् प्रसतकार्यिार र िहार्तािार अे व्र्िश्चस्थत र प्रभािकारी बनाउन िहर्ोग 
पगु्नेछ ।  

 

र्ो मसुिकोट नगरपासिकाको स्िास््र् िंकट एिं विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा गने 
काममा िहर्ोग गनुयहनेु िम्पूर्य विकाि िाेेदार िंस्था तथहरु, नगरपासिकाका िडाध्र्िहरू, 
कार्यपासिका िदस्र्रू तथा विसभन्न शािा प्रमिु कमयचारीहरुिार िन्र्िाद ददन चाहन्छु । र्ि 
र्ोिनािे सनददयष्ट गरेका आिश्र्क िामग्रीहरु उपिब्ि गराउने तथा िमता विकािका कार्यक्रमहरूमा 
पसन र्हाँहरुको िहर्ोग र िहकार्य सनरन्तर रहने अपेिा गदै हामी िबैको प्रर्ािबाट मातै्र र्ि 
नगरिार विपद् बाट िरुश्चित नगर बनाउन िवकन्छ र र्िको नतेतृ्ि नगरपासिकािे गनेछ भन्न े
विस्िाि ददिाउन चाहन्छु ।   

 

िन्र्िाद ।  

 

                                                            

 

________________________

_ 

महेन्द्र के.सी. 
 नगर प्रमुख 
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पररच्छेद एक : प्रारश्चम्भक 

१.१ पषृ्ठभसूम 
 

नेपाि िाढी, पवहरो, आगिागी, चटर्ाङ, भकूम्प, महामारी िस्ता विपद्को उच्च िोश्चिममा रहेको देश हो । र्ी 
विसभन्न प्रकारका िम्भावित र्टनािार कसतपर् अिस्थामा िंरचनात्मक र गैरिंरचनात्मक उपार्द्धारा 
अल्पीकरर् र न्र्नुीकरर् गनय िवकन्छ भने कसतपर् अिस्थामा र्िको िामनाको विकल्प हदैुन । िििार् ु
पररितयन, मौिमी प्रसतकुिता तथा मानिीर् गसतवििीहरु विपदै्मत्री नहदुा  र िमग्रमा विपद्को िोश्चिम 
न्र्नुीकरर् गनयका िागी ज्ञान, िीप, िमता र वक्रर्ाश्चशिताको अभाि हदुा िरे्नी ठूिो िनिनको िसत व्र्होनुय 
परररहेको अिस्था छ । रुकुम ापश्चिमय श्चिल्िा रहेको र मसुिकोट नगरपासिका पसन र्ििाट अछुतो 
नरहेको ितयमान अिस्थामा अल्पीकरर् र न्र्नुीकरर् गनय निवकने िम्भावित विपद्िार िामना गरी 
प्रभािकारी रुपमा प्रसतकार्य गनय र िनिनको िती न्र्नुीकरर् गदै श्चशघ्र पनुयिाभ हासिि गनय तथा विपद्का 
िमर्मा प्रभािकारी रुपमा मानिीर् िहार्ता पररचािन गनय िम्िश्चन्ित सनकार्को श्चिम्मेिारीिार प्रस्टरुपमा 
वकटान गनयका िागी विपद् पिुयतर्ारीिे महत्िपूर्य भसूमका सनिायह गने गदयछ । विपद्को िमर्मा स्िास््र्मा 
िमस्र्ा आउनगर िोश्चिमपरु्य अिस्था अेै बढ्न िक्दछ । र्िथय प्राकृसतक र गैरप्राकृसतक र्टनािाट 
हनुिक्ने मासनिको िीउिन तथा िम्पश्चिको िसतिार कम गनयका िागी मसुिकोट नगरपासिकािे पसन 
आपत्कािीन पूियतर्ारीिार मिितु िनाउन िरुरी छ । र्स्तो वकसिमको र्ोिनािे विपद्को िामना गनय 
िक्ने िमतािार िवृद्ध गने र िमदुार्िार विपद् उत्थानशीि बनाउन मदत परु्ायउँदछ । तिथय विपदको 
िमर्मा िबैभन्दा पवहिा मासनिको श्चिउ ज्र्ानको िरुिा पदयछ भन,े मासनि िरुश्चित रहेको र्वकन भएपिात, 

कम मानविर् िसत होि भन्नको िासग र्ारते तथा अन्र् िोश्चिम िमहुमा रहेका मासनिको उद्वार गररन ु
पदयछ । मासनििार मतृ्र्बुाट िोगार िकेपिात र र्ारते तथा अन्र् िोश्चिम िमहुको उवार पिात मतृ्र् ु
भएकाहरुको उश्चचत व्र्िस्तापन तथा पश ु– पंिी तथा चौपार्ाहरुको व्र्िस्थापन गररन ुपदयछ। पश ु– 
पंिी तथा चौपार्ाको व्र्िस्थापन गनय निवकएको िण्डमा तरुुन्तै ेाडापिािा िस्ता रोगको महामारी हनु 
िक्दछ। रोग निाग्ने र्ा नफैिन ेर्वकन पिात विपद्को कारर्िे ल्र्ाएका र ल्र्ाउनिक्ने अन्र् अिस्थाको 
न्र्सुनकरर् तथा रोकथाममा ध्र्ान ददन ुपदयछ। 

विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापनको मूिभतू उद्देश्र् विपद् बाट हनु े मतृ्र्दुर तथा प्रभावितहरुको 
िङ््र्ा उल्िे्र् रूपमा र्टाउन,ु अन्र् विपद् िा महामारीका कारर् उत्पन्न हनुिक्ने स्िास््र् िंकटको 
रोकथाम एिम ्व्र्िस्थापन गरी मानिीर् िसत न्रू्नीकरर् गनुय, कृवर् उद्योग, िडक, िञ्चार, िानेपानी एिम ्
िरिफाहयका िंरचना तथा स्िास््र् र श्चशिाका पूिायिार एिम ् िेिामा विपद्का कारर्बाट हनेु िसत तथा 
नोक्िानी र्टाउँदै सतनीहरूको उत्थानशीिता बढाएर विकािको दीगोपनािाहय स्थावर्त्ि ददन ुर विकाि तथा 
पूिायिार सनमायर्मा गररएको िगानीिाहय िरुश्चित गनुय हो । तीििटै तहका िरकारको असिकार बाँडफाट 
िम्बन्िी िंिैिासनक व्र्िस्था, विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) 
तथा विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन सनर्माििी, २०७५ को दफा ८ (१) एिम ्  स्थानीर् 
िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) न तथा  ११ (४) ि (१५) र स्िास््र् िेिा ऐन २०७५ 
को दफा ४८ मा प्रिन्ि गररए बमोश्चिम स्थानीर् तहको विपद् एिम ्स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापन िम्बन्िमा 
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तोवकएको काम कतयव्र् र असिकार विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन राविर् नीसत, २०७५ तथा 
रर्नीसतक कार्यर्ोिना, २०१८ -२०३० को िक्ष्र् र मागयदशयन एिम ् नीसतगत र कानूनी आिार एिम ्
मसुिकोट नगरपासिकाको विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन ऐन २०७५ को दफा ५ मा तोवकएको 
नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतको काम कतयव्र् र असिकार कार्ायन्िर्न गनय विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य 
र्ोिना तिुयमा मागयदशयन, २०६७ को पवहिो िंशोिन २०७६ िे तर् गरेको विसि र प्रकृर्ा बमोश्चिम 
नगरको स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् प्रसतकार्यिाहय चसु्त तथा प्रभािकारी बनाउन र त्र्िको िासग आिश्र्क 
पूियतर्ारी गनय र्ि मसुिकोट नगरपासिकाको स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना 
तिुयमा गररएको छ ।  

१.२ र्ोिनाको उद्दशे्र् 
 

विपद्  एिम ्स्िास््र् िंकटको िमर्मा प्रभावितहरूको िीिन रिा िम्पश्चि तथा िनिनको िरुिा र िंरिर् 
गरी मानिीर् िंकटको िामना तथा प्रभािकारी प्रसतकार्य गनय स्थानीर् स्रोत िािन र प्रविसिको उपर्ोग गदै 
आर्ातमा परेका व्र्श्चि तथा िमदुार्िाहय उश्चचत मानिीर् िहार्ता िसुनश्चित गनुय  र प्रकोपको रोकथाम तथा 
विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्का िासग नगरको स्रोत िािन एिम ्िमता िवृद्ध गदै विपद् िोश्चिम  तथा स्िास््र् 
िंकट व्र्िस्थापन पद्धसत, िंरचना  र प्रकृर्ािाहय ििाफदेहीपूर्य ढंगिे पररचािन एिम ् कार्ायन्िर्न गरी 
मसुिकोट नगरपासिकािाहय उत्थानशीि तथा िरुश्चित नगरको रूपमा विकाि गनुय र्ि र्ोिनाको प्रमिु 
उद्देश्र् हो भने र्िका विश्चशष्ट उद्देश्र्हरु सनम्नानिुार रहेका छन ्। 

1= स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् बाट हनेु िसत तथा नोक्िानी र्टाउन ु र प्रभावित हनेु व्र्श्चि, पररिार 
तथा िमदुार्िाहय उपर्िु मानिीर् िहार्ता िसुनश्चित गनुय । 

2= नगरपासिकामा स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा पूियतर्ारीका गसतविसिहरूिाहय 
व्र्िश्चस्थत र िमन्िर्ात्मक रूपमा कार्ायन्िर्न गनुय । 

3= स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् प्रसतकार्य तथा पूियतर्ारीका िासग स्थानीर् िािन स्रोतको असिकतम ्
पररचािन गनुय । 

4= विपद् पूियतर्ारीिाहय प्राथसमकताका िाथ कार्ायन्िर्न गरी विपद् पसछ उद्धार राहतका िासग हनेु िचय 
र्टाउन ु। 

5= विसभन्न िरोकारिािा सनकार् तथा िंस्थाहरूिँगको िमन्िर् र िहकार्यमा नगरको स्िास््र् िंकट 
एिम ्विपद् प्रसतकार्य पद्धसत, िंरचना तथा िमग्र िमता िदुृढ गनुय । 

6= विर्र्गत िेत्रका आिारमा नगरको विपद् न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन िमता बढाउँदै िेत्रगत तथा 
सनर्समत विकाि कार्यक्रम माफय त स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्िाहय सनरन्तरता 
ददन।ु  

1.३ र्ोिना तिुयमा प्रवक्रर्ा  

मसुिकोट नगरपासिको स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना, विपद् पूियतर्ारी तथा 
प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा मागयदशयन, २०६७ को पवहिो िंशोिन, २०७६ िे तर् गरेको प्रवकर्ा बमोश्चिम 
तिुयमा गररएको हो । र्ि नगरपासिकाको विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना बनाउने िन्दभयमा २०७८ 
फागनु ३ गते नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतको बैठकमा छिफि भर्ो ।  
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र्ि बैठकिे स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा गने सनर्यर् गर् र्ो । 
स्िास््र्को िासग ििम प्रर्ािीिे नगरपासिकािाहय स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य 
र्ोिना तर्ार गनय प्राविसिक िहर्ोग उपिब्ि गराउने िहमसत बमोश्चिम नगरपासिका र स्िास््र्को िासग 
ििम प्रर्ािीका प्रसतसनसि रहेको र्ोिना मस्र्ौदा िसमसत सनमायर् भर्ो । विसि, प्रवक्रर्ा र कार्यतासिका तर् 
गरी र्ोिना तिुयमाको प्रवक्रर्ा शरुू गररर्ो ।   

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत, िडाध्र्िहरु र िरोकारिािाहरूबीचमा छिफि गरी नगरपासिकाको 
िङ\कटािन्नता तथा िमता िेिािोिाको गररर्ो 
। र्ही छिफिबाट विर्र्गत िेत्रको पवहचान 
गरी िात िटा विर्र्गत िेत्र सनिायरर् गररर्ो । 
िङ्कटािन्नता तथा िमता विश्लरे्र्का आिारमा 
पूियतर्ारी र प्रसतकार्यका वक्रर्ाकिापहरू सनिायरर् 
गररर्ो । त्र्िपसछ विर्र्गत िेत्र र िंर्िु 
र्ोिना तिुयमा बैठकहरू िञ्चािन गरी त्र्िका 
आिारमा र्ोिनाको मस्र्ौदा तर्ार गररर्ो। 
२०७९ श्रािर् १० गते िरकारिािाहरूको बैठक 
आर्ोिना गरी मस्र्ौदामासथ छिफि र पषृ्ठपोर्र् 
सिने काम भर्ो । प्राप्त पषृ्ठपोर्र् िमेतिाहय िमेटेर र्ोिनाको अश्चन्तम मस्र्ौदा तर्ार गररर्ो । र्ि प्रकार 
मसुिकोट नगरपासिकाको स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा भएको हो । 

१.४ र्ोिनाका तिुयमा एिम ्कार्ायन्िर्नका आिारभतू मान्र्ता 
 

१. नगरपासिका िेत्रमा गररने स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्, व्र्िस्थापन, पूियतर्ारी, 
प्रसतकार्य तथा पनुसनयमायर्का िबै गसतविसिहरू नगरपासिकाको नतेतृ्िमा हनेुछन ्। 

२. विपद् प्रसतकार्य तथा पूियतर्ारी कार्यमा कवहँ कतै ररिता हनु नददन र िन्तसुित कार्ायन्िर्नको िासग 
िात िटा विर्र्गत िेत्र (Cluster) को प्रिन्ि गररएको छ । र्ि नगरपासिकामा कार्यरत िबै 
िरोकारिािा सनकार्हरू तथा िंस्थाहरूिे आफ्नो कार्यिेत्र बमोश्चिम िम्बश्चन्ित विर्र्गत िेत्रिँगको 
िमन्िर्मा प्रसतकार्य र पूियतर्ारीका गसतविसिहरूमा िहर्ोग गनेछन ्। 

३. विपद् पूियतर्ारीको काम, विपद् एिम ् स्िास््र् िंकट प्रसतकार्य तथा मानिीर् िहार्ताका िासग गररने 
िहर्ोग एकद्धार नीसत बमोश्चिम नगरपासिकाको स्िीकृत मापदण्ड र प्रवक्रर्ा अनिुार हनुेछ ।  

४. विपद् प्रसतकार्य तथा पूियतर्ारीको काम विर्र्गत िेत्रको िमन्िर् तथा नगरपासिकाको नेततृ्िमा हनेुछ र 
िेिािोिा, िूचना व्र्ािस्थापन, स्रोत पररचािन तथा व्र्िस्थापन एवककृत पद्धसत अनरुूप हनेुछ । 

५. िमदुार्, िामाश्चिक िंस्था तथा िरकारी सनकार्हरूको स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् प्रसतकार्य िमता 
विकाि गरी नगरपासिकाको िमग्र विपद् व्र्िस्थापन िमता िदुृढ गररनेछ ।  

६. स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा प्रसतकार्यको काम स्थानीर् िरकारको नेततृ्ि तथा 
िमन्िर्, िामाश्चिक तथा नागररक िेत्रको िहर्ोग र नीश्चि िेत्रिँगको िाेेदारीमा हनुेछ । 

४.  र्ोिनाको प्रारश्चम्भक मस्र्ौदा तर्ारी 

५.  िरोकारिािाहरूको बैठक र मस्र्ौदामासथ छिफि 

६.  अश्चन्तम मस्र्ौदा तर्ारी र स्िीकृसत 

१.  प्रारश्चम्भक छिफि र विर्र्गत िेत्रको पवहचान 

२.  नगरको िंकटािन्नता तथा िमता िेिािोिा 

३.  र्ोिना तिुयमा बैठक तथा कार्यशािा  

विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा प्रवक्रर्ा 
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७. स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी र प्रसतकार्यका गसतविसि तथा मानिीर् िहार्ताका कार्यहरू 
िशुािनको मान्र्ता अनरुूप पारदशी, िहभागीतामूिक र िमािेिी हनुेछन ्।  

८. स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी, प्रसतकार्य तथा मानिीर् िहार्ताका गसतविसिहरू मानिता, 
तटस्थता, सनष्पिता र स्ितन्त्रता िस्ता मानिीर्ताका मिुभतू सिद्धान्तमा आिाररत हनुेछन ्।  

९. विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्, पूियतर्ारी, प्रसतकार्य तथा िमग्र विपद् एिम ् स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापनमा 
उपिब्ि स्थानीर् स्रोत तथा िनशश्चिको असिकतम प्रर्ोग र पररचािनको नीसत सिहनछे । 

१०. विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्का तथा स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापनका प्राथसमकता प्राप्त कार्यहरूिाहय िते्रगत 
विकािका सनर्समत गसतविसिहरूिँग एवककृत गरी विकािमा मूि प्रिाहीकरर् गदै नगरको उत्थानशीिता 
विकाि गररनेछ  
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पररच्छेद दरु : विपद् िोश्चिम व्र्िस्थापनको अिस्था 
 

२.1  मसुिकोट नगरपासिकाको िंश्चिप्त पररचर् 
 

सबगत नपेािको एकात्मक शािन प्रर्ािी बमोश्चिम रुकुम श्चिल्िाको मु् र् बिार केन्र रहेको िासबक ििंगा 
गा.वि.ि. िदरमकुाम र िाँि गा.वि.ि समिाएर मसुिकोट नगरपासिका २०७१ मंसिर १६ गते 
मश्चन्त्रपररर्दको सनर्यर्बाट स्थापना भएको हो । त्र्िपसछ नपेािको िङ्घीर् शािन प्रर्ािी अनरुूप नपेािको 
िंवििान २०७२ को िारा २९५ को उपिारा ा३य बमोश्चिम गदठत गाउँपासिका, नगरपासिका, स्िार्ि, 

िंरश्चित िा विशेर् िेत्रको नाम, िं्र्ा तथा सिमाना सनिायरर् आर्ोगको सिफाररिमा बनकेो ७५३ िटा 
स्थानीर् तह मध्र्को एक हो ।कर्ायिी प्रदेश अन्तगयतको रुकुम ापश्चिमय श्चिल्िामा पने र्ो मसुिकोट 
नगरपासिका िाविकको ििंगा, िांि, चौिािाङ, भिाक्चा, सछिाङ गा.वि.ि. तथा स्र्ािापािा गा.वि.ि.को िडा 
नम्बर ३ र ४ समिेर र्ि नगरपासिका बनकेो छ । पूियमा सिस्न ेर भमेु गाउँपासिका, पश्चिममा िानीभेरी 
गाउँपासिका, उिरमा िाँफीकोट गाउँपासिका र दश्चिर्मा सत्रिेर्ी गाउँपासिका िाथै रोल्पा श्चिल्िा रहेको र्ि 
नगरपासिकामा १४ िटा िडा रहेका छन ्भन ेर्िको िते्रफि १३६.६ िगय वक.सम. रहेको छ र िम्मा 
िनिं्र्ा ३५,३४८ रहेको छ । 

तासिका १: नगरपासिकाको िडागत िनिाश्चङ््र्क वििरर् 
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१३ ५०१ १२८७ १३१६ २६०३ ९.३९५ २७७ ५.२
१४ ५७७ १२२१ १३१६ २५३७ ८.४२५ ३०१ ५.३

जम्मा ६६१९ १७३५४ १७९९४ ३५३४८ १३६.०६ २६० ५.४

जनघनत्व
वडा.न.ं

घरधरुी 
संख्या

क्षेत्रफल 

वगग कक.मम.

जनघनत्व प्रति 

वगग कक.मम.

औषि पररवार 
संख्या

 

स्रोत:: DHIS – 2, स्िास््र् तथा िनिम्र्ा मन्त्रािर्, स्िास््र् िेिा विभाग, व्र्िस्थापन माहाशािा, २०७८ 

2.२ विपद् का र्टना एिम ्िसत विश्लरे्र्  

२०७८ िाि फागनु ३ गते गररएको र्ि नगरपासिकाको प्रकोप, िङ्कटािन्नता तथा िमता िेिािोिाको 
आिारमा िडक दरु्यटना, पवहरो, अविरि िर्ाय, डंडेिो, बाढी, आगिागी, पानीमा डबु्न,े चट्याङ्ग, असिना, 
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फौिी वकरा, रानीिेत, बाँदर आतङ्क, कोरोना, हैिा, ेाडा पिािा, विर्ाि िाना, िपयदंश र रेसबि िस्ता 
१९ प्रकारका विपद्का र्टनाहरू विगतमा हनु ेगरेको पाहएको छ । 

तासिका २: मसुिकोट नगरपासिकामा विगतमा भएका विपद्का र्टनाहरु र र्िबाट भएको िसत  

विपद् / 
र्टनाको िर्य 

प्रभावित 
स्थान/िते्र 

विर्र् िेत्रमा परेको प्रभाि 

मानिीर् 
िसत 

आसथयक 
नोक्िानी 
हिारमा 

विपद् व्र्िस्थापनका 
िासग गररएका  
प्रर्ािहरु 

भकूम्प 

२०७२ 

िम्पूर्य िडाहरुमा 
िामान्र् प्रभाि 

- १ र्र चवकय एको   १००००००  

 

पवहरो 
२०७६, 
२०७७,२०७८, 
२०७० 

१, ३, ५, ७, 
८, ९ 

-   
- र्र, र्ट्ट, काठे पिु, 

पश,ु पश ुउपचार 
केन्रमा िती,  

- सिंचार कुिो 
बगाएको,  

- िर् ुििसबद्दुत र 
पािर हाउि, 

- २ र्र बगाएको - 
३५ र्र उच्च 
िोश्चिममा 

- २ िना अङ्ग भङ्ग 

-  

 ४ ६००००००० नेपािी िेना र 
स्थासनर् प्रसतकार्य 

िडक दरु्यटना 
२०७६, 
२०७८, 
२०७९ 

िडा नं १, २, 
८  

- १ र्र िसत,  
- ४० र्ारते 

४७ ३०००००० 
 

कोसभड 

२०७७, 
२०७८, 
२०७९ 

 - िंक्रमर्, मतृ्र् ु

- मनोिैज्ञासनक प्रभाि 

- आसथयक िेत्रमा प्रभाि  
- शैश्चिक िेत्रमा प्रभाि 

३४ १५०००० 
 

िर्ाय २०७६, 
२०७८ 

िडा १ अिैची तता िनु्तिा नष्ट 
 १००००० 

 

डंडेिो २०७६ िडा १, १३ - आथीक िती 
- रूि विरुिा नष्ट 

- डािे र्ाँिको िती 

० १००००००  

आगिागी 
२०७६, 
२०७७ 

िडा १, ७, ९ - िंगि िसत भएको ३ र्ारते ३००००००  

बाढी २०३०, 
२०७५, 
२०७७७, 
२०७८ 

िडा २, ४ ९, 
६ १३ 

- स्कुिको रे्राबार 
- िेत कटान, 

- सिंचार कुिो 
बगाएको 

१ १२००००० स्थासनर् प्रसतकार्य 
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विपद् / 
र्टनाको िर्य 

प्रभावित 
स्थान/िते्र 

विर्र् िेत्रमा परेको प्रभाि 

मानिीर् 
िसत 

आसथयक 
नोक्िानी 
हिारमा 

विपद् व्र्िस्थापनका 
िासग गररएका  
प्रर्ािहरु 

पानीमा डुब्न े
२०७७, 
२०७८ 

िडा ६, ७ -  ३   

चट्याङ्ग िडा ४, १०, 
१४ 

- भैिी र अन्र् 
चौपार्ाको मतृ्र् ु

- र्र भश्चत्कएको 

१ १००००००  

असिना २०७५,  
२०७७ 

िडा १०, १४ - अन्नबािीको िती  १००००००  

फौिी वकरा, 
२०७७ 

िबै िडा - तरकारी िती  ४०००००  

हैिा, २०४३  -     

ेाडा पिािा, 
२०६७ 

 -     

फुड पोरिन, 
२०७५ 

 -     

िपयदंश  -     

स्रोत:  नगरपासिकाको प्रकोप िङ्कटािन्नता तथा िमता िेिािोिा, २०७८  

2.३ मसुिकोट नगरपासिका प्रमिु र प्राथसमकतामा रहेका प्रकोपहरू 

मसुिकोट नगरपासिकामा भकूम्प,  बाढी, पवहरो तथा भिूर्, िडक दरु्यटना, आगिागी, चट्याङ्, बािीमा 
िाग्न े वकराको प्रकोप, िपयदंश, ेाडापिािा, पानीमा डबु्न,े असिना र कोसभड १९ महामारी िस्ता विपद् 
तथा स्िास््र् िंकटका र्टनाहरू विगतमा हनु ेगरेको पाहएको छ । िडागत िङ्कटािन्नता विश्लरे्र् गदाय िबै 
िडािाहय अथायत सिंगो नगरपासिकािाहय एकैचोटी र ठूिो िसत गनय िक्न ेर प्रभाि पानय िक्न ेविपद् भकूम्प 
हो । सिंगो मिुकु नै भकूम्पको उच्च िोश्चिममा भएकोिे र्ो नगरपासिका पसन भकूम्पको उच्च िोश्चिममा 
छ । भकूम्प  पसछ कोसभड १९ िस्तै उच्च िंक्रामक महामारी र्ि नगरपासिकाको िासग प्रमिु स्िास््र् 
िंकट सनम्त्र्ाउन ेप्रकोपको रुपमा देश्चिएको छ । त्र्िैगरी ेाडापिािा, िपयदंश  पसन र्ि नगरपासिकामा 
स्िास््र् िंकट सनम्त्र्ाउन ेविपद्हरू हनु ्।  र्ि नगरपासिकाका १४ िडाहरूमध्र् ेअसिकांश िडामा बाढी 
पवहरो बारम्बार दोहोरररहने र िरे्नी िनिनको िेरै िसत गने प्रकोपमा पदयछन ् । िडक दरु्यटना र 
आगिागी पसन र्ि नगरका प्रमिु प्रकोपहरू हनु ् । बािीनािीमा िाग्न े वकट आतंकबाट  पसन र्ो 
नगरपासिका प्रभावित छ । िडाको भौगोसिक विर्शेता भसू्िरुप, प्रकोपको िम्मिुता तथा िामाश्चिक आसथयक 
अिस्थािे िमग्र विपद्को िोश्चिम स्तर सनिायरर् गदयछ । 

मसुिकोट नगरपासिकामा क्रमश: भकूम्प, अविरि िर्ाय, पवहरो, िडक दरु्यटना, असिना, चट्यांग, आगिागी, 
बाढी, डंडेिो, पानीमा डबु्न,े वकटिन्र् प्रकोप प्रमिु र प्राथसमकतामा रहेका प्रकोपहरु हनु ् भन े कोसभड 
महामारी, ेाडापिािा, हैिा,  फुड पोरिन, िपयदंश र रेसबि िंकट सनम्त्र्ाउन िक्न ेस्िास््र्िँग िम्बश्चन्ित 
प्रमिु प्रकोपहरु हनु ्। तासिका ४ मा िडागत र नगरपासिकाको प्रकोप तथा स्िास््र् िंकट स्तरीकरर् 
प्रस्ततु गररएको छ ।   
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तासिका ४: मसुिकोट नगरपासिकाको प्रकोप स्तरीकरर् 

प्रकोप 

स्तरीकरण 

पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो प ाँथौं छैठौं स तौं 

वड  नं १ पहहरो अववरल 

वषाग 
सडक 

दघुगटना 
बाढी  अमसना चट्याङ्ग आगलागी 

२ पहहरो अववरल 

वषाग 
 हावाहुरी अमसना सडक 

दघुगटना  
ककटजन्द्य अन्द्य (बााँदर)  

३ पहहरो  बाढी हावाहुरी  सडक 

दघुगटना 
अववरल वषाग  अमसना ककटजन्द्य  

४ पहहरो बाढी वषाग अमसना हावाहुरी डढेंलो अन्द्य 

(ककटजन्द्य) 

५ पहहरो बाढी वषाग अमसना हावाहुरी डढेंलो अन्द्य 

(ककटजन्द्य) 

६ चट्याङ्ग  हावाहुरी अववरल वषाग पहहरो आगलागी सडक 

दघुगटना 
ककटजन्द्य 

७ पानीमा 
डुब्ने 

फुड 

पोईजन  

आगलागी  पहहरो अमसना सडक 

दघुगटना 
 हावाहुरी 

८  पहहरो  अववरल  सडक 

द ुघगटना 
चट्याङ्ग बाढी अमसना हावाहुरी  

९ पहहरो अववरल हावाहुरी ककटजन्द्य अमसना डडलेो चट्याङ्ग 

१० पहहरो अववरल 

वषाग 
बाढी  हावाहुरी अमसना चट्याङ्ग ककटजन्द्य 

११ अववरल पहहरो  बाढी झाडापखाला ककटजन्द्य रेववज अमसना 

१२ पहहरो बाढी  हावाहुरी डडलेो  अमसना  चट्याङ्ग  ककटजन्द्य 

१३ बाढी पहहरो   हावाहुरी  अमसना  ककटजन्द्य डडंलेो चट्याङ्ग 

१४ बाढी पहहरो  हावाहुरी  अमसना  ककटजन्द्य डडंलेो चट्याङ्ग 

नगर प ललक  अववरल 

वषाग  
पहहरो सडक 

दघुगटना 
अमसना चट्यांग आगोलागी बाढी 

डडंलेो पानीमा 
डुब्ने 

ककटजन्द्य कोमिष १९ िुकम्प झाडापखाला हैजा 

फुड 

पोईजन 

सपगदंश रेबबज हावाहुरी   अन्द्य     

 

स्रोत:  नगरपासिकाको प्रकोप िङ्कटािन्नता तथा िमता िेिािोिा, २०७८  
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2.४ प्रकोपको मौिमी विश्लरे्र् 
 

भौगसभयक प्रकृर्ाबाट उत्पन्न हनु ेभकूम्प िस्ता प्रकोप िनुिकैु िमर्मा पसन आउन िक्छन ्ििको मौिमी 
प्रकृसत हुँदैन । भकूम्पको िासग बाहै्र मवहना उश्चिकै िोश्चिमर्िु िमर् हो । बाढी पवहरो िस्ता िििार् ु
तथा मौिमिन्र् प्रकोपका र्टना मौिममा सनभयर हनु्छन । मनिनुी हािापानीको िेत्रमा अिश्चस्थत नेपािमा 
हािापानीको विशेर्ता त्र्िै अनरुूप सनिायरर् भएको हनु्छ । नेपािमा िावर्यक िर्ायको ८० प्रसतशत 
िर्ायर्ामको चार मवहनामा हनु ेगछय भन ेवहउँदे िर्ाय कम मात्र हनु ेगदयछ । त्र्िकारर् बाढी, पवहरो िस्ता 
ििउत्पन्न प्रकोप िेठ देश्चि अिोििम्मको चार / पाँच मवहनाको अिसिमा बढी हनु े गदयछन ्। वहउँदको 
िमर् िु् िा हनु ेतथा फागनु चैतमा हािाहरुी पसन बढ्न ेहुँदा आगिागीका र्टना पसन बढ्छन ्। िडक 
दरु्यटनाको कुनै मौिमी प्रकृसत त हुँदैन तर िर्ायको िमर्मा िडक िराब हनु ेर बाढी पवहरोिे पसन िडक 
दरु्यटना बढाउन े भएकोिे दरु्यटनाहरू बढी हनु े गदयछन ्। िमग्रमा महामारीको पसन िािै मौिमी प्रकृसत 
देश्चिँदैन तर ेाडापिािा तथा िपयदंश िस्ता महामारी िर्ाय एिम ्गमी िमर्मा बढी हनु ेगदयछ ।  

प्रकोप पात्रो विश्लरे्र्िे प्रकोपको मौिमी प्रकृसत अनिुार पूियतर्ारीको िासग कुन िमर्मा केश्चन्रत हनु े र 
प्रसतकार्यको िासग कुन िमर्मा तत्पर रहन ेभन्न ेर्ोिना तर्ार गनय मद्दत गदयछ । मसुिकोट नगरपासिकाको 
िन्दभयमा अिारदेश्चि अिोििम्म बढी विपद्का र्टनाहरू हनु िक्न ेिमर् हो । र्ो िमर्मा िबैभन्दा बढी 
बाढी तथा डिुानका र्टनाहरू हनु िक्छन ्। िडक दरु्यटना, महामारी र भकूम्प िनुिकैु बेिा पसन हनु 
िक्छ । त्र्िैिे िर्ाय शरुू हनुभुन्दा अगाडी बैशािमा पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनाको पनुराििोकन गने, 
आिश्र्क र तत्काि गनुयपने तर्ारीहरू गने, िंर्न्त्र, िनशश्चि, र्न्त्र, उपकरर् तर्ारी अिस्थामा राख्न ेगनुय 
पदयछ तावक विपद्को िमर्मा सछटो र व्र्िश्चस्थत तररकािे काम गनय िवकर्ोि ्र िनिनको िसत नहोि ्।   

तासिका ५: मसुिकोट नगरपासिकाको प्रकोप पात्रो 

प्रकोप बैिाि िेठ अिार िाउन भदौ अिोि कासतयक मंशीर पौर् मार् फागनु चैत्र 

अविरि िर्ाय                         

पवहरो                         

िडक दरु्यटना                         

अश्चशना                         

चट्याङ्ग                         

आगोिागी                         

बाढी                         

डंडेिो                         

पानीमा डबु्न े                         

कोरोना                         

ेाडापिािा                         

हैिा                         

फुड पोरिन                         

िपयदंश                         

रेसबि                         
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रातो  =  उच्च िोश्चिम   पंहेिो  =  मध्र्म िोश्चिम  हररर्ो =  न्रू्न िोश्चिम 

स्रोत:  मसुिकोट नगरपासिकाको प्रकोप िङ्कटािन्नता तथा िमता िेिािोिा, २०७८  

2.५ िामाश्चिक िङ्कटािन्नता विश्लरे्र् 
 

एउटै विपद्को र्टनाबाट पसन फरक िामाश्चिक िमूह र उमेर िमूहका मासनििाहय फरक वकसिमिे प्रभाि र 
अिर पदयछ । अपाङ्गता भएका व्र्श्चि, बािबासिका, बदृ्धबदृ्धा,  दीर्यरोगी तथा गभयिती र श्चशशिुाहय दिु 
ििुाउँदै गरेका आमाहरु अन्र्को तिुनामा विपद्को उच्च िोश्चिममा हनु े गदयछन ्  । २०७२ िािको 
भकूम्पमा नपेिमा मतृ्र् ुभएको िनिङ््र्ाको ४५ प्रसतशत परुूर् र ५५ प्रसतशत मवहिाको िङ््र्ा रहेको 
सथर्ो ।  र्ि नगरपासिकामा ३.६२ प्रसतशत िनिङ््र्ा १ िर्य मसुनको छ ।  १४.१० प्रसतशत 
िनिङ््र्ा ५ िर्य मसुनको छ । अपेश्चित गभयितीको िङ््र्ा ४.५९ प्रसतशत छ । ५५.४१ प्रसतशत 
िनिङ््र्ा १५ िर्य मसुनका वकशोर वकशोरीको रहेको छ । १९.१ प्रसतशत िनिङ््र्ा ६५ िर्य मासथको 
छ । अपाङ्गता भएको िनिङ््र्ा १.५६ प्रसतशत रहेको छ। मसुिकोट नगरपासिकाबाट िेिा सिने ददर्य 
रोगी २.७८ प्रसतशत रहेको छ । िदृ्धिदृ्धा, अपाङ्गता भएका व्र्श्चि, दीर्यरोगी, बािबासिका, गभयिती तथा 
दिु ििुाउन ेआमा उमेर िा स्िास््र् एिम ् शाररररक िंिदेनशीिताका कारर् विपद् एिम ् महामारीिन्र् 
प्रकोपको उच्च िोश्चिममा हनु्छन ्।  विपद् न्रू्नीकरर्, पूियतर्ारी, प्रसतकार्य िञ्चािन र मानिीर् िहार्ताका 
िासग काम गदाय र्ि प्रकारका िोश्चिममा रहेका िमहुहरूको फरक आिश्र्कता र उनीहरुको िंरिर्िाहय  
प्राथसमकतामा रािेर िम्बोिन गनुयपदयछ । 

तासिका ६: मसुिकोट नगरपासिकाको िंिदेनशीि एिम ्िोश्चिममा रहेको िमूह र पररिारको िडागत िनिङ््र्ा  

िडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ िम्मा 
१ िर्य 
मसुनको 
िनिङ््र्ा 

१३५ ३३ २१ ४९ ६५ २६ ५३ २७ ३१ २७ ४८ २९ ४३ ४६ ६३३ 
ा३.६२%य 

५ िर्य 
मसुनको 
िनिङ््र्ा 

५२४ १२८ ८४ १८८ २५२ १०१ २०९ १०५ १२२ १०४ १८६ ११२ १६६ १८१ २४६२ 
ा१४.१०%य 

१५ िर्य 
मसुनको 
िनिङ््र्ा 

१९९० ४८३ ३२० ७१६ ९५६ ३८२ ७९२ ३९९ ४६२ ३९४ ७०६ ४२४ ६३२ ६६८ ९३२४ 
ा५५.४१%य 

६५ िर्य 
मासथको 
िनिङ््र्ा 

७४० १८० ११९ २६६ ३५७ १४२ २९५ १४८ १७१ १४६ २६३ १५८ २३५ २५६ ३४७६ 
ा१९.१य 

अपशे्चित 
गभयिती 
िनिङ््र्ा 

१७१ ४० २७ ५९ ८८ ३३ ६७ ३३ ३९ ३४ ६१ ३६ ५४ ६० ८०२ 
ा४.५९%य 

अपाङ्गता 
भएको 
िनिङ््र्ा 

४७ १२ ९ २८ २२ १५ १७ ७ २३ १४ १८ १२ २१ २९ २७४ 
ा१.५६य 

दीर्यरोगी 
िनिङ््र्ा 

ाउपचार सिन नगरपासनकामा आएको िङ््र्ाय ४८६ 
ा२.७८%य 
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स्रोत:  नगर स्िास््र् सडश्चिटि पार्श्यश्चचत्र 



 

  0  

 

 

2.६ प्रकोप िङकटािन्नता तथा िोश्चिम विश्लरे्र् 

विद्यमान प्रकोप िंकटािन्नता, विगतमा विपद् बाट भएको अिर, छिफिबाट आएका त्र् तथा िूचनाहरूका 
िाथै अन्र् िूचनाहरूको विश्लरे्र् िमेतको आिारमा मसुिकोट नगरपासिकाको प्रमिु प्रकोपहरूको िोश्चिम 
स्तर सनिायरर् गररएको छ । कुनै पसन प्रकोपको िङ्कटािन्नता िमदुार् तथा िनिङ््र्ाको िंिेदनशीिता, 
विपद्का र्टनाको आिशृ्चि, गाश्चम्भर्यता  र प्रभािको विस्तार िस्ता कुराहरुको आिारमा उच्च, मध्र्म र न्रू्न 
गरी िोश्चिम स्तर सनिायरर् गररएको छ । र्िरी विश्लरे्र् गदाय र्ि नगरपासिकामा भकूम्प, अविरि िर्ाय, 
पवहरो, िडक दरु्यटना, असिना  र कोसभड १९ को उच्च िोश्चिम रहेको देश्चिन्छ भन ेचट्याङ, आगिागी, 
बाढी, डंडेिो, बािीमा िाग्ने कीटिन्र् प्रकोप, ेाडापिािा, हैिा रेविि र िपयदंशको मध्र्म िोश्चिम 
देश्चिएको छ ।  

तासिका ७: मसुिकोट नगरपासिकाको प्रकोप िंकटािन्नता तथा िोश्चिम विश्लेर्र्   

  विपद् िंकटािन्नता 
(Vulnerability) 

आिशृ्चि 
ाFrequencyय 

गश्चम्भर्यता 
ाIntensityय 

प्रभाि ( 

Effect) 

िोश्चिम 

(Impact) 
भकूम्प उच्च (३) 

- सिंगो वहमािर् िेत्र नै उच्च िोश्चिममा 
रहेको 

- भौगसभयक श्चचराहरू नश्चिकै रहेको 
- भिन िंरचनाहरू कमिोर रहेको  

- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 
िनिङ्र्ा उल्िे्र् रहेको 

मध्र्म  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

उच्च  
 (३) 

उच्च  
(५४) 

अविरि िर्ाय उच्च ा३य 
- उच्च पहाडी श्चिल्िा 
- सभरािो िसमन 

- कमिोर भ ू– िराति 

- अव्र्िश्चस्थ िडक कटान 

- कच्ची र्रहरु 

उच्च 

ा३य 
उच्च 

ा३य 
उच्च 

ा३य 
ाउच्चय 
८१ 

पवहरो उच्च (३) 

- िसमनको सभरािोपन 

- प्राकृसतक स्रोतको तीब्र दोहन  

- मनिनु तथा िििार्कुो बदिाि  

- पवहरोको िोश्चिमर्िु ठाउँमा बस्ती बस्न ु 

- विकाि सनमायर्का कामिे बढाएको िोश्चिम 

- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 
िनिङ््र्ा 

- अव्र्िश्चस्थत ििोबाि 

उच्च  
(३) 

 

मध्र्म 

(३) 
मध्र्म  
 (३) 

उच्च  
(८१) 

बाढी मध्र्म (२) 

- नदी वकनारमा बढेको असतक्रमर्  

- मासथल्िो ििािार िेत्रमा िान ेपवहरो  

- बाढीको िोश्चिमर्िु ठाउँमा बिेको बस्ती  

उच्च  
(२) 

मध्र्म 

(२) 

मध्र्म  
(३) 

 

मध्र्म 

२४ 
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  विपद् िंकटािन्नता 
(Vulnerability) 

आिशृ्चि 
ाFrequencyय 

गश्चम्भर्यता 
ाIntensityय 

प्रभाि ( 

Effect) 

िोश्चिम 

(Impact) 
- विकाि सनमायर्का कामिे बढाएको िोश्चिम 

- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 
िनिङ््र्ा 

असिना मध्र्म ा२य 
- मनिनु तथा िनबार् ुपररितयन 

- अ ैें परम्परागत िेतीप्रर्ािीमा आिाररत 

- आिसुनक उपकरर्को अभाि 

-  

मध्र्म ा२य मध्र्म 
ा२य 

मध्र्म 
ा२य 

मध्र्म 

२४ 

चट्याङ्ग उच्च ा३य 
- मनिनु तथा िनबार् ुपररितयन 

- अथीङ्ग सबनाका िंरचना 
- अग्िा पहाड 

- अव्र्िस्थीत विद्दुत िारन सबस्तार 
- कम गरु्स्तरीर् विद्यतुीर् िामानहरूको प्रर्ोग 

- िनचेतनाको कमी 
 

मध्र्म ा२य उच्च ा३य उच्च 
ा३य 

मध्र्म 

५४ 

िडक 
दरु्यटना 

उच्च (३) 

- विस्तार हुँदै गएको िडक िञ्जाि  

- िडकको कमिोर गरु्स्तर 

- मु् र् रािमागयमा अिश्चस्थत िस्ती 
- बढ्दै गएको ििारी िािनको िङ््र्ा  

- िडक िरुिा िम्बन्िी कमिोर बुे ाहय 
- अव्र्िश्चस्थत ििारी पावकय ङ्ग 

उच्च  
(३) 

उच्च  
(३) 

मध्र्म  
(२) 

 

मध्र्म  
५४ 

आगिागी मध्र्म (२) 

- विद्यतु िटय भएर हनु ेबढ्दो र्टना  

- बढ्दो शहरीकरर्  

- बढ्दै गएको िु् िा र्ाम  

- िामाश्चिक आसथयक िङ्कटािन्नता 
- िनचेतनाको कमिोर अिस्था 
- िडकको पहुँच नभएको 
- दमकि/एम्बिेुन्ि पर्ायप्त नभएको 

मध्र्म  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

मध्र्म  
(२) 

 

मध्र्म  
 

२४ 

डडेिो मध्र्म ा२य 
- िंगिको सबचमा रहेको िस्ती 
- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 

िनिङ््र्ा 
- पहाडी िेत्र 

- िडकको पहुँच नभएको 
- दमकि/एम्बिेुन्ि पर्ायप्त नभएको 

मध्र्म ा२य मध्र्म 
ा२य 

उच्च 
ा३य 

मध्र्म 
ा२४य 

पानीमा 
डबु्न े

मध्र्म ा२य 
- िलु्िा पौडी पोिरी 

न्ञून ा१य उच्च ा३य उच्च 
ा३य 

मध्र्म 
ा१८य 
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  विपद् िंकटािन्नता 
(Vulnerability) 

आिशृ्चि 
ाFrequencyय 

गश्चम्भर्यता 
ाIntensityय 

प्रभाि ( 

Effect) 

िोश्चिम 

(Impact) 
- िापरिाही 
- बानी व्र्िहार 
- पोिरी िेत्रमा उवारकमीको अभाि 

हैिा मध्र्म (२) 

- िानपेानी िरफाहको कमिोर अभ्र्ाि 

- कमिोर स्िास्थ पूिायिार र तर्ारी 
- िनचेतनाको कमिोर स्तर 

- िामाश्चिक आसथयक िङ्कटािन्नता 
- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 

िनिङ््र्ा 

मध्र्म  
(१) 

 

मध्र्म 

(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

न्रू्न 
१२ 

कोसभड 

१९ 
उच्च (३) 

- उच्च िंक्रामक भाहरि  

- कमिोर स्िास्थ पूिायिार र तर्ारी 
- िाििानीका उपार्हरूको कमिोर पािना 
- िनचेतनाको कमिोर स्तर 

- िामाश्चिक आसथयक िङ्कटािन्नता 
- उच्च िोश्चिम िमूहमा रहेको िनिं्र्ा 

मध्र्म  
(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च  
(३) 

 

उच्च 

५४ 

 

ेाडापिािा 
मध्र्म (२) 

- िानपेानी िरफाहको कमिोर अभ्र्ाि 

- कमिोर स्िास्थ पूिायिार र तर्ारी 
- िनचेतनाको कमिोर स्तर 

- िामाश्चिक आसथयक िङ्कटािन्नता 
- िृद्धबदृ्धा, बािबासिका, अपाङ्गता भएको 

िनिङ््र्ा 

मध्र्म  
(२) 

 

मध्र्म 

(२) 

 

उच्च  
(३) 

 

मध्र्म 

२४ 

फुड 
पोरिन 

मध्र्म ा२य 
- िंगिी च्र्ाउको प्रर्ोग 

- बािी िाना िाने प्रचिन 

- िरिफारको कमी 
- अव्र्िश्चस्थत भान्छा 

मध्र्म ा२य मध्र्म 
ा२य 

उच्च 
ा३य 

मध्र्म 
ा३६य 

िपयदंश मध्र्म (१) 

 
मध्र्म  
(१) 

 

उच्च  
(२) 

 

न्रू्न (१) न्रू्न 

ा२य 

वकटिन्र् मध्र्म ा२य 
- विर्ादी ािैविक तथा रिार्सनकय प्रर्ोग गनय 

निानेर 
- िमर्मा िमस्र्ाको पवहचान नहनु े

उच्च ा३य मध्र्म 
ा२य 

उच्च 
ा३य 

मध्र्म 
३६ 

 

हािाहरुी न्रू्न ा१य 
- कच्ची िंरचना 
-  

मध्र्म ा२य मध्र्र्म 
ा२य 

मध्र्म 
ा२य 

न्रू्न 

 ८  

रेविि मध्र्म (२) मध्र्म  मध्र्म  मध्र्म न्रू्न 
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  विपद् िंकटािन्नता 
(Vulnerability) 

आिशृ्चि 
ाFrequencyय 

गश्चम्भर्यता 
ाIntensityय 

प्रभाि ( 

Effect) 

िोश्चिम 

(Impact) 
 (२) 

 

(२) 

 

(२) 

 

१६ 

से्कल - ≤ १६: न्रू्न, २४ – ५४: मध्र्म, ≥ ५४: उच्च 
  

2.७ िम्भाव्र् प्रकोप प्रभाि आकँिन तथा नक्शाङ्कन  

तासिका ८: मसुिकोट नगरपासिकाको िम्भाव्र् प्रकोप आकँिन तथा नक्शाङ्कन  
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भकूम्प िबै  िबै बस्ती        

पवहरो १ – १४ सछङ्ग, कोप्चा, 
सगििाङ्ग, िरिरे, 
र्ोर्िपानी, डाङ्गडङेु्ग, 
िोिािाङ्ग, बासिना, 
ििनुिारी, होितरा, 
र्ोरनटेी, चनु, 
ररठ्ठाबोट 

२०० १००० ५ २ १५ १५ १४ 

बाढी २,३,४,५,९,११, 
१२, १३,१४ 

ज्र्ासमर िोिा, 
ओिरगार, दिािेत, 
कुनािाड्ग, उिाबाङ्ग, 
पासछिाङ्ग, िागचेरी, 
काउिेचौर, परुरनचौर, 
बाउनचौर,सछिाङ्ग िोिा, 
दोपार, श्चेमडाडा 

४८० २२०० २ १ २० २० १० 

िडक 
दरु्यटना 

१,२,३,६,७,८ सगििाङ्ग, ििङ्गा, 
रातामाटा, िरकरे, 
भण्डारीकाँडा, िासगने, 
वकटेनी 

२२० ११०० - - - - - 

आगिगी  १,७,९,१३,१४ श्चर्माने, मासथल्िो सछङ्ग, 
चकचारी, िासगना, 
िगदेिछरा, सिङ्गुर, 
वहि, डाडासछिाङ्ग, 
िोरीिाङ्ग, िसतपोिे 

२३० ११५० ३ - ३ - - 

चट्याङ् १,२,६ ,७,९, श्चर्माने, बश्चशिाङ्ग, ६२० ३१०० ३ १ - - - 
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१०,११, १३, 
१४ 

सिमिोिा, िगदेउ 
छहरा, सिङ्गुर, 
गिमपाटी, िसतपोिे, 
िचीिाङ्ग, 
िािचौर,भािदिुा, 
थमुचौर 

अविरि िर्ाय १,६,८ – 
११,१३,१४ 

श्चर्माने, ििङ्गा, सछङ्ग, 
र्ोरिानी, ििनुिारी, 
क्िाम्मा, वहि, बिचौर, 
होि, झ्र्ाङ्ग, गिमपाटी, 
ग्र्ाम्मािोिा, 
डाडासछिाङ्ग, िामाडाडा, 
िचीिाङ्ग, सछिाङ्गिोिा 

६०० ३००० ७ ४ २० - १० 

अश्चशना १, २,६,८, १०, 
११,१३, १४ 

श्चर्माने, गिमपाटी, 
सछिाङ्ग, रातामाटा, 
बसििाङ्ग, पोिरा, 
मेिचौर, हारबाङ्ग, 
िामडाडा, थमुचौर, 
र्ोरिानी, ििनुिारी, 
सत्रििेु, िसतपोिे 

- - - - - - - 

पानीमा 
डुब्न े

६,७ िाँि, िल्िे, ििङ्गा  १००० ५००० - - - - - 

कोसभड 
महामारी 

 िबै िबै िस्ती        

िपयदंश  ४, १२ १३, १४ सछिाङ्ग, दिािेत, 
काउिेचौर, माछ्मी, 
ेिुिेत, कुररनचौर, 
ठाँटी, िोिािाङ्ग 

११०० ५५०० ५ - - - - 

ेाडापिािा १, ७, ११ पातिुोिा, िाँि, 
भिाक्चा, िह ु

७५० ३७५० ४ - १० - - 

फुड 
पोरिन 

७, ८, १ ििङ्गा, िाँि, 
र्ोरिानी 

८०० ४००० - - - - - 

रेविि िबै िडा िबै िस्ती        
 
 



 

  5  

 

2.८ िम्भावित विपद् िोश्चिम विश्लरे्र्   

तासिका ९: मसुिकोट नगरपासिकामा विपद् िोश्चिममा रहेको िनिं्र्ा र पूिायिारको आकँिन  
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भकूम्प िबै  िबै बस्ती        

पवहरो १ – १४ सछङ्ग, कोप्चा, 
सगििाङ्ग, िरिरे, 
र्ोर्िपानी, डाङ्गडङेु्ग, 
िोिािाङ्ग, बासिना, 
ििनुिारी, होितरा, 
र्ोरनटेी, चनु, 
ररठ्ठाबोट 

१५० ७५० ५ २ १४ १४ १० 

बाढी २,३,४,५,९,११, 
१२, १३,१४ 

ज्र्ासमर िोिा, 
ओिरगार, दिािेत, 
कुनािाड्ग, उिाबाङ्ग, 
पासछिाङ्ग, िागेचरी, 
काउिेचौर, परुरनचौर, 
बाउनचौर,सछिाङ्ग िोिा, 
दोपार, श्चेमडाडा 

४५० २००० २ १ २० २० ६ 

िडक 
दरु्यटना 

१,२,३,६,७,८ सगििाङ्ग, ििङ्गा, 
रातामाटा, िरकरे, 
भण्डारीकाँडा, िासगने, 
वकटेनी 

२०० १००० - - - - - 

आगिगी  १,७,९,१३,१४ श्चर्माने, मासथल्िो सछङ्ग, 
चकचारी, िासगना, 
िगदेिछरा, सिङ्गुर, 
वहि, डाडासछिाङ्ग, 
िोरीिाङ्ग, िसतपोिे 

२१५ १०७५ ३ - ३ - - 

चट्याङ् १,२,६ ,७,९, 
१०,११, १३, 
१४ 

श्चर्माने, बश्चशिाङ्ग, 
सिमिोिा, 
िगदेउछहरा, सिङ्गरु, 
गिमपाटी, िसतपोिे, 
िचीिाङ्ग, 
िािचौर,भािदिुा, 
थमुचौर 

६०० ३००० ३ १ - - - 

अविरि िर्ाय १,६,८ – 
११,१३,१४ 

श्चर्माने, ििङ्गा, सछङ्ग, 
र्ोरिानी, ििनुिारी, 

५०० २५०० ७ ४ २० - ५ 



 

  6  

 

 
 
 

प्रमिु 
प्रकोप 

उच्
च 

िो
श्चि

म 
िड

ा 

उच्
च 

िो
श्चि

म 
िस्

ती
हरू

 

िो
श्चि

मम
ा र

हेक
ा 

र्र
िरु

ी 

िो
श्चि

मम
ा र

हेक
ो 

िन
िं्

र्ा
 

विद्य
ाि
र् 

स्ि
ास््

र् 
िंस्

था
 

िा
नपे

ान
ी िं

रच
ना
 

सिं
चा
हय 

िंर
चन

ा 

िड
क
 ि

ण्ड
 

क्िाम्मा, वहि, बिचौर, 
होि, झ्र्ाङ्ग, गिमपाटी, 
ग्र्ाम्मािोिा, 
डाडासछिाङ्ग, िामाडाडा, 
िचीिाङ्ग, सछिाङ्गिोिा 

अश्चशना १, २,६,८, १०, 
११,१३, १४ 

श्चर्माने, गिमपाटी, 
सछिाङ्ग, रातामाटा, 
बसििाङ्ग, पोिरा, 
मेिचौर, हारबाङ्ग, 
िामडाडा, थमुचौर, 
र्ोरिानी, ििनुिारी, 
सत्रििेु, िसतपोिे 

- - - - - - - 

पानीमा 
डुब्न े

६,७ िाँि, िल्िे, ििङ्गा  ६०० ३००० - - - - - 

कोसभड 
महामारी 

 िबै िबै िस्ती        

िपयदंश  ४, १२ १३, १४ सछिाङ्ग, दिािेत, 
काउिेचौर, माछ्मी, 
ेिुिेत, कुररनचौर, 
ठाँटी, िोिािाङ्ग 

१००० ५००० ५ - - - - 

ेाडापिािा १, ७, ११ पातिुोिा, िाँि, 
भिाक्चा, िह ु

६०० ३००० ४ - - - - 

फुड 
पोरिन 

७, ८, १ ििङ्गा, िाँि, 
र्ोरिानी 

५०० २५०० - - - - - 

रेविि िबै िडा िबै िस्ती        
तासिका ९: मसुिकोट नगरपासिकाको िम्भाव्र् विपद् िोश्चिम विश्लेर्र्  

 

2.९ विपद्को अनमुासनत पररदृष्र् 

मसुिकोट नगरपासिकाको बहपु्रकोपको अिस्थािाहय हेदाय भकूम्प, अविरि िर्ाय, पवहरो, िडक दरु्यटना, 
चट्याङ्ग, आगिागी बाढी, डडेिो, पानीमा डुब्न,े वकटिन्र् प्रकोप, कोसभड १९ महामारी, ेाडापिािा, हैिा, 
फुड पोरिन, िपयदंश र रेविि िस्ता विपद् एिम ् महामारीिन्र् स्िास््र् िंकटको िोश्चिम देश्चिन्छ । 
छिफिबाट गररएको िङ्कटािन्नता तथा िमता विश्लरे्र्बाट प्रत्रे्क िर्य दोहोरररहन ेअविरि िर्ाय, बाढी र 
पवहरो बाट १२८० र्रिरुी उच्च िोश्चिममा रहेको देश्चिएको छ भन े६२०० िनिङ््र्ािाहय प्रत्र्ि प्रभाि 
पने देश्चिएको छ । र्िैगरी िडक दरु्यटनाबाट २२० र्रिरुी पर ११०० िनिं्र्ामा प्रत्र्ि दगुयटनाको 
िोश्चिम देश्चिन्छ। चट्याङ्गको मात्र िोश्चिममा रहेका र्रिरुी ६२० तथा िनिं्र्ा ३१०० रहेका छन भन े
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आगिागीको िोश्चिममा रहेको र्रिरुी २३० तथा िनिं्र्ा ११५० रहेको देश्चिन्छ । भकूम्पको प्रभाि र्ो 
भन्दा व्र्ापक हनुिक्छ, भने कोसभडिस्ता महामारीिन्र् विपद्को प्रभाि अे िेरै विस्तार हनुिक्न ेदेश्चिन्छ 
। र्िप्रकार विपद् बाट नगरको िगभग १० प्रसतशत िनिङ््र्ा प्रभावित हुँदा िंिेदनशीि तथा िोश्चिममा 
रहेको िमूहको अनमुासनत िनिङ््र्ा तासिका १० ददहएअनिुार हनुिक्न े आकँिन गररएको छ । 
प्रसतकार्यका क्रममा उि िंिेदनशीि िमूहमा रहेको िनिङ््र्ािार प्राथसमकता रािेर उनीहरूको विशेर् 
आिश्र्कता र िंरिर्को प्रिन्ि गनुयपदयछ र विर्र् िेत्रगत पूियतर्ारीमा र्िै अनरुुप तर्ारी गनुय पदयछ ।  

तासिका १०: िंिदेनशीि एिम ्िोश्चिममा रहेको िमूह र पररिारको िडागत िनिङ््र्ा 

िडा नं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ िम्मा 
१ िर्य मसुनको 
िनिङ््र्ा 

१३५ ३३ २१ ४९ ६५ २६ ५३ २७ ३१ २७ ४८ २९ ४३ ४६ ६३३ 
ा३.६२%य 

५ िर्य मसुनको 
िनिङ््र्ा 

५२४ १२८ ८४ १८८ २५२ १०१ २०९ १०५ १२२ १०४ १८६ ११२ १६६ १८१ २४६२ 
ा१४.१०%य 

१५ िर्य 
मसुनको 
िनिङ््र्ा 

१९९० ४८३ ३२० ७१६ ९५६ ३८२ ७९२ ३९९ ४६२ ३९४ ७०६ ४२४ ६३२ ६६८ ९३२४ 
ा५५.४१%य 

६५ िर्य 
मासथको 
िनिङ््र्ा 

७४० १८० ११९ २६६ ३५७ १४२ २९५ १४८ १७१ १४६ २६३ १५८ २३५ २५६ ३४७६ 
ा१९.१य 

अपशे्चित 
गभयिती 
िनिङ््र्ा 

१७१ ४० २७ ५९ ८८ ३३ ६७ ३३ ३९ ३४ ६१ ३६ ५४ ६० ८०२ 
ा४.५९%य 

अपाङ्गता भएको 
िनिङ््र्ा 

४७ १२ ९ २८ २२ १५ १७ ७ २३ १४ १८ १२ २१ २९ २७४ 
ा१.५६य 

दीर्यरोगी 
िनिङ््र्ा 

ाउपचार सिन नगरपासनकामा आएको िङ््र्ाय ४८६ 
ा२.७८%य 

 

बाढी पवहरो तथा भकूम्प िस्ता विपद्को अिस्थामा िडकहरू अिरुद्ध हनु्छन ् । विद्यतु तथा िञ्चार 
िंरचनाहरूमा िसत भएर िेिा अिरूद्ध हनु पगु्छ । िोि उद्धारका िासग िूचना आदान प्रदानमा िमस्र्ा 
हनु्छ । िडक अिरूद्ध हुँदा र्ाहतेहरूको उद्धार र उपचारमा िमस्र्ा हनुका िाथै मानिीर् िहार्ता 
िामग्रीहरू प्रभावित िमदुार्िम्म परु् र्ाउन र िहार्ताकमीहरू त्र्हाँ पगु्न निक्ने अिस्था आउँछ । 
भकूम्पको िमर्मा र्रहरू ध्िस्त हनु्छन । भकूम्प, बाढी, पवहरो तथा आगिागीका कारर् ठूिो िनिङ््र्ा 
विस्थावपत हनु ेहुँदा बिोबािको प्रिन्ि गनुयपने हनु्छ । िन्र्िन्त ुप्रकोप, बािी तथा पशमुा िाग्न ेकीटिन्र् 
प्रकोप तथा रोगका कारर् कृवर् िेत्रमा िसत भर िाद्यान्न िंकटको अिस्था ििृना हनु्छ । महामारीिन्र् 
विपद् सछटो फैिनकुा िाथै प्रत्र्ि मानि स्िास््र्मा अिर पने हुँदा दैसनक िनिीिन नराम्ररी प्रभावित हनु 
पगु्छ । र्स्तो पररश्चस्थसतमा िकेिम्म तत्काि र प्रभािकारी रूपमा स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापन तथा मानिीर् 
िहार्तामा िटु्न,ु िंक्रसमत एिम ्र्ाहतेहरूको तत्काि उद्धार गरी िीिन रिाको िासग उपचारको प्रिन्ि 
गनुय, प्रभावित तथा विस्थावपतहरूिाहय मानिीर् िहार्ता उपिब्ि गराउन ु र िनिीिन क्रमश: िामान्र् 
अिस्थामा ल्र्ाउन पहि गनुय नगरपासिकाको प्राथसमक दावर्त्ि हनु्छ । र्िको िासग आिश्र्क र पर्ायप्त 
पूियतर्ारीको िरूरत पदयछ ।  
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२.१० नगरपासिकाको िमता विश्लरे्र्  

विपद् एिम ्स्िास््र् िंकटको प्रभािकारी प्रसतकार्य, पर्ायप्त पूियतर्ारी र विपद् पसछको पररश्चस्थसतिाहय र्थाशीघ्र 
िमान्र् अिस्थामा फकायउन तथा विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्का गसतविसिहरू िंचािन गनय आिश्र्क पने 
िंस्था, िंरचना, नीसत, कानून, र्ोिना, पूिायिार, भौसतक स्रोत िािन, प्राकृसतक स्रोत, िामाश्चिक स्रोत, आसथयक 
स्रोत र मानिीर् स्रोतको विद्यमान अिस्थाको िेिािोिा र नगरको विपद् प्रसतकार्य िमता िदुृढ गनयको 
िासग नगरपासिकाको िमता असभिवृद्धको आिश्र्कता विश्लरे्र् तासिका ११ मा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तासिका ११: मसुिकोट नगरपासिकाको िमता विश्लरे्र् 

िते्र अिस्था विश्लरे्र् आिश्र्कता विश्लरे्र् 

कानून, 
नीसत 
र्ोिना 

- विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा 
व्र्िस्थापन ऐन बनकेो, 

- विपद् कोर् िञ्चािन िम्बन्िी कार्यविसि 
भनेको,  

- नगरको स्िास््र् नीसत भएको 
- स्िास््र् ऐन तर्ार भएको, 
- नगर स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् 

पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना भएको । 

- ऐन एिम ्कार्यविसि स्िीकृत गरी 
कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन ुपने, 

- स्िास््र् नीसत एिम ्ऐन पाररत गनुय पने, 

- विपद् राहत िम्बन्िी मापदण्ड बनाउन ुपने,  

- विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् एिम ्व्र्िस्थापन 
नीसत तथा कार्यर्ोिना बनाउन ुपने, 

- िोश्चिम िूचशू्चचत िेत्रगत विकाि र्ोिना 
बनाउन ुपने । 

िंस्था 
एिम ्
िंरचना 

- स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत गठन 
भएको, 

- िडा स्तरीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 
गठन भएको, 

- िििार् ुपररितयन तथा विपद् व्र्िस्थापन 
विर्र्गत िसमसत गठन भएको,  

- नगरपासिकामा विपद् व्र्िस्थापन िम्पकय  
असिकृत तोवकएको, 

- नगरपासिका तहमा रतु प्रसतकार्य टोिी 
गठन भएको । 

- िोि उद्धार, प्राथसमक उपचार, विपद् 
िेिािोिा कार्ायदि गठन गनुयपने, 

- िनप्रसतसनसि र कमयचारीिाहय असभमिुीकरर् 
गनुयपने । 

- िडा तहमा रतु प्रसतकार्य टोिी (RRT) गठन 
गनुयपने । 

पूिय िूचना 
तथा विपद् 
िूचना 
व्र्िस्थापन 

- नगरपासिकाको स्िास््र् िम्बन्िी 
सडश्चिटि प्रोफाहि तर्ार भएको,  

- नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्र 
ातर्ारी हदैुय 

- नगर पार्श्यश्चचत्र बने तापसन िेरै िेत्र 
निमेवटएको  ातर्ारी हदैुय 

- नगरको विपद् िोश्चिम एिम ्स्िास््र् 
िंकट िम्बन्िी अध्र्र्न नक्शाङ्कन 
नभएको । ातर्ारी हदैुय 

- नगरको स्िास््र् प्रोफाहिमा स्िास््र् िंकट 
िम्बन्िी वििरर् पसन िमािेश गनुयपने  

- नगर प्रोफाहिमा प्रमिु प्रकोप तथा विपद् 
िम्बन्िी वििरर् िमािेश गनुयपने । 

- नगरपासिकामा आपत्कािीन कार्य िञ्चािन 
केन्रको सनर्समत िंचािन र िूचना 
व्र्िस्थापनको प्रिन्ि गनुयपने । 

 

पूिायिार 
तथा  
भौसतक 
स्रोत 
िािन 

- िडक पहुँच पगुेको, 
- िबै िडामा िबै बस्तीमा विद्यतु पगुेको,  

- िबै िडा र र्रिरुीमा िानपेानी पर्ायप्त 
नपगुेको,  

- िबै िडा र र्रिरुीमा िरिफाहय िवुििा 

- िबै िडामा आपत्कािीन प्रर्ोिनका िासग 
ििुा िेत्रको पवहचान गनुयपने, 

- आपत्कािीन आश्रर्स्थि बनाउन िवकने 
िामदुावर्क भिन तथा ििुा ठाउँमा िडक, 
िानपेानी र िरिफाहय पूिायिार सनमायर् गनुयपन,े 
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पर्ायप्त नपगुकेो, 
- नगरमा ६५ िटा विद्यािर् रहेको 

ािामदुावर्क र िंस्तागतय, 

- नगरमा रहेका स्िास््र् िंस्थाहरू 
(हश्चस्पटि – ४ ािरकारी – १, सनश्चि – 
३य , आर्िेुद स्िस््र् केन्र – १, शहरी 
स्िास््र् केन्र – २, आिारभतू स्िास््र् 
केन्र – ९, बसथयङ् िेन्टर – ३), 

- नगरपासिकामा एउटा एम्बिेुन्ि रहेको, 
- नगरपासिकामा दमकि नभएको  ।  

- प्रत्रे्क िडामा िामान्र् िोि उद्धारका 
िामग्रीहरू, प्राथसमक उपचार एिम ्स्िास््र् 
एिम ्व्र्श्चिगत िरुिाका िामग्रीहरू  तर्ारी 
राख्नपुने । 

प्राकृसतक 
स्रोत 

- िनिेत्र  रहेको 
- ििुा चउर रहेको  

- नदीनािा रहेको 
- पानीका महुान रहेको 
- बाँिर्ारी रहेको 

- पानीका महुान ताि पोिरी र िन िेत्रको 
िंरिर् गनुयपने 

- आपत्कािीन आश्रर्स्थि बनाउन िवकने ििुा 
ठाउँको पवहचान गरी िडक िानेपानी र 
िरिफाहय पूिायिारहरूको तर्ारी गनुयपने । 

िामाश्चिक 
स्रोत 

- आमा िमूह 

- र्िुा िंस्था िबै िडामा रहेको 
- बाि क्िब िबै िडामा रहेको 
- िामदुावर्क भिन प्रार् िबै िडामा रहेको 
- िहकारी  िंस्था – १, २, ३, ४, ५, ६, 

७, ८, ९, १०,११,१२,१३ नं िडामा 
रहेको 

- िामाश्चिक िंर् िंस्थाहरु रहेको 

- िामाश्चिक िंस्था तथा स्रोतहरूिाहय  विपद् 
न्रू्नीकरर् तथा पूियतर्ारीमा िंिग्न गराउन ेर 
पररचािन गने नीसत र कार्यक्रम बनाउन ुपने 
।  

- िामाश्चिक िंस्थाहरूको िंर्न्त्र बनाहय 
उनीहरूको स्रोतिाहय एवककृत रुपमा 
पररचािन गनुयपने 

- िामाश्चिक िंस्थाहरूको विपद् व्र्िस्थापन तथा 
प्रसतकार्य िमता बढाउनपुने 

आसथयक 
स्रोत 

- आठ बैंक छ । 

- िहकारी २२ िटा िहकारी िंस्था छन ्

- विपद् कोर् (२५ करोडको विपद् कोर् 

रहेको) 
 

- नीसत तथा प्रवक्रर्ा तर् गरी आसथयक िेत्रिाहय 
विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर्मा िगानी गने र 
स्रोत पररचािन गनुयपने 

- िहकारी िंस्था तथा बचत िमूहिे आफ्ना 
िदस्र्हरूका िासग आपत्कािीन िहार्ता 
कोर्को प्रिन्ि गनुयपन े

- बीमा कम्पनीहरूिँग िमन्िर् गरी विपद् 
बीमाको शरुूिात तथा प्रिियन गनुयपने 

मानिीर् 
स्रोत  

- उद्धार तथा िरुिा कमी १२ िना 
नेपािी िेना २० िना नपेाि प्रहरी 

- प्राथसमक उपचारक १ िना 
- स्िस््र्कमी ९६ िना ( डाक्टर – १५,  

स्िास््र् िहार्क – ५३, नसियङ्ग कमयचारी 
– ४३, िनस्िास््र् असिकृत - २) 

- भकूम्प प्रसतरोिी र्र बनाउन िक्ने समस्त्री 
छन ् 

- अस्थार्ी आिाि सनमायर् गनय िक्न े
िनशश्चि छन ् 

- नगरपासिकामा रहेको िनशश्चििाहय िंगदठत 
रूपमा विपद् प्रसतकार्य र पूियतर्ारीमा 
पररचािनको िासग तर्ारी गनुयपने 

- िडा तहमा विपद् प्रसतकार्य टोिी तर्ार गरी 
तासिम ददएर प्रथम िामदुावर्क उद्धारक (First 

Community Responder) तर्ार गनुयपने  

- भकूम्प प्रसतरोिी र्र बनाउन िक्ने 
िनशश्चििाहय िंगदठत गरी िमता असभिृवद्ध 
गनुयपने । 

- िडा तहमा स्िास््र् िंस्थािँग िमन्िर् गरी 
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- विपद् िम्बन्िी तासिम ददनिक्न े छन ् प्राथसमक उपचार टोिी तर्ार गनुयपने 

- विपद् िेिािोिा गनयिक्ने िनशश्चि िडा 
तहमा तर्ार गनुयपने 

- प्रत्रे्क िडामा स्िास््र् िंस्था अन्तरगत रतु 
प्रसतकार्य टोिी (RRT) गठन गनुयपने । 

  

2.११ विर्र्िेत्र तथा कार्य श्चिम्मेिारी 
 

र्ि मसुिकोट नगरपासिकािे विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्िर्नका िासग विर्श्िर्ापी 
तथा राविर् तहमा भएका विर्र्गत िेत्रको अभ्र्ाि, स्थानीर् आिश्र्कता र नगरपासिकाको िंस्थागत 
िंरचना अनिुार िातिटा विर्र्गत िेत्र सनिायरर् गररएको छ । विर्र्गत िेत्रको श्चिम्मेिारी देहार् बमोश्चिम 
रहको छ।   

तासिका १२: विर्र्गत िेत्र र र्िको नेततृ्ि 

क्रिं विर्र्गत िते्र नेततृ्ि / शािा 
१ िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र् िेत्र नगर प्रमिु – नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

शािा: िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन शािा 
२ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् 

विर्र् िेत्र 

िंर्ोिक - िामाश्चिक विकाि विर्र्गत िसमसत 

शािा: स्िास््र् शािा 
३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गरै 

िाद्य िामग्री  एिम ्बन्दोबस्ती विर्र् िते्र  

िंर्ोिक - िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन 
विर्र्गत िसमसत 

शािा: िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन शािा 
४ िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्छता प्रिद्धयन 

विर्र् िेत्र 

िंर्ोिक - िामाश्चिक विकाि विर्र्गत िसमसत 

शािा: स्िास््र् शािा 
५ आपत्कािीन िंरिर् तथा श्चशिा विर्र् िते्र िंर्ोिक - िामाश्चिक विकाि विर्र्गत िसमसत 

शािा: श्चशिा शािा 
६ विपद् िेिािोिा एिम ्िूचना व्र्िस्थापन 

विर्र् िेत्र 
िंर्ोिक - िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन 
विर्र्गत िसमसत 

शािा: नगर आपत्कािीन कार्य िंचािन केन्र  

७ िीविकोपाियन, पनुस्थायपना तथा शीघ्र 
पनुिायभ विर्र्गत िेत्र  

िंर्ोिक - पूिायिार विकाि विर्र्गत िसमसत 

शािा: पूिायिार विकाि शािा 
 

2.११.1 िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र्गत िते्र 
 

नगरपासिका िते्रमा कुनै पसन विपद्को र्टना िा स्िास््र् िंकटको श्चस्थसत हनुािाथ तत्काि प्रसतकार्यमा 
िटेुर मानिीर् िीिन रिा तथा िम्पश्चिको िरुिा गरी िनिीिन िामान्र् अिस्थामा ल्र्ाउन ुपने हनु्छ । 
र्िका िासग नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतको अध्र्िको हैसिर्तिे विपद् प्रसतकार्यको िम्पूर्य नेततृ्ि नगर 
प्रमिुिे गनुयपदयछ । विपद्को पररश्चस्थसतमा एकासतर अन्र् विर्र्गत िेत्रका िाथै नगरपासिका मातहतका 
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स्रोत िािन र िबै िंर्न्त्रहरू प्रसतकार्यका िासग पररचािन गनुयपदयछ । विपद्को प्रभाि अनिुार बाह्य 
िहर्ोगको िासग नगरपासिकासभत्र र बावहर, श्चिल्िा, प्रदेश तथा केन्रीर् सनकार्हरूिम्म िमन्िर् गनुयपदयछ 
। विपद् पूियतर्ारीका िासग िरोकारिािा सनकार्हरूिँग सनरन्तर िमन्िर् र िहकार्य गने तथा विपद्को 
िमर्मा विपद् प्रभावित िमदुार्मा तरुून्त िोि उद्धार, प्राथसमक उपचार र राहत वितरर्को िासग िमन्िर् 
गने, विपद् प्रभावितहरूको पवहचान गरी पररचर्पत्र उपिब्ि गराउन,े मासनिको मतृ्र् ु भएमा िनाित गरी 
शि व्र्िस्थापन ािा हस्तान्तरर्य को प्रिन्ि समिाउन े र र्िको िासग िमर्मै आिश्र्क पूियतर्ारी गनुय 
िमन्िर्, िोि तथा उद्धार िेत्रको मु् र् काम हो । र्ि विर्र्गत िेत्रको नेततृ्ि नगर प्रमिुिे गदयछन ्। 
नगरपासिकामा रहेका िरुिा सनकार्, नपेाि रेडक्रि िोिाहटी सनिी िते्रका प्रसतसनसि र अन्र् िबै विर्र् 
िते्रका िंर्ोिनकहरू र्िमा िदस्र् रहन्छन ् । नगरपासिकाका प्रमिु प्रशािकीर् असिकृत र्ि विर्र्गत 
िेत्रको िदस्र् िश्चचिको रूपमा रहन्छन ्। 

2.११.२ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् िेत्र 
 

विपद्को िमर्मा िोि उद्धार कार्यिँगै र्ाहतेहरूको िीिन रिाको िासग प्राथसमक उपचार िेिा आिश्र्क 
पदयछ । त्र्िपसछ गम्भीर प्रकृसतका र्ाहतेहरूको िासग थप उपचारको प्रिन्ि गनुय पदयछ । प्रभावित िमदुार् 
तथा आश्रर्स्थिमा स्िास््र् िेिािाहय सनरन्तरता ददन ु पने हनु्छ । महामारीिन्र् विपद् तथा स्िास््र् 
िंकटको िमर्मा स्िास््र् िेत्रको प्रमिु भसूमका हनु्छ । विपद् प्रभावित िमदुार्का बािबासिका बदृ्धबदृ्धा 
गभयिती तथा दिु ििुाउन ेआमाहरूको िासग थप पोर्र्र्िु िानाको आिश्र्कता पदयछ । नगरको स्िास््र् 
िंरचना र िमताको पररचािन गरी प्राथसमक उपचार, स्िास््र् िेिा र पोर्र्को प्रिन्ि गनुय र्ि विर्र्गत 
िेत्रको प्रमिु श्चिम्मेिारी हो । िाथै र्ि विर्र्गत िेत्रिे कोसभड-१९ िगार्तका महाव्र्ािीको िंक्रमर्, 
स्िास््र् िंकटको रोकथाम, सनर्न्त्रर् र व्र्िस्थापनको कार्य िमेत गनेछ । र्ि विर्र्गत िेत्रको नेततृ्ि 
नगरपासिकाको िामाश्चिक विकाि िसमसतको िंर्ोिकिे गदयछन ्भने नगरपासिकाको स्िास््र् शािा प्रमिु 
िदस्र् िश्चचि रहन्छन ्। नगरपासिकामा  रहेका स्िास््र् िंस्था तथा अस्पतािहरू र स्िास््र् तथा पोर्र्को 
िेत्रमा काम गने  िंस्थाका प्रसतसनसिहरु र्ि विर्र्गत िते्रका िदस्र्को रुपमा रहन्छन ्। 

2.११.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री  एिम ्बन्दोबस्ती विर्र् िते्र 
 

नगरपासिका िते्रमा कुनै पसन विपद्को र्टना िा स्िास््र् िंकटको श्चस्थसत हनुािाथ त्र्िबाट विस्थावपत तथा 
प्रभावित भएकाहरुिाहय बस्नको िासग आश्रर्स्थि र आश्रर्स्थिमा बिेका िा िमदुार्मै रहेका 
प्रभावितहरूिाहय चामि, दाि, ननु, तेि आदद िाद्य िामग्री उपिब्ि गराउन,े िानेकुरा पकाउनको िासग 
आिश्र्क प्रिन्ि समिाउन ेओढ्न ेओछ्याउन ेिगार्तका गैर िाद्य िामग्री एिम ्िगाउन ेकपडाको प्रिन्ि 
गने । महामारीिन्र् स्िास््र् िंकटको िमर्मा क्िारेश्चन्टन एिम ्आहिोिेिन केन्रको व्र्िस्थापन गने, 
िोि उद्धार,  राहत एिम ्स्िास््र् िामग्रीहरूको िररद तथा भण्डारर् एिम ्ढुिानीको व्र्िस्था गने, विपद् 
िेिािोिा िगार्तका कामको िासग आिश्र्क बन्दोबस्ती समिाउन ेर्ि विर्र् िते्रको मु् र् श्चिम्मेिारी हो 
। र्ि विर्र्गत िेत्रको नतेतृ्ि िन िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन िसमसतको िंर्ोिनकिे गदयछन ्भने 
विपद् व्र्िस्थापन िम्पकय  असिकृत िदस्र् िश्चचिको रुपमा रहन्छन ्।  

2.११.4 िानपेानी, िरिफार तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र् िते्र 
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विपद् पिात प्रभावित िमदुार्मा िानेपानी तथा िरिफाहयका पूिायिारहरूमा िसत पगु्छ । विस्थावपतहरूिे 
आश्रर् सिएको आश्रर्स्थिमा िानेपानी र िरिफाहको उश्चचत र पर्ायप्त प्रिन्ि गनुय पदयछ । विपद्पसछ 
िरिफहय र स्िच्छताको उश्चचत प्रिन्ि नभएमा विसभन्न महामारी फैसिन िक्छ । विपद् प्रभावितहरूको िासग 
स्िच्छ र पर्ायप्त िानेपानी तथा िरिरफाहको प्रिन्ि गनुय, विपद् प्रभावित िमदुार् तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थि 
िा क्िारेश्चन्टन र आहिोिेिन केन्रहरुमा िानपेानी एिम ्िरिफाहयको प्रिन्ि तथा स्िस्थता प्रिियन गनुय, 
प्रभावितहरूको िासग मापदण्ड अनिुारको िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिियनका िामग्रीहरूको िसुनश्चिता गनुय,  
विपद्िन्र् र्टनाबाट सिियना भएका फोहोरहरू िरिफार गनुय, मरेका पशपंुिीहरूको व्र्िस्थापन गनुय, 
व्र्श्चिगत िरिफारको िासग स्िच्छता िम्बन्िी िरिामानहरू ािस्तैैः हारश्चिन वकट, वपर्रु्, क्िोररन, 
डस्टविन, आददय उपिब्ि गराउन,े विपद् बाट िसत भएका िानपेानी तथा िरिफाहयका पूिायिारहरू 
पनुस्थायपना गनय िहर्ोग गनुय र्ि विर्र्गत िेत्रको मु् र् श्चिम्मेिारी हो । िानपेानी िरिफार तथा स्िस्थता 
प्रिद्धयनको िते्रमा काम गने िंस्थाका प्रसतसनसिहरू र्ि विर्र्गत िेत्रको िदस्र् रहन्छन ्। 

2.११.५ िंरिर् तथा आपत्कािीन श्चशिा विर्र् िेत्र 
 

विपद्को र्टना पसछ पररिारहरू विस्थावपत हनु्छन ्। कसतपर् बािबासिकािे अविभािक गमुाउँछन ्। र्स्तो 
अिस्थामा मवहिा र बािबासिकामासथ वहंिा बढ्छ । मसुिकोट नगरपासिकामा िेरै विद्यािर्हरू बाढी, 
आगिागी, चट्याङ् िस्ता प्रकोपको िोश्चिममा छन ्र विगतमा पसन प्रभावित हुँदै आहरहेका छन ्। २०७२ 
िािको भकूम्पबाट पसन थपु्र ैविद्यािर्हरूमा िसत पगु्र्ो । र्ो भन्दा ठूिो भकूम्प आएको िण्डमा असिकांश 
विद्यािर्मा िसत पगु्छ । कोसभड-१९ को महामारीको कारर् िामो िमर्देिी विद्यािर्हरू बन्द छन ्। 
िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िते्रिे विपद्  को िमर्मा वकशोरी, गभयिती मवहिा, ितु्केरी, अपाङ्गता भएका 
व्र्श्चिहरू, श्चशश,ु बािबासिका, बदृ्धबदृ्धाहरूिार िंरिर् गने, उनीहरूको आिश्र्कता बमोश्चिमका 
िरिामानहरू िस्तैैः िेनेटरी प्र्ाड, िेिकुदका िामान आदद उपिब्ि गराउन,े र्रपररिारका िदस्र् 
गमुाएकाहरू तथा विपद्का कारर् त्रसित व्र्श्चिहरूिार मनोिामाश्चिक परामशय िेिा ददन े र वहंिामिु 
िातािरर् सिियना गने िस्ता श्चिम्मेिारी सनिायह गनुय पदयछ । विद्यािर्हरू िसत भएमा िा भौसतक उपश्चस्थसतमा 
विद्यािर् िञ्चािन गने अिस्था नभएमा तत्काि शैश्चिक सनरन्तरताको िासग िैकश्चल्पक व्र्िस्था गने र 
िामान्र् अिस्थामा र्िको िासग पूियतर्ारी तथा िरुश्चित विद्यािर् कार्यढाँचािाहय कार्ायन्िर्न गनय िहर्ोग 
गने, िैकश्चल्पक सिकाहय सनरन्तरताको िासग उपर्िु ठाउँको पवहचान गरी आिश्र्क िामग्रीहरूको तर्ारी 
गने, िरुश्चित सिकाहयको िातािरर् तर्ार गरी शैश्चिक गसतविसिहरूिाहय सनरन्तरता ददन,े िंरिर् तथा श्चशिा 
िेत्रको िसत र आिश्र्कताको िेिािोिा गरी पनुस्थायपन र पनुसनयमायर्मा िहर्ोग गने  र विद्यािर् माफय त 
स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् िरुिा िम्बन्िी चेतना िमदुार्मा विस्तार गनय िहर्ोग गने र्ि विर्र्गत िेत्रको 
मु् र् श्चिम्मेिारी हो । नगरपासिकाको िामाश्चिक विकाि िसमसतको िंर्ोिकिे र्ि विर्र्गत िेत्रको नतेतृ्ि 
गदयछन ्भन ेश्चशिा शािा प्रमिु िदस्र् िश्चचि रहन्छन ्। नगरपासिकामा रहेका िंरिर् तथा श्चशिा िते्रमा 
काम गने िंस्थाका प्रसतसनसिहरू र्ि विर्र्गत िेत्रको िदस्र् रहन्छन ्। 

  2.११.६ विपद् िेिािोिा एिम ्िूचना व्र्िस्थापन विर्र् िते्र 
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विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन र्ोिना तिुयमा गनय विपद्िँग िम्बश्चन्ित र अन्र् िामाश्चिक 
आसथयक त्र्ाङ्कको आिश्र्कता पदयछ । अे विपद् पिात िोि उद्धार राहत र प्रसतकार्यका कामहरू अश्चर् 
बढाउन विपद्को िामान्र् तथा विर्र्गत िसतको त्र्ाङ्क आिश्र्क पदयछ । र्ि विर्र् िेत्रिे विपद्को 
िसत तथा नोक्िानीको िेिािोिा गने र्ी िूचनाहरूिाहय व्र्िस्थापन गने र विर्र्गत िते्रका वििरर्हरू 
िम्बश्चन्ित िते्रिाहय उपिब्ि गराहय पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्िर्नमा िहर्ोग गदयछ । 
िडा स्तरीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत, िडा कार्ायिर् र स्थानीर् िरुिा सनकार्िँग िमन्िर् गरी प्रारश्चम्भक 
रतु िेिािोिा गरी तत्काि विपद्को िसतको िूचना िंकिन गने िंर्न्त्र विकाि गने । िसतको प्रारश्चम्भक 
िेिािोिा तथा िते्रगत आिश्र्कता िेिािोिा गनय गहृ मन्त्रािर्िे तर्ार गरेको विपद् िेिािोिा 
मागयदशयनको आिारमा आिश्र्क फारम तर्ार गने र तासिम ददहय िनशश्चि तर्ार गने । िसतको 
िेिािोिाको आिारमा प्रभावितहरूको िगीकरर् गरी पररचर्पत्र उपिब्ि गराउन स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन 
िसमसतिाहय िहर्ोग गने । विपद्का िूचनाहरू नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा व्िस्थापन गने र 
सनिायररत प्रवक्रर्ा बमोश्चिम श्चिल्िा, प्रदेश तथा केन्रीर् आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा अदान प्रदान गने 
र्ि विर्र्गत िेत्रको मु् र् श्चिम्मेिारी हो । र्ि विर्र्गत िेत्रको नेततृ्ि िन िातािरर् तथा विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसतको िंर्ोिनकिे गनेछन भन े स्थानीर् आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्र हेने असिकृत 
िदस्र् िश्चचिको रुपमा रहनेछन ् । नपेाि रेडक्रि िोिाहटी िगार्त विपद् िेिािोिा िेत्रमा अनभुि 
भएका र स्िर्म ्िेिक पररचानि गने िमता भएका स्थानीर् िंस्थाहरू र्िका िदस्र्का रुपमा रहनछेन ्। 

2.११.७ िीविकोपाियन, पनुस्थायपना तथा शीघ्र पनुिायभ विर्र् िते्र  
 

र्ि विर्र्गत िेत्रिे विपद्को कारर् अिरूद्ध हनु पगुकेा अत्र्ािश्र्क िेिाहरू ािस्तैैः िडक, विद्यतु, 
िानपेानी, टेसिफोनय तत्काि िचुारू गने र त्र्स्ता िेिा प्रदान गने सनकार्का कार्ायिर्हरूमा िसत पगेुमा 
िैकश्चल्पक व्र्िस्था गने, िामाश्चिक आसथयक पूिायिार र अिस्थािार चिार्मान बनार िनिीिनिार िामान्र् 
बनाउन ेश्चिम्मेिारी सनिायह गदयछ । विपद् पिात विस्थावपतहरूिाहय तत्काि अस्थार्ी आश्रर्स्थि व्र्िस्थापन 
गनय तथा आिाि, िानपेानी, िरिफाहय िगार्तका अस्थार्ी पूिायिार तर्ार गनय िहर्ोग गदयछ । त्र्िैगरी 
पनुस्थायपनको चरर्मा स्थार्ी िंरचनाहरू पनुसनयमायर् नहुँदािम्मको िासग अस्थार्ी िंरचना तथा पूिायिार तर्ार 
गने काम गदयछ । आपत्कािीन अिस्थामा पूिायिार िसत भएर आितिाित अिरूद्ध भएमा िेिा िचुारू 
गनयका िासग तत्काि अस्थार्ी पूिायिार तर्ार गने । प्रभावित िमदुार्िम्म राहत तथा प्रसतकार्यको पहुँच 
िहि बनाउन तत्काि अस्थार्ी पूिायिारहरूको विकाि गने । नगरपासिकािे कुनै पसन पूिायिार सनमायर् गदाय 
मापदण्ड बमोश्चिम र विपद् िरुश्चित भएको िसुनश्चित गने । आपत्कािीन प्रर्ोिनका िासग अस्थार्ी 
आश्रर्स्थि, त्र्िमा आिश्र्क िानपेानी तथा िरिफाहयका पूिायिारहरू तर्ार गने । विपद् बाट िसत भएका 
िंरचना तथा पूिायिारहरूको पनुसनमायर् गदाय बहपु्रकोपको िोश्चिमबाट िरुश्चित स्तरीर् मापदण्ड अनिुार भएको 
िसुनश्चित गने । र्ि विर्र्गत िेत्रको काम विपद्को तत्कािको अिस्थादेश्चि पनुसनयमायर्को काम 
निवकँदािम्म िामो िमर्िम्म पसन चल्न िक्छ र विपद् व्र्िस्थापनका चारबटै चरर्मा काम गनुयपने हनु्छ 
। र्ि विर्र्गत िेत्रको नतेतृ्ि पूिायिार विकाि िसमसतको िंर्ोिकिे गनेछन ्भने पूिायिार विकाि शािा 
प्रमिु र्िको िदस्र् िश्चचिको रूपमा रहनेछन ् । मासथ उश्चल्िश्चित विर्र्गत िते्रको नेततृ्ि र िदस्र् 
िंस्थाहरूको वििरर् अनिूुची- ३ मा राश्चिएको छ ।
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पररच्छेद तीन :  पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना 
3.1 िामान्र् पूियतर्ारी र्ोिना  
 

मसुिकोट नगरपासिका बहपु्रकोपको िोश्चिममा छ । विपद्को िम्भािना र त्र्िबाट हनुिक्न ेिनिनको िसत कम गनय  र पर्ायप्त पूियतर्ारी गरी विपद् एिम ्स्िास््र् 
िंकट प्रसतकार्य िमता िदुृढ गनय नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतिे पूियतर्ारीका विसभन्न गसतविसिहरू सनर्समत रूपमा गनुयपने हनु्छ । विपद् पूियतर्ारी र विपद् एिम ्
स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापनिाहय विकािका गसतविसिहरूमा िोडेर िोश्चिमका स्रोतहरूको न्रू्नीकरर् गदै प्रसतकार्यका िासग आिार तर्ार गनय िामान्र् पूियतर्ारीका 
रूपमा देहार् बमोश्चिमको कार्यर्ोिना तर्ार गररएको छ । 

क्र.िं. िामान्र् पूियतर्ारीका कार्यहरु िमर् स्थान पररमार् मु् र् श्चिम्मिेारी 
१ नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा िञ्चार एिम ्िोि उद्धार तथा प्राथसमक 

उपचार िामग्रीको प्रिन्ि गने 

तत्काि नगरपासिका १ नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

२ 

 

नगरपासिकाका िबै िडामा िमदुार्मा आिाररत िोि उद्धार कार्यदि गठन गने तत्काि िडा प्रत्रे्क िडामा  िडा विपद् व्र्िस्थापन 
िसमसत 

३ प्रदेश र केन्रीर् तहिँग िमन्िर् हनु ेगरी विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् िभे पोटयि विकाि 
गरर िञ्चािन गने 

तत्काि नगरपासिका १ नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

४ विपद् पिातको आिश्र्कताको िेिािोिाको िासग आिसुनक िूचना प्रविसिको उपर्ोग 
गरेर रतु आकँिन प्रर्ािी प्रवक्रर्ा तर्ार गने 

तत्काि नगरपासिका १ नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

५ आपत्कािीन अस्थार्ी आश्रर्स्थिको िासग नगरमा िुिा िेत्र पवहचान गने तत्काि नगरपासिका १ नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

६ प्रत्रे्क िाियिसनक, िरकारी र व्र्ाििावर्क भिनमा आपत्कािीन सनकािी मागय 
(Evacuation Route)  र आपत्कािीन भेिा हनु ेस्थान  (Assembly Point) छुट्याहय विपद् 
पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना तर्ार गने, गराउने 

२०७९ 
िार 

िबै िम्बश्चन्ित 
िंस्थाहरु 

 िम्बश्चन्ित  कार्ायिर् 

७ िडामा भएका िामदुावर्क भिनहरूमा आपत्कािीन अस्थार्ी आश्रर्स्थि तथा 
क्िारेश्चन्टन िञ्चािनको िासग िडक िानपेानी िरिफाहका पूिायिार तर्ार गने 

२०७९ 
काति गक 

पवहचान 
गररएका 

आिश्र्कता 
अनिुार 

पूिायिार विकाि शािा 
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स्थानहरू 

८ प्रत्रे्क िडामा आपत्कािीन आश्रर्स्थि तथा क्िारेश्चन्टन / आहिोिेिन िेन्टर मा 
प्रर्ोग गनय िवकन ेिरुश्चित िामदुावर्क भिनको पवहचान / सनमायर् गने 

सनर्समत िडा प्रत्रे्क िडामा 
कश्चम्तमा 
एउटा 

पूिायिार विकाि शािा 
िडा कार्ायिर् 

९ विपद् बाट हनु ेमानिीर् िसत बािी पश,ु र्र तथा िम्पसतको िासग कार्यसबसि बनाहय 
बीमा गनय प्रोत्िाहन गने 

२०७९ 
काति गक 

नगरपासिका 
िेत्र 

 नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

१० विपद् िोश्चिम व्र्िस्थापनका िासग िमदुार्मा आिाररत िंस्थाहरु, स्थानीर् गैर 
िरकारी िंस्थाहरु, स्थार्ी प्रकृसतका उपभोिा िसमसतहरु र नागररक िंस्थाहरुबीच 
िहकार्यको िासग िंर्न्त्र तर्ार गने 

२०७९ 
िार 

नगरपासिका 
िेत्र 

 नगर / िडा विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

 
११ नगर िते्रका प्रमिु प्रकोपहरु (भकूम्प, आगिागी र िडक दरु्यटना, महामारी सनर्न्त्रर्) 

को िासग पररदृष्र्मा आिाररत कृसतम र्टना अभ्र्ाि सनर्समत िञ्चािन गने 
सनर्समत  नगरपासिका 

िेत्र 

िावर्यक नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

१२ नगरपासिकाको स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना िावर्यक 
रूपमा अद्यािसिक गने 

सनर्समत नगरपासिका िावर्यक  नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

१३ िबै विर्र्गत िेत्रको कार्यतासिका बनाएर सनर्समत बैठक बस्न े सनर्समत नगरपासिका तीन तीन 
मवहनामा 

िबै विर्र्गत िेत्र 

 

३.२ पूिायनमुानमा आिाररत विर्र् िते्रगत पूियतर्ारी र्ोिना 
र्ि नगरपासिकामा प्रत्रे्क िर्य दोहोरररहन ेभारी िर्ाय, बाढी र पवहरोबाट १२८० र्रिरुी उच्च िोश्चिममा रहेको देश्चिएको र ६२०० िनिङ््र्ािाहय प्रत्र्ि प्रभाि 
पने देश्चिएको छ । उि िम्भावित विपद् प्रभाि आकँिनका आिारमा देहार् बमोश्चिम िात िटा विर्र्गत िेत्रको पूियतर्ारीका कार्यहरु सनिायरर् गररएको छ । उि 
वक्रर्ाकिापहरू कार्ायन्िर्नको श्चिम्मिेारी िम्बश्चन्ित विर्र्गत िेत्रको हनुेछ भन ेआिश्र्कता अनिुार अन्र् सनकार् िा िेत्रिँग िमन्िर् गरी काम गनेछन ्।  
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३.२.१ िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र् िते्र 

क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरु िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ िडा तहमा गठन भएका िोि उद्धार टोिीिार तासिम ददएर प्रथम िामदुावर्क 
उद्धारक (First Community Responders) तर्ार गने 

२०७९ 
कासतयक 

िडा ३० िरुिा सनकार्, 

नपेाि रेडक्रि 

२ िोि उद्धारका िासग आिश्र्क उपकरर् िामग्रीहरुको आिश्र्कता आकँिन गरी 
िररद गने  

२०७९ 
कासतयक 

नगरपासिका १ िरुिा सनकार्, 

नपेाि रेडक्रि 
३ िोि उद्धार  टोिी पररचािनको िासग न्रू्नतम ्िोि उद्धार िामग्री िररद गरी तर्ारी 

अिस्थामा राख्न े
२०७९ 
कासतयक 

िडा ३० िरुिा सनकार्, 

िडा कार्ायिर् 

४ िोि तथा उद्धारका िासग प्रर्ोग गनय िवकन ेििारी िािनहरू र एम्बिेुन्िहरूको िूची 
र िम्पकय  व्र्श्चिको वििरर् तर्ार गने 

सनर्समत नगरपासिका १ िम्बश्चन्ित िंस्था 

५ िबै विर्र्गत िेत्रका िदस्र्हरू तथा िरोकारिािा सनकार् र िंस्थाहरूको िम्पकय  
ठेगाना अद्यािसिक राख्न े

सनर्समत नगरपासिका १ िबै विर्र्गत िेत्र 

 

३.२.२ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र् िते्र (स्िास््र् िािािे तर्ार गनेय 

क्र.िं. पूियतर्ारीका वक्रर्ाकिापहरु िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ नगरपासिकाका िबै िडामा स्थानीर् स्िास््र् िंस्थाको िमन्िर्मा रतु प्रसतकार्य टोिी 
(RRT) गठन गने  

तत्काि िडा हरेक िडामा 
एक 

िडा विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

२ नगरका िबै स्िास््र् िंस्थाहरूमा आपत्कािीन प्रर्ोिनको िासग और्सिको ‘बफर 
स्टक’ व्र्िस्थापन गने र और्सि उपिब्ि भएको िसुनश्चित गने 

सनर्समत िडा स्िास््र् िंस्था 
अनिुार 

िम्बश्चन्ित स्िास््र् 
िंस्था 

३ िडा तहमा प्राथसमक उपचार कार्यदि गठन गने तत्काि िडा हरेक िडामा 
एक 

िडा विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

४ स्िास््र्कमी, मवहिा स्िरं् िेविका र िडा स्तरीर् कार्यदिका िदस्र्हरुको िासग 
प्राथसमक उपचार तासिम िञ्चािन गने 

सनर्समत िडा १० नपेाि रेडक्रि 
िोिाहटी 
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५ िमदुार्मा िनस्िास््र् िम्बन्िी िनचेतनामूिक कार्यक्रम िञ्चािन गने सनर्समत नगरपासिका िमर्ट हनु े
स्थानहरुमा 

स्िास््र् िेिा 
कार्ायिर् 

६ विपद्को िमर्मा गभयिती तथा ितु्केरी मवहिा र बािबासिकाहरुमा पोर्र् आिश्र्कता 
पूसतयका िासग परुक िाना आिश्र्कताको आकँिन गने  

 नगरपासिका  विपद् िेिािोिा 
विर्र्गत िते्र 

७ आपत्कािीन अिस्थामा र्ाहतेहरूको थप उपचारको िासग ररफरि प्रकृर्ा तर् गने  नगरपासिका १ नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत 

 

३.२.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री  एिम ्बन्दोबस्ती विर्र् िते्र 

क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरु िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ अस्थार्ी आश्रर् स्थि, िाद्य  तथा  गैर िाद्य  िामग्री र राहत व्र्िस्थापन विर्र्गत 
िेत्रका िदस्र् िंस्थाहरूको िम्पकय  ठेगाना अद्यािसिक राख्न े

सनर्समत नगरपासिका १ िम्बश्चन्ित िंस्था 

२ नगरमा भएका हेभी हक्िीपमने्ट, ढुिानीका िािनहरु तथा ििारी िािनहरुको िगत 
तर्ार गरी आपत्कािीन अिस्थामा प्रर्ोग गनय सनिी िते्रिँग िम्ेौता गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ िम्बश्चन्ित िंस्था 

३ नगरपासिकामा कश्चम्तमा प्रत्रे्क िडामा १०० पररिारको िासग आिश्र्क पने गैर 
िाद्य िामग्री िेटको स्टक राख्न े

२०७९ 
भार 

िडा  १० नपेाि रेडक्रि 

४ प्रत्रे्क िडामा कश्चम्तमा १०० पररिारका िासग अस्थार्ी आश्रर्को िासग बहपु्रकोपबाट 
िरुश्चित स्थान पवहचान गरी राख्न े

२०७९ 
भार 

िडा  १० िडा कार्ायिर् 

५ नगरमा कश्चम्तमा ३०० पररिार तथा १५०० िनिं्र्ाको िासग आिश्र्क पने गैर 
िाद्य िामग्री भण्डारर्को िमता भएको गोदामर्रको व्र्िस्था गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १  

६ पवहचान गररएको स्थानमा अस्थार्ी आश्रर्स्थिका िासग आिश्र्क पूिायिार, िानेपानी, 
िरिफाहको प्रिन्ि तथा तत्काि टहरा बनाउन िक्न ेव्र्िस्था गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका आिश्र्कता 
अनिुार 

पूिायिार विकाि 
शािा 

७ पवहचान गररएका िा तर्ार गररएका  अस्थार्ी आश्रर्स्थिका िंरचना र िवुििाहरू 
महामारीको िमर्मा क्िारेश्चन्टन एिं आहिोिेिन केन्रको रुपमा प्रर्ोग गनय िक्न े र 
स्िास््र् िेिा िञ्चािन गनय समल्न ेगरी विकाि गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका आिश्र्कता 
अनिुार 

पूिायिार विकाि 
शािा 
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३.२.४ िानेपानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र् िते्र 

क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरु िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन िम्बन्िी  आिश्र्कताको आकँिन गने २०७९ 
भार 

िडा  नगरपासिका, 
िंर्िंस्था, प्रकाशन 
गहृ तथा स्थासनर् 
रेसडर्ो, पत्रकार 

२ विपद् िेिािोिा टोिीिाहय िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन िेत्रको विपद् 
िूचना िंकिन गने 

२०७९ 
भार 

िडा  नगरपासिका, 
िंर्िंस्था, प्रकाशन 
गहृ तथा स्थासनर् 
रेसडर्ो, पत्रकार 

३ विपद् िेिािोिा टोिीिाहय िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन िेत्रको विपद् 
िूचना िंकिनको तासिम ददन े

२०७९ 
आश्चर्श्न 

िडा १४ नगरपासिका, 
िंर्िंस्था 

४ कश्चम्तमा ५०० पररिारिाहय पगु्ने आपत्कािीन िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन िामग्री 
भण्डारर्को व्र्िस्था समिाउन े    

२०७९ 
आश्चर्श्न 

नगरपासिका  नगरपासिका 

५ आपत्कािीन आश्रर्स्थि िा आश्रर्स्थि बनाउन पवहचान गररएका ििुा िेत्रमा 
िानपेानी आपूसतयको स्रोत र आिश्र्क िामग्रीको प्रिन्ि गने   

२०७९ 
आश्चर्श्न 

िडा २०० 
िनिं्र्ािार 
पगु्न े

नगरपासिका, 
िंर्िंस्था 

६ रेसडर्ो वटभी, पत्रपसत्रका र िामाश्चिक समसडर्ा माफय त िरिफाहय िम्बन्िी चेतनामूिक 
कार्यक्रम प्रिारर् गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका दैसनक नगरपासिका, स्तासनर् 
रेसडर्ो, पत्रकार 

७ िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र्गत िते्रका िदस्र्हरूको िम्पकय  
अध्र्ािसिक राख्न े

२०७९ 
भार 

नगरपासिका  नगरपासिका 

 

३.२.५ िंरिर् तथा श्चशिा विर्र् िते्र 
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क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरू िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ िबै विर्र्गत िेत्रिाहय मवहिा, बािबासिका, अपाङ्गता भएका व्र्श्चि र ज्रे्ष्ठ 
नागररकको िंरिर्का तररकाहरू बारे िानकारी ददन े 

सनरन्तर  नगरपासिका िबै विर्र्गत 
िेत्र  

मवहिा तथा 
बािबासिका शािा 

२ विपद्को िमर्मा िंरिर् एिम ्िरुिाका िासग चावहन ेिामग्रीहरू िररद गरी 
भण्डारर् गने 

सनरन्तर  नगरपासिका अनमुासनत 
आकँिन अनिुार 

मवहिा तथा 
बािबासिका शािा 

३ विद्यािर्का श्चशिक र मवहिा स्िास््र् स्िरं्िेविकािार आिारभतू मनोिामाश्चिक 
परामशय िम्बन्िी तािीम ददन े 

सनरन्तर नगरपासिका िबै िडा र िबै 
विद्यािर्हरू 

नपेाि रेडक्रि 
िोिाहटी  

४ िबै विद्यािर्मा विद्यािर् िरुिा कार्यन्िर्न कार्यविसि बमोश्चिम िरुश्चित विद्यािर्का 
न्रू्नतम ्गसतविसि िञ्चािन गनय िहिीकरर् गने 

सनरन्तर विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

५ विद्यािर्हरूको िंकटािन्नता तथा िमता िेिािोिाको िासग िहर्ोग गने भार २०७९ विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

६ विद्यािर्हरूिाहय सिकाहय सनरन्तरता र पूियतर्ारी िवहतको विद्यािर् िरुिा र्ोिना 
तर्ार गरी कार्ायन्िर्न गनय िहर्ोग गने 

भार २०७९ विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

७ विद्यािर् व्र्िस्थापन िसमसत तथा प्रअहरुिाहय विद्यािर् िरुिा िम्बन्िी तासिम ददन े    आश्चर्श्न 
२०७९ 

विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि, 
िंर् िंस्था 

८ कृसतम र्टना तथा सिमिेुिन अभ्र्ाि िञ्चािन गनय  नगरपासिका र विद्यािर्हरूिँग 
िमन्िर् गने 

आश्चर्श्न 
२०७९ 

विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

९ बैकश्चल्पक सिकाहय िञ्चािनका िासग कार्यविसि र िामग्री तर्ारी अिस्थामा राख्न े आश्चर्श्न 
२०७९ 

नगरपासिका िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

१० िबै विद्यािर्हरूमा अस्थार्ी सिकाहय केन्र िञ्चािनका िासग आिश्र्क िामग्रीहरू 
तर्ारी अिस्थामा राख्न ेप्रिन्ि गने 

भार २०७९ विद्यािर् िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 

११ िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िेत्रका िदस्र्हरूको िम्पकय  अद्यािसिक गने भार २०७९ नगरपसिका िबै विद्यािर् नगरपासिका, 
विद्यािर् िंिाि 
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३.२.६ विपद् िेिािोिा एिम ्िूचना व्र्िस्थापन विर्र् िेत्र 

क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरू िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्र माफय त विपद् िम्बन्िी िूचना िङ्किन, 
व्र्िस्थापन  र प्रिारर्को व्र्िस्था समिाउन े

 नगरपासिका १ श्चिल्िा आपत्कािीन 
कार्य िंचािन केन्र 

२ िडा तहमा विपद् िेिािोिा टोिी तर्ार गने भार २०७९ िडा िबै नपेाि रेडक्रि 

३ विपद् िेिािोिा टोिीका िदस्र्हरूिाहय विपद् िेिािोिा िम्बन्िी तासिम ददन े    नपेाि रेडक्रि 

४ िमदुार् स्तरमा विपद्को िमर्मा िूचना प्रिाह गनय SMS माफय त िूचना प्रिार गने 
िमूहगत प्रर्ािीको विकाि गने 

भार २०७९ नगरपासिका  मोिाहि िेिा 
प्रदार्क 

५ स्थानीर् रेसडर्ो एफ एम तथा अन्र् िामाश्चिक समसडर्ाबाट िनचेतना मूिक 
िन्देशहरू प्रिाह गने 

सनरन्तर नगरपासिका  पत्रकार महािंर् 

६ नगरपासिकाको विपद् िम्बश्चन्ि िम्पूर्य िूचना तथा गसतविसिहरू सनर्समत 
अद्यािसिक गने 

सनरन्तर नगरपासिका  िूचना शािा 

७ विपद् िूचना प्रिाह प्रकृर्ा तर् गरी िस्तीमा भएका र्टनाको तत्काि स्थानीर् 
आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा अद्यािसिक हनु ेप्रिन्ि समिाउन े

सनरन्तर नगरपासिका  िूचना शािा 

 

३.२.७ िीविकोपाियन,  पनुस्थायपन तथा शीघ्र पनुिायभ विर्र् िेत्र 

क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरू िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ श्चिविकोपाियनको सनश्चम्त अल्पकासिन र्ोिना बनाउन े भार २०७९ नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

२ श्चिविकोपाियनको सनश्चम्त ददर्यकासिन र्ोिना बनाउने भार २०७९ नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

३ िोश्चिम िंिेदनशीि भ-ूउपर्ोग र्ोिना बनाहय कार्ायन्िर्न गने गराउन े आश्चर्श्न 
२०७९ 

नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 



 

  21  

 

४ पूर्य रूपमा भिन आचार िंवहता कार्ायन्िर्न िसुनश्चित गने गराउन े भार २०७९ नगरपासिका  नपेाि रेड क्रि 

५ िोश्चिमर्िु िेत्रहरूको दोहन र असतक्रमर्मा सनर्न्त्रर् गने   आश्चर्श्न 
२०७९ 

नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

६ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रर्स्थिमा अस्थार्ी आिाि, िरिफाहय,  
िानपेानी, िडक र विििुीको पूिायिार तर्ार गने   

आश्चर्श्न 
२०७९ 

नगरपासिका  नपेाि रेड क्रि 

७ ग्रामीर् िडक सनमायर् िस्ता पूिायिार विकाि गदाय प्राविसिक र िातािरर्ीर् अध्र्र्न 
अनिुार विपद् िोश्चिम नबढ्न ेकुरा िसुनश्चित गने 

सनर्समत नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

८ िंरचना तथा पिूायिारको पनुसनयमायर् अे राम्रो अे बसिर्ोको मान्र्ता अनरुूप गने   सनर्समत नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

९ विर्र्गत िेत्रका िदस्र्हरूको िम्पकय  वििरर् अद्यािसिक राख्न ेर विर्र्गत िेत्रको 
सनर्समत बैठक गने 

भार २०७९ नगरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

१० मनोबैज्ञासनक परामियकतायको उत्पादन भार २०७९ नागरपासिका  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

 

3.3 आपत ् कािीन प्रसतकार्य ाकार्यविसिय र्ोिना 
आपत्कािीन प्रसतकार्य र्ोिनामा विपद्को िमर् र विपद् पिात ् तरुुन्तै चाल्नपुने िोि, उद्धार, उपचार एिम ् िोश्चिम िेत्रबाट प्रभावितहरूिार िरुश्चित स्थानमा 
स्थानान्तरर्, राहत वितरर्का र विपद् िेिािोिा तथा िूचना व्र्िस्थापन र िंप्ररे्र्का वक्रर्ाकिापहरू सहहि प्रत्रे्क विर्र्गत िेत्र पररचािनको िमर् तासिका 
िवहतको कार्यविसि िमािेश गररएको छ । र्िका िासग देहार् बमोश्चिमका वक्रर्ाकिापहरू तिुयमा गररएको छ: 

३.३.१ िमग्र व्र्िस्थापन, िोि तथा उद्धार विर्र् िते्र 

िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि 
२४ र्ण्टा 

१ नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत आकश्चस्मक बैठक बिी हरेक विर्र्गत िेत्रिाहय तर्ारी अिस्थामा रहन 
सनदेशन ददन े

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ िमन्िर् िोि तथा उद्धार विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बस्न े नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

४ िोि उद्धार र िरुिाको िासग उद्धारकमी, िरुिाकमी पररचािन गने िरुिा सनकार् 



 

  22  

 

५ िोि तथा उद्धारका िासग आिश्र्क िामग्री र र्ातार्ातको बन्दोबस्त गने बन्दोबस्ती विर्र् िेत्र 

६ र्ाहतेहरूको श्चशघ्र उद्धार गने र िेपिाहरूको िोिी कार्यिाहय तीब्रता ददन े िरुिा सनकार् 

७ िम्भावित िोश्चिम िेत्रका िमदुार्को िरुश्चित स्थानान्तरर् गने िरुिा सनकार्, िडा िसमसत 

८ र्ाहतेहरूको तत्काि प्राथसमक उपचारका िासग आिश्र्क िमन्िर् गने   स्िास््र् विर्र्गत िेत्र 

९ मतृकहरूको पवहचान गरी मचुलु्का गरेर शि आफन्त श्चिम्मा िगाउन े िडा िसमसत 

२४ र्ण्टा 
देश्चि ७ 
ददन 

१० िोि उद्धार कार्यिाहय आिश्र्कता अनिुार सनरन्तरता ददन े िरुिा सनकार् 

११ २४ र्ण्टाको कामको िमीिा गरी थप िोि उद्धार कार्य अश्चर् बढाउन े िरुिा सनकार् 

१२ प्रभावितहरूको व्र्श्चिगत िम्पश्चि तथा िाियिसनक िम्पश्चिको िरुिाको िासग िरुिाकमी पररचािन गने िरुिा सनकार् 

१३ आिश्र्कता अनिुार शि व्र्िस्थापन कार्यिाहय सनरन्तरता ददन े िरुिा सनकार् 

१४ बह ुिेत्रगत प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिा गनयको िासग िबै विर्र्गत िेत्रिाहय िमन्िर् तथा पररचािन 
गने 

िरुिा सनकार् 

 

१५ विपद्को र्टनाको प्रकृसत हेरी आिश्र्कता अनिुार श्चिल्िा प्रदेश तथा िङ्घीर् िरकारिँग िमन्िर् गने  

७ ददनदेश्चि 
१ मवहना 

१६ आिश्र्कता अनिुार िोि उद्धार कार्यिाहय सनरन्तरता ददन े िरुिा सनकार् 

१७ विपदमा हराएका िा नष्ट भएका अत्र्ािश्र्क दस्तािेिहरुको िगत िङ्किन गने िरुिा सनकार् 

िडा िसमसत 

१८ हराएका िा नष्ट भएका कागिातहरुको पनुसनयमार्य तत्काि गने िडा कार्ायिर् 

१९ विर्र् िेत्रगत विस्ततृ िेिािोिाको  आिारमा विपदबाट भएको िसतको िासग पनुस्थायपना र्ोिना 
तर्ार गनय िमन्िर् गने 

िबै विर्र्गत िेत्र 

२० विपद् पिातको आिश्र्कता िेिािोिाको आिारमा नगरपासिकाको पनुसनयमार् र्ोिना तर्ार गनय 
िमन्िर् गने 

िबै विर्र्गत िेत्र 

 

३.३.२ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र् िते्र ास्िास््र् शािािे तर्ार पानेय 
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िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि २४ 
र्ण्टा 

१ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बिी अिस्थाको विश्लरे्र् 
गने 

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ र्ाहतेको िोि उद्धारिँगै प्राथसमक उपचारका िासग प्राथसमक उपचार टोिी पररचािन गने िोि उद्धार कार्यदि 

३ विपद् प्रभावित िेत्रमा प्राथसमक उपचार डेस्क स्थापना गरी िेिा िञ्चािन गने बन्दोबस्ती विर्र् िेत्र 

४ गम्भीर अिस्थाका र्ाहतेहरूिाहय थप उपचारको िासग ररफर गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

५ दीर्य रोगीहरू पवहचान गरी उनीहरूको िासग और्सि तथा उपचार िेिा उपिब्ि गराउने विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

२४ र्ण्टा 
देश्चि ७ ददन 

६ मापदण्ड अनिुार शदु्ध वपउन ेपानी र प्रभावितहरूको अिस्था अनिुार पोर्र्र्िु िानाको िसुनितता 
गने 

िाद्य विर्र्गत िेत्र 

७ विपद् प्रभावित िेत्र तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा सनर्समत और्सि उपचारका िाथिाथै गभयिती िाचँ, 
ितु्केरी र पररिार सनर्ोिन िेिािाहय सनरन्तरता ददन े

बन्दोबस्ती विर्र् िेत्र 

८ मनोिामाश्चिक परामशय िेिा िञ्चािनिाहय आिश्र्कता अनिुार सनरन्तरता ददन े िंरिर् विर्र् िेत्र 

९ अस्थार्ी आश्रर्स्थि तथा प्रभावित िमदुार्मा महामारीिन्र् विपद् फैसिन नददन थोकथामका 
उपार्हरू अपनाउन े

िानपेानी तथा िरिफाहय 
विर्र्गत िते्र 

 १० स्िास््र् तथा पोर्र् िेत्रको विर्र्गत आिश्र्कता िेिािोिा गरी पनुस्थायपन र्ोिना तर्ार गने विपद् िेिािोिा तथा िूचना 
व्र्िस्थापन िेत्र 

७ ददन  देश्चि 
१ मवहना 

११ आिश्र्कता अनिुार स्िास््र् उपचार र िेिा प्रिाहिाहय सनरन्तरता ददन े स्िास््र् िंस्थाहरू 

१२ थप महामारी फैसिन नददन रोकथामका उपार्हरू सनरन्तर गने िानपेानी तथा िरिफाहय 
विर्र्गत िते्र 

१३ स्िास््र् िेत्रको विपद् पसछको आिश्र्कताको िेिािोिा गरी पनुसनयमार् र्ोिना तर्ार गने पनुसनयमायर् विर्र्गत िेत्र 

 

३.३.३ आपत्कािीन आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री  एिम ्बन्दोबस्ती विर्र् िते्र 
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िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि २४ 
र्ण्टा 

१ अस्थार्ी आश्रर् स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री र राहत व्र्िस्थापन विर्र्गत िेत्रको 
आकश्चस्मक बैठक बोिाउन ेर अिस्था विश्लेर्र् गने, प्रभावित हनुिक्न ेिनिं्र्को आकँिन गने 

स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ विस्थावपतहरूको िासग तत्काि अस्थार्ी बिोबािको  प्रिन्ि गने    स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

३ प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिाको िासग आिश्र्क बन्दोबस्त गने   विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

४ उद्धारकमी, स्िास््र्कमी तथा र्ाहतेहरुको ओिार पिार र राहत िामग्रीको ओिार पिार 
गनयको िासग र्ातार्ातका िािनहरुको प्रिन्ि गने   

िोि उद्धार विर्र्गत िते्र 

५ विस्थावपत तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा रहेका िबै पररिारको िासग तत्काि िान समल्न ेिाद्य 
िामग्री उपिब्ि गराउन े

श्चिल्िा उद्योग बाश्चर्ज्र् िंर् 

६ विपद् प्रभावितहरूिाहय गमीको िमर्मा ेिु र िाडोको िमर्मा न्र्ानो कपडाको प्रिन्ि गने िम्बश्चन्ित गै.ि.िं.हरु 

२४ र्ण्टा 
देश्चि 

७ ददन 

७ प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिा (Initial Rapid Need Assessment-IRNA) आिारमा आगामी एक 
मवहनाको िासग िाद्य तथा गैर िाद्य आिश्र्कताको आकँिन गने 

विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

८ प्रभावितहरूको िासग अस्थार्ी आश्रर् स्थिमा बिोबािको प्रिन्ि गने कार्यिाहय सनरन्तरता ददने  नपेाि रेड क्रि 

९ आश्रर् स्थिमा शौचािर्, िानेपानी, िरिफाहय तथा और्सि उपचारको िासग अन्र् विर्र्गत 
िेत्रिँग िमन्िर् गने   

िानपेानी िरिफार र स्िास््र् 
विर्र्गत िते्र 

 १० विस्थावपत तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा रहेका िबै पररिारको िासग िाद्य िामग्री, िाना 
पकाउन ेभाँडाकँुडा र ओढ्न ेओछ्याउन ेिामग्री उपिब्ि गराउन े

िंरिर् विर्र्गत िेत्र 

 ११ अपागंता भएका व्र्श्चि एकि मवहिा र परुुर्का िासग उपर्िु आश्रर् स्थिको प्रिन्ि गने   िंरिर् विर्र्गत िेत्र 

 १२ विपद्को कारर् आर्ातमा रहेका व्र्श्चिहरूिाहय आश्रर्स्थिमा नै मनोिामाश्चिक परामशय िेिा 
प्रदान गने प्रिन्ि गने 

िंरिर् विर्र्गत िेत्र 

 १३ अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा बािबासिकािाहय िेल्न ेठाउँको प्रिन्ि गने िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िेत्र 

७ 

ददन देश्चि १ 
१४ आिश्र्कता अनिुार विस्थावपतहरुिाहय र्र फवकय ने िातािरर् तर्ार गरी र्र फकायउने िंरिर् विर्र्गत िेत्र 

१५ भौसतक िंरचना पनुसनयमायर्का िासग आिश्र्क काठ िहसुिर्त दरमा उपिब्ि गराउन िामदुावर्क िन उपभोिा िसमसत 
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मवहना िामदुावर्क िन उपभोिा िमूहिँग िमन्िर् गने 

१६ अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा रहेका बािबासिकाको सिकाहय सनरन्तरताको िासग गाउँपासिकाको श्चशिा 
शािा र श्चशिा विर्र्गत िेत्रिँग िमन्िर् गने 

िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िते्र 

१७ विपद् पिातको आिश्र्कता िेिािोिाको िासग आिश्र्क बन्दोबस्त समिाउन े  विपद् िेिािोिा तथा िूचना 
व्र्िस्थापन विर्र्गत िेत्र 

 

 

३.३.४ िानेपानी, िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र्गत िेत्र 

िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि २४ 
र्ण्टा 

१ िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बिी अिस्थाको 
विश्लरे्र् गने 

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ प्रभावित िमदुार् तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा िरुश्चित शदु्ध वपउन ेपानी तथा िरिफाहयको िासग 
मापदण्ड अनिुारको आिश्र्क पानी उपिब्ि गराउन ेप्रिन्ि गने 

अस्थार्ी आश्रर् स्थि तथा राहत 
व्र्िस्थापन िेत्र 

२४ र्ण्टा 
देश्चि 

७ ददन 

३ िानपेानी तथा िरिफाहय आिश्र्कताको आकँिन गने विपद् िेिािोिा िेत्र 

४ आस्थार्ी आश्रर् स्थिमा िरिफाहयका अस्थार्ी िंरचनाहरू तर्ार गने अस्थार्ी आश्रर् स्थि तथा राहत 
व्र्िस्थापन िेत्र 

५ प्रभावित िमदुार्मा िामान्र् िसत भएका िानपेानी तथा िरिफाहयका िंरचनाहरू तत्काि ममयत 
गने 

पनुस्थायपन तथा पनुसनयमायर् विर्र्गत  
िेत्र 

६ िानपेानी शदु्धीकरर्का विसिहरू िमदुार्िाहय िानकारी गराउन े नगर िानपेानी 

७ अस्थार्ी आश्रर्स्थिको फोहोर मैिा व्र्िस्थापनको प्रिन्ि गने गै.ि.िं. 
८ अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा सनर्समत स्िास््र्, िानेपानी तथा िरिफाहय श्चशिा प्रिद्धयन गने नपेाि रड क्रि 

९ िानपेानी तथा िरिफाहय िते्रको पनुस्थायपन र्ोिना तर्ार गने गै.ि.िं. 
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१० अस्थार्ी आश्रर् स्थिमा मापदण्ड अनिुारको िानपेानी र िरिफाहको प्रिन्ि सनर्समत गने नपेाि रड क्रि 

७ ददन  देश्चि 
१ मवहना 

११ आिश्र्कता अनिुार अस्थार्ी आश्रर् स्थिमा िानपेानी र िरिफाहयको प्रिन्ि सनर्समत गने गै.ि.िं. 

१२ िानपेानी तथा िरिफाहय िते्रको िेत्रगत आिश्र्कताको िेिािोिा गने विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 
१३ अस्थार्ी सिकाहय केन्रहरूमा िानपेानी र िरिफाहयको प्रिन्ि गने िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िते्र 
१४ विपद् पसछको िेत्रगत आिश्र्कताका आिारमा िानपेानी तथा िरिफाहय िेत्रको पनुसनयमायर् 

र्ोिना तर्ार गने 
विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

३.३.५ िंरिर् तथा श्चशिा विर्र् िते्र 

िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि 
२४ र्ण्टा 

१ िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बिी अिस्थाको विश्लरे्र् गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ अिस्था अनिुार आपत्कािीन प्रसतकार्यको िासग विद्यािर् बन्द गनुय पने भएमा बन्द गनय नगर 
विपद् व्र्िस्थापन िसमसतिार सिफाररि गने 

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

३ विद्यािर्को िसत तथा श्चशिक विद्याथीको अिस्थाको आकँिन गरी िोि उद्धारमा िहर्ोग गने िरुिा सनकार्, रतु प्रसतकार्य टोिी 
४ विद्यािर्मा गनय िवकन ेप्राथसमक उपचार गने विद्यािर् नर्य र श्चशिक 

५ आिश्र्कता अनिुार प्रभावितहरूिाहय मनोिाश्चिक परामशय िेिा उपिब्ि गराउन े तासिम प्रप्त परामियदाता 
२४ र्ण्टा 
देश्चि  

७ ददन 

६ श्चशिा िेत्रमा भएको िसतको प्रारश्चम्भक वििरर् िंकिन गरी आिश्र्कता आकँिन गने विद्यािर् िंिाि 

७ विपद्का कारर् हराएका िा छुवट्टएका बािबासिकाहरुिाहय असभभािकिँग पनुसमयिन गराउने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

८ प्रभावित मवहिा बािबासिका अपागंता भएका व्र्श्चि र िेष्ठ नागररकिाहय िंरिर् ददने िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
९ आिश्र्कता अनिुार मनोिामाश्चिक परामशय कार्यशािा िञ्चािन गने िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
१० नपेाि प्रहरी र स्थानीर् िामाश्चिक िंस्थाहरूिीच िंर्न्त्र तर्ार गरी बावहरबाट आउन े

व्र्श्चिहरूमासथ सनगरानी राख्न े  
नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

१० विपद् प्रभावित िमदुार् तथा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा िामाश्चिक र िैंसगक विभेद नभएको िसुनश्चित िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
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गने 

११ मानि बचेसबिन, ओिारपिार र अपहरर् िोश्चिम न्रू्नीकरर्का िासग नगरपासिकाको सिमा 
नाकाहरूमा नागररक िरुिा चेक पोष्ट स्थापना गने 

िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 

१२ श्चशिा िेत्रमा भएको िसतको प्रारश्चम्भक वििरर् िंकिन गरी आिश्र्कता आकँिन गने िरुिा सनकार्, रतु प्रसतकार्य टोिी 
१३ सिकाहय सनरन्तरताको कार्यर्ोिना वक्रर्ाशीि गने िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
१४ तत्काि विद्यािर् िञ्चािन हनु निक्न ेअिस्थामा अस्थार्ी सिकाहय केन्र स्थापना गरी सिकाहय 

िचुारु गने 
विद्यािर् िंिाि 

१५ अस्थार्ी सिकाहय केन्र पसन िञ्चािन हनु निक्न ेअिस्थामा िैकश्चल्पक विसिबाट सिकाहय िचुारू गने विद्यािर् िंिाि 
१६ श्चशिकहरूका िासग आपत्कािीन श्चशिा िम्बन्िी असभमिुीकरर् कार्यशािा िञ्चािन गने  विद्यािर् िंिाि 
१७ अस्थाहय सिकाहय केन्रहरूमा छात्रा विद्याथीहरूमासथ हनु िक्न ेवहंिा रोक्नका िासग िरुिा िंर्न्त्र 

सनमायर् गने   
विद्यािर् िंिाि 

७ ददन  
देश्चि १ 
मवहना 

१८ बािबासिकाहरूिाहय विद्यािर् फकय न ेिातािरर् बनाउन असभभािकहरूिँग िमदुार्मा छिफि गने  िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
१९ विपद् प्रभावित विद्याथीहरूको िासग अिस्था र आिश्र्कता अनिुार विद्यािर् पोशाक, पाठ्यपषु्तक 

र स्टेिनरी िामग्रीहरू उपिब्ि गराउन े
िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 

२० विपद् प्रभावित िमदुार् िा अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा मवहिा तथा वकशोरीमासथ हनु ेवहंिाका 
गसतविसििाहय सनगरानी राख्न ेर विशरे् िंरिर्को व्र्िस्था समिाउन े

िम्बश्चन्ित गै.ि.िं., िरुिा सनकार् 

२१ विद्यािर् आउन ेिान ेबाटोहरू भश्चत्कएको सबसग्रएको भए ममयत गराउन े िरुिा सनकार् 
२२ बािबासिकाका िासग मनोरन्िनात्मक वक्रर्ाकिापहरू िञ्चािन गने   िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
२३ गम्भीर प्रकृसतको अिस्था बाहेक िामान्र्त विपद्को र्टना भएको १० ददन िम्ममा सिकाहय 

िचुारू गने प्रिन्ि गने  
िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 

२४ विपद् पसछको आिश्र्कता िेिािोिा गरी िंरिर् तथा श्चशिा िेत्रको पनुसनयमायर् र्ोिना तर्ार 
गने 

विद्यािर् िंिाि 

३.३.६ िीविकोपाियन तथा शीघ्र पनुिायभ विर्र् िते्र 
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िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि 
२४ र्ण्टा 

१ िीविकोपाियन, पनुस्थायपना तथा पनुसनयमायर् विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बिी अिस्थाको िारे 
छिफि गने 

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ िानपेानी तथा िरिफारको िसुनश्चर्श्तता गने नपेाि रेड क्रि, गै.ि.िं 
३ विपदबाट िसत भएका िडक िंचार तथा विद्यतु पूिायिार िूचारू गनय पहि गने   राहत व्र्िस्थापन िेत्र 

२४ र्ण्टा 
देश्चि 

७ ददन 

४ पनुस्थायपनाका िासग आिश्र्क पूिायिारहरूको आिश्र्कता िेिािोिा गने  विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

५ विपद पसछ हनुिक्न ेविसभन्न रोगहरुको सनदानको सनश्चम्त आकश्चस्मक र्ोिना बनाउन े स्िास््र् िेिा कार्ायिर् 
६ अस्थार्ी आश्रर्स्थिमा आिारभतू अस्थार्ी पूिायिार सनमायर् गने  आश्रर्स्थि तथा राहत व्र्िस्थापन 

विर्र्गत िते्र 
७ विपद पछी आकश्चस्मक बैठक बसि एकवार प्रर्ािीवारा राहत कार्यक्रम तर् गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 
८ प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिा (IRA) को आिारमा तत्कािको िासग प्राथसमकता तर् गने . नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

९ आफ्नो र्र फकय न चाहन ेविस्थावपतहरूिाहय िमदुार्मा पनुस्थायवपत गने प्रकृर्ा तर् गरर पनुस्थायवपत 
गने 

विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

 १० बािबासिका तथा प्रभावितको मनोभािना बशु्चेमनोसबज्ञान श्चशिा िंचािन गने श्चशिा कार्ायिर् 

७ ददन  
देश्चि १ 

मवहना 

११ िेत्रगत विस्ततृ िेिािोिाको आिारमा िेत्रगत पनुस्थायपन र्ोिना तर्ार गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 
१२ िामान्र् िसत भएका पूिायिार तथा िंरचनाहरूको ममयत िम्भार गरी िेिा िचुारू गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 
१३ विपद् पसछको आिश्र्कताको िेिािोिाको आिारमा गाउँ पासिकाको पनुसनयमार् र्ोिना तर्ार गने नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 
१४ पनुसनयमार् निवकएिम्म पनुसनयमार्को कामिाहय सनरन्तरता ददन े नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

 
 

३.३.७ विपद् िेिािोिा एिम ्िूचना व्र्िस्थापन विर्र् िते्र 

 

िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 
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० देश्चि २४ 
र्ण्टा 

१ आपत्कािीन िेिािोिा तथा िूचना व्र्िस्थापन विर्र्गत िेत्रको आकश्चस्मक बैठक बस्न े नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२ प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिा (IRA) तरुुन्त िञ्चािन गरी िोि उद्धार उपचार र राहत व्र्िस्थापनमा 
िहर्ोग गने 

नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

३ प्रारश्चम्भक रतु िेिािोिा (IRA) को िूचना िबै विर्र् िेत्रिाहय उपिब्ि गराउन े िबै विर्र्गत िेत्र 

४ विपद्को प्ररश्चम्भक वििरर् नगर आपत्कािीन कार्यिञ्चािन केन्रमा अद्यािसिक गने विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

२४ र्ण्टा 
देश्चि 

७ ददन 

५ विपद्को िसतको वििरर् सनर्समत अद्यािसिक गने विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

६ िेत्रगत प्रारश्चम्भक िेिािोिाका िासग िनशश्चि पररचािन गने विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

 विपद आपतकासिन व्र्िस्थापन िम्बन्िी िामग्रीहरु विपद कोर्मा तर्ार हनु ुपने विपद व्र्िस्थापन िसमती 
७ िेत्रगत िेिािोिा वििरर् उपिब्ि गराह िबै विर्र्गत िेत्रिाहय पनुस्थापन र्ोिना बनाउन 

िहर्ोग गने 
विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

८ विपद् प्रभावित िेत्रको बिारको िेिािोिा (आिश्र्क िामग्रीको उपिब्िता र प्रसतश्पिायत्मक 
मूल्र्को अिस्था) गने 

विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

७ ददन  
देश्चि १ 

मवहना 

९ विपद्को िसतको वििरर् सनर्समत अद्यािसिक गने विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

१० विपद् पसछको आिश्र्कताको िेिािोिा गनय विर्र्गत िेत्रिाहय िहर्ोग गने िबै विर्र्गत िेत्र 
११ िेत्रगत पनुसनयमायर् र्ोिना तर्ार गनय विर्र्गत िेत्रिाहय िहर्ोग गने िबै विर्र्गत िेत्र 

 
 

 

 

पररच्छेद चार : स्िास््र् िंकट पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना 
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मसुिकोट नगरपासिकािे विगत दरु िर्यदेश्चि कोसभड १९ को विर्श्व्र्ापी महामारीको कारर् स्िास््र् िंकट भोगीरहेको छ । त्र्िैगरी र्ो नगरपासिका अविरि िर्ाय, 
पवहरो, िडक दरु्यटना िस्ता प्रकोपको उच्च िोश्चिममा रहेको  छ । िरे्नी बाढीका र्टना हनु ेहनुािे बाढी पिात ेाडापिािा िगार्तको महामारी फैसिन िक्न े
िोश्चिम रहेको छ । कोसभड  १९ बाट र्ि नगरपासिकामा िम्मा १७५० िना िंक्रसमत भएको र पवहिो िहरमा ९ िना र दोश्रोमा िहरमा ३९ िना गरी िम्मा 
३४ को मतृ्र् ुभएको सथर्ो । २०७९ श्रािर् िम्ममा १२ बर्यमासथका ८१ प्रसतशतिे दिैु डोि िोप पाहिकेका छन ्। कोसभडको पवहिो िहरमा नगरपासिकाका 
िबै िडामा िामदुावर्क क्िारेन्टाहन र नगरमा एउटा क्िारेश्चन्टहन िञ्चािन गररएको । १९ िािारर् बेड र २९ िेसम आहसिरू् बेडको अस्थार्ी कोसभड अस्पताि 
िञ्चािन गररएको सथर्ो । नगरपासिकािे िम्पूर्य िंक्रसमतिार (७२ पररिारिाहय) र्रमै सनशलु्क अश्चक्ििन उपिब्ि गराएको सथर्ो । कोसभडका िवटि विरामीहरूिाहय 
ििेुत, नपेािगंि र काठमाडौं रेफर गरेको र सनशलु्क एम्बिेुन्ि िेिा उपिब्ि गराएको सथर्ो । कोसभडको िमर्मा मसुिकोट नगरपासिकामा तीन िटा एम्बिेुन्ि 
िञ्चािनको व्र्िस्था गररएको सथर्ो । एउटा एम्बिेुन्ि कोसभड विरामीको िासग, एउटा गभयितीको िासग र एउटा अन्र् विरामीको िासग िञ्चािन गररएको सथर्ो । 
िािगरी भारतबाट नपेाि सभत्रन े र्ि नगरपासिकाका बासिन्दाहरूिार सत्रिरे्ी, महेर्श्र, िनुौिी  र बेिवहर्ा नाकाबाट ल्र्ाएर सनशलु्क क्िारेन्टाहनमा राख्न े प्रिन्ि 
गररएको सथर्ो । कोसभड १९ को रोकथाम तथा प्रसतकार्य गने क्रमामा नगरपासिकािँग प्रसतकार्यको िासग स्पष्ट कार्यर्ोिना सथएन । र्िको िासग िनशश्चि र िामग्री 
िवहतको पूियतर्ारी पर्ायप्त सथएन । थौरै िनशश्चि, स्िास््र् िरुिा िामग्रीको अपर्ायप्तता र अश्चक्ििनको कसमका बाििदु कोसभड १९ को पवहिो र दोस्रो िहरको 
प्रसतकार्य गररएको सथर्ो ।  

नगरपासिकाको स्िास््र् िंरचना तथा स्िास््र् विर्र्गत िेत्रिे अन्र् विपद्को िमर्मा विपद्का कारर् र्हते भएकाहरूिाहय तत्काि उपचार र स्िास््र् िेिािाहय 
सनर्समत गनयको िासग काम गदयछ भने स्िास््र् िंकटको अिस्थामा नगरको स्िास््र् िंरचना तथा स्िास््र् विर्र्गत िेत्रिे स्िास््र् िंकटको रोकथाम सनर्न्त्रर् र 
व्र्िस्थापनको िासग अग्र स्थानमा रहेर काम गदयछ । र्िमा अन्र् विर्र्गत िेत्रिे आ आफ्नो िेत्रबाट िहर्ोग गदयछन ्। नगरमा हनुिक्न ेस्िास््र् िंकटिाहय 
ध्र्ानमा रािी स्िास््र् िंकट पूियतर्ारी एिम ्प्रसतकार्यका देहार्बमोश्चिमका  वक्रर्ाकिापहरु तर् गररएको छ । 

४.१ स्िास््र् िंकट पूियतर्ारी कार्यर्ोिना 
क्र.िं. पूियतर्ारीका कार्यहरू िमर् स्थान पररमार् िमन्िर्/िहर्ोग 

१ नगरपासिकाकामा रहेका िबै स्िास््र् िंस्था तथा हश्चस्पटिहरुको 
आपत्कािीन र्ोिना तर्ार गने गराउन े

२०७९ 
भार 

स्िास््र् िंस्था िबै स्िास््र् 
िंस्था 

श्चिल्िा स्िास््र् कार्ायिर् 

२ नगरपासिका र िडा तहमा रतु प्रसतकार्य टोिी गठन गने २०७९ 
भार 

िडा िडा कार्ायिर् िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 
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३ िबै स्िास््र् िंस्थाहरुमा आपत्कािीन स्िास््र् प्रसतकार्य नमनुा अभ्र्ाि गने 
गराउन े

२०७९ 
आश्चर्श्न 

स्िास््र् िंस्था िबै स्िास््र् 
िंस्था 

िम्बश्चन्ित गै.ि.िं. 

४ नगरपासिका मातहत रहेका अस्पताि तथा स्िस््र् िंस्थाहरूको िेिा, िेड 
िमता अध्र्िसिक गने 

२०७९ 
आश्चर्श्न 

नगरपासिका िबै स्िास््र् 
िंस्था 

स्िास््र् शािा 

५ नगरपासिकाका विसभन्न स्िास््र् िंस्थामा रहेका स्िास््र् िनशश्चिको वििरर् 
अद्यिसिक गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका िबै स्िास््र् 
िंस्था 

स्िास््र् शािा 

६ नगरको स्िस््र् िंकट िम्बन्िी वििरर् ििास््र् पार्श्श्चचत्र र नगर 
आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा अद्यािसिक गने प्रिन्ि गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ आपत्कािीन कार्य िंचािन 
केन्र 

७ महामारीिन्र् स्िास््र् िंकटको िमर्मा नगरपासिकाको िेिा िञ्चािन 
िम्बश्चन्ि स्िास््र् प्रोटोकि तर्ार गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ स्िास््र् शािा 

८ स्िास््र् िंकटको िमर्मा नगरपासिकको स्िास््र् िेिा िञ्चािन िम्बन्िी 
कार्यविसि तर्ार गने 

२०७९ 
आश्चर्श्न 

नगरपासिका १ स्िास््र् िंस्थाहरु 

९ महामारीको िमर्मा िनस्िास््र् िेिा  (पोर्र्, िोप, िरुश्चित माततृ्ि, बाि 
स्िास््र्, पररिार सनर्ोिन) उपिब्ि गराउन ेकार्यविसि तर्ार गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ स्िास््र् शािा 

१० महामारीिन्र् स्िास््र् िंकटको िमर्मा विद्यािर् तथा शैश्चिक िंस्था 
िञ्चािन िम्बन्िी प्रोटोकि तथार गरी विद्यािर् िञ्चािनको प्रिन्ि गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका िबै श्चशिािर् िंरिर् तथा श्चशिा 
विर्र्गत िते्र 

११ उपचारको िासग विरामी रेफर गनयको िासग रेफरि पद्धसत र रेफरि 
हश्चस्पटिको व्र्िस्था गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ स्िास््र् िंस्थाहरु 

१२ अग्रपंसतमा काम गने स्िास््र् तथा िरुिा कमीको िासग व्र्श्चिगत िरुिाका 
िामग्रीहरूको प्रिन्ि गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका ५००० स्िास््र् िंस्थाहरु 

१३ िबै कमयचारीहरुिाहय िरुिा प्रोटोकिको िानकारी गराउने २०७९ 
भार 

नगरपासिका - नगर विपद् व्र्िस्थापन 
िसमसत 

१४ महाब्र्ासिको िमर्मा बावहरबाट आउन ेमासनिहरूिाहय राख्न होश्चल्डङ् िेन्टर 
तथा क्िारेश्चन्टनको प्रिन्ि गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका आिश्र्कता 
अनिुार 

बन्दोबस्ती विर्र्गत िते्र 
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१५ नगपासिकामा बनाहएका आपत्कािीन आश्रर्स्थिहरु महामारीको िमर्मा 
क्िरेन्टीन तथा आहिोिेिन केन्रको रुपमा िंचािन गनय िवकन ेगरी तर्ार 
गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १४ अस्थार्ी आश्रर्स्थि तथा 
बन्दोिस्ती िते्र  

१६ महामारीको िमर्मा िाियिसनक र्ातार्ात िञ्चािन िम्बन्िी प्रोटोकि तर्ार 
गने 

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ र्ातार्ात कम्पनी तथा 
व्र्ििार्ी िसमत 

१७ महामारीको िमर्मा आसथयक िते्र तथा बिार िञ्चािन िम्बश्चन्ि प्रोटोकि 
तर्ार गने  

२०७९ 
भार 

नगरपासिका १ उद्योग िाश्चर्ज्र् िंर् 

१८ स्िास््र् िंकट तथा महामारी सनर्न्त्रर् र व्र्िस्थापन िम्बश्चन्ि स्िस््र्कमी 
िरुिाकमी र रतु प्रसतकार्य टोिीिाहय तासिम ददन े

२०७८ 
चैत्र 

नगरपमसिका  स्िास््र् िंस्थाहरु 

 

४.२ स्िास््र् िंकट प्रसतकार्य कार्यर्ोिना 
िमर् क्र.िं. प्रसतकार्य िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू िमन्िर्/िहर्ोग 

० देश्चि 
२४ र्ण्टा 

१ नगरपासिका िेत्रसभत्रको िबै िा कुन ैिडामा तीब्र गसतमा महामारी फैसिएमा िा अन्र् स्िस््र् िंकटको 
अिस्था आएमा स्िास््र् िेिा ऐन २०७५ बमोश्चिम स्िास््र् िंकटग्रस्त िेत्र र्ोर्र्ा गने  

श्चिल्िा प्रशािन कार्ायिर् 

२ िंकटग्रस्त िेत्रमा तत्काि प्रसतकार्यको िासग रतु प्रसतकार्य टोिी (Rappid Response Team - RRT) 

पररचािन गने 
िोि उद्धार विर्र्गत िते्र 

 िसतको िेिािोका गने िोि उद्धार िमहु 

३ स्िास््र् िंकटग्रस्त िेत्र र्ोर्र्ा गररएको िेत्र एिम ्अिसिमा स्िास््र् िम्बन्िी प्रोटोकि पूर्य रुपमा 
पािना गने / गराउने 

िरुिा सनकार् 

४ उच्च िंक्रामक महामारी फैसिएको अिस्थामा नगरपासिका प्रिेश गने नाकाहरुमा कडार गरी श्चस्क्रसनड र 
क्िारेश्चन्टनको व्र्िस्था गने  

िरुिा सनकार् 

 

५ िंक्रसमतको कन्रर्ाक रेसिङ् परीिर् गरी आहिोिेिन र उपचारको प्रिन्ि गने स्िास््र् िंस्थाहरु  

६ अस्पताि तथा स्िस््र् िंस्थाहरू सनर्समत सनिंक्रसमत गने स्िास््र् िंस्थाहरु 
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२४ र्ण्टा 
देश्चि 

७ ददन 

७ एकवार सनसत माफय त राहत वितरर् गने नगरपासिका 

८ िाियिसनक ठाउँहरुमा IEC (Information Education and Communication) का  माध्र्महरु िस्तै; पोस्टर 
पम्प्िेल्ट, िाियिसनक िूचना माफय त  महामारीको कारक, िने तररका  र रोकथामका बारेमा  िमदुार्िाहय 
िचेत गराउने 

िंचार माध्र्म 

९ िोि तथा उवारकार्यिार सनरन्तरता ददन े िरुिा सनकार् 

१० महामारीिन्र् विपद्को िासग िामान्र् विरामी र िंवक्रतहरुको िासग छुट्टाछुटै्ट एम्बिेुन्िको प्रिन्ि गने  स्िास््र् िंस्थाहरु, एमबिेुन्ि 
िंचािक 

११ राहत िामग्री भण्डारर् तथा वितरर् गने नपेाि रड क्रि 
१२ स्िास््र् िंकटको िमर्मा पूर्य रुपमा िरुिा उपार् िवहत सनर्समत स्िस््र् िेिा िंचािन गने  स्िास््र् शािा, स्िास््र् िंस्थाहरु 
१३ अन्र् विपद्को कारर्बाट फैसिनिक्न ेमहामारी सनन्त्रर्को िासग तर्ारी रहने  अन्र् िेत्रहरु 

७ 

ददन  देश्चि 
१ मवहना 

१४ एक हप्ताको अिस्था विश्लरे्र् गरी पररश्चस्थसतको आिारमा एक मवहनाको िासग कर्यर्ोिना तर्ार गने विपद् िेिािोिा विर्र्गत िेत्र 

१५ हराएको, नष्ट भएका िामग्रीको िगत राख्न े िोि उद्धार िमहु 

१६ िंक्रमर् रोकथाम तथा सनर्न्त्रर् कार्यिाहय सनरन्तरता ददन े अन्र् िेत्र 

१६ िनस्िास््र् िेिा  (पोर्र्, िोप, िरुश्चित माततृ्ि, बाि स्िास््र्, पररिार सनर्ोिन) िरुश्चित तरीकािे 
सनर्समत िंचािन गने प्रिन्ि समिाउन े

स्िास््र् िंस्थाहरू 

१७ स्िास््र् िंकट सनर्न्त्रर् तथा िरुिा िम्बन्िी िन्देशमूिक िामग्रीहरू सनसमत प्रिारर् गने  िञ्चार माध्र्म 

१८ पररश्चस्थसतको सनर्समत मूल्र्ाङ्कन गरी स्िास््र् िंकटिाहय सनरन्तरता ददने िा हटाउन ेकुराको सनर्यर् गने  नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसत 

 

 

 



 

मुसिकोट नगरपासिका स्वास्थ्य िंकट एवम् सवपद् पूववतयारी तथा प्रसतकायव योजना; २०७९ 

 

 

पररच्छेद पाचँ : कार्ायन्िर्न अनगुमन तथा सिकाहय र्ोिना 
५.१ विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनाको कार्ायन्िर्न  रर्नीसत 

१. र्ि स्िास््र् िंकट एिम ्विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनाको कार्ायन्िर्नका िासग विपद् िोश्चिम 
न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन ऐन २०७४, सनर्माििी २०७६ तथा स्िास््र् िेिा ऐन २०७५; मसुिकोट 
नगरपासिकाको विपद् व्र्िस्थापन तथा राहत कोर् िञ्चािन कार्यविसि, २०७४ िे गरेको व्र्िस्था  र 
र्ि र्ोिनामा प्रिन्ि भए बमोश्चिमका आिश्र्क िंस्थागत िंरचना तर्ार गररनेछ ।  

२. नगरपासिकाको चाि ुआसथयक िर्यको विपद् व्र्िस्थापन शीर्यकको बिेटबाट प्राथसमकताका आिारमा 
कार्ायन्िर्नको शरुूिात गररनेछ । क्रमश: आगामी िर्यको िावर्यक कार्यक्रममा र्ि र्ोिनाको 
कार्ायन्िर्नको िासग आिश्र्क स्रोत व्र्िस्थापन गररनेछ । 

३. विकाि िाेेदार िंस्थाहरू (वद्धपिीर्, बहपुिीर्, िंर्िु राििंर् अन्तगयतका सनकार्हरू र रेडक्रि 
असभर्ान) बाट प्राप्त हनेु िहार्तािाहय र्ि र्ोिनाको कार्ायन्िर्नको िासग पररचािन गररनेछ ।  

४. सनिी तथा व्र्ाििावर्क िेत्रको व्र्ििावर्क िामाश्चिक उिरदावर्त्ि र अन्र् पहि माफय त सनिी 
िेत्रको िहभासगता र िहार्ता विपद् पूियतर्ारीको िासग पररचािन गररनेछ । 

५. नगरपासिकामा रहेका िामाश्चिक तथा िामदुावर्क िंस्थािँग भएको भौसतक, िामाश्चिक, आसथयक तथा 
मानिीर् स्रोतिाहय र्ि र्ोिनाको कार्यन्िर्नको िासग एवककृत रूपमा पररचािन गररनेछ ।  

६. र्ि विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनािे सनददयष्ट गरेका विपद् िोश्चिम न्रू्सनकरर् र पूियतर्ारीका 
गसतविसिहरूिाहय नगरपासिकािे िञ्चािन गने नगर र्ोिना, विर्र्गत र्ोिना तथा कार्यक्रमहरूिँग 
िमार्ोिन तथा एवककरर् गरी कार्ायन्िर्न गररनेछ ।   

७. र्ि र्ोिनाको कार्ायन्िर्नको अिस्था अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको िासग नगरपासिकाका उप प्रमिुको 
िंर्ोिकत्िमा एक अनगुमन िसमसत रहनेछ । उि अनगुमन िसमसतिे अनगुमन गरी नगर विपद् 
व्र्िस्थापन िसमसत िमि प्रसतिेदन प्रस्ततु गनेछ ।  

८. नगरपासिकाको िेििाहटमा विपद् िोश्चिम व्र्िस्थापन पोटयि तर्ार गरी स्िास््र् िंकट एिम ्
विपदबाट भएको िसत तथा विपद् व्र्िस्थापन िम्बन्िी भएका गसतविसिहरू सनर्समत अद्यािसिक गररनछे 
। 

९. नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतिे िर्यभररको विपद्को अिस्था र गसतविसििाहय िमेटेर नगर विपद् 
प्रसतिेदन िामान्र् अिस्थामा िावर्यक रूपमा प्रकाशन गनेछ भने कुनै ठूिो विपद्को अिस्था आएमा 
आिश्र्कता अनिुार प्रसतिेदनहरू प्रकाश्चशत गररनछे ।  

१०. र्ि र्ोिनाको कार्यन्िर्नबाट प्राप्त सिकाहय तथा तत्कािीन आिश्र्कताका आिारमा र्ि स्िास््र् 
िंकट एिम ्विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनािाहय िावर्यक रूपमा मनिनु िरुुहनुपूुिय अद्यािसिक गदै 
िसगनेछ । 
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५.२ स्रोत िािनको व्र्िस्थापन 

विपद् एिम ्स्िास््र् िंकट प्रसतकार्यका िासग नरगपासिकामा उपिब्ि स्रोत िािनको वििरर् अनिूुची ३ 
मा राश्चिएको छ र्िको असतररि सनम्म अनिुार स्रोत िािन उपकरर्को आिश्र्कता आकँिन गररएको 
छ ।  

तासिका १३: स्रोत िािन तथा उपकरर् आिश्र्कता िेिािोिा 

विर्र्िते्र आिश्र्क स्रोत, 

िािन/उपकरर् 

उपिब्ि 
रहेका स्रोत 

िािन 

थप िङ््र्ा िा 
पररमार् 

अनमुासनत रकम 
ारु हिारमाय 

१ टचय िारट सिसमत रहेको १०० थान  

 उवार िामग्री ाहेिमेट, 
स्रेचर, गैची, िेल्चा, कोदािो, 
डोरी, गमबटु, हंसिर्ा, गि, 
िािेि, िटुका बोरा, 
पिाश्चस्टक, चस्मा, बाल्टीय 

 हेिमेट ५०, 
स्रेचर २८, गैची 
३०, बेल्चा ३०, 
कोदािो ३०, 
डोरी ५०० 
समटर, िाििे 
५०, गमबटु 
२०० थान, गि 
५०, हंसिर्ा 
३०, िटुका 
बोरा २००, 
प्िाश्चस्टक बोरा 
२००, बाल्टी 
५०, चस्मा ५०य 

१४००००/- 

 हटिारन टेसिफोन    

 व्र्श्चिगत िरुिा िामग्री 
ापञ्जा, मास्क, िारफ ज्र्ाकेट 
...य 

 १०० ३०००००/- 

 मारक  २० १०००००/- 
 ेटपट ेोिा  ५०० १०००००/- 
 आगिागी सनर्न्त्रर् िामग्री  ५० १५००००/- 
     

३ पूिायिार ाभिन, कोठा, िैवङ्गक 
तथा अपाङ्ग मैत्री शौचािर्, 
फसनयचर, गोदामर्रय 

विद्यािर् भिन, 
िडा कार्ायिर्, 
िामदुावर्क 
मवहिा भिन, 
स्िास््र् िंस्था 

प्रत्रे्क िडामा १ 
िामदुावर्क 
आश्रर् भिन 

 
 
 
 

१४००००००/- 
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 िाद्यान्नको व्र्िस्था  २०० 
िनिं्र्ािार १ 
हप्ता पगु्न े

५०००००/- 

 ििा कपडाको व्र्िस्था  ५० िनािार 
पगु्ने 

१००००/- 

 िाद्य िामग्री ढुिानी िािन   ५००००००/- 

४ पानी शदुद्दकरं गने मेश्चशन  ५० २८००००/- 
 पारप  ५०० समटर १००००/- 
 दि प्राविसिक  १४ िना ५०००००/- 
 गरु्स्तर मापन वकट  ५००० ६०००००/- 
     

5     

     

     
 गौरि ेोिा/Dignity Kit को 

व्र्िस्था 
 १०० िना 

मवहिािार पगु्न े
५००००/- 

 प्राथसमक उपचार िेट  प्रत्र्क िडामा १००००/- 
 िनशश्चि िनप्रसतसनिी, 

मनोविमशयकताय, 
िरुिाकमी, 
स्िास््र्कमी, 
श्चशिक 

दि िनशश्चि – 
तासिम 

५०००००/- 

 रेसडर्ो, अनिारन रेसडर्ो, 
अनिारन 

-  २०००००/- 

६ प्रत्र्िदशी, स्थासनर् िासिन्दा    
 पत्रकार तथा स्थासनर् िंचार 

गहृ 
   

     
     
७ दि िनशश्चिको उत्पादन  तासिम १००००००/- 
 पनुियथापनाको िागी बीउ 

प ुिँी (SEED Money) को 
व्र्िस्था 

 रकम १००००००/- 

 पनुस्थायपना उपकरर्  िामग्री २००००००/- 
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५.३ िमता विकाि रर्नीसत र र्ोिना  

विपद् एिम ्स्िास््र् िंकट पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनाको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनयका िासग दि 
स्रोत व्र्श्चि तथा िंस्थाहरूको िहर्ोगमा नगरपासिका तथा विर्र्गत िेत्रको िमता विकािका िासग 
देहार् बमोश्चिमका वक्रर्ाकिापहरू िञ्चािन गररनेछ: 

तासिका १४: िमता विकाि र्ोिना 

क्र.िं.  िमता विकाि वक्रर्ाकिापहरु श्चिम्मिेारी िमर्तासिका 
१ िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र् िेत्र 

१.१ प्रत्रे्क िडामा िसमसत गठन गने र 
असभमशु्चिकरर् गने 

प्रत्रे्क िडाका 
िडाअध्र्ि 

कासतयक २०७९ सभत्र 

१.२ प्रथसमक उपचार, िोि तथा उवार 
तासिम 

िरुिा सनकार् कासतयक सभत्र 

२ प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र् िेत्र 
२.१    
२.२    

३ अस्थार आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री  एिम ्बन्दोबस्ती विर्र् िेत्र  
३.१    
३.२    
३.३    

४ िानेपानी िरिफाहय तथा स्िस्छता प्रिद्धयन विर्र् िेत्र 
 ४.१ आिस्र्क स्रोत, िािन तता 

उपकरर्को िचुना िंकिन तथा 
पवहचान गने 

श्चिल्िा िानपेानी भार मवहना सभत्र 

४.२ पानीको शदुद्दकरर् िम्बन्िी तासिम नगरपासिका कासतयक सभत्र 
५ आपत्कािीन िंरिर् तथा श्चशिा विर्र् िेत्र 
 ५.१ प्राथसमक उपचार तासिम स्िास््र् शाका प्रमिु २०७९ कासतयक सभत्र 

५.२ िैकश्चल्पक श्चशिाको पररपाटी समिाउने 
ाFormal/NonF./Informal) 

श्चशिा शािा प्रमिु श्रािर् सभत्र 

५.३ तासिम ाआश्रर्स्थि िंचािन तथा 
व्र्िस्तापन, िाद्य तता गैर िाद्य 
िामग्रीको व्र्िस्तापन, 
मनोविमशयकताय, उद्दार, पनुस्थायपनय 

मवहिा, बािबासिका तथा 
िेष्ठ नागररक शािा 

२०७९ कासतयक सभत्र 

६ विपद् िेिािोिा एिम ्िूचना व्र्िस्थापन विर्र् िेत्र 
 ६.१ िडा स्तरीर् विपद् िेिािोिा 

टोिीका िदस्र्हरुिार प्रारश्चम्भक रतु 
िेिािोिा िम्बन्िी तासिम 

नगरपासिका / 

नेपाि रेडक्रि िोिारटी 
२०७९ कासतयक सभत्र 

६.२ िूचना िंचारबारे स्थासनर् पत्रकार, 
िंचार गहृिार असभमशु्चिकरर् 

नगरपासिका २०७९ कासतयक सभत्र 

७ िीविकोपाियन, पनुस्थायपना तथा शीघ्र पनुिायभ विर्र्गत िेत्र  
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 ७.१ सिपमिुक तासिम मसुिकोट न.पा. कासतयक मिान्त सभत्र 
७.२ पनुैःस्थापना िम्बन्िी तासिम मसुिकोट न.पा.  

५.४ अन्र् सनकार्िँगको िमन्िर् र िहकार्य 
१.  नगरसिकािे विपद् िोश्चिम न्रू्नीकरर् तथा प्रसतकार्यको िासग प्रमिु रूपमा नगरपासिकासभत्र र बाह्य 
गरी दहुय प्रकारको िमन्िर् गनुय पदयछ । नगरपासिकासभत्र पसन नगरपासिका मातहतका सनकार् िा 
िसमसतबीच र अन्र् िरकारी, गैरिरकारी, िामाश्चिक तथा सनिी िंस्थाहरूबीच िमन्िर् र िहकार्य गनुयपने 
हनु्छ । बाह्य िमन्िर्मा श्चिल्िा, प्रदेश र िंर्ीर् तहका िरकारी सनकार्हरूिँग र अन्र् गैर िरकारी 
तथा िहर्ोगी सनकार् तथा िंस्थाहरूिँगको िमन्िर् पदयछ ।  

२.  विर्र्गत िेत्रको अििारर्ामा नगरपासिका सभत्रका िम्पूर्य विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्यिँग 
िम्बश्चन्ित िंस्था तथा सनकार्हरू िम्बश्चन्ित विर्र्गत िेत्रको िदस्र् रहनेछन ् र उि िंस्था तथा 
सनकार्हरूिँगको िमन्िर् र िहकार्यको श्चिम्मेिारी िम्बश्चन्ित विर्र्गत िेत्रको नेततृ्ि गने विर्र्गत 
िसमसत र र्िका िंर्ोिकको हनेुछ । 

३.  श्चिल्िा, प्रदेश तथा िंर्ीर् तहका सनकार्हरूिँगको िमन्िर्, िरुिा सनकार्हरूिँगको िमन्िर् तथा 
नगरपासिका बावहरका िरकारी तथा गैर िरकारी सनकार्हरू र दात ृ सनकार्हरूिँगको  िमन्िर्को 
श्चिम्मेिारी नगर प्रमिुको हनेुछ । 

४.  विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्यको िासग िम्पूर्य िरकारी, गैरिरकारी, िामाश्चिक तथा सनिी िेत्रको 
स्रोत पररचािन विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिनाअनरुूप नगरपासिकाको प्राथसमकता अनिुार एकद्धार 
नीसत बमोश्चिम हनेुछ । िंस्थागत िमन्िर् र िहकार्यको ढाँचा सनम्न सनम्नानिुार हनेुछ ।  
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५.५  अनगुमन, मूल्र्ाङ् कन तथा सिकार 

५.५.१ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िसमसत 

स्िास््र् िंकट एिम ् विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना कार्ायन्िर्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको 
िासग नगरपासिकाको उप प्रमिुको िंर्ोिकत्िमा देहार् बमोश्चिमका िदस्र्हरू रहेको एक अनगुमन 
िसमसत रहनेछ । िामान्र् अिस्थामा र्ि अनगुमन िसमसतिे पूियतर्ारी र्ोिनाको कार्ायन्िर्नको िावर्यक 
रुपमा अनगुमन गरी नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतिाहय प्रसतिेदन बुे ाउनछे । कुनै िाि विपद् एिम ्
स्िास््र् िंकटको अिस्थामा सनर्समत रूपमा िमवष्टगत र विर्र् िेत्रगत प्रसतकार्य र पूियतर्ारीको अनगुमन 
गरी िम्बश्चन्ित विर्र्गत िेत्रिाहय पषृ्ठपोर्र् गनेछ । नगर विपद् व्र्िस्थापन िसमसतिे अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन िसमसतका िदस्र्हरुको मनोनर्न गनेछ । र्ि अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िसमसतको िदस्र्मा 
मनोनर्न गदाय राविर् रािनीसतक दिका नगर िसमसतका प्रमिु नै नगरपासिकाको पदासिकारी रहेको 
िण्डमा अकको  व्र्श्चि मनोनर्न गनुय पनेछ । र्िैगरी िडाध्र्िहरूमध्रे्बाट मनोनर्न गदाय र्ि र्ोिनाको 
विर्र्गत िेत्रको िंर्ोिक नरहेका िडाध्र्िमध्रे्बाट मनोनर्न गनुय पनेछ । 

तासिका १५: अनगुमन तथा मूल्र्ङ्कन िसमसत 

क्र.िं. भसूमका िंस्था पद 

१ िंर्ोिक मसुिकोट नगरपासिका उप प्रमिु 
२ िदस्र् मसुिकोट नगरपासिका िंर्ोिक - वििार्न िसमसत  
३ िदस्र् मसुिकोट नगरपासिका िंर्ोिक - िशुािन िसमसत 
४ िदस्र् मसुिकोट नगरपासिका िंर्ोिक - आसथयक िसमसत 
५ िदस्र् राविर् रािनीसतक दिका नगर िसमसत प्रमिुहरु 
६ िदस्र् िसमसतिे तोकेका तीन िना   िडाध्र्ि 
७ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका आन्तररक िेिा प्रमिु 

 

५.५.२ िक्ष्र् र िूचकहरू 

र्ि नगरपासिकामा विपदबाट हनेु िसत तथा नोक्िानी र्टाउने प्रभावितहरुिार उश्चचत मानिीर् िहार्ता 
िमर्मै उपिब्ि गराउने तथा विपद् एिम ् स्िास््र् िंकट प्रसतकार्य प्रभािकारी बनाउने र प्रभािकारी 
प्रसतकार्यको िासग िमवष्टगत तथा विर्र्गत िेत्रको पूियतर्ारी िदुृढ गने र्ि कार्यर्ोिनाको उद्देश्र् रहेकोिे 
र्ि र्ोिनाको कार्ायन्िर्नबाट उपर्िु उदे्दश्र् प्रासप्तमा प्रगसत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको िासग िमवष्टगत र 
विर्र् िेत्रगत तथा पूियतर्ारी र प्रसतकार्यका देहार् बमोश्चिमका िूचकहरू सनिायरर् गररएको छ: 
 

क्र.िं. िूचकहरु (पूियतर्ारीका िासग) अिस्था 
१. िामान्र् पूियतर्ारी 
१ नगर आपत्कािीन कार्यिञ्चािन केन्र िञ्चािन भएको  
२ िोि उद्धार तथा राहत िामग्रीको भण्डारर् मौज्दात रहेको  
३ िडामा िामदुावर्क प्रथम उद्धारकहरू तर्ार भएको  
४ विपद् िम्बन्िी वििरर् नगरपासिकाको िेभिाहटमा अपडेट गने िेभ पोटयि  

Comment [Ma1]: एक वषग पति मलूयांकनको 
समयमा िन्द्ने हो ।  
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िञ्चािन भएको 
५ स्िास््र् िंकट तथा विपद् पूियतर्ारी तथा प्रसतकार्य र्ोिना िावर्यक रूपमा 

अद्यिसिक भएको 
 

२. िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र्गत िते्र 
१ िोि उद्धार  तथा प्राथसमक उपचार िामग्रीको वििरर्  
२ िमन्िर् बैठकको सनर्यर् पशु्चस्तका  
३ िडा तहको िोि उद्धार कार्यदिको वििरर्  

३. प्राथसमक उपचार स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र्गत िते्र  
१ प्रत्रे्क िडामा तासिम प्राप्त प्राथसमक उपचारकको वििरर्  
२ स्िास््र् िंस्थामा राश्चिएको और्सिको बफर स्टकको अद्यािसिक वििरर्    
३ स्िास््र् िंस्थाहरूको आपत्कािीन र्ोिना  

४.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य  िामग्री र राहत व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 
१ कश्चम्तमा ५०० र्र पररिारिाहय पगु्ने न्रू्नतम मापदण्ड अनिुारको आिश्र्क 

गैर िाद्य िामग्रीहरूको भण्डारर् 
 

२ आपत्कािीन िमर्मा िाद्यान्न आपूसतयको िासग स्ट्यण्डबाहय िम्ेौता भएको  
३ प्रत्रे्क िडामा अस्थार्ी आश्रर्स्थिको पवहचान भएको    
४ अस्थार्ी आश्रर्स्थिको िासग भिन सनमायर् भएको िा आश्रर्स्थि सनमायर्का 

िमग्रीहरूको बन्दोबस्त भएको 
 

५ आपत्कािीन प्रर्ोिनका िासग र्ातार्ात िंचार तथा बन्दोबस्तीका िामग्रीहरूको 
व्र्िस्था भएको 

 

५. िानेपानी िरिफाहय तथा स्िस्छता प्रिियन विर्र्गत िते्र 
१ आपत्कािीन िरिफाहय र स्िच्छता िम्बन्िी िामग्रीहरूको भण्डारर् गररएको  
२ पवहचान गररएका आपत्कािीन आश्रर्स्थिमा िानपेानी आपूसतयको स्रोत र 

माध्र्म तर्ार गररएको 
 

३ िरिफाह र स्िच्छता िम्बन्िी िूचना तथा िञ्चार िामग्रीहरू तर्ार भहय प्रिारर् 
गररएको 

 

६. िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िते्र 
१ श्चशिा िेत्रको सिकाहय सनरन्तरता र्ोिना तर्ार भएको  
२ विद्यािर् िरुिा िम्बन्िी व्र्िस्थापन िसमसत र प्रअिाहय असभमिुीकरर् गररएको  
३ िबै विद्यािर्मा विद्यािर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसत र कार्यदि गठन भएको  
४ विद्यािर् र नगरपासिकामा सनर्समत कृसतम र्टना तथा सिमिेुिन अभ्र्ाि 

भएको 
 

७. विपद् िेिािोिा तथा िूचना व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 
१ नगरपासिकामा विपद् िेिािोिा टोिी तर्ार भएको  
२ िेत्रगत िेिािोिा फारम तर्ार भएको  
३ विपद् िेिािोिा टोिीिाहय विपद् िेिािोिा िम्बन्िी तासिम ददहएको  
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४ नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रको विपद् िूचना िंकिन व्र्िस्थापन र 
प्रिारर् प्रवक्रर्ा तर् भएको 

 

८. िीविकोपाियन, पनुस्थायपन तथा पनुसनयमायर् विर्र्गत िते्र 
१ पवहचान गररएका आश्रर्स्थिमा िडक, िानेपानी तथा िरिफाहय पूिायिार तर्ार 

भएको 
 

२ प्रत्रे्क िडामा आपत्कासिन प्रर्ोिनको िासग हेसिप्र्ाड सनमायर् भएको  
३ पूिायिारहरू विपद् िोश्चिमबाट िरुश्चित बनाहएको  

९. स्िस््र् िंकट पूिय तर्ारी 
१ नगरपासिका र िडामा रतु प्रसतकार्य टोिी (RRT) गठन भएको   
२ नगरका िबै स्िास््र् िंस्थाको आपत्कािीन र्ोिना बनेको  
३ नगरपासिकाको स्िास््र् िंकटको िमर्को िासग स्िास््र् प्रोटोकि बनेको  
४ आपत्कािीन िमर्को िासग और्सिको बफर स्टक राश्चिएको  
५ स्िास््र्कमी तथा रतु प्रसतकार्य टोिीिाहय स्िास््र् िंकट व्र्िस्थापन िम्बन्िी 

तासिम ददहएको  
 

 
 

क्र.िं. िूचकहरु (प्रसतकार्यका िासग) अिस्था 
१. िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र्गत िेत्र 
१ िोि उद्धार कार्यको वििरर्  
२ िोि उद्धार टोिीको पररचािन  
३ आकश्चस्मक बैठक सनर्यर् पशु्चष्तका  

२. प्राथसमक उपचार स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र्गत िते्र  
१ प्राथसमक उपचार िेिा प्राप्त गरेको िनिं्र्ा  
२ पोर्र्र्िु िानेकुरा उपिब्ि भएको िनिं्र्ा  
३ स्िास््र् िेत्रको पनुस्थायपन तथा पसुनयमायर् र्ोिना  

३.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य  िामग्री र राहत व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 
१ विपदबाट विस्थावपत पररिारिाहय अस्थार्ी आश्रर्स्थि उपिब्ि गराएको वििरर्  
२ प्रभावित पररिारिाहय िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री उपिब्ि गराएको वििरर्  
३ प्रभावित पररिारिाहय राहत िामग्री उपिब्ि गराएको वििरर्  

४. िानेपानी िरिफाहय तथा स्िस्थता प्रिद्धयन विर्र्गत िते्र 
१ मापदण्ड अनिुार िानेपानी उपिब्ि भएको पररिार  
२ प्रभावित िमदुार् तथा आश्रर्स्थिमा मापदण्ड अनिुारको िरिफाहयको प्रिन्ि  

५. िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िते्र 
१ अस्थार्ी सिकाह केन्रहरूको वििरर्  
२ िैकश्चल्पक सिकाह िञ्चािन भएको वििरर्  
३ श्चशिा िेत्रको पनुसनयमायर् र्ोिना  

६. विपद् िेिािोिा तथा िूचना व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 
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१ रतु िेिािोिा प्रसतिेदन  (कुनै विपद् विशेर्)  
२ िेत्रगत विस्ततृ िेिािोिा प्रसतिेदन  (कुनै विपद् विशेर्)  
३ नगर आपत्कािीन कार्य िञ्चािन केन्रमा विपद् िम्बन्िी वििरर् अद्यािसिक 

भएको 
 

७. िीविकोपाियन, पनुस्थायपन तथा पनुसनयमायर् विर्र्गत िते्र 
१ विपदबाट िसत भएका पूिायिारको ममयत भएको  
२ िीविकोपाियन िहार्ता प्राप्त गरेका पररिारको वििरर्  
३ िेत्रगत पनुस्थायपन तथा पनुसनयमायर् र्ोिना  

८. स्िस््र् िंकट प्रसतकार्य 
१ रतु प्रसतकार्य टोिी पररचिन गररएको  
२ स्िास््र् िंकटको िमर्मा स्िास््र् िेिा प्राप्त गरेको िनिङ््र्ा   
३ स्िास््र् िंकट सनन्त्रर् व्र्िस्थापनको अभ्र्ाि  

 

(नगरपामलकाले ियार गरेको पहहलेको ड्राफ्टमा िएका धेरै वववरणहरु अनुसचूीमा राख्नुपदगि)  
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 अनिूुची-१ : स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िसमसतमा विद्यमान पदासिकारीहरूको वििरर्    
 

क्र.िं. नामथर पद आिद्ध सनकार्/कार्ायिर्/िंस्था िम्पकय  नम्बर 

     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

 

अनिूुची-२ : िरोकारिािा सनकार्को पवहचान तासिका 
क्र.िं. िंिग्न सनकार् िा कार्यरत िम्पकय  व्र्श्चिको िम्पकय  वििरर् कैवफर्त 
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विर्र्गत 
िेत्र 

कार्ायिर्को नाम प्रदेश/श्चिल्िा/गाउँ
/ नगरपासिका 

नाम र पद (फ्र्ाक्ि, फोन, 

हमेिय 

१       

     

     

     

     

२       

     

     

३       

     

     

     

४       

     

     

५       

     

     

६       

     

 

अनिूुची-३ : विर्र्गत िते्रको वििरर् 

१.  िमन्िर्, िोि तथा उद्धार विर्र्गत िते्र 
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क्रिं भसूमका िंस्था पद 
१ िंर्ोिक नगरपासिका नगर प्रमिु 

२ िह - िंर्ोिक नगरपासिका नगर उप प्रमिु 
३ िदस्र् नगरपासिका िंर्ोिक िबै विर्र्गत िेत्र 
४ िदस्र् नगरपासिका िूचना असिकृत 

५ िदस्र् नगरपासिका विपद् िम्पकय  व्र्श्चि 
६ िदस्र् श्चिल्िा प्रिाशन कार्ायिर्  प्रमिु 

७ िदस्र् िशस्त्र प्रहरी बि प्रमिु 

८ िदस्र् नेपाि प्रहरी  प्रमिु 

९ िदस्र् नेपाि आमी प्रमिु 
१० िदस्र् नेपाि रेडक्रि िोिाहटी िभापसत (स्थानीर् उप शािा) 
११ िदस्र् रुकुम पश्चिम उद्योग बाश्चर्ज्र् िंर् अध्र्ि 
१२ िदस्र् नेपाि पत्रकार महािंर् प्रसतसनसि 
१३ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु प्रशिकीर् असिकृत 

 

२.  प्राथसमक उपचार, स्िास््र् तथा पोर्र् विर्र्गत िते्र 

क्रिं भसूमका िंस्था नाम 

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – िामाश्चिक सबकाि विर्र्गत िसमसत 

२ िदस्र् अस्पताि  (नगरमा भएका िबै) प्रमिु 

३ िदस्र् स्िस््र् चौकी (नगरमा भएका िबै) प्रमिु 
४ िदस्र् नेपाि रेडक्रि िोिाहटी प्रसतसनसि 
५ िदस्र् स्िास््र् िेत्रमा काम गने िंस्था प्रसतसनसि 

६ िदस्र् पोर्र् िेत्रमा काम गने िंस्था प्रसतसनसि 

७ िदस्र् एम्बिेुन्ि िेिा िंचािन गने िंस्था प्रसतसनसि 

८ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु - स्िास््र् शािा  

 

 

३.  अस्थार्ी आश्रर्स्थि, िाद्य तथा गैर िाद्य िामग्री र राहत व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 

क्रिं भसूमका िंस्था पद  

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – बातािरर् तथा विपद व्र्िस्थापन 
विर्र्गत िसमसत 

२ िदस्र् नगरपासिका प्राविसिक शािा प्रमिु हश्चन्िसनर्र  
३ िदस्र् नगरपासिका कृवर् शािा प्रमिु 
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४.  िानपेानी िरिफाहय तथा स्िस्छता प्रिियन विर्र्गत िते्र 

क्रिं भसूमका िंस्था पद 

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – िामाश्चिक विकाि विर्र्गत 
िसमसत 

२ िदस्र् रेडक्रि प्रसतसनिी 
३ िदस्र् श्चिल्िा िानपेानी उपभोिा 

िसमसत 

अध्र्ि 

४ िदस्र् िानेपानी तथा िरिफाहय िेत्रमा 
काम गने िंस्था 

प्रसतसनसि 

५ िदस्र् रुकुम पश्चिम उद्योग बाश्चर्ज्र् 
िंर् 

अध्र्ि 

६ िदस्र् ििबार् ुपररितयन िम्बन्िी कार्य 
गने िंस्था ािापाय 

प्रसतसनिी 

७ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु – स्िास््र् शािा 
 

५.  िंरिर् तथा श्चशिा विर्र्गत िेत्र 

क्रिं भसूमका िंस्था पद 

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – िामाश्चिक विकाि विर्र्गत 
िसमसत 

२ िदस्र् नगरपासिका िंरिर्/मवहिा तथा बािबासिका -  शािा 
प्रमिु 

३ िदस्र् श्चशिक महािंर् नगर अध्र्ि 
४ िदस्र् आमा िमूह प्रसतसनसि 

४ िदस्र् नगरपासिका पश ुशािा प्रमिु 
५ िदस्र् नेपाि रेडक्रि िोिाहटी  प्रसतसनसि 

६ िदस्र् िामदुसमक िन उपभोिा 
महािंर् 

नगर अध्र्ि 

७ िदस्र् उद्योग बाश्चर्ज्र् िंर् नगर अध्र्ि 
९ िदस्र् नेपाि आमी प्रमिु 
१० िदस्र् नेपाि प्रहरी प्रमिु 
११ िदस्र् ििस्त्र प्रहरी प्रमिु 
१२ िदस्र् र्ातार्ात व्र्ाििार्ी िसमसत नगर अध्र्ि 

१३ िदस्र् िहकारी िंर् नगर अध्र्ि 
१४ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु - िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन शािा 
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५ िदस्र् वकशोरी िमूह प्रसतसनसि 
६ िदस्र् अपांग िंिाि प्रसतसनसि 

७ िदस्र् बाि क्िि िंिाि प्रसतसनसि 

८ िदस्र् दसित िंर् प्रसतसनसि 

९ िदस्र् श्चशिामा काम गने िंस्था प्रसतसनसि 
१० िदस्र् बािबासिकाको िेत्रमा काम गने 

िंस्था 
प्रसतसनसि 

११ िदस्र् िंरिर्मा काम गने िंस्था प्रसतसनसि 
१२ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु - श्चशिा शािा 
 

६.  विपद् िेिािोिा तथा िूचना व्र्िस्थापन विर्र्गत िते्र 

क्रिं भसूमका िंस्था पद 

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – िातािरर् तथा विपद् व्िस्थापन िसमसत 

२ िदस्र् नगरपासिका नगर आपत्कासिन कार्य िंचािन केन्र प्रमिु 
३ िदस्र्  नगरपासिका अन्र् विर्र्गत िेत्रका िबै िदस्र् िश्चचिहरू 

४ िदस्र् ििबार् ुपररितयन 
िम्बन्िी कार्य गने िंस्था 
ािापाय 

प्रसतसनिी 

५ िदस्र् नगरपासिका िचुना प्राविसिक शािा 
६ िदस्र् टोि सबकाि िसमसत प्रमिु 
७ िदस्र् पत्रकार महािंर् प्रसतसनिी 
८ िदस्र् िेफ हाउि प्रसतसनिी 
९ िदस्र् विपद् तथा मानिीर् 

िहार्ताका िासग काम 
गने िंस्था 

प्रसतसनसि 

१० िदस्र् स्थासनर् िंचार गहृहरु प्रसतसनिी 
११ िदस्र् नेपाि रेडक्रि िोिाहटी प्रसतसनसि 
१२ िदस्र् िश्चचि नगरपासिका िूचना प्रविसि असिकृत 

 

७.  िीविकोपाियन पनुस्थायपन तथा पनुसनयमायर् विर्र्गत िते्र 

क्रिं भसूमका िंस्था पद  

१ िंर्ोिक नगरपासिका िंर्ोिक – आथीक तथा पिुायिार सबकाि 
िसमसत 

२ िदस्र् नगरपासिका िम्बश्चन्ित िडाको िडाध्र्ि  

३ िदस्र् सनमायर् ब्र्ाििावर् िंर् अध्र्ि 
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४ िदस्र् कृर्ी शािा प्रसतसनिी 
५ िदस्र् पश ुशािा प्रसतसनिी 
६ िदस्र् िामदुावर्क िन उपभोिा 

महािंर्  

अध्र्ि 

७ िदस्र् पूनसनयमायर्मा काम गने िंस्था  प्रसतसनसि 
८ िदस्र् िीविकोपाियनमा काम गने िंस्था प्रसतसनसि 
९ िदस्र् आथीक विकाि िसमती प्रसतसनिी 
१० िदस्र् िश्चचि नगरपासिका प्रमिु - पूिायिार विकाि शािा 
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अनिूुची-४ : उपिब्ि स्रोत िािनहरूको वििरर् ामाथीको वििरर् अनिुार भनेय 
 

विर्र्िते्र स्रोत, िािन/उपकरर्/िनशश्चि िङ््र्ा िा पररमार् भण्डारर्स्थि/रहेको स्थान 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

नोट: स्रोत िामग्रीहरुको विर्र्िेत्रबाट प्राप्त वििरर् अनिुार असभिेि अद्यािसिक गने कार्य विपद् व्र्िस्थापन शािािे 
सनर्समत रुपमा गनेछ। 
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अनिूुची-५: अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन फारम 

क्रिं प्राथसमकता प्राप्त पूियतर्ारी 
तथा प्रसतकार्य गसतविसि 

मु् र् श्चिम्मेिार 
सनकार् िसमसत 

कार्ायन्िर्नको 
अिस्था 

कसम कमिोरी िुे ाि 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


