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स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सनमनतको 
आनथिक िर्ि २०७८/०७९ को  

२०७९ श्रािण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भमेू गाउँपानिका 
गाउँ कायिपानिकाको कायाििय 

िाबाङबगर, रुकुम (पूिि) 
२०७९

 



 
 



 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

 

पत्र संखयााः २०७९।०८०    

च.िं.         नमनताः २०७९।०४।३० 

 

विर्याः विपद् जोखिम सम्बन्धी िावर्िक प्रनतिेदि सम्बन्धमा ।  

 

श्री प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमनत, िखुम्बिी, प्रदेश िेपाि ।  
श्री खजल्िा विपद् व्यिस्थापि सनमनत, रुकुम (पूिि) । 

 

उपयुिक्त विर्यमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यिस्थापि सम्बन्धी कािूि, २०७४ को दफा १७ 
बमोखजम यस गाउँपानिकामा गठित गाउँपानिकास्तरीय स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सनमनतिे सम्पादि 
गरेका मखुय मखुय वियाकिापहरुको प्रगनत प्रनतिेदि सोही ऐिको दफा ४५ को प्रयोजिाथि यसैसाथ 
संिग्ि रािी पिाइएको व्यहोरा सादर अिरुोध छ ।  

………………… 

होम प्रकाश शे्रष्ठ 

अध्यक्ष, 

स्थािीय विपद् व्यिस्थापि 
सनमनत 

बोधाथिाः 
श्री खजल्िा समन्िय सनमनतको कायाििय, रुकुम (पूिि) । 

श्री खजल्िा प्रशासि कायाििय, रुकुम पूिि) । 
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१. पषृ्ठभूनमाः 

१.१ स्थािीय तहको संखक्षप्त पररचय 

भमूे गाउँपानिका िेपािको संविधािको धारा २९५ उपधारा ३ बमोखजम कायम भएका 
गाउँपानिका, िगरपानिकाहरु मध्ये एक स्थािीय तह हो । साविकका महत, काँिी, मोराबाङ, काँडा, 
चिुबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को िडा िं. ४ समेत समािेश गरेर 
िेपाि सरकार (मखन्त्रपररर्द्) को नमनत २०७३।११।२२ को निणिय बमोखजम भमूे गाउँपानिकाको 
स्थापिा भएको हो ।  

 िेपािको िखुम्बिी प्रदेश रुकुम (पूिि) खजल्िामा पिे यस भमूे गाउँपानिका २७३.६७ िगि 
वक.नम. क्षेत्रफि रहेको छ । वि.सं. २०६८ को  सािको जिगणिाको प्रनतिेदि अिसुार जिसंखया 
१८,५८९ र जिघित्ि ६७.९२  रहेको छ । यस गाउँपानिकाको पूििमा बागिङु खजल्िा, पखिममा 
नसस्िे गाउँपानिका र मनुसकोट िगरपानिका, उत्तरमा पथुा उत्तरगंगा गाउँपानिका तथा दखक्षणमा रोल्पा 
खजल्िा रहेका छि ्। ९ िटा िडा कायािियहरु रहेको यस भमूे गाउँपानिकाको केन्र साविक मोराबाङ 

गा.वि.स.को कायाििय तोवकएकोमा गाउँसभाको नमनत २०७४/०९/०८ मा बसेको बैिकबाट नसफाररश 

भई िेपाि सरकारको निणियािसुार केन्र पररितिि भई िेपाि राजपत्र िण्ड ६७ संखया ५७ भाग ५ नमनत 
२०७४।११।१४ मा प्रकाशि भएपनछ हाि भमूे गाउँपानिकाको प्रमिु प्रशासनिक केन्र िडा िं. २ खस्थत 

िाबाङबगरमा रहेको छ । 

गाउँपानिकाको िडागत संखक्षत तथ्याङ्कीय वििरण (२०६८ को जिगणिा अिसुार) 

िडा 
िं. 

मवहिा परुूर् जम्मा घरधरुी 
संखया 

साविक गाविस 
तथा िडा 

क्षते्रफि 
(ब.वक.नम.) 

जिघित्ि 

१ १३३२ ११०८ २४४० ५४२ काँिी (४-७,९) ७९.९५ ३०.५२ 
२ १२०७ १०४६ २२५३ ४६६ काँिी (१-३, ८) ३०.४४७ ७४.०० 
३ १३२५ १११७ २४४२ ५१२ मोराबाङ (१-९) २०.८४७ ११७.१४ 
४ ६९८ ५९८ १२९६ २७१ काँडा (१-३, ८) १६.९०५ ७६.६६ 
५ ७०३ ५६२ १२६५ २७२ काँडा (४-७) १९.१८९ ६५.९२ 
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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 
जम्मा १०१४६ ८४४३ १८५८९ ३८३५ 

  २७३.६७ ६७.९२ 
स्रोताः राविय जिगणिा २०६८ 

 

१.२ विद्यमाि अिस्थाको सनमक्षा 
साविकको स्थािीय निकायबाट स्थािीय तहको रुपमा पररितिि भएपनछ संिैधानिक रुपमा िै अनधकारको 
बाँडफाँड भएर कायिखजम्मेिारी र अनधकारमा बढोत्तरी भएको छ । जिनििािखचत प्रनतनिनधहरुमाफि त 
स्थािीय सरकार सञ्चािि गिे कािूिी व्यिस्था बमोखजम भमूे गाउँपानिकािे पनि स्थािीय 
प्रनतनिनधहरुमाफि त आफ्िो गाउँपानिकाको विकास र समवृिका िानग कािूि, िीनत, योजिा निमािण गिे 
आफ्िो संयित्र माफि त कायािन्ियि गिेसम्मका कायिहरु गरररहेको छ । संघात्मक व्यिस्था बमोखजम 
तीि तहको सरकारमध्ये स्थािीय सरकारको हैनसयत प्राप्त गिुि आफैमा राम्रो हो । स्थािीय सरकार 
सञ्चािि र िीनत, बजेट तथा योजिा तजुिमा तथा कायािन्ियिसँगै विपद् जोखिम न्यूनिकरण, स्तरीकरण 
र व्यिस्थापि िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय तहको खजम्मेिारीमा समेत पिि आएको छ 
। विपद् जोखिम न्यूनिकरणका सन्दभिमा देखिएका सबि र कमजोर पक्ष तथा गाउँपानिकाको विद्यमाि 
चिुौनत र अिसरहरुिाई संक्षेपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 सबि पक्ष 

• विपद् जोखिम भए पनि तिुिात्मक रुपमा भमूे गाउँपानिका बाढी पवहरो, आगिागी 
िगायतका जोखिमको दृवििे कम जोखिमयकु्त गाउँपानिका हिु ु।  

• गाउँ टोि िडामा स्थािीय जिप्रनतनिनध रहेको ।  

• मध्यपहाडी िोकमागििे गाउँपानिकाको अनधकांश भाग (पूिि-पखिम) र  शवहद मागििे 
गाउँपानिकाको उत्तर दखक्षण जोड्िे अनधकांश भाग समेटेकोिे राहत उद्दारमा केही सहजता 
हिु ु।  

• गाउँपानिकािे विपद व्यिस्थापि गिि प्रकोप व्यिस्थापि कोर्, आकखस्मक कोर्को व्यिस्था 
गरेको छ ।  
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• विपद व्यिस्थापिका िानग विपद पूिि तयारी तथा प्रनतकायि योजिा तयार भइ कायािन्ियिमा 
रहेको । 

• विपद् व्यिस्थापिमा विनभन्न संघ संस्थाको सहयोग र समन्िय प्राप्त भएको । 

 

 

कमजोर पक्ष 

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

• अनधकांश यूिा जिशखक्त िैदेखशक रोजगारमा भएकािे विपद् उिार कायि गिुिपरेमा गाउँमा 
यूिा जिशखक्त िभेवटिे ।  

• विपद्पनछ िोज, उद्दार तथा राहतका िानग स्थािीय दक्ष जिशखक्तको अभाि ।  

• गाउँपानिकाको मािि विकास सूचकांक, स्िास्थ्य खशक्षा क्षेत्र सन्तोर्जिक िहिु ु।  

 

अिसर 

• जिप्रनतनिनधमूिक संस्था सवहतको स्थािीय सरकार भएकािे विपद् प्रनतकायि सम्बन्धी 
स्थािीय पररिेश बमोखजमको योजिा निमािण गिि सवकिे 

• भौनतक पूिािधारको विकासको चरणमा रहेकािे विपद् संिेदिशीि विकासमा जोड ठदि सवकिे 
• संघ, प्रदेश र अन्य स्थािीय तहसँगको साझेदारीमा विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी 

समस्यासँग जधु्ि सवकिे । 

• भिि संवहता, पूिािधार संवहता कायािन्ियिको सरुुिात गिि सवकिे ।  

 

चिुौनत 

• परम्परागत सोँच, सामाखजक संरचिामा सचेतिा ल्याउि ु।  

• सडक, नबजिुी, पािी जस्ता पूिािधार विकासिाई िातािरण अिकूुि बिाउि ु

• स्थािीय स्तमा विपद् प्रनतकायिका िानग दक्ष जिशखक्त उत्पादि र पररचािि गिुि 
• दक्ष जिशखक्त विकासका साथै बेरोजगार यिुािाई रोजगार प्रदाि गरी विदेश पिायि हिुबाट 

रोक्ि ु।  

• गणुस्तरीय पूिािधार निमािण र व्यिस्थापिका िानग स्रोत व्यिस्थापि, क्षमता अनभिृवि र 
समन्िय कायम गिुि ।  
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३. विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी व्यिस्था 

३.१ िीनतगत व्यिस्था 
• विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यिस्थापि गिि बिेको विधेयक, २०७५ (सभाबाट स्िीकृनत 

नमनत २०७५।०३।१६) 

• अिाथ तथा जोखिमयकु्त बािबानिकाका िानग सामाखजक सरुक्षा (सञ्चािि कायिविनध) 
विधेयक, २०७५ (सभाबाट स्िीकृनत नमनत २०७५।०३।१६) 

• िातािरण तथा प्राकृनतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यिस्था गिि बिेको विधेयक, २०७६ 
(सभाबाट पाररत नमनत २०७६।१०।०४) 

• आकखममक कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि कायिविनध, २०७४ (कायिपानिकाबाट 
२०७४।०७।२०) 

• विपद् व्यिस्थापि कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि निदेखशका, २०७४ (कायिपानिकाबाट 
स्िीकृत नमनत २०७४।०७।२०) 

• प्रारखम्भक िातािरणीय परीक्षण कायिविनध, २०७७ (कायिपानिकाबाट स्िीकृत नमनत 
२०७७।०६।२०) 

• िडा िं. १, २, ४, ५, ६ र ८ को LAPA तजुिमा 
• स्थािीय विपद् तथा जििाय ुउत्थािशीि योजिा तजुिमा भइ कायािन्ियिमा रहेको । 

 

३.२ संरचिागत व्यिस्था 
१) पानिकास्तरीय विपद् व्यिस्थापि सनमनतहरु 

 

क) स्थािीय विपद व्यिस्थापि सनमनत 

ि.सं. पद िाम थर पद, कायाििय िेगािा सम्पकि  फोि कैवफयत 
१ अध्यक्ष होम प्रकास शे्रष्ठ अध्यक्ष, भूमे गाउँपानिका ९८०७५५८६८९  

२ सदस्य सवििा बढुा  उपाध्यक्ष, भूमे गापा ९८२२८२९१०३  

३ सदस्य चन्रनसंह शे्रष्ठ प्र.प.अ. भूम ेगापा ९८५७८३१२००  

४ सदस्य िारायि पिु  संयोजक, आनथिक विकास सनमनत  ९८०८१६८५३५  

५ सदस्य टेक प्रसाद  बढुा संयोजक, सामाखजक विकास सनमनत ९७४८५४४०८०  

६ सदस्य वििोद बढुा  संयोजक, पूिािधार विकास सनमनत ९७४६४९५२३२  

७ सदस्य पशुिराम बढुा  संयोजक, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि सनमनत ९८१०९१६७०९  

८ सदस्य प्रनतनिनध खजल्िा प्रशासि कायाििय,रुकुम पूिि   

९ सदस्य प्रनतनिनध पानिकानभत्र रहेका संघीय तथा प्रादेखशक सरुक्षा 
निकाय 

  

१० सदस्य प्रनतनिनध िेपाि कम्यनुिि पाटी एमािे भमुे गाउँपानिका    
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११ सदस्य प्रनतनिनध िेपािी काँग्रसे रुकुम (पूिि)   

१२ सदस्य रुपधि कामी िेपाि कम्यनुिि पाटी माओिादी केन्र रुकुम (पूिि)  ९८१२८४१७६३  

१३ सदस्य प्रनतनिनध  िेपाि रेडिस सोसाईटी   

१४ सदस्य प्रनतनिनध उद्योग िाखणज्य संघ   

१५ सदस्य प्रनतनिनध गैरसरकारी संस्थाको तफि बाट विपद् व्यिस्थापि 
सम्बन्धी काम गिे संस्थाको प्रनतनिनध 

  

१६ सदस्य प्रनतनिनध िेपाि पत्रकार महासंघ   

१५ सदस्य- 
सखचि 

उपन्र यादि विपद् व्यिस्थापि शािा /इकाई ९८०९८८९७६५  

 

ि) िि, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापि सनमनत (विर्यगत सनमनत) 

ि.सं. िाम, थर पद सम्पकि  िं. कैवफयत 
१ श्री पशुिराम बढुा  संयोजक ९८१०९१६७०९ 

 

२ श्री भानगिाि दमाई सदस्य ९८६६८१०५६४ 
 

३ श्री नभमिा वि.क. सदस्य ९७४५९५३६११ 
 

४ श्री बामदेि गौतम सदस्य- सखचि ९८१०८६६४२४ 
 

 

ग) गाउँपानिकास्तरीय रतु प्रनतकायि टोिी (RRT) 

 

 
 िाम, थर पद, कायाििय सम्पकि  िं. कैवफयत 

१ अध्यक्ष चन्रनसंह शे्रष्ठ प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत ९८०८५०२०२३ 
 

२ सदस्य वििेक केसी हे.अ. स्िास्थ्य चौकी मोराबाङ ९८४५६३६२५२ 
 

३ सदस्य सखिि िड्का हे.अ., स्िास्थ्य चौकी काँिी ९८४३१९९०२९ 
 

४ सदस्य वििोद डाँगी  प्रमिु , इिाका प्रहरी कायाििय काँिी ९८२२८४१६३८ 
 

५ सदस्य बामदेि गौतम  िा. पा. स. टे. पाँचौ ९८१०८६६४२४ 
 

६ सदस्य सखचि उपेन्र यादि स्िास्थ्य संयोजक ९८०९८८९७६५ 
 

 

२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सनमनत 

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सनमनत पिुगििि हिुे प्रवियामा रहेको छ  । 

३) स्थािीय विपद् तथा जििाय ुउत्थािखशि सनमनतहरु 

e'd] ufpFkflnsf j8f g+= ! sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL  

qm;++= Kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! अध्यक्ष मिकाजी पिु मगर भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८०८६८५३९९ 

@ सदस्य ढाँट पिु  भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८१०८७३६८७ 
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# सदस्य कुमार पिु  भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८०३७१६६८७ 

$ सदस्य ज्ञािकुमारी पिु घनति भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८२२९१४९३६ 

% सदस्य भागपरुा कामी  भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८०९५८६०७५ 

^ सदस्य विर ि के सी  भूमे गाउँपानिका िडा िं १  

& सदस्य अरुणा पिु मगर भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८०८२३३०७७ 

* सदस्य कमि पिु  भूमे गाउँपानिका िडा िं १  

( सदस्य सखचि प्रकाश घनति मगर  भूमे गाउँपानिका िडा िं १ ९८२२८९०८७६ 

 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+= @ sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

qm;++= kb  gfdy/  k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! अध्यक्ष  िारायण पिु मगर भूमे गापा िडा िं २ ९८०८१६८५३५ 

@ सदस्य सिु कुमारी रोका  भूमे गापा िडा िं २ ९८२९६९०९२१ 

# सदस्य रकम पिु  भूमे गापा िडा िं २ ९८१०९६५९६९ 

$ सदस्य राजकुमार िढुा  भूमे गापा िडा िं २ ९८२२८५६२६९ 

% सदस्य बरमाया कामी  भूमे गापा िडा िं २ ९८०५१०७५९२ 

^ सदस्य टोप बहादरु ओिी  भूमे गापा िडा िं २ ९८१४५४४५२६ 

& सदस्य वििोद कुमार नड सी भूमे गापा िडा िं २ ९८२२८४१६३८ 

* सदस्य श्रीमाि बढुा  भूमे गापा िडा िं २  

९ सदस्य सखचि प्रकाश घनति मगर भूमे गापा िडा िं २ ९८२२८९०८७६ 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+= # sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

qm;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! संयोजक  प्रशरुाम बढुा  भूमे गापा िडा िं ३ ९८१०९१६७०९ 

@ सदस्य िर िहादरु सिुार भूमे गापा िडा िं ३ ९८६६८१६९४६ 

# सदस्य अथििाि रोका  भूमे गापा िडा िं ३ ९८०८१६८७५७ 

$ सदस्य निम कुमारी सिुार  भूमे गापा िडा िं ३ ९८२२९२७५२४ 

% सदस्य वििेक के सी  भूमे गापा िडा िं ३ ९८०६२५६३४५ 

^ सदस्य झिु प्रसाद गरुुङ भूमे गापा िडा िं ३ ९८२२६६५१२९ 

७ सदस्य -सखचि सरेुश कुमार शाही  भूमे गापा िडा िं ३ ९८२२९५७८५९ 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+= $ sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

qm;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  श्याम प्रसाद िढुा  भूमे गापा िडा िं ४ ९८६३६३४८०३ 

@ ;b:o चन्रशेिर पररयार  भूमे गापा िडा िं ४ ९८२२९५५२७९ 

# ;b:o गणेश बहादरु िढुा  भूमे गापा िडा िं ४ ९८१०९०६६४१ 

$ ;b:o नभयम्स कुमार चौधरी  भूमे गापा िडा िं ४  

% ;b:o ढाँती िढुा  भूमे गापा िडा िं ४  

^ ;b:o अम्म ुिढुा  भूमे गापा िडा िं ४  

!! ;b:o ;lrj दगुाि पिु मगर  भूमे गापा िडा िं ४ ९८६८९४५७५५ 
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e"d] ufpFkflnsf j8f g+= % sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+= ^ sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+=& sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

qm;++= Kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  टेक प्रसाद िढुा  भूमे ५रुकुम पूिि ९७४८५४४०८० 

@ ;b:o िेिि  िढुा भूमे ५रुकुम पूिि ९८६४२८७१६८ 

# ;b:o भारती िेपािी  भूमे ५रुकुम पूिि ९८६४५४८६९७ 

$ ;b:o बसन्त िेपािी  भूमे ५रुकुम पूिि ९८४०८३५५०६ 

% ;b:o प्रनतक्षा घनति िढुा  भूमे ५रुकुम पूिि ९८६८९४५३६३ 

^ ;b:o प्रकाश विक  भूमे ५रुकुम पूिि  

& ;b:o पिुराज िढुा मगर  भूमे ५रुकुम पूिि  

* ;b:o राम कुमार िढुा मगर  भूमे ५रुकुम पूिि  

!! ;b:o ;lrj नभम प्रसाद िेपािी  भूमे ५रुकुम पूिि ९८६७२८८०७० 

qm;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  वििम पिु मगर  भूमे गापा िडा िं ६ ९८४३८६५८९६ 

@ ;b:o रुजी रोका  भूमे गापा िडा िं ६ ९८२२४८७७९३ 

# ;b:o जिु कुमारी ििी  भूमे गापा िडा िं ६ ९८६०८४३५८३ 

$ ;b:o नभमिा वि क  भूमे गापा िडा िं ६ ९७४५९५३६११ 

% ;b:o मि कुमार िढुा  भूमे गापा िडा िं ६ ९८४२३१२५५७ 

^ ;b:o झकु्क पिु  भूमे गापा िडा िं ६ ९८६१६८९८९८ 

& ;b:o हररभक्त भण्डारी  भूमे गापा िडा िं ६ 
 

* ;b:o चन्र बहादरु िढुा  भूमे गापा िडा िं ६ ९८०८७७६२२८ 

९ 
;b:o ;ljr झपुिाि दिामी  भूमे गापा िडा िं ६ ९८६६९०७५४२ 

qm;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  संगम रोका  भूमे गाउपानिका िडा िं ७, अध्यक्ष ९८६६६५०८९९ 

@ ;b:o सिुमाया सिुार भूमे गाउपानिका िडा िं ७, िडा सदस्य ९८०९८०५५८१ 

# ;b:o नसता कुमारी बढुाथोकी भूमे गाउपानिका िडा िं ७, िडा सदस्य ९८०९५९०८२९ 

$ ;b:o हररभक्त भण्डारी , इन्चाजि, अस्थायी प्रहरी पोि महत  

% ;b:o सनुमत्रा बढुामगर आधारभतु स्िास्थ्य केन्र ९८४९८८२५६४ 

^ ;b:o प्रकाश रोका मगर िि प्रगनतखशि यूिा क्िि धमिशािा   

७ सदस्य रुजी बढुा  जिसहभानगता आमा समहु   

८ सदस्य धिामाि रोका  व्यापारी भूमे ७ िािाङ   

९ सदस्य  िाि कुमारी ििी  जिजागरण मञ्च,  सामाखजक पररचािि   

१० सदस्य नििा बहादरु पिु  खशक्षक,आ वि ररसािचौर   

& ;b:o ;lrj झपुिाि दिामी  ७ िं िडा कायाििय, िडा सखचि  ९८६६९०७५४२ 
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e"d] ufpFkflnsf j8f g+=* sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfgzLn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

 

 

e"d] ufpFkflnsf j8f g+=( sf] j8f :t/Lo ljkb\ hf]lvd tyf hnjfo' pTyfglzn ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL 

३.३ संस्थागत व्यिस्था 
१. स्थािीय आपतकािीि कायिसञ्चािि केन्र स्थापिा ।   

२. विपद् प्रनतकायि योजिा निमािणका िानग कायिदि गिि । 

q;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  ठदिेश रोका  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८४७९३७७७९ 

@ ;b:o फोमिी बढुा भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८२९८२३५७७ 

# ;b:o वटकाराम कामी  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८२२९७३१२३ 

$ ;b:o तिुविर बढुा  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८४८९२५८५१ 

% ;b:o अनिता कामी  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८१२८४५३५६ 

^ ;b:o मदि कुमार बढुा  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

& ;b:o पाििती पिु  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८१२८०३५३४ 

* ;b:o खिम बहादरु ओिी  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

( ;b:o पमुपा रोका  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

!) ;b:o प्रेम प्रकाश ओिी  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

!! ;b:o वकरण गौतम भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

!@ ;b:o प्रनतनिनध  सरुक्षा निकाय 
 

!# ;b:o राम कुमार बढुा  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

!$ ;b:o िखमम ताम्राकार  भूमे गाउँपानिका िडा िं ८  

!& ;b:o 
सखचि 

गंगािाि िड्का भूमे गाउँपानिका िडा िं ८ ९८०३४०८४६९ 

am;++= kb gfdy/ k|ltlglwTj lgsfo / kb ;Dks{ gDa/ 

! cWoIf  वििोद बढुा  भमे गापा िडा िं ९ ९७४६४९५२३२ 

@ ;b:o खचत्र बहादरु विि भमे गापा िडा िं ९ ९८४७९१४७३९ 

# ;b:o मेघराज के सी  भमे गापा िडा िं ९  

$ ;b:o िनिकणि ििी  भमे गापा िडा िं ९  

% ;b:o dfg l;+ 8fuL भमे गापा िडा िं ९  

^ ;b:o माधि भट्टराई भमे गापा िडा िं ९ 
 

& ;b:o कमि के सी भमे गापा िडा िं ९ 
 

* ;b:o मेघ ुिढुा  भमे गापा िडा िं ९ 
 

( ;b:o मि कुमारी िेपािी  भमे गापा िडा िं ९ ९८६६८१८०७२ 

!) सदस्य  
सखचि 

िोकेन्र ओिी   भमे गापा िडा िं ९ ९८६४४७७५८० 
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४. मखुय मखुय वियाकिापहरु 

४.१ प्रकोप व्यिस्थापि कोर्  

गाउँ कायिपानिकाको नमनत २०७३।०३।२७ को बैिकको निणियािसुार गाउँपानिकाबाट तिबभत्ता 
प्राप्त गिे सबै जिप्रनतनिनध, कमिचारी, खशक्षकहरुको िावर्िक रुपमा २ ठदि बराबरको रकम विपद् 
व्यिस्थापि कोर्मा जम्मा गिे गररएको छ । उक्त कोर्मा जम्मा भएको रकमबाट विपद् व्यिस्थापि 
कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि निदेखशका २०७४ बमोखजम प्राकृनतक प्रकोपका कारण क्षनत पगुेका 
पीनडतहरुिाई प्रहरी सजिनमि मचुलु्कािे यकीि गरेको क्षनतको वििरणको आधारमा कायिविनधिे तोकेको 
मापदण्ड बमोखजम तत्काि राहत उपिब्ध गराउिे गररएको छ ।  

विपद् व्यिस्थापि कोर् सञ्चािि तथा व्यिस्थापि निदेखशका २०७४ बमोखजम तत्काि राहत मापदण्ड 
देहाय बमोखजम रहेको छाः  

क्षनतको वििरण तत्काि राहत मापदण्ड 

रु. ५० हजार रु. २,०००।- 

रु. ५० हजारभन्दा मानथ १ िाि सम्म रु. ५,०००।– 
रु. १ िािभन्दा मानथ ३ िािसम्म रु. ७,०००।– 
रु. ३ िािभन्दामानथ ५ िािसम्म रु. ८,५००।– 
रु. ५ िािभन्दामानथ रु. १०,०००।- 

• माििीय क्षनत र विशेर् पररखस्थनतको हकमा सनमनत र कायिपानिकाको निणिय बमोखजम हिुे 
विपद् व्यिस्थापि कोर्मा गाउँपानिकाभरका सबै जिप्रनतनिनध, कमिचारी, खशक्षकहरूिे िावर्िक रुपमा 
२ ठदि बराबरको पाररश्रनमक कट्टा गरेर योगदाि गदै आइरहेका छि ्। त्यसका अिािा गाउँपानिकािे 
विपद् व्यिस्थापि कोर्का िानग भिेर विनियोजि गरेको रकम समेत जम्मा हिुे व्यिस्था गररएको छ 
। विपद् व्यिस्थापि कोर्को हािको  अिस्था देहाय बमोखजम रहेको छ ।  (िोटाः विपद् व्यिस्थापि 
कोर् िाताको िाम पररितिि भएर ग.७.२. प्रकोप व्यिस्थापि कोर् रहेको छ) 

आ.ि. आम्दािी िचि मौज्दात राहत प्राप्त गिे 

संखया 
कैवफयत 

२०७४।०७५ ३०८३२४ ४५००० २६३३२४ ५  
२०७५।०७६ ४९२८३८ १७७५०० ३१५३३८ १६  

२०७५।०७६ सम्म ७५६१६२ २२२५०० ५३३६६२ २१ 
 

अल्या ५३३६६२     
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२०७६।०७७ सम्म ७७८५३२८ ४५०३४०४ ३२८१९२४ २७५  

२०७७।०७८ सम्म ८५४४८६३ ६२३२८१६ २३१२०४७ १८  

२०७८।०७९सम्म २३१३०४७ ८९१४४४ १०८५५६ २१  

 

आनथिक िर्ि २०७८।०७९ मा प्रकोप व्यिस्थापि कोर्बाट राहत प्राप्त गिे व्यखक्तहरुको िामाििी  

ि. 
सं. 

नमनत राहत प्राप्त 
गिेको िाम थर 

िेगािा मचुलु्का बमोखजम क्षनतको 
वििरण (िगदमा) 

राहत 
रकम 

कैवफयत 

१ २०७८।१२।१७ पूणि िहादरु घनति भूमे १  
- ५०००० नििेदकको छोराको टाउँकोमा गखम्भर 

चोट िानग उपचारमा समस्या  

२ २०७८।१२।०७ आस बहादरु 
कामी  

भूमे ९  ३२२००० ८५०० आगिानगबाट घर अन्नपात क्षनत भएको  

३ २०७८।१०।२३  पेरमािा बढुा  भूमे ६ १५०००० ५००० आगिानगबाट क्षनत भएको  

४ २०७८।१०।२८ सिुरुपी बढुा  भूमे २   २००० बावढिे िेत बारीबो फसि बगाएको  

५ २०७८।१०।१८ िहर िहादरु 
बढुा  

भूमे २   २००० िोिािे फसि बगाएको  

६ २०७८।१०।२७ िनछमि रोका  भूमे २  २००० िोिािे फसि बगाएको 
७ २०७८।१०।१७ ढोटे रोका  भूमे २   २००० िोिािे फसि बगाएको 
८ २०७८।१०।१७ धनिमाि रोका   भूमे २   २००० िोिािे पािी घट्टमा असर पयुािएको  

९ २०७८।१०।१७ टेक बहादरु 
रोका    

भूमे २   २००० िोिािे फसि बगाएको 

१० २०७८।१०।१७ आस बहादरु 
रोका    

भूमे २   २००० िोिािे पािी घट्टमा असर पयुािएको  

११ २०७८।१०।१७ मििा बढुा     भूमे ८   ३०००० िोिािे फसि बगाएको 
१२ २०७८।०९।११ धि प्रसाद कामी  

  १००००० विपन्न िागररक  

१३ २०७८।०८।२० चन्र बहादरु 
रोका  

भूमे ८ ५ िाि  १२००० बावढिे पािी घट्ट बगाएको  

१४ २०७८।०८।१३ किि पिु  भूमे १   ९०००० क्यान्सर वपनडत  
१५ २०७८।०८।०७ माि बहादरु 

ओिी   
भूमे ७ २ िाि  ७००० बावढिे पािी घट्ट बगाएको  

१६ २०७८।०७।१४ धि प्रसाद कामी    १००००० विपन्न िागररक  

१७ २०७८।०७।१२ सजेु बढुा  भूमे ८ ९ िाि  ७५००० पािीिे फसि बगाएको  
१८ २०७८।०७।१२ देिेन्र रोका  भूमे ८ १० िाि ८२ हजार १००००० पवहरोिे घर तथा शौचािय बगाएको  
१९ २०७८।०७।११ कमि सिुार  भूमे ७ ३००००० ७००० पवहरोिे जस्ताको ६ कोिे घरमा क्षनत  
२० २०७८।०७।०९ चंि बहादरु बढुा  भूमे ४  ८१०० िास व्यिस्थापिमा गानड भाडा  
२१ २०७८।०७।०१ चमुाि घनति  भूमे २ ३५१००० ७००० आगिानगबाट िगर पैसा सवहत गोिमा 

क्षनत  
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आनथिक िर्ि २०७८।०७९ मा आकखस्मक कोर्बाट राहत प्राप्त गिे व्यखक्तहरुको िामाििी देहाय 
बमोखजम रहेको छाः 

ि. 
सं. 

नमनत राहत प्राप्त गिेको िाम 
थर 

िेगािा मचुलु्का बमोखजम क्षनतको 
वििरण (िगदमा) 

राहत रकम कैवफयत 

१ २०७८।०९।२५ धि प्रसाद कामी  भूमे ४  १००००० विपन्न र अपाङ्ग 
िागररक  

२ २०७८।०९।११ चाहिा बढुा  भूमे ६  ३०००० विपन्न िागररक  

३ २०७८।०७।०१ परुा रोका  भूमे ७  ५०००० विपन्न िागररक  
४ २०७८।०६।२२ कािे पिु  भूमे २   ७५००० मगृौिा वपनडत  
५ २०७८।०६।२२ ठदि ुबढुा  भूमे २   ३०००० विपन्न िागररक  
६ २०७८।०६।१८ इिि बहादरु बढुा  भूमे ४  ३०००० प्यारािाइनसस 

विरामी  
 

विनभन्न प्रकोपका कारण क्षनत भएका साििजनिक स्थिहरुको ममित िचि वििरणाः 

ि. 
सं. 

ठदएको नमनत साििजनिक स्थि 
निकायको िाम 

िेगािा क्षनतको वििरण अिमुानित क्षनत उपिब्ध 
गराइएको 

रकम/ समाग्री 

प्रकोप 

१ २०७९।०१।१६ श्री सन्नी आ वि  भूमे ९ 
चिुिाङ्ग 

हािाहरुीका 
कारण 
विद्याियको छािा 
उडाएको  

प्राविनधक िागत 
अिमुाि अिसुार  

४० थाि 
जस्तापाता 

हािाहु
री  

२ २०७८।०३।०५ श्री टक्सार आ वि 
झमु्िािाङ 

भूमे ३ 
झमु्िािाङ 

पवहरोको कारण 
विद्यािय प्राङ्गण 
क्षनत 

९८५००  पवहरो 

 

४.२ कोर्बाट भएको िचिको शीर्िकगत वििरण 

आ.ि. : २०७८/७९     बजेट उपशीर्िक : भमेू गापा प्रकोप व्यिस्थापि िाता ग ७.२  

नस.
िं. 

कायििम/आयोजिा/वियाकिापको 
िाम  

संकेत  िचि 
शीर्िक  

स्रोत  विनियोजि रु.  जम्मा िचि 

भूमे गापा प्रकोप व्यिस्थापि िाता ग ७.२  

१ कायििम िचि (राहत समेत) २२५२२ 

 

आन्तररक ५,००,०००।- ४,१४,५००।- 
२ और्नध िररद तथा अन्य िचि  

(राहत समेत) 

२७२१३ 
 

आन्तररक ५,००,०००।- ४,७६,९४४।-  

  कुि जम्मा १०,००,०००।- ८,९१,४४४।- 
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४.३ आकखस्मक कोर्  

गाउँ कायिपानिकाको नमनत २०७३।०३।२७ को बैिकको निणियािसुार गाउँपानिकाबाट तिबभत्ता 
प्राप्त गिे सबै जिप्रनतनिनध, कमिचारी, खशक्षकहरुको िावर्िक रुपमा २ ठदि बराबरको रकम विपद् 
व्यिस्थापि कोर्मा जम्मा गिे गररएको छ । हाि स्थािीय तहको ग ७ अन्तगित आकखस्मक कोर् 
िाता र प्रकोप व्यिस्थापि कोर् िाता गरी दईु िटा िाता भएपनछ यसअखघ सबै विपद व्यिस्थापि 
कोर्मा जम्मा गररए पनि हाि िावर्िक रुपमा दईु ठदि बराबरको रकम योगदाििाई पनछल्िो समयमा 
कट्टा गरी जम्मा गररएको रकम ग.७.१. आकखस्मक कोर्मा जम्मा गररएको छ ।  आकखस्मक कोर्मा 
भएको रकमको वििरण देहाय बमोखजम रहेको छाः 

आ.ि.  आम्दािी  िचि  मौज्दात (रु.) राहत प्राप्त 
गिे संखया  

कैवफयत 

२०७८।०७९ सम्म  ४,४०,२९३.५७ ३,१५,०००।- ३,६०,०००।- ६ जिा  
 

४.४ आकखस्मक कोर्बाट भएको िचिको शीर्िकगत वििरण 

आ.ि. : २०७८/७९     बजेट उपशीर्िक : भमेू गापा आकखस्मक कोर् िाता ग ७.१  

नस.िं. कायििम/आयोजिा/वियाकिापको 
िाम  

संकेत  िचि 
शीर्िक  

स्रोत  विनियोजि रु.  जम्मा िचि 

भूमे गापा आकखस्मक कोर् िाता ग ७.१  

१ कायििम िचि २२५२२ 

 

आन्तररक ६,७५,०००।- ३,१५,०००।- 
  कुि जम्मा ६,७५,०००।- ३,१५,०००।- 

 

 

४.५ लिपद् जोखिम नू्यलिकरणमा सघाउ पुगे्न आर्ोजिाहरु 

आ.ि. : २०७८/७९                                                     रु. हजारमा  
नस.िं
. 

कायििम/आयोजिा/वियाकिापको 
िाम 

कायािन्ियि हिेु 
स्थाि 

ि
क्ष 

इका
ई 

विनियोजि 
रु.हजारमा 

कैवफय
त 

१ विपद व्यिस्थापि कायििम  भूमे ९ १ पटक ५० सम्पन्न 

२ सैपातङु िेि मैदाि बाँध निमािण भूमे २ सैपातङु १ पटक २०० सम्पन्न 

३ सैपातङु िोिा बाधँ निमािण  भूमे २ सैपातङु १ पटक २०० सम्पन्न  

४ धिुौटा तटबन्ध निमािण  भूमे ७  १ पटक  २२० सम्पन्न 
५ िाबाङबगर तटबन्ध निमािण भूमे २ १  १५०० सम्पन्न 
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४.६ अन्य कायिहरु 

 

१. विपद प्रनतकायि योजिा तयारका िानग गाउँपानिका उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा कायिदि गिि भइ कायािन्ियिमा 
रहेको छ । 

२. विपद्का घटिाहरुको व्यिस्थापिका िानग on call को व्यिस्थाका िानग निणिय भएको । 

३. विपद व्यिस्थापिमा पररचािि गिि सवकिे जिशखक्तको पवहचािका िानग िडा कायािियसँग समन्िय भएको । 

४. िेपाि विपद व्यिस्थापि घोर्णापत्र बमोखजम गाउँपानिकाको विपद व्यिस्थापि तथा न्यूनिकरणका िानग १० बुँदे 
घोर्णापत्र जारी । 

५. गाँउ कायिपानिकाको कायाििय,  िडा कायाििय र स्िास्थ्य कायािियहरुका िानग २० िटा फाएर एखक्सटङ्गुइजर 
जडाि गररएको । 

६. गाँउपानिका तथा सबै िडाहरुमा विपद् व्यिस्थापि सनमनत तथा पानिकास्तरमा रतु प्रनतकायि टोिी गिि भएको। 

७. गाँउपानिकास्तरीय रतु प्रनतकायि टािीद्वारा बेिा बेिामा विनभन्न स्थािमा भएका दघुिटिा तथा  अज्ञात रोगका 
नबरामीहरुिाई तत्काि उपचार रेफर र व्यिस्थापि गिे गररएको  । 

८. संयकु्त रािसंघीय जिसंखया कोर्को आनथिक सहयोग र िेपाि रेडिस सोसाइटीको प्राविनधक सहयोगमा भूमे 
गाँउपानिकाको स्थािीय विपद तथा जििाय ुउत्थािशीि योजिा तजुिमा सम्पन्न भई  गाँउसभाबाट स्िीकृत भएको  
। 

९. िडा िं. १,२,४,५, ६र ८ को स्थािीय जििाय ुअिकुुिि योजिा (LAPA) तजुिमा भइ स्िीकृत भएको । 

१०. आपतकानिि राहत तथा उद्दारका िानग आिश्यक सामाग्रीहरु िररद गरी तयारी अिस्थामा राखिएको । 

िस सामाग्रीहरुको िाम  एकाई पररमाण कैवफयत  
१ फायर एखक्सटङगइुजर  थाि २०  
२ गमबटु जोडा  २०  
३ नत्रपाि थाि  १४  
४ साबेि िटा ५  
५ वपक गैती  िटा  ५  
६ गि िटा  ५  
७ िाइिि डोरी  नमटर १००  
८ ग्याविि जािी  थाि  ७५  
९ ब्िाङ्केट थाि  १०  
१० फायर बि िटा  ८  
११ फायर ब्िाङ्केट िटा  ८  
१२ िाइफ जकेट िटा  २  
१३ िेिागाडा  िटा  १  
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१४ टोचि  िटा  १  
१५ प्िाखस्टक  नमटर ५०  

 

११ . स्थािीय आगिागी केखन्रत स्थािका िानग भिि निमािण भइ सञ्चाििको तयारीमा रहेको ।  

१२. िर्ाियाममा पवहरोको जोखिमिाई न्यनुिकरण गिि ७० थाि ग्याविि जािी  िररद गरर तयारी अिस्थामा रहेको। 

५. पानिकानभत्र रहेका जोखिमयकु्त िस्तीहरु 

प्रकोपको 
वकनसम 

जोखिम िस्तीहरु 

बाढी पवहरो िडा िं १ को मङ्गरािोिा, रुखजिोिा िडा िं २ को काँिी, नत्रिेणी िडा िं ३ को मोराबाङ पयैाँपाटा, 
नसमा सनुतिबाङ, झमु्िाबाङ िानसबाङ, रतिुामारे दाङनिगा, पिेर, क्याङ्सी कनतििेल्िे, िाम िडा िं ४ का 
धौिापवहरा, काँडा बगर, चोत्रोघैरा िडा िं ५ को दफि , िम्पाजा, बाििुा, मछैिा िडा िं ६ को नतकरिोिा, 
नसस्िेिोिा िडा िं िं ८ को पसुािबाङ, भैंसीिोटे, ताम्दै , खझम्का, कुखचबाङ कुिापािी, मैकाँडा, मैबाङ गैरीगाउँ 
बजार िडा िं ९ को गैरीगाउँ बजार, थामै, िसे्रनबसौिी, गाग्रपेािी, निमाबाङ, दोमई िोिा, स्यािा , ठदम्मरुबोट, 

चच ुििाउिे, मिुािोिा आठद 

हरुी बतास सबै िडाका डाँडाका बस्तीहरु 

आगिागी 
 

िडा िं २ को काँिी, िबाङ, गाबाङ,मोराबाङ,  ३ को नसमा, झमु्िािाङ, क्याङसी  ४ को चन्िाङ,िेकगुरँासे, 

किापटािे ५ को  डािीिाङ शेरािाङ उपल्िो सावकम ६ को महत िूिो गाउँ ७ को िािाङ, गिुाम, 

थबाङनभत्रीिि ररसाि, ८ को मैिाङ, भिाबोट, कुखचिाङचोरिेटी िाम्फु, खझम्का, पोिरापाटा ९ को 
नसमचौर,बाहिुकावटिा , िामाचौर, िाि 

चट्याङ 

 

िडा िं १ को पञ्चासे, रुखचबाङ, रुखचिोिा,िाम्पाटा िडा िं २ को काँिी, िाबाङ , दहबाङ िडा िं ३ को 
क्याङ्सी मोरािाङ,झमु्िाबा, ङनसमा िडा ि ४ को काडँा काँडा र सावकम िडा िं ५ को डािीिाङ,सेरािाङ 
उपल्िो सावकम िडा िडा िं ६ को महत, पोिरा डाँडा िडा िं ७ कोिाबाङ गिुाम, थबाङ नभत्रीिि 
ररसाि िडा िं ८ को मैिाङ भिाबोट,कुखचिाङिाम्फु, खझम्का पोिरापाटा िडा िं ९ को भेरीडाँडा,च्याङचङु, 

नबजौरा, डाँडागाउँ, थमु्का, टाटेपािा 
मौसमी रोग सबै िडामा 
कृवर् 
बािीमा 
िाग्िे रोग 

सबै िडामा 

पशधुिमा 
िाग्िे रोग 

सबै िडामा 
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६. निश्कर्ि र सझुाि  

िेपािको संविधाि, स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ र विपद्सँग सम्बखन्धत संघीय तथा प्रादेखशक 
कािूिहरुिे स्थािीय तहिे गिुिपिे भिी निठदिि गरेका विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बखन्ध कामहरु 
आंखशक रुपमा सरुुिात भएता पनि गाउँपानिकािे पूणि रुपमा कायािन्ियि गिि िसवकरहेको अिस्था छ 
। िासगरी िीनतगत प्रिताको अभाि, ियाँ संरचिामा काम कतिव्य र अनधकार बाँडफाँड र खजम्मेिारी 
कायािन्ियिमा अन्यौिता, गाउँपानिकामा विर्यगत ज्ञािको कमी, सम्बखन्धत कमिचारी तथा आिश्यक 
जिशखक्तको अभाि जस्ता कारणिे जनत प्रभािकारी कायािन्ियि हिुपुिे हो त्यनत हिु िसकेको निश्कर्ि 
निकानिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यिस्थापि सम्बन्धमा गाउँपानिकािे आगामी 
ठदिमा देहाय बमोखजमका वियाकिापहरु अगानड बढाउिपुिे देखिन्छ ।  

क) सबै िडाहरुको LDCRP र LAPA निमािण गरी सोही बमोखजम योजिा छिौट, प्राथनमकीकरण र 
कायािन्ियि गिे, 

ख) विपद् व्यिस्थापिमा योजिा तथा िीनत निमािणका िानग प्रदेश सरकार आन्तररक मानमिा तथा 
कािूि मन्त्राियसँग समन्िय गिे, 

ग) विपद् प्रनतकायि सम्बन्धी तानिम आयोजिा गरी जिशखक्त उत्पादि गरी पररचाििका िानग 
तयारी अिस्थामा राख्न,े 

घ) आपतकािीि सूचिा केन्र स्थापिा गरी पूिि सूचिा प्रणािी र तथ्याङ्क व्यिस्थापि (LEOC स्थापिा 
गरी DEOC सँग समन्िय गिे), 

ङ) भिि निमािण संवहता बिाई कडाईका साथ िागू गिे, 

च) सबै सामदुावयक ििहरुिाई मध्यिजर गरी अखग्ि रेिा निमािण गिे, 

छ) सबै िडामा हेनिप्याड निमािणका िानग प्राविनधक सहयोगका प्रदेश सरकारसमक्ष अिरुोध गरी 
अध्ययि कायि अगानड बढाउिे, 

ज) विपद् व्यिस्थापि कोर्िाई िृवि गिे र राहत मापदण्डमा थप संशोधि गरेर िस्तगुत राहत र 
िगद राहतिाई व्यिखस्थत बिाउिे,  

झ) RRT िाई िडा तहसम्म विस्तार गिे, 

ञ) िोज तथा उद्दार तानिम, विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रखशक्षक प्रखशक्षण तानिमका िानग 
सम्भाव्यताको िोजी गिे   

ट) साििजनिक भिि, िलु्िा स्थाि र पिुस्थािपिाका िानग आिश्यक पिे स्थाि निखित गिे, 

ठ) विपद्का बेिा आिश्यक पिे सामाग्रीहरु र आिश्यक जिशखक्त ग्रामीण स्तरसम्म तयारी 
अिस्थामा राख्न,े 
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ड) विपद् जोखिम सूचिा केन्र माफि त विगतका विपद् र भविमयमा आउि सक्िे विपद्का बारेमा 
सूचिा तथा जािकारी ठदिे, 

ढ) हरेक योजिा तथा कायििमको छिौट, प्राथनमकीकरण, बजेट विनियोजि र कायािन्ियिका सबै 
चरणमा विपद् जोखिमको दृविबाट प्राथनमकता निधािरण गिे ।  

ण) िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापि सनमनत, विपद् व्यिस्थापि शािा/इकाईको विपद् व्यिस्थापिमा 
वियाखशिता बढाउिे । 

 

धन्यिाद  
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