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विपद ्जोविम न्यूविकरण तथा व्यिस्थापि सम्बन्धी कािूि, २०७४ को दफा ४५ बमोवजम 

स्थािीय विपद ्व्यिस्थापि सवमवतको 

आवथिक िर्ि २०७५/०७६ को  

वार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवेदन 

२०७६ श्रावण 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमे गाउपँाविका 

गाउ ँकायिपाविकाको कायाििय 

िाबाङबगर, रुकुम (पूिि) 

२०७६



 
 



 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

 

पत्र सखं्ााः २०७६।०७७    

च.न.ं          र्िर्िाः २०७६।०४।०६ 

 

र्वष्ाः विपद ्जोविम सम्बन्धी िावर्िक प्रवतिेदि सम्बन्धमा ।  

 

श्री प्रदेश र्वपद ्व््वस्थापन सर्िर्ि, ५ न.ं प्रदेश नेपाल ।  

श्री र्िल्ला र्वपद ्व््वस्थापन सर्िर्ि, रुकुि (पूवि)  

 

उपयुिक्त विर्यमा विपद् जोविम न्यूविकरण तथा व्यिस्थापि सम्बन्धी कािूि, २०७४ को दफा १७ बमोवजम यस 

गाउपँाविकामा गवित गाउपँाविकास्तरीय स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सवमवतिे सम्पादि गरकेा मखु्य मखु्य 

वियाकिापहरुको प्रगवत प्रवतिेदि सोही ऐिको दफा ४५ को प्रयोजिाथि यसैसाथ संिग्ि रािी पिाइएको व्यहोरा 

सादर अिुरोध छ ।  

………………… 

रामसरु बढुा मगर 

अध्यक्ष, 

स्थािीय विपद ्व्यिस्थापि सवमवत 

 



 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 
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१. पृष्ठभूर्िाः 

१.१ स्थानी् िहको सरं्िप्त परिच् 

 

भूमे गाउपँाविका िेपािको संविधािको धारा २९५ उपधारा ३ बमोवजम कायम भएका गाउपँाविका, 

िगरपाविकाहरु मध्ये एक स्थािीय तह हो । साविकका महत, कािँी, मोराबाङ, काडँा, चिुबाङ गरी ५ 

गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को िडा िं. ४ समेत समािेश गरेर िेपाि सरकार (मवन्िपररर्द)् को 

वमवत २०७३।११।२२ को विणिय बमोवजम भूमे गाउपँाविकाको स्थापिा भएको हो ।  

 िेपािको ५ िं. प्रदेश रुकुम (पूिि) वजल्िामा पिे यस भूमे गाउपँाविका २७३.६७ िगि वक.वम. के्षिफि 

रहेको छ । वि.सं. २०६८ सािको जिगणिा अिसुार जिसंख्या १८,५८९ र जिघित्ि ६७.९२  रहेको छ । यस 

गाउपँाविकाको पूििमा बागिङु वजल्िा, पविममा वसस्िे गाउपँाविका र मवुसकोट िगरपाविका, उत्तरमा पथुा 

उत्तरगंगा गाउपँाविका तथा दवक्षणमा रोल्पा वजल्िा रहेका छि् । ९ िटा िडा कायािियहरु रहेको यस भूमे 

गाउपँाविकाको केन्र साविक मोराबाङ गा.वि.स.को कायाििय तोवकएकोमा गाउसँभाको वमवत २०७४/०९/०८ मा 

बसेको बैिकबाट वसफाररश भई िेपाि सरकारको विणियािसुार केन्र पररितिि भई िेपाि राजपि िण्ड ६७ 

संख्या ५७ भाग ५ वमवत २०७४।११।१४ मा प्रकाशि भएपवछ हाि भूमे गाउपँाविकाको प्रमिु प्रशासविक केन्र 

िडा िं. २ वस्थत िाबाङबगरमा रहेको छ । 

भूमे पूजा गिे बावसन्दाको बाहुल्य भएको भूगोि भएकािे गाउपँाविकाको िाम भूमे राविएको हो । भूमे पूजा 

प्रकृवत पूजक मगर समदुायको सबैभन्दा िूिो चाड हो । प्रत्येक िर्िको असार १ गतेका वदि गररिे भूमे पूजा भिेको 

भूवम अथाित जवमि िा प्रकृवतको पूजा हो ।  वहउदँेबािी वभत्र्याएको िवुशयािीमा र बिे बािीमा कुिै हािी िहोस् 

भिेर भूमे पूजा गररन्छ । साथै बाढी पवहरोजस्ता दैिी प्रकोप िआओस् भिेर भूम्या थािमा बवि पवि चढाइन्छ, 

िाचगाि गररन्छ र धमुधामिे पिि मिाइन्छ ।  भूम्या पूजाको वदि गाउमँा िर्िभररको आयव्ययको प्रस्ततु गरी गाउकँो 

मखु्य प्रवतविवध र संबाहक (वमझार) पररितिि गिे तथा भूवममा अझै उत्पादि बढोस् भिेर गाउटँोि अिुसार ३ देवि 

७ वदिसम्म विशेर् रुपमा मिाइिे पिि भएकािे सोही पििको िाम भूम्याबाट यस गाउपँाविकाको िामाकरण गररएको 

हो । यसथि भूमे गाउपँाविका मगरहरुको Live Culture, परम्परागत भार्ा संस्कृवत, पिि, विवभन्ि िाच आवदका 

कारण अिेकतामा एकता भएको सांस्कृवतक रुपमा धिी गाउपँाविका हो । वि.सं. २०६८ को जिगणिा अिसुार 

यस गाउपँाविकामा ६६.१ प्रवतशत मगरहरु बस्छि् । त्यस्तै दवित, के्षिी, बाहुि, थकािी र िेिार समदुायको पवि  

बसोबास छ । उिीहरूको आफ्िै भार्ा र संस्कृवत छ । सुन्दर एिं सांस्कृवतक फूिबारी भूमेमा सबै समदुाय आपसमा 

वमिेर बसेका छि् । 
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िगदे बािीमा आधाररत कृवर् के्षिको िावग प्रचरु सम्भाििा रहेको, जवडबटुी, जिस्रोत, िि तथा 

िातािरणको पयािप्त स्रोत रहेको, सािा उद्योगको सम्भाििा रहेको, प्राकृवतक तथा कृविम पयिटिको अवधक 

सम्भाििा रहेको, पषु्पिाि मध्यपहाडी िोकमागि र शवहद मागििे बीचैबाट छेडेको, व्यापाररक सम्भाििाहरु भूमे 

गाउपँाविकाको समवृिका आधार हुि् ।  

गाउँपार्लकाको वडागि सरं्िि िथ््ाङ्की् र्वविण (२०६८ को िनगणना अनुसाि) 

वडा न.ं िर्हला पुरूष िम्िा घिधिुी 

सखं्ा 

सार्वक गार्वस िथा 

वडा 

िते्रफल 

(ब.र्क.र्ि.) 

िनघनत्व 

१ १३३२ ११०८ २४४० ५४२ कािँी (४-७,९) ७९.९५ ३०.५२ 

२ १२०७ १०४६ २२५३ ४६६ कािँी (१-३, ८) ३०.४४७ ७४.०० 

३ १३२५ १११७ २४४२ ५१२ मोराबाङ (१-९) २०.८४७ ११७.१४ 

४ ६९८ ५९८ १२९६ २७१ काडँा (१-३, ८) १६.९०५ ७६.६६ 

५ ७०३ ५६२ १२६५ २७२ काडँा (४-७) १९.१८९ ६५.९२ 

६ १००३ ८३४ १८३७ ३७१ महत (१,२, ९) २०.५९५ ८९.२० 

७ ८०८ ७०८ १५१६ ३२० महत (३-६) २६.७९७ ५६.५७ 

८ १३२५ ११०१ २४२६ ४७२ महत (७,८) र रुकुमकोट 

(४) 

२०.५९५ ११७.८० 

९ १७४५ १३६९ ३११४ ६०९ चिुबाङ (१-९) ३८.६८२ ८०.५० 

िम्िा १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८३५   २७३.६७ ६७.९२ 

स्रोिाः िार्रि् िनगणना २०६८ 

 

१.२ र्वद्यिान अवस्थाको सर्ििा 

साविकको स्थािीय विकायबाट स्थािीय तहको रुपमा पररितिि भएपवछ संिैधाविक रुपमा िै अवधकारको 

बाडँफाडँ भएर कायिवजम्मेिारी र अवधकारमा बढोत्तरी भएको छ । जिवििाि वचत प्रवतविवधहरुमाफि त स्थािीय 

सरकार सञ्चािि गिे कािूिी व्यिस्था बमोवजम भूमे गाउपँाविकािे पवि स्थािीय प्रवतविवधहरुमाफि त आफ्िो 

गाउपँाविकाको विकास र समवृिका िावग कािूि, िीवत, योजिा विमािण गिे आफ्िो संयिि माफि त कायािन्ियि 

गिेसम्मका कायिहरु गरररहेको छ । संघात्मक व्यिस्था बमोवजम तीि तहको सरकारमध्ये स्थािीय सरकारको 

हैवसयत प्राप्त गिुि  आफैमा राम्रो हो । स्थािीय सरकार सञ्चािि र िीवत, बजेट तथा योजिा तजुिमा तथा 

कायािन्ियिसगैँ विपद् जोविम न्यूविकरण, स्तरीकरण र व्यिस्थापि िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय 

तहको वजम्मेिारीमा समेत पिि आएको छ । विपद् जोविम न्यूविकरणका सन्दभिमा देविएका सबि र कमजोर पक्ष 

तथा गाउपँाविकाको विद्यमाि चिुौवत र अिसरहरुिाई संके्षपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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 सबल पक्ष 

• विपद ्जोविम भए पवि तिुिात्मक रुपमा भूमे गाउपँाविका बाढी पवहरो, आगिागी िगायतका जोविमको 

दृवििे कम जोविमयकु्त गाउपँाविका हुि ु।  

• गाउ ँटोि िडामा स्थािीय जिप्रवतविवध रहेको ।  

• मध्यपहाडी िोकमागििे गाउपँाविकाको अवधकांश भाग (पूिि-पविम) र  शवहद मागििे गाउपँाविकाको उत्तर 

दवक्षण जोड्िे अवधकांश भाग समेटेकोिे राहत उद्दारमा केही सहजता हुि ु।  

 

कमजोर पक्ष 

• सचेतिाको कमीका कारण प्रकोपजन्य रोग, सािावतिा दूघिटिाहरुको सामिा गिुिपिे । 

• अवधकांश यूिा जिशवक्त िैदेवशक रोजगारमा भएकािे विपद ्उिार कायि गिुिपरमेा गाउमँा यूिा जिशवक्त 

िभेवटिे ।  

• विपदप्वछ िोज, उद्दार तथा राहतका िावग स्थािीय दक्ष जिशवक्तको अभाि ।  

• गाउपँाविकाको मािि विकास सूचकांक, स्िास््य वशक्षा के्षि सन्तोर्जिक िहुि ु।  

 

अवसर 

• जिप्रवतविवधमूिक संस्था सवहतको स्थािीय सरकार भएकािे विपद् प्रवतकायि  सम्बन्धी स्थािीय पररिेश 

बमोवजमको योजिा विमािण गिि सवकिे 

• भौवतक पूिािधारको विकासको चरणमा रहेकािे विपद ्संिेदिशीि विकासमा जोड वदि सवकिे 

• संघ, प्रदेश र अन्य स्थािीय तहसगँको साझेदारीमा विपद ्जोविम न्यूविकरण सम्बन्धी समस्यासगँ जधु्ि 

सवकिे । 

• भिि संवहता, पूिािधार संवहता कायािन्ियिको सरुुिात गिि  सवकिे ।  

 

चनुौति 

• परम्परागत सोचँ, सामावजक संरचिामा सचेतिा ल्याउि ु।  

• सडक, वबजुिी, पािी जस्ता पूिािधार विकासिाई िातािरण अिुकूि बिाउिु 

• स्थािीय स्तमा विपद ्प्रवतकायिका िावग दक्ष जिशवक्त उत्पादि र पररचािि गिुि  

• दक्ष जिशवक्त विकासका साथै बेरोजगार युिािाई रोजगार प्रदाि गरी विदेश पिाि हुिबाट रोक्िु ।  

• गणुस्तरीय पूिािधार विमािण र व्यिस्थापिका िावग स्रोत व्यिस्थापि, क्षमता अवभिवृि र समन्िय कायम 

गिुि  ।  
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३. र्वपद ्िोर्िि न््ूर्नकिणसम्बन्धी व््वस्था 

३.१ नीर्िगि व््वस्था 

• विपद ्जोविम न्यूविकरण तथा व्यिस्थापि गिि  बिेको विधेयक, २०७५ (सभाबाट स्िीकृवत वमवत 

२०७५।०३।१६ ) 

• अिाथ तथा जोविमयुक्त बािबाविकाका िावग सामावजक सरुक्षा (सञ्चािि कायिविवध) विधेयक, २०७५ 

(सभाबाट स्िीकृवत वमवत २०७५।०३।१६ ) 

• विपद ्व्यिस्थापि कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि विदेवशका, २०७४ (कायिपाविकाबाट स्िीकृत वमवत 

२०७४।०७।२०) 

 

३.२ ससं्थागि व््वस्था 

१. स्थानीय विपद व्यिस्थापन सविवि 

क्र.सं. पद नाम थर पद, कार्ाालर् ठेगाना सम्पका  फोन कैफफर्त 

१ अध्र्क्ष रामसरु बढुा मगर अध्र्क्ष, भमू ेगाउँपाफलका ९८४४९१४४७९ 

९८०८५०२०२३ 

 

२ सदस्र् मनकुमारी बढुा फिष्ट उपाध्र्क्ष, भमूे गापा ९८२३६५०४८४  

३ सदस्र् चन्द्रफसंह श्रेष्ठ प्र.प.अ. भमूे गापा ९८५७८३१२००  

४ सदस्र् फदलमान रोका संर्ोजक, िन िातािरण तथा फिपद ्व्र्िस्थापन सफमफत ९८०९८८१९१०  

५ सदस्र् दिे बहादरु बढुा संर्ोजक, आफथाक फिकास सफमफत ९८०६२७०३५१  

६ सदस्र् धनमान रोका संर्ोजक, पिूााधार फिकास सफमफत ९७४८५५३५९४  

७ सदस्र् टेक प्रसाद बढुा संर्ोजक, आफथाक फिकास सफमफत ९७४८५४४०८०  

८ सदस्र् नफमता पनु संर्ोजक, संस्थागत फिकास तथा क्षमता फिकास सफमफत ९८४७९६२७०५  

९ सदस्र्  प्रफतफनफध, फजल्ला प्रशासन कार्ाालर् रुकुम (पिूा)   

१० सदस्र् ठग बहादरु बस्नेत इलाका प्रहरी कार्ाालर् काँक्री ९८२३३९११६४  

११ सदस्र्  प्रफतफनफध, नपेाल कम्र्फुनष्ट पाटी (नेकपा) रुकुम (पिूा)   

१२ सदस्र्  प्रफतफनफध, नपेाली काँग्रेस रुकुम (पिूा)    

१३ सदस्र्  प्रफतफनफध नेपाल रेडक्रस सोसाईटी   

१४ सदस्र् जर्मान बढुा पत्रकार ९८०९८२४८२४  

१५ स सफचि फनलध्िज पाण्डेर् खररदार, भमू ेगाउँपाफलका ९८४४९१५१०५  

 

 

 

२. िन, िािािरण िथा विपद व्यिस्थापन सविवि (विषयगि सविवि) 
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क्र.स.ं नाि, थर पद सम्पर्क  नं. रै्वियि 

१ श्री फदलमान रोका संर्ोजक   

२ श्री चंख बहादरु बढुा सदस्र्   

३ श्री फमना सनुार सदस्र्   

४ श्री दलमान घफता सदस्र्   

५ श्री सम्पणूाा कामी सदस्र्   

६ श्री फहम कुमारी बढुा सदस्र्   

७ श्री कणा बहादरु खड्का सदस्र्   

८ श्री जोख बहादरु रोका सदस्र्   

 

३. गाउँपाविर्ास्िरीय दु्रि प्रविर्ायक टोिी (RRT) 

क्र.स.ं  नाि, थर पद, र्ायाकिय सम्पर्क  नं. रै्वियि 

१ अध्र्क्ष चन्द्रफसंह श्रेष्ठ प्रमखु प्रशासकीर् अफधकृत ९८०८५०२०२३  

२ सदस्र् लालबहादरु िली ह.ेअ. स्िास््र् चौकी काँडा ९८०९५७८७९४  

३ सदस्र् सफजजि खड्का ह.ेअ., स्िास््र् चौकी काँक्री ९८४३१९९०२९  

४ सदस्र् ठग बहादरु बस्नेत स.इ., इलाका प्रहरी काँक्री ९८२३३९११६४  

५ सदस्र् फलला िली स.म.फि.फन., भमूे गापा ९८२२९३५८०७  

६ सदस्र् सफचि उपेन्द्र र्ादि स्िास््र् संर्ोजक ९८०९८८९७६५  

 

२) िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सविवि (केही िडामा मात्र)  िडा नं ९, ५ 

४. आ.व. २०७५।०७६ िा भएका िखु् िखु् र्ि्ाकलापहरु 

४.१ िाहि कोष  

गाउ ँकायिपाविकाको वमवत २०७४।०३।२७ को बैिकको विणियािसुार गाउपँाविकाबाट तिबभत्ता प्राप्त गिे सबै 

जिप्रवतविवध, कमिचारी, वशक्षकहरुको िावर्िक रुपमा २ वदि बराबरको रकम विपद ्व्यिस्थापि कोर्मा जम्मा गिे 

गररएको छ । उक्त कोर्मा जम्मा भएको रकमबाट र्वपद ्व््वस्थापन कोष सञ्चालन िथा व््वस्थापन र्नदेर्शका 

२०७४ बमोवजम प्राकृवतक प्रकोपका कारण क्षवत पगेुका पीवडतहरुिाई प्रहरी सजिवमि मचुलु्कािे यकीि गरकेो 

क्षवतको वििरणको आधारमा कायिविवधिे तोकेको मापदण्ड बमोवजम तत्काि राहत उपिब्ध गराउिे गररएको छ ।  
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विपद ् व्यिस्थापि कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि विदेवशका २०७४ बमोवजम तत्काि राहत मापदण्ड देहाय 

बमोवजम रहेको छिः  

िर्िको र्वविण ित्काल िाहि िापदण्ड 

रु. ५० हजार रु. २,०००।- 

रु. ५० हजारभन्दा मावथ १ िाि सम्म रु. ५,०००।– 

रु. १ िािभन्दा मावथ ३ िािसम्म रु. ७,०००।– 

रु. ३ िािभन्दामावथ ५ िािसम्म रु. ८,५००।– 

रु. ५ िािभन्दामावथ रु. १०,०००।- 

• माििीय क्षवत र विशेर् पररवस्थवतको हकमा सवमवत र कायिपाविकाको विणिय बमोवजम हुिे 

 

विपद ् व्यिस्थापि कोर्मा गाउपँाविकाभरका सबै जिप्रवतविवध, कमिचारी, वशक्षकहरूिे िावर्िक रुपमा २ वदि 

बराबरको पाररश्रवमक कट्टा गररे योगदाि गदै आइरहेका छि् । त्यसका अिािा गाउपँाविकािे विपद ्व्यिस्थापि 

कोर्का िावग भिेर विवियोजि गरकेो रकम समेत जम्मा हुिे व्यिस्था गररएको छ । विपद् व्यिस्थापि कोर्को 

हािको  अिस्था देहाय बमोवजम रहेको छ ।  

आ.ि.  आम्दानी  खर्क  िौज्दाि  राहि प्राप्त 

गने संख्या  

रै्वियि 

२०७४।०७५  ३०८३२४  ४५०००  २६३३२४  ५  ४ जिािाई १० हजारका दरिे  

१ जिािाई ५ हजारका दरिे 

अल्या  २६३३२४  -  -  -   

२०७५।०७६  ४९२८३८ १७७५०० ३१५३३८ १६ कैिाश पिु रु. ५० हजार, 

बिुविर वि.क. रु. २५ हजार 

२००७५।०७६ 

सम्म  

७५६१६२ २२२५०० ५३३६६२ २१  

 

आवथिक िर्ि २०७५।०७६ मा विपद ्व्यिस्थापि कोर्बाट राहत प्राप्त गिे व्यवक्तहरुको िामाििी देहाय बमोवजम 

रहेको छिः 

ि. 

स.ं 

र्िर्ि िाहि प्राप्त गनेको 

नाि थि 

ठेगाना िर्िको र्वविण िाहि िकि कैर्फ्ि 

१ २०७५।८।२ कैिाश पिु भूमे १ जङ्गिी भािकुो 

आिमणबाट गम्भीर घाइते 

५०,०००।- कायिपाविकाको 

विणियािसुार 

२ २०७५।१०।१७ पे्रम बहादरु बढुा भूमे ६ ५२०००० १०,०००।-  

३ २०७५।१२।१७ बिवजत िड्का भूमे ८ १०००००० १०,०००।-  
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४ २०७५।१२।१७ रामसरी पिु भूमे ८ १०००००० १०,०००।-  

५ २०७६।१।२९ बोङ्चे कामी भूमे ३ ३२५०००।- ८,५००।-  

६ २०७६।२।२४ धि बहादरु गौचि भूमे ५ ३०००००।- ७,०००।-  

७ २०७६।२।२८ वमरादिेी सिुार भूमे ३ २००००।- २,०००।-  

८ २०७६।२।२९ पूणि रोका भूमे ९ ९५०००।- ५,०००।-  

९ २०७६।३।३ कृष्णी सिुाम भूमे ५ २००००० ७,०००।-  

१० २०७६।३।३ कमिसरी गौचि भूमे ५ ३००००० ७,०००।-  

११ २०७६।३।३ माया बढुा भूमे ५ २००००० ७,०००।-  

१२ २०७६।३।३ वदिकुमारी सिुार भूमे ५ ५०००० २,०००।-  

१३ २०७६।३।५ चन्रमाि पिु भूमे १ ७७०००० १०,०००।-  

१४ २०७६।३।५ इमाि सिुार भूमे ५ २५०००० ७,०००।-  

१५ २०७६।३।१० मि प्रसाद ििी भूमे ६ १२००००० १०,०००।-  

१६ २०७६।३।२२ बिुविर वि.क. भूमे ३ विपन्ि उपचार यातायात 

िचि 

२५,०००।- कायिपाविकाको 

विणियािसुार 

 

४.२ र्वपद ्िोर्िि न््ूर्नकिणिा सघाउ पुग्ने आ्ोिनाहरु 

ि.स.ं का ि्िि/आ्ोिना  र्वर्न्ोर्िि िकि (हिाििा) कैर्फ्ि  

१ विपद ्प्रवतकायि योजिा तजुिमा तथा कायािन्ियि  ४००  
 

२ विपद ्व्यिस्थापि कोर्  १००  
 

३ सैपाटुङ िोिा बाधँ विमािण  १२०  
 

४ धमिशािा तटबन्ध विमािण  ५००  
 

५ ग्रीि कररडोर विमािण  ५००  
 

 

४.३ अन्् का ि्हरु 

• गाउ ँ कायिपाविकाको कायाििय, िडा कायाििय र स्िास््य कायािियहरुका िावग २२ िटा फायर 

एवक्स्टङ्गइुजरको व्यिस्था गररएको, १० सेट मवहिामैिी कपडा र २२ थाि कम्बि िररद गररएको, 

• िर्ाियाममा पवहरोको जोविमिाई मध्यिजर गरी 2*1*1  साइजको 100 थाि, 1.5*1*1 साइजको 55 

थाि गरी जम्मा 155 थाि तारजािी गरी तयारी अिस्थामा राविएको,  

• गाउपँाविकास्तरीय रतु प्रवतकायि टोिीद्वारा पञ्चासे, ररवचबाङ र घवतिबािामा २९ जिा मौसमी 

पररितििका कारण फैविएको झाडापिािा, रुघािोकीका वबरामीहरु र विद्याियका २२ जिा वबरामी 

विद्याथीहरुिाई तत्काि प्राथवमक उपचार गरी थप उपचारका िावग स्िास््य चौकी ररफर, तकसेरामा 

भएको ट्रक दूघिटिाका ३ जिा घाइतेहरुिाई तत्काि प्राथवमक उपचार पिात वजल्िा अस्पतािमा ररफर, 
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िकुुममा भएको सडक दूघिटिाका ५ जिा घाइतेहरुिाई प्राथवमक उपचार गरी वजल्िा अस्पताि ररफर 

गररएको,  

• मखु्यमन्िी ग्रामीण विकास कायििम, भूमे गाउपँाविका कायििमबाट स्िीकृत कायििम बमोवजम १८ जिा 

यूिाहरुिाई ७ वदिे विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी ताविम सम्पन्ि, 

• LDCRP विमािणका िावग विश्व जिसंख्या कोर्को आवथिक सहयोग र िेपाि रडेिस सोसाइटीको 

प्राविवधक सहयोगमा अवभमिुीकरण कायििम सम्पन्ि 

 

 

 

 

५. र्नश्कषि ि सझुाव  

िेपािको संविधाि, स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ र विपदस्गँ सम्बवन्धत संघीय तथा प्रादेवशक 

कािूिहरुिे स्थािीय तहिे गिुिपिे भिी विवदिि गरकेा विपद ्जोविम न्यूविकरण सम्बवन्ध कामहरु आंवशक रुपमा 

सरुुिात भएता पवि गाउपँाविकािे पूणि रुपमा कायािन्ियि गिि  िसवकरहेको अिस्था छ । िासगरी िीवतगत 

प्रिताको अभाि, िया ँ संरचिामा काम कतिव्य र अवधकार बाडँफाडँ र वजम्मेिारी कायािन्ियिमा अन्यौिता, 

गाउपँाविकामा विर्यगत ज्ञािको कमी, सम्बवन्धत कमिचारी तथा आिश्यक जिशवक्तको अभाि जस्ता कारणिे 

जवत प्रभािकारी कायािन्ियि हुिपुिे हो त्यवत हुि िसकेको विश्कर्ि विकाविएको छ । विपद् जोविम न्यूविकरण 

तथा व्यिस्थापि सम्बन्धमा गाउपँाविकािे आगामी वदिमा देहाय बमोवजमका वियाकिापहरु अगावड बढाउिुपिे 

देविन्छ ।  

क) विपद ्जोविम न्यूविकरण तथा व्यिस्थापि ऐि बमोवजम गाउपँाविकास्तरीय विपद ् व्यिस्थापि सवमवत 

पूणिता (फोकि पसिि तोक्िे) वदिे,   

ि) गाउपँाविकाको स्थािीय विपद ्तथा जििायु उत्थािशीि योजिा विमािण गिे,  

ग) ३ िर्िवभि सबै िडाहरुको LDCRP विमािणका कायि  अगावड बढाउिे, 

घ) विपद ् व्यिस्थापिमा योजिा तथा िीवत विमािणका िावग प्रदेश सरकार आन्तररक मावमिा तथा कािूि 

मन्िाियसगँ समन्िय गिे, 

ङ) विपद ् प्रवतकायि  सम्बन्धी ताविम आयोजिा गरी जिशवक्त उत्पादि गरी पररचाििका िावग तयारी 

अिस्थामा राख्िे, 
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च) आपतकािीि सूचिा केन्र स्थापिा गरी पूिि  सूचिा प्रणािी र त्याङ्क व्यिस्थापि (LEOC बिाई 

DEOC सगँ समन्िय गिे), 

छ) भिि विमािण संवहता बिाई िागू गिे, 

ज) सबै सामदुावयक ििहरुिाई मध्यिजर गरी अवग्ि रिेा विमािण गिे, 

झ) सबै िडामा हेविप्याड विमािणका िावग प्राविवधक सहयोगका प्रदेश सरकारसमक्ष अिरुोध गरी अध्ययि 

कायि अगावड बढाउिे, 

ञ) विपद ् व्यिस्थापि कोर्िाई िवृि गिे र राहत मापदण्डमा थप संशोधि गररे िस्तुगत राहत र िगद 

राहतिाई व्यिवस्थत बिाउिे,  

ट) RRT िाई िडा तहसम्म विस्तार गिे, 

ि) िोज तथा उद्दार ताविम, विपद ्व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रवशक्षक प्रवशक्षण ताविमका िावग सम्भाव्यताको 

िोजी गिे ।  

 

धन्यिाद !
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