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१ पष्ृ ठभूमी
नेपाल एक बहु–प्रकोपका घटनाहरुबाट उत्पन्न ववपद्को अत्याधधक जोखिममा रहे को मल
ु क
ु हो। यहाँ प्रत्येक
वर्क बाढी, पहहरो, चट्याङ्ग, आगलागी, सिक दघ
क ना तथा महामारी जस्ता प्राकृततक तथा गैर-प्राकृततक
ु ट

घटनाहरु घट्छन ्। यसबाट ठूलो जनधनको क्षतत तथा नोक्सानी हुने गरे को छ। मुलुक ववर्म भू–बनावट,
भौगलभकक अवस्था, मौसमी ववर्मता तथा जलवायू पररवतकनका कारण भूकम्प, बाढी, पहहरो तथा भ–ू स्िलन,

िुबान, चट्याङ, ििेरी, हहमपात, अलसना, हहमपहहरो, हहमताल ववष्फोटन, अततबम्ृ ष्ट, अनावम्ृ ष्ट, हुरी बतास,
लशतलहर, तातो हावाको लहर, वन िढे लो लगायतका प्राकृततक प्रकोपहरुबाट प्रभाववत छ। यसै गरर सिक
दघ
क ना, महामारी, अतनकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्िालमक
ु ट
फ्लु जस्ता ववश्वव्यापी रुपमा हुनसक्ने महामारी बाट प्रभाववत छ। सपकदंश, जनावर आतंक, िानी, हवाई,
जल वा औद्योधगक दघ
क ना, आगलागी, गयाँस ववष्फोटन, ववर्ाक्त िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदर्
ु ट
ु ण, वन

ववनास वा भौततक संरचनाको क्षतत तथा प्रकोप उद्धार कायकमा हुने दघ
क ना लगायतका गैरप्राकृततक प्रकोपबाट
ु ट
समेत नेपाल प्रभाववत हुने गरे को छ। यसवर्क COVID -19 को संक्रमणले लसंगो ववश्व आक्रान्त भइरहँदा यस
नगरपाललका पतन यसबाट प्रभाववत परे को छ। तथावप तुलनात्मकरुपमा केही कम संक्रलमतको संख्या दे खिए

तापतन जािोको मौसममा सामाम्जक दरू ी कायम गरी न्यानोपन का लाधग पररवारका सदस्यहरु एकै ठाउँ मा
बस्ने र समुदायमा पतन एकजुट भएर बस्ने भएकाले कोरोना संक्रमण फैललरहे को अवस्थामा यसलाई अलल
बढी ध्यान हदनुपने अवस्था छ।

राजापुर नगरपाललका तराई भू-भागमा पदक छ। राजापुर नगरपाललका समुद्री सतहवाट १४२ दे खि १५४ लमटरको

उचाइमा रहे को छ। नेपालको तराई भू-भागमा जािोको अत्याधधक नकारात्मक असर पदक छ। जािो तथा
शीतलहरले प्रत्येकवर्क हजारौ मातनसहरुलाई प्रभाववत गदक छ।

धल
ु ोको कणहरु सहहत जािोको तरं गले हावालाई

धचसो पादक छ। हाम्रो पतछल्लो अनुभवका अनुसार ववशेर्गरी जािो पुस महहनादे खि मध्ये माघ महहनासम्म हुने
गरे को पाइन्छ। जलमन सतहबाट कररब २०० दे खि ४०० लमटरसम्म ढुसी तथा तुवाँलोले ढाक्दछ सो कारण
बबहानमा कम दृश्यता रहन्छ र तापक्रम न्यून हुँदै जान्छ। तापक्रम १० दे खि १५ डिग्री सेम्ल्सयससम्म कम
हुँदैजाँदा धेरैजसो मातनसहरू हाइपोथमीयाका कारण मत्ृ यु बरण गनक पुगदछन ्।
जािोयामको समयमा िास गरी तराईका म्जल्लाहरुमा धचसो तथा लशतलहरबाट मातनसहरुको असावधानीका
कारण वाट हरे क वर्क स्वास प्रस्वास, रुघािोकी, तनमोतनया जस्ता स्वास््य सम्बम्न्ध समस्याबाट धेरै मातनसहरु
ववरामी पने र केही व्यम्क्तको मत्ृ यु समेत हुने गरे को छ। Covid-19 को संक्रमण धचसोका बेला फैललने र
प्रभाववतहरूको संख्या झन ् बढ्ने ववज्ञहरूको भनाइ छ।

बहदक या म्जल्लामा पने राजापुर नगरपाललका ववगतका बर्कमा जस्तै मौसमको प्रततकूल र वातावरणमा आउने
पररवतकनबाट लशतलहर सरु
ु भइसकेको अवस्था छ। Covid-19 को संक्रमण जोखिम न्यन
ू ीकरण गदै स्वास््यका

मापदण्िलाई पूणक पालना गराउँ दै जािोमा यसको जोखिम बढ्न नहदने र ववशेर्गरी बालबाललका, जेष्ठनागररक,
सुत्केरी, गभकवतीमहहला हददीबहहनीहरु लाई झनै बढी असर गने र ववशेर्गरी कमजोर समुदायका व्यम्क्तहरूलाई
ध्यान हदनुपने गदक छ। सीमान्तकृत वगक, जनजाती, वपछडिएको क्षेत्रका बालसन्दा लगाएतलाई प्रभाव पनक सक्ने

दे खिन्छ। भिकरै सक्रकएको मनसुनका कारण कततपय समुदायहरु बाढीको जोखिममाबाट प्रभाववत भएकाले
त्यसलाई अझ बढी ध्यान हदनुपने अवस्था रहे को छ।

शितलहर आकस्मिक योजना, राजापरु नगरपाशलका-२०७७

२

उक्त वगक लाई पनक सक्ने जोखिमलाई न्यूतनकरण गनक, आवश्यक श्रोत साधनको पूवक प्रवन्ध गनक, सचेतना
अलभवद्
ृ धध गनक, लशतलहर प्रभाववत पररवारलाई उपलब्ध गराइनु पने उद्धार तथा राहतको कायकलाई व्यवम्स्थत

र प्रभावकारी वनाउनका लाधग यो आकम्स्मक कायकयोजना नगरकाययपाशलकाको आठौं बैठक शितत २०७७/०९/०७/
को तनणकयानुसार तयार पाररएको हो ।
ववलभन्न सरोकारवाला तनकायहरु, स्थातनय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत, वािक स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत,
स्वास््य कायाकलय, स्थानीय सुरक्षा तनकाय, नेपाल रे िक्रस सोसाइटी तथा मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा कायकरत
संघ सस्थाहरु तथा ववलभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी तनकाय संघ/सस्थाहरु समेतको सहभाधगतामा सहयोगको
व्यवस्था लमलाउने गरी यो योजना तजम
ुक ा गररएको छ ।

१.१ राजापरु नगरपाललकाको हावापानीको अवस्था
जलवायुको हहसाबले यस नगरपाललका उष्ण तथा उपोष्ण प्रकारको हावापानी रहे को छ। प्रदे शीय हावापानी
पाइएता पतन बाह्रौँ महहना एकैनासको हावापानी छै न। चैत्र महहनादे खि आम्श्वन को शुरुवात सम्म गमी हुन्छ।

आम्श्वन काततकक र फागुनमा यहाँको हावापानी समलशतोष्ण हुन्छ भने मंलसर, पौर् र माघमा तनकै जािो

हुन्छ। जेष्ठको अन्त्य दे खि आम्श्वनको सुरुसम्म मनसन
ु ी वायु का कारण प्रशस्त वर्ाक हुने गदक छ।

स्थानीयस्तरमा तापक्रम मापनकेन्द्र नभएको हुँदा बहदक या म्जल्लाको तापक्रमलाई आधारमानी राजापुर

नगरपाललकाको तापक्रम अनुमान गररएको छ। गमीयाममा यहाँको औसत तापक्रम ४१ डिग्री सेम्ल्सयससम्म
पुगछ भने हहउँ दमा औसत ७ डिग्री सेम्ल्सयससम्म पुगन जान्छ। यस नगरपाललकाको १२ महहनाको औसत
तापक्रम वववरण तलको ताललकामा हदएको छ।

िर्दय या स्जल्लाको औषत तापक्रि
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१.२ उद्दे श्य
लशतलहरबाट हुन सक्ने क्षततलाई न्यूतनकरण गदै लसलमत श्रोत र साधनको अधधकतम उपयोग गरी
स्थातनय ववपद् व्यवस्थापन सलमततवाट गररे ने प्रततकायक शीघ्र, उपयुक्त र प्रभावकारी बनाउनु।
ववपद्को समयमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रततकायकमा सहभागी हुनका लाधग पद्धतत, संरचनाहरु बनाउने तथा
उपयुक्त तयारी गने।
श्रोत तथा क्षमतामा कमी तथा संरचनाहरुमा क्षतत हुँदा पतन प्रभावकारी प्रततकायकमा स्थातनय ववपद्

व्यवस्थापन सलमतत, वािक स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत र म्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सलमतत
प्रततकायक सम्बन्धी कायकहरु सुचारु बनाउने।

आपतकालीन प्रततकायकका लाधग प्रभावकारी प्रवेश, पररचालन, स्थातनय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत र
स्थातनय तहमा गहठत वािक स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत लगायत सबै प्रकारका संरचनाहरुको प्रयोग
सुतनम्श्चत गनकका लाधग प्रकृयाहरु स्थावपत गररने।

धचसोको समयमा समेत Covid-19 को सङ्क्रमण रोक्न स्वास््य मापदण्िलाई पूणक रुपमा पालना गराउने।

२ प्रस्तावना
यस दस्ताबेजले स्थातनय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत र वािक स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमततको तहमा
ववपद्को समयमा पुरा गनुप
क ने कायकहरुको व्यावहाररक धचत्र प्रदान गने प्रयास गरे को छ। यो एउटा साधारण

राजापरु नगरपाललकाको शीतलहर प्रततकायक योजना, २०७७ हो। यो योजना लशतलहरको समयमा प्रयोग गनक
सक्रकन्छ। आवश्यकता अनुसार थप पररमाजकन र पररस्कृत गदै लधगने गरी तयार गररएको छ। यस योजनामा
प्रततकायक योजना पुरा गनकका लाधग अपनाइने चरणहरुको ववस्तत
ृ रुपमा व्याख्या गररएको छ ।

२.१

राजापरु नगरपाललकाको नक्सा
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तल दे िाइएको नक्सामा राजापुर नगरपाललकाको जनसंख्या धचत्रण दे िाइएको छ।

३ राजापुर नगरपाललमा लशतलहरका घटनाहरु
राजापुर नगरपाललका तराईको भूभागमा अवम्स्थत छ। जहाँ लशतलहरको घटनाहरु बढी दे खिने गदक छ। साथै,

यस क्षेत्रमा हहउँ दको समयमा मंलसर महहना दे खि माघ, फाल्गुनसम्म बाक्लो हुस्सु लागने र अत्यधधक धचसो
हुने गदक छ। धचसोबाट केटाकेटी र बद्
ृ धबद्
ृ धा, गरीब पररवार, महहला, जेष्ठ नागररकलगायतका वगक लशतलहरको
उच्च जोखिममा रहे का हुन्छन ्। राजापुर नगरपाललकामा ववगत लामो समय दे खि जािो याममा स्थातनय ववपद्
व्यवस्थापन सलमतत, वािक स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत, तथा अन्य गैर-सरकारी सस्थाहरुले वहढ प्रभाववत
बस्तीमा ववलभन्न क्रकलसमका सहयोग गदै आएको दे खिन्छ। स्थानीय सरकार स्थापना भएदे खि नै

नगरपाललकाका ववलभन्न विाहरुमा शीतलहरको बेला जोखिममा रहे का वगकहरुलाई सहयोग गदै आएको दे खिन्छ।
जोखिममा रहे का व्यम्क्तहरुलाई न्यानो कपिा तथा कम्मल हदने गरे को पाइन्छ। यस नगरपाललकामा
शीतलहरका कारण धेरैको मत्ृ यु नभएतापतन हरे क वर्क जोखिममा रहे का समुदायहरु प्रभाववत पदै आएका छन ्।

२०७४ सालमा बहदक या म्जल्लाका ववलभन्न गाउँ पाललका/नगरपाललकामाहरुमा लशतलहरका कारण लगभग १९
जनाको मत्ृ यु समेत भएको धथयो।
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४ लशतलहर वाट प्रभाववत हुन सक्ने क्षेत्रहरु
४.१ राजापुर नगरपाललकाको लशतलहरबाट प्रभाववत हुन सक्ने वािक/क्षेत्रहरु
राजापुर नगरपाललकाका १० वटै विामा एक क्रकलसमको मौसम भएका कारण सबै विाहरुमा शीतलहरले एकै
क्रकलसमको प्रभाव पने दे खिन्छ। तथावप, राजापरु नगरपाललका दई
ु ठूला नदीहरूको बीचमा अवम्स्थत भएका
कारण ती नदीहरूको छे उमा रहे का विा/क्षेत्रहरु बढी प्रभाववत हुने दे खिन्छ। त्यसैगरी जोखिम घरधुरीहरुको
संख्याको आधारमा विा न. ४,१०,१,५ र ७ बढी प्रभाववत हुने दे खिन्छ। जुन ववपन्न, गररबी र सुकुम्बासी
बस्तीहरू भएका कारण बढी प्रभाववत हुने दे खिन्छ।
प्रस्तुत त्याङ्क ववशेर् गरी बालबाललका, जेष्ठनागरीक, सत्ु केरी, गभकवती, तथा २०७५ सालको नगरस्तरीय
जनसंख्याको वववरणले दे िाउँ छ। त्यसैगरी वाढीवाट प्रभाववत भएको त्याङ्कको आधारमा समेत वगकहरूको
पहहचान दे िाउँ छ। बहदक या म्जल्लाका ववलभन्न गाउँ पाललका/नगरपाललकामाहरुमा लशतलहरका कारण ६,५०० घर
पररवारहरु जािोबाट प्रभाववत हुनसक्ने आकलन गररएको छ। यसैगरी यस राजापुर नगरपाललकामा पतन
शीतलहरका कारण यस वर्क जोखिममा रहे का लगभग ७७९ घरधुरीहरु का ५,८४२ व्यम्क्तहरु प्रभाववत पने
दे खिन्छ। यद्यपी लामो अवधध सम्म लशतलहर भै रह्यो भने यो त्यांक बढ्न सक्ने दे खिएको छ।
प्रभाववत हुन सक्ने

विा न.

जम्मा

स्तर

सदस्य संख्या
घरधुरी संख्या
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५ पँहुच

राजापुर नगरपाललकामा बबगतका हदनका अनुभवहरुलाई केलाउँ दा लशतलहरको समयमा एक ठाउँ दे खि अको
स्थान सम्म जान-आउन तनकै कहठन हुने गरे को पाइएको छ। ववशेर्गरी बबहान र साँझको समयमा अत्याधधक
हुस्सु र कुहहरो लागने भएका कारणले जनस्तरमा सामान्य काम समेत गनक नसक्ने अवस्था आउने गदक छ।

शितलहर आकस्मिक योजना, राजापरु नगरपाशलका-२०७७

६

अझ बबहानपिको काममा अत्याधधक मात्रामा धचसो हुने कारणले गदाक प्राय काम हदउँ सो ततने गरे को
पाइन्छ। त्यसैगरी साझमा पतन अत्याधधक धचसो हुने कारणले गदाक समुदायका व्यम्क्तहरु चाँिै नै कामबाट
घर फक्रककने गरे को पाइन्छ।

लशतलहरको समयमा नगरको सवै जसो स्थानहरुमा बाक्लो हुस्सु तथा लशतलहरका कारण लभम्जववललहट
कलम भई सिक दघ
क ना हुँदा यातायातको साधन प्रयोग गदाक त्रासको महसुस गने गररएको।
ु ट
अत्याधधक धचसोको कारण घर दे खि वाहहर तनस्कन नसक्ने अवस्था रहने गरे को।

धचसोको कारण लक्षण सहहतका Covid-19 को बबरामीहरुको सख्या बढ़न सक्ने अबस्था आईपनक सक्ने
दे खिएको।
बालबाललकाको स्कुल जानुपने भएकाले अत्याधधक धचसोका कारण पठनपाठनमा समेत असर गने गदक छ।
तनम्न आय भएका घर पररवारहरु न्यानो कपिाको जोहो गनक नसक्ने रहे को।

हदनहुँजसो ज्याला मजदरु गने कामदारहरु लाई काम गनक कहठनाइ हुने भएको।

६ ववपद् पररदृश्य तथा योजना अवधारणाहरु
ववलभन्न प्रकारका प्रकोपबाट उत्पन्न हुने ववपद्बाट प्रभाववत म्जल्लाको सूचीमा बहदक या पने गरे को छ। यसै
बहदक या म्जल्लामा पने राजापरु नगरपाललका पतन पण
े दक छ। हरे क वर्क
ू क रुपमा शीतलहरका कारण प्रभाववत हुनग
बाढी, आगलागी, लशतललहर, हावाहुरी, जनावरको आक्रमण र सिक दघ
क ना, सपकदंश जस्ता प्राकृततक तथा
ु ट
गैर-प्राकृततक ववपद्का कारण जनधनको क्षतत हुने गरे को छ। स्थानीय ववपद् पूवत
क यारी तथा प्रततकायक योजना,
२०७७ मा प्रकोपलाई स्तरीकरण गदाक ७ तौ स्थानमा दे खिएको छ। धचसोका बित Covid-19 को संक्रमण
रोक्न स्वास््य मापदण्िलाई पूणक पालना गराउन जोि हदनेछ। यसथक लशतलहर तथा तनयलमत भइरहने ववपद्को

समयमा मानवीय सहायतालाई प्रभावकारी रुपमा अतघ बढाउन आवश्यक छ। त्यसैले स्थानीय ववपद्को सामना
गने क्षमता अलभवद्
ृ धधका ववलभन्न कायकक्रम र योजना मध्ये आपतकालीन समयमा मानव जीवनको रक्षा र
महत्वपूणक सम्पविको संरक्षण गने उद्दे श्यका लाधग स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत राजापुर नगरपाललका

संम्बन्धी आपतकालीन योजना (Action Plan for Cold Wave Management) तयार गरी यसलाई
महत्वपूणक दस्तावेजको रुपमा ग्रहण गरे को छ।
ववपद्को समयमा ववपद् प्रभाववतको जीवन र बहुमूल्य सम्पविको संरक्षण तथा सुरक्षा गरी मातनस माधथ पने
प्रततकूल प्रभावको सामना गनक राजापुर नगरपाललकामा उपलव्ध साधन/ ोतको अधधकतम उपयोग गदै प्रभाववत
समुदायलाई व्यवम्स्थत, प्रभावकारी र जवाफदे हीयुक्त तररकाले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु तथा ववपद्
जोखिम न्यूनीकरणका कायकलाई संस्थागत रूपमा प्रबद्कधन गनुक आवश्यक छ।

७ समन्वय तथा म्जम्मेवारी
स्थानीय ववपद् पूवत
क यारी तथा प्रततकायक योजनामा उल्लेि भए वमोम्जमका क्षेत्रगत तनकाय सवैले
कायकयोजना तयार पारर लशतलहरको पूवत
क यारी तथा प्रततकायकको काममा तयार रहने।

लशतलहर प्रभाववतहरूलाई ववना भेदभाव राहत उपलव्ध गराउने र सो क्रममा ववशेर्गरी बालबाललका,
जेष्ठनागररक, अपाङ्गता, सुत्केरी तथा गभकवती महहला, गररबीको चपेटामा परे का व्यम्क्तलाई प्राथलमकता
हदएर उद्धार एवं मानवीय सहयोग उपलब्ध गराई मानव जीवन रक्षा गनै ।
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लशतलहरको प्रभावबाट सुरक्षक्षत राख्ने उपायहरुको सम्वन्धमा स्थातनय स्तरमा ववपद् व्यवस्थापन सम्वम्न्ध

कायक गने सवै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाहरु समेत जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी क्रक्रयाकलापमा
सक्रक्रय रहने।

Covid-19 बाट सक्रलमत तथा आइसोलेसनमा रहे का व्यम्क्तहरुको स्वा्य अवस्थामा सध
ु ार ल्याउन
आवश्यक ववशेर् प्रवन्ध लमलाउने।

Covid-19 को सक्रमण जािोयाममा झनै बढ्ने ववज्ञहरुको राय अनुसार सो को प्रभावकारी तनयन्त्रण गनक
जोखिम न्यूनीकरणका लाधग योजना तजम
ुक ा लगायतका आवश्यक व्यवस्था लमलाउने।

ववपद्को समयमा संघीय सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह, विास्तररय ववपद् सम्वन्य सलमतत, दात ृ
तनकाय, सबै क्षेत्र, तनजी सहयोगी संस्थाहरु तथा नागररक

समाजववच समन्वय कायम गने।

तनयलमत रूपमा अनग
ु मन गरी सबै ववर्यगत क्षेत्रहरूलाई पररचालन गनुक र पष्ृ ठपोर्ण हदनु।

लशतलहरबाट प्रभाववत हुन सक्ने क्षेत्र, गाउँ , टोल, पररवारहरुको पहहचान गरी राहत तथा उद्धारको लाधग
स्थानीय सहयोगी संस्थाहरु को समन्वयमा सवै सरोकारवाला तनकायहरुलाई ववशेर् गरे र दाउरा, कम्बल,
न्यानो कपिा, बबजुली बिी उपलब्ध गराउने, हहटरको व्यवस्थापन गने जस्ता सामाग्रीहरुको पूवक प्रवन्ध
गरी तयारी अवस्थामा राख्ने र राख्ने व्यवस्था लमलाउने।

जािोयाममा हुन सक्ने स्वास््य सम्वम्न्ध समस्यालाई न्यूनीकरण गनक स्वास््य कायाकलय र सम्वम्न्धत
विाहरुले जनचेतनामूलक कायकक्रम तत्काल संचालन गने र स्वास््यकमी तथा और्धीहरु तयारी अवस्थामा
राख्रे व्यवस्था लमलाउने।

लशतलहरबाट सुरक्षक्षत रहनका लाधग सचेतनात्मक सन्दे शमूलक सूचना एवम ् जानकारी स्थानीय संचार
माध्यम माफकत स्थानीय भार्ामा समेत उक्त सन्दे शमुलक सामाग्रीहरु प्रशारण गनक स्थानीय संचार
माध्यम, विा तह, स्वास्थ कायाकलय र गैरसरकारी संघ/संस्था तथा तनकायवाट प्रचार प्रसार गने व्यवस्था
लमलाउने।
शीतलहरको समयमा हुस्सुका कारण दृश्य प्रस्ट नदे खिने भएका कारण सवारी साधन दघ
क ना हुन सक्ने
ु ट
हुँदा स्थानीय ट्राक्रफकको सक्रक्रयताका साथ सवारी साधनको गतत लसलमतताको अनुगमनको कायक गने।

शीतलहर तथा जािोयाममा समयमै पूवस
क ूचना समुदाय स्तरमा पुयाकउन जल तथा मौसम ववभागको बुलेहटन
अनस
ु ारको सच
ू ना सम्प्रेर्ण गरी पव
ू क अनम
ु ानका आधारमा गततववधध सञ्चालन गने।

स्थानीय बालसन्दाहरु आफूले पतन ववहानको समय र साँझको समयमा हुस्स बढी हुने भएकाले आफ्नो
काम गने समयलाई पररवतकन गने।
स्कूलका ववद्याथीहरुले आफ्नो पठनपाठनको समयमा न्यानो कपिाहरु लगाई स्कूल जाने र आउने गनक
ुक ा
साथै ववद्यालयहरुले पतन सकेसम्म न्यानो कोठा बनाई ववद्याथीहरूको पठनपाठनलाई संचालन गने।

८ पूवत
क यारी प्राथलमकता
राजपुर नगरपाललका लभत्र पने सबै विास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमततहरुलाई लशतलहर पूवत
क यारी
कायकशाला संचालन गने/गनक लगाउने र जनचेतना मुलक कायक गनक सहयोग गने।
ववपद् पूवत
क यारी सम्बन्धी अलभमुिीकरण गने/गराउने।

बबपद्संग सम्बम्न्धत सरोकारवाला तनकायहरुसंग समन्वय बैठक गने।
विा तहका संकटासन्न क्षेत्रको नक्साकन गने।
ववर्यगत सलमततहरुको तनयलमत बैठक गने/गराउने।
नगरपाललकामा थप ५,००० न्यानो कपिा सेट व्यवस्थापनका लाधग सरोकारवाला तनकायमा पहलगने।
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८

सवै विा तहका सरोकारवाला तनकायसंग समन्वय गरर आवश्यक पने दाउरा पहहले नै जोहो गरी राख्ने/राख्न
लगाउने।
स्थातनय एफ.एम हरुवाट जनचेतनामुलक सामाग्रीहरु प्रसारण गने/गराउने।

जल तथा मौसम ववज्ञान ववभागले जारर गने ३ हदने बुलेहटन बमोम्जमको जानकारी सम्बम्न्धत
तनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था लमलाई सोहह अनरु
क यारी गनक पररचाललत गने/गराउने।
ु पको पव
ू त

ववपन्न पररवारहरूको पहहचान गरी हहटरको व्यवस्था गने र बबजुलीको बबल समेत ततनक नपने गरी
विास्तरमा ववपद् व्यवस्थापन सलमततलसत समन्वय गने र गराउने।
विास्तरमा न्यानो भवनहरूको व्यवस्थापन गने र गनक लगाउने।
ववपन्न पररवारको पहहचान गरर न्यानो कपिा जस्तै जाकेटहरू उपलब्ध गने र गराउने।
स्थानीयस्तरमा रहे का सम्पन्न पररवारहरूले हदन सक्ने अवस्था भएमा न्यानो कपिाहरु उपलब्ध गराई
सो कपिालाई सरसफाई गरी ववपन्न पररवारहरुलाई उपलब्ध गराउने।

९ न्युनतम तापक्रमको इततहास
बहदक या म्जल्ला एक तराई भूभागमा अवम्स्थत रहे को ठाउँ हो। जहाँ एकै क्रकलसमको मौसम पाइने गदक छ। यस
राजापुर नगरपाललकामा कुनैपतन तापक्रम मापन गने केन्द्र नभएका कारण बहदक या म्जल्लामा पने धचसापानी,
रानीजमरा र गुलररया स्टे सनबाट तल प्रस्तुत गररएको तापक्रमको वववरण राखिएको छ। जािो ववशेर्गरी
अंग्रेजी महहनाको डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी मा पने गछक भने नेपाली महहनामा पुस, माघ र फागुन पने
गदक छ यही तीन महहनाको आधारमा तनम्न िाटाहरु प्रस्तुत गररएको छ। प्रस्तुत तापक्रमको न्यूनतम तापक्रम
पाँच-पाँच वर्कको अन्तरालमा राखिएको छ।

वर्क

डिग्री (न्यन
ू तम तापक्रम) सेo

धचसापानी
डिसेम्बर

जनवरी

१९६५

९

९

१९७०

९

१९७५

रानीजमरा

फेब्रुअरी

डिसेम्बर

जनवरी

१०

-

-

९

९

-

९

६

९

१९८०

११

९

१९८५

९

१९९०

गुलररया

फेब्रुअरी

डिसेम्बर

जनवरी

फेब्रुअरी

-

-

-

-

-

-

-

-

२

५

४

-

-

-

७

६

३

४

-

-

-

९

११

७

-

-

-

-

-

१०

७

८

६

३

७

-

-

-

१९९५

१०

८

११

६

४

६

-

-

-

२०००

१०

९

१०

६

४

५

-

-

-

२००५

१०

-

-

५

३

८

-

-

-

२०१०

९

७

८

८

७

९

६

-

-

२०१५

८

८

१०

६

-

-

३

४

५

२०१८

६

६

१०

१०

७

७

१

३

४

२०२०

-

-

-

-

-

-

-

६

४

-
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९

हालसम्मको बहदक या म्जल्लामा तीनवटा मौर्म मापन केन्द्रको अनुसार २०१८ सालको डिसेम्बर महहना
हालसम्मकै सबैभन्दा न्यूनतम (१o C) तापक्रम रहे को दे खिन्छ. ( ोत: मौसम पूवाकनुमान प्रभाग)

१० राजापरु नगरपाललकामा पररचालन हुनसक्ने जनशम्क्त क्षमता
विाहरु

तनकाय

स्वय सेवक/राष्ट्र सेबक

कैक्रफयत

स्वास््यकमी

१.

८
१०० जना

२.

१०

स्वयंसेवक/सेवकराष्ट्रहर

३.

४

लशतलहरको बेलामा

४.

१९

व्यवस्थापन गनक सक्रकने

५.

९

हहसाबमा िहटन सक्ने

६.

१०

नगरपाललकालाई उपलब्ध

७.

गराएको आधारमा प्रस्तुत

८.

गररएको छ।

९.

१००

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र
प्रहरी बल, रे िक्रस तथा
अन्य गैर सराकारी संघ
सस्थाहरु र स्थानीय

४

अगुवाहरूका साथै अरु

८

जम्मा

भन्नाले नेपाली सेना,

४
९

१०.

स्वयंसेवक राष्ट्रसेवक

८५

थुप्रै संघसंस्थाहरु मा
िहटएका व्यम्क्तहरु
भन्ने बुखझने छ।
१८५

११ राजापरु नगरपाललकामा उपलब्ध राहत सामाग्री वववरण
तनकाय

कम्मल

न्यानो कपिा

बत्रपाल

दाउरा

कैक्रफयत

नगरपाललका

५०

०

१४८

०

५० लाि आपतकालीन कोर्मा
व्यवस्थापन गररएको छ।
अरु राहत सामग्रीहरु िररद
गनुप
क रे को िण्िमा आपतकाललन
कोर् संचालन बाट रकम
ववतनयोजन गररनेछ।

विाहरु

०

०

०

०

लशतलहरको समयमा
आवश्यकता अनुसार

व्यवस्थापन गनक सक्रकने
आश्वासन हदइएको।
नेपाल रे िक्रस
सोसाइटी,
बहदक या

०

०

०

०

लशतलहरको समयमा
आवश्यकता अनुसार

व्यवस्थापन गनक सक्रकने
आश्वासन हदइएको।
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१०

अन्य गैर

०

०

०

०

सराकारी संघ

लशतलहरको समयमा
आवश्यकता अनुसार

सस्थाहरु

व्यवस्थापन गनक सक्रकने
आश्वासन हदइएको।

जम्मा

५०

०

१४८

०

१२ राजापरु नगरपाललकामा रहे का तनकायहरूको भूलमका तथा म्जम्मेवारी
क्र.सं.

तनकायको नाम

म्जम्मेवार
व्यम्क्त

१.

राजापुर नगरपाललका

नगर प्रमुि

म्जम्मेवारी
समन्वयात्मक र नेतत्ृ वदायी भूलमका तनवाकह
गने।
आवश्यकता अनुसार क्षेबत्रय तथा केम्न्द्रय
स्तरमा सहयोगका लाधग समन्वय गने।
ववर्यगत क्षेत्रसग समन्वय गरर राहत कायकमा
सहयोग गने।
(मानवीय, आधथकक, भौततक सामग्रीका लाधग
समन्वय)।

२.
३.

४.

राजापुर नगरपाललका

नगर उपप्रमि
ु

राजापरु नगरपाललका

प्रमुि

गने।

व्यवस्थापन सलमतत

समन्वयात्मक कायकमा सहयोग गने।

शासकीय
अधधकृत

स्थानीय ववपद्

समन्वयात्मक र नेतत्ृ वदायी भलू मका तनवाकह

प्रमि
ु हरु

न्यानो कपिा तथा कम्मल जस्ता

सामग्री

संकलन ववतरण र व्यवस्थापनमा सघाउने।
आवश्यक सहयोग गने।
समन्वयात्मक कायकमा सहयोग गने।
आधथकक, भौततक, मानववय श्रोत

पररचालन

तथा समन्वय गने।
नेतत्ृ वदायी भलू मका तनवाकह गने।
५.

विा प्रमुिहरु

विास्तररय
ववपद्
सलमतत

व्यवस्थापन

कायककताक एवं जनपररचालन गने।
ोत संकलनमा सहयोग।
समन्वय।
आपसी सदभाव र सहयोग कायम गराउने।
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११

६.

ववपद् फोकल पकसन
(राजापुर नगरपाललका)

७.

सरु क्षा तनकायहरु

िुसीराम थारु

सूचना तथा त्यांक संकलन

र व्यवस्थापन।

समन्वय।

सम्प्रेर्ण।
प्रमि
ु तथा
प्रतततनधध

सरु क्षा व्यवस्था गने।
ववर्यगत सलमतीमा रहह सहयोग गने।
राहत ववतरणमा सहजीकरण गने।
आपतकालीन

८.

राजनैततक दलहरू

दलका
प्रमुिहरू

उद्दार

कायकमा

द्रत
ु ता

पररचालन हुन।े

साथ

समन्वय।

ोत संकलनमा सहयोग।
कायककताक एवं जनपररचालन गने।
आपसी सदभाव र सहयोग कायम गराउने।

९.

स्थानीय आपतकाललन
कायक संञ्चालन केन्द्र

िुसीराम थारु

सूचना संकलन, समन्वय, संप्रेर्ण।
त्यांक ब्यवस्थापन।

राहत ववतरणको समन्वय गने।
आवश्यकता र उपलब्धताको फरक पहहचान गरी
जानकारी गराउने।
१०.

नेपाल रे िक्रस

सभापतत:

राहत, िाद्यसामाग्री तथा अस्थाई आवास

सोसाइटी

माया भट्टराई

ब्यवस्थापन।
आपतकालीन

आवास

तथा

बन्दोबस्ती

व्यवस्थापनमा सहयोग गने।
११.

नगरका

ववर्यगत

शािा/उपशािा

प्रमुिहरु

ववर्यगत

सलमतीमा

रहह

क्षेत्रगत

भलू मका तनवाकह गने।

अगुवा

सम्बम्न्धत कायाकलयको आपत्काललन योजना
तनमाकण गने।
राहत ववतरणको सहजीकरण गने।
१२.

उद्योग वाखणज्य संघ

अध्यक्ष

सामग्री जुटाउने, समन्वय गने।

न्यानो कपिा तथा कम्मल जस्ता सामग्री
संकलन ववतरण र व्यवस्थापनमा सघाउने।
आवश्यक सहयोग गने।

१३.

यातायात व्यवसायी
तथा प्रा.लल.हरु

अध्यक्ष

राहत तथा उद्धार कायकका लाधग यातायातका

साधनहरु र आवश्यकता अनुसार जन शम्क्त
उपलब्ध गराउने।

१४.

संचार माध्यमहरु

सञ्चारकमीहरु

सच
ू ना संकलन तथा सम्प्रेर्ण।

सचेतनामुलक सुचना तथा समाचार सम्प्रेर्ण
१५.

नागररक समाज

संयोजक

गरी जनचेतना अलभवद्
ृ हद गने।

राहत कायकमा सहयोग तथा समन्वय।
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१२

मानव अधधकारको संरक्षण तथा समाधानमा
१६.

पेशागत व्यवसायी

सहयोग पुयाकउने।

अध्यक्ष

राहत संकलन, ववतरण र उद्धार तथा

समततहरु
१७.

संरक्षण कायकमा सहयोग गने।

गै.स.स.महासंघ,

प्रमुि तथा

राम्ष्ट्रय तथा

मानव

प्रतततनधध

ोत पररचालन गने।

ोत साधन संकलनमा सहयोग गने।

अन्तराम्ष्ट्रय गै.स.स.

गै.स.स .वीच समन्वय।
क्षमता ववकास तथा सहम्जकरण कायक गने।
जनचेतना जगाउने।

१८.

राजापुर प्राथलमक

प्रमुि

स्वास््य चौकी

लशतलहर

एवं

जािोयाममा

हुने रोगब्याधध
उपचारका लाधग प्रयाप्त तयारी अबस्थामा रहने।
लक्षण सहहतका Covid-19 सङ्क्रलमतको जाच/
पररक्षण र उपचारको लाधग उपलब्ध श्रोत साधन
लभत्र

अधधकतम

व्यवस्था

लमलाई

तयारी

श्रोत

साधन

अबस्थामा रहने।
आवश्यक
१९.

विा

स्तरीय

स्वास््य

चौकीहरुको कायाकलय

समन्वय

गरी

जुटाउने/पररचालन गने।

प्रमुि

Covid-19 समेतलाई मध्येनजर रािी बबर्यगत
क्षेत्रको अगुवा भूलमका तनबाकह गने।

विा म्स्थत स्वास्थ सस्थाहरुलाई आवश्यक
सहयोग उपलब्ध गराउदै सक्रक्रय राख्ने।
श्रोत साधन जट
ु ाउने, समन्वय एवं पररचालन
गने।

१३ प्रततकायक सम्बन्धी क्रक्रयाकलापको वववरण
क्र.सं.
१.

क्रक्रयाकलाप

कसले

कहाँ

न्यानो कपिा

नगरपाललक, विास्तरीय ववपद्

व्यवस्थापन

संकलन

सलमत र बबलभन्न अरु संघसंस्थाहरु को

आवश्यकताअनस
ु ार

नगरका

आवश्यकताअनुसार

नगरका

ववलभन्न क्षेत्रहरुमा

सहयोग माफकत न्यानो कपिा व्यवस्थापन,
कम्मल लगायतका बस्त्र संकलन/ ववतरण।
२.

पोवर्लो
िाद्यवस्तु

स्वास््य शािाहरुले उपलब्ध गराउने।

ववलभन्न क्षेत्रहरुमा

हहटरको

नगरपाललक, विास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन

प्रभाववत क्षेत्रमा

व्यवस्थापन

सलमत र बबलभन्न अरु संघसंस्थाहरु को

व्यवस्थापन
३.

नगरपाललक र विास्तरीयमा रहे का ववलभन्न

सहयोग माफकत।
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४.

राहत ववतरण

स्थानीय र विास्तरीय ववपद्

व्यवस्थापन

प्रभाववत क्षेत्रमा

सलमत, सुरक्षाकमी, नेपाल रे िक्रस सोसाइटी

र उद्योग वाखणज्य संघ साथै अन्य सहयोगी
सस्थाहरु।
५.

दाउरा संकलन

नगरपाललकामा रहे का ववलभन्न वन उपभोक्ता

आवश्यकताअनुसार

सलमतत, सामुदातयक वन तथा सहयोगी संघ

नगरका

ववलभन्न क्षेत्रहरुमा

सस्थाहरु संग समन्वय गरी व्यवस्थापन र
ववतरण।
६.

७.
८.

ववपद् सम्बन्धी

स्थानीय आपतकालीन कायक संचालन केन्द्र,

सुचना तथा

स्वास््य कायाकलय, स्थानीय संचार

जनचेतना

माध्यमहरु।

सुचना व्यवस्थापन

स्थानीय आपतकाललन कायकसञ्चालन केन्द्र।

नगरभरी

एम्बुलेन्स उपलब्ध भएका सरकारी र प्राइभेट

नगरभरी

एम्वुलेन्स सेवा

नगरभरी

संस्थाहरु।

१४ राजापरु नगरपाललकामा रहे का अगव
ु ा सदस्य हरूको वववरण
क्र.सं.

स्थानीय तहमा रहे का नेतत्ृ व गने

सम्पकक व्यम्क्त

फोन मोबाईल

तनकायहरु
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१५ लशतलहरवाट जोखिम न्यतू नकरण गने पव
ू क तयारीहरु
क) राजापुर नगरपाशलका र वडा ववपद् व्यवमथापन सशितत िार्यत गने :
जािो यामको लाधग समयमै न्यानो कपिाको जोहो गरौ।

लशतलहरको समयमा घर बाहहर िुल्ला स्थानमा धेरै समय नववताऔ।
रातको समयमा न्यानो लसरक, कम्मल जस्ता ओड्ने प्रयोग गरौ।

लशतलहर चलेको समयमा आगो तापेर शरीरलाई न्यानो रािौ, छाती र टाउकोलाई ववशेर् गरे र धचसोवाट
जोगाऔ।
धचसोको समयमा शरीरलाई चाहहने आवश्यक िानेकुरा र पयाकप्तमात्रामा तातो िाने झोलललो िानेकुराहरु
िाने गरौ।

शितलहर आकस्मिक योजना, राजापरु नगरपाशलका-२०७७

१५

बालबाललका, वद्
ृ धवद्
ृ धा, गभकवती महहला तथा ववरामीहरुको हे रचाहमा ववशेर् सतककता अपनाउऔ,
बालबाललकाहरुलाई न्यानो अवस्थामा राख्ने व्यवस्था लमलाऔ।

लशतलहर चलेको बेलामा घरे लु पशुपंक्षीलाई सकेसम्म िुल्ला स्थानमा चराउन नलैजाने व्यवस्था लमलाऔ,
गोठ अथवा टहरामै रािेर प्रयाकप्त घाँस, पराल र दाना हदने व्यवस्था लमलाऔ।

धचसोको कारण ववरामी भएमा तत्कालै नम्जकको स्वास््य चौकी वा अस्पतालमा तरु
ु न्त उपचारको लाधग
व्यवस्था लमलाऔ।

धचसो मौसममा Covid-19 को सक्रमण बढी हुने हुदा स्वास््य सम्बम्न्ध मापदण्ि अपनाउने गरौ।
धचसोका कारण पुशुपंक्षी ववरामी भएमा नम्जकैको पशु धचक्रकत्सालयमा तुरुन्तै सम्पकक गरी और्धी उपचार
गने व्यवस्था लमलाऔ।

कोठा लभत्र आगो वाली तातो पादाक प्रयाकप्त भेम्ण्टलेशनको व्यवस्था लमलाउने गरौ।
स्कुले ववद्याथीहरूको पठनपाठनलाई संचालन गने क्रममा सकेसम्म तातो कोठा बनाई ववद्याथीहरूको
पठनपाठनलाई संचालन गने र गराउने।

स्कुले बबद्याथीहरुलाई न्यानो कपिा लगाई स्कूल जान को लाधग जानकारीमुलक सन्दे शहरु प्रभा गने।
ि)

सम्वम्न्धत क्षेत्रगत अगुवा तनकायले प्रचार प्रसारका लाधग उपयुक्त सामाग्रीहरु तयार गरी मातहतका

तनकायहरुलाई पररचालन गने।

ग ) लशतलहरको प्रभाव न्यून गनक नगर र विा स्तरीय ववपद् व्यवस्थाप सलमततहरुले जोखिममा रहे का ववपन्न
तथा गरीव पररवारहरुको पहहचान गरी ववपद् व्यवस्थापन सलमतत, नेपाल रे िक्रस सोसाइटी तथा अन्य सहयोगी
सस्थाहरुको समन्वयमा पयाकप्त मात्रामा इन्धन, दाउरा तथा न्यानो कपिा लगायत कम्बलहरु ववतरणको
व्यवस्था लमलाउने।
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