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भकू�प �भा�वत ��ेमा ख�टन ेटोल�को संि�� काय��व�ध,२०७२ 

 

१. प�ृभ�ूम 

 

 �म�त 2072 वैशाख १२ गते र �यसप�छ �व�भ� �म�त एवम ् समयमा गएको भकू�पबाट 

�भा�वत भएका संकट��त िज�लाह�मा अ�त �भा�वत/�भा�वत (पचह�र ��तशत र पचास 

��तशतभ�दा मा�थ ��त भएका) गाउँ �वकास स�म�त र नगरपा�लकाह�मा राहत �वतरण,  

पनुवा�स एवम ्पनु�था�पना लगायत �वप�प�ातको आव�यकता मू�या�न (Post Disaster Need 

Assessment) का काय�ह� गन� समते �ा�व�धकस�हतको एक एक वटा टोल� खटाउने �यव�था 

गन� आव�यक भएको स�दभ�मा यो काय��व�ध तयार ग�रएको छ।  

 

२. टोल� गठनको उ��ेय 

 क) भूक�प पी�डतह�को सूचना संकलन गर� त�काल राहत उपल�ध गराउने/गराउन सहयोग 

प�ु याउन े। 

 ख) भूक�प पी�डतह�को बसोबासलाई �यवि�थत �पमा (एक�कृत बसोबासको अवधारणालाई 

समेत म�यनजर गर�) �थानीय �तरको एक�कृत पनुवा�स योजना (Integrated 

Resettlement Plan) बनाउन सहयोग प�ु याउने । 

 ग) भूक�पबाट ��त��त साब�ज�नक संरचनाह�को �नर��ण गर� �योग गन� स�कन ेनस�कन े

त�कालै �न�य�ल गर� �योग वा पनु�न�मा�ण गन� सहयोग प�ु याउने ।  

 घ) �वप�प�ातको आव�यकता मू�या�न (Post Disaster Need Assessment) गर� सो 

अन�ुप भौ�तक संरचना �नमा�ण लगायतका स�पूण� �नमा�ण काय�ह� गन� सहयोग  

प�ु याउन े।  

 

३. टोल�को संरचना  

 भकू�पबाट �भा�वत �े� एवम ् जनतालाई राहत, पनुवा�स एवम ् पनु�था�पना काय�मा �थानीय 

�तरमा आव�यक सहयोग प�ु याउन देहाय बमोिजमको टोल� गठन गन� र उ� टोल�लाई 

त�काल ै �भा�वत �े�मा खटाउन े �यव�था सामा�य �शासन म��ालयले स�बि�धत 

म��ालयह�सँग सम�वय गर� �मलाउन े। 

 क) उपसिचव /शाखा अ�धकृत/�व�ालय �न�र�क  १ 

 ख) �स�भल इि�ज�नयर/सबईि�ज�नयर    १ 

 ग) सहायक�तर नायव स�ुवा/ख�रदार    1 

 घ) स�बि�धत गा.�व.स.को सिचव/नगरपा�लका वडा सिचव/�ा�व�धक सहायक १ 

 ङ) काया�लय सहयोगी    1 

  ज�मा    ५ जना 
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 �करण ३ बमोिजम गठन हनु े टोल�को संयोजक खटाइएको म�य सबैभ�दा ब�र� नेपाल 

सरकारको �थायी कम�चार� हुनेछ । �करण ३ को (घ) र (ङ) अ�तग�त ख�टने कम�चार� 

स�बि�धत गा.�व.स. /नगरपा�लकाका कम�चार� न ैहनुेछन ्।  

 

४. टोल�को काम कत��य 

 �मखु िज�ला अ�धकार�को ��य� �नय��ण र �नद�शनमा रह� भूक�प �भा�वत �े�मा ख�टन े

टोल�को काम, कत��य र िज�मेवार� देहायबमोिजम हनेुछ ।  

 क) �वप� प�ातको ��तको �ववरण संकलन गन� (�वीकृत फम�ट अनसुार)।  

 ख) आव�यक राहत (खा� तथा गैरखा� साम�ी) आव�यकताको आकँलन गन� ।  

 ग) राहत �वतरण गन� / �वतरणमा सहयोग प�ु याउने ।  

 घ) भूक�पबाट �व�था�पत प�रवारलाई सरुि�त अ�थायी िश�वर �थापना गर� अ�थायी �पमा 

बसोबास गराउने । अ�थायी िश�वरको ला�ग पाल उपल�ध नभएमा �थानीय �ोत 

साधनको �योग गरेर िश�वर �थापना गन� सहयोग प�ु याउने । 

 ङ) भकु�पबाट ��त��त भएका �नजी तथा सरकार� भवनह�को �नर��ण गर� ब�न यो�य भए 

नभएको य�कन गन� ।  

 च) भूक�प �भा�वतह�को पनुवा�सको ला�ग एक�कृत पनुवा�स योजना (Integrated 

Resettlement Plan) तजु�मा एवम ्काया��वनमा सहयोग प�ु याउने।  

 च) �वप�प�ातको आव�यकता मू�या�न (Post Disaster Assessment) गर� सो अन�ुप भौ�तक 

योजना, बाटो, �व�ालय, �वा��य चौक�, व�ती �थाना�तरण वा व�ती एक�कृत गन� योजना 

लगायतका सबै काय� गन�।  

 

५. बजेट �यव�था 

 क) टोल�मा ख�टने कम�चार�ह�ले तो�कएको अव�धस�म �नयमानसुार दै�नक तथा �मण भ�ा 

�ा� गन�गर� काजमा खटाइनेछ । यसर� ख�टने कम�चार�लाई दै�नक �मणभ�ा स�बि�धत 

काया�लयले उपल�ध गराउनछे ।  

 ख) टोल�को काय�स�ालनको ला�ग एकम�ु २५०००।- (प�चीस हजार) �व�वध खच�को 

�पमा उपल�ध गराइनेछ । उ� रकम स�बि�धत िज�ला �वकास स�म�तले जनुसकैु 

रकमबाट (प�छ सोधभना� गन� गर�) उपल�ध गराउन ेछ । 

 ग) टोल�को ला�ग आव�यक पन� पाल, �या�ेस, ि�ल�प� �याग एवम ्  टच� लाईट स�बि�धत 

कम�चार� आफ� ले ख�रद गर� लैजान े र सोको भ�ुानी स�बि�धत काया�लयले उपल�ध 

गराउन ेछ ।  

     घ)  �मण खच� �नयमावल�, २०६४ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न भूक�प प�छको 

राहत तथा उ�ार काय�मा ख�टन े कम�चार�ह�लाई ७ �दनभ�दा बढ� काज ख�टए प�न 

�नजह� ख�टएको अव�धस�म पूरा दै�नक �मणभ�ा उपल�ध गराइनेछ ।  
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६. सम�वय 

 भकू�प �भा�वत �े�मा ख�टन ेटोल�ले आ�नो काम, कत��य र िज�मवेार�लाई �भावकार� �पमा 

स�प� गन� देहायका �नकाय/पदा�धकार�ह�सँग आव�यक सम�वय गर� काय� गनु� पन� छ : 

 क) िज�ला दैवी�कोप उ�ार स�म�त 

 ख) िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय  

 ग) िज�ला �ा�व�धक काया�लय 

 घ) िज�ला �वा��य काया�लय 

 ङ) िज�ला िश�ा काया�लय 

 च) सहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण भवन �ड�भजन काया�लय 

 छ) राजनी�तक दलका  �थानीय ��त�न�धह� 

     ज)  नाग�रक समाजका ��त�न�धह� 

 झ)  शहर� �वकास म��ालयबाट ख�टएको िश�वर �नमा�ण तथा �यव�थापन र खानेपानी �वतरण 

र सरसफाइ �यव�थापन टोल� 

     ञ) उ�लेिखत वाहेक आव�यकता अनसुार अ�य काया�लय तथा संघ सं�था तथा  

पदा�धकार�ह� ।  

 

७. टोल�को सरु�ा �यव�था 

     टोल�मा ख�टन ेकम�चार�क� सरु�ा �यव�थाको स�पूण� िज�मवेार� नेपाल �हर�ले गन� । यसका 

ला�ग स�वि�धत गा.�व.स. मा �हर� इकाइ भए सोह� इकाइले सरु�ा �दान गन� । �हर� इकाइ 

नभएका गा.�व.स. ह�मा एक चारको �हर� टोल� खटाइ आव�यक सरु�ा �यव�था 

गहृम��ालयले नेपाल �हर�लाई आव�यक �नद�शन �दनछे ।  

 

८. अनगुमन �यव�था 

 टोल�ले गरेको कामको �नय�मत अनगुमन गन� काय� िज�ला दैवी�कोप उ�ार स�म�तले गन�छ । 

िज�ला�भ� टोल�ले स�पादन गरेको कामको ��तवेदन �मखु िज�ला अ�धकार�ले सा�ा�हक 

�पमा म�ुय सिचवको सिचवालय र गहृ म��ालयमा गनु�पन�छ ।  

 

९. समयाव�ध 

 टोल�को काया�व�ध १ म�हनाको हनुेछ । टोल�ले आफुले स�पादन गरेको कामको �ववरण 

िज�ला दैवी�कोप उ�ार स�म�त माफ� त गहृ म��ालय तथा �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयमा पेश गनु� पन�छ ।  
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१०. �न�कष� 

 सबै �े�को सहयोग �ा� गर� आफूलाई सिु�पएको िज�मेवार�लाई कुशलतापूव�क स�प� गर� 

भकू�पबाट �भा�वत समदुायलाई सहयोग प�ु याउन ुटोल�को िज�मेवार� हनुेछ । साथै टोल�को 

काय�मा सहयोग प�ु याउन सब ैसरोकारवाला �नकायह� तथा पदा�धकार�ह�को कत��य  हनुेछ । 
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अनुसूची -१  
नपेाल सरकार 

गृह म��ालय 
िज�ला �शासन काया�लय ‚ .......................  

भूक�पबाट भएको �ितको घरधुरीगत आधारभूत िववरण (�यि�गत) 

 

१.सूचना संकलकको िववरण : 
नाम‚ थर : फोन नं/मोबाइल : 
पद र काया�लय : िनरी�ण िमित : 
२. �ित भएको गा.िव.स./न.पा. : वडा नं : टोल : 

३. घरमूलीको नाम‚ थर : पेशा :  फोन नं/मोबाइल : 

प�रवार सं�या : मिहला :  पू�ष: बालब�चा : बष� र मिहना : 

४. मानवीय �ितको िबवरण: 
(क) मतृकको िववरण : 
िस.नं. नाम‚ थर उमेर प�ूष मिहला 

१)     
२)     
३)     
४)     
५)     

 ज�मा    
(ख) बेप�ा भएका �यि�को िववरण : 
िस.नं. नाम‚ थर उमेर प�ूष मिहला 

१)     
२)     
३)     

 ज�मा    

(ग) घाइत ेभएका �यि�को िववरण : 
िस.नं. नाम‚ थर  उमेर प�ूष मिहला चोटपटकको 

�कृित 
उपचार  
भएको  
�थान 

उपचाररत 
रहेको 
�थान 

१)        
२)        
३)        
४)        
५)        

 ज�मा       
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५. भौितक �ितको िववरण : 
५.१ घर तथा गोठमा भएको �ितको िववरण :  सं�या          क�ची  प�क�  

पूण� �ित               आंिशक �ित         सामा�य �ित     
क) अनमुािनत �ित रकम : ख) मम�त संभारको अनमुािनत लागत : 
५.२ चौपायाको म�ृय ु भैस�          गाई/गो�               खसी/बा�ा/भेडा                 सुगँरु/बगँुर               अ�य 

 अनमुािनत �ित रकम : 

५.३ खा�ा�न �ितको िववरण धान/चामल प�रमाण : 
…………………..               

गह�/ँमकै/कोदो प�रमाण : 
…………………………. 

अनमुािनत �ित रकम : 
……………………………… 

५.४ अ�य �ित   
 

६. हालस�म पाएको राहत िववरण 
नगद राहत 

......................................... 
खा� साम�ी 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

अखा� सामा�ी (ि�पाल, क�बल, औषधी,अ�य) 
........................... ........................... ........................... 
........................... ........................... ........................... 
........................... ........................... ........................... 

७. त�काल आव�यक साम�ी      
ि�पाल/टे�ट 

......................................... 
खा� साम�ी 

.............................. 
क�बल 

........................... 
औषधी 

............ 
भाडँाकँुडा 
............ 

अ�य 
................. 

८. �ित��त घर/गोठको फोटो : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
९. अ�य आव�यक कुराह� : 
 
 
 
१०.िबवरण संकलकको द�तखत: 
११. घरमूलीको द�तखत :  
 
 
 

�या�चे सहीछाप रोहवर (क�तीमा २ जना) : 
 नाम :                                           द�तखत : 
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cg';"rL–@ 

g]kfn ;/sf/, u[x dGqfno 

lhNnf k|zf;g sfof{no, ====================================lhNnf 

;/sf/L/;fj{hlgs ;+/rgfsf] Ifltsf] ljj/0f  

uflj; jf gu/kflnsfsf] gfdM  
;+/rgfsf] gfd pNn]v ubf{ ;fj{hlgs ;]jfsf ;/+rgfx?df h:t}M ljBfno, vfg]kfgL, ljB't, 6]lnkmf]g, l;+rfO{ cfbL pNn]v ug]{ ';/sf/L sfof{nox? Jff ;fj{hlgs ;]jfx? h:t}M 
:jf:Yo sfof{no jf ;/sf/L c:ktfn, lhNnf k|zf;g sf=, lhlj;, gu/kflnsf, k|x/L sf=, Onfsf jg sfof{no, s[lif ;]jf s]Gb|, a}+s jf ljQLo ;+:yf cfbLsf] :ki6 gfd pNn]v 
ug]{ . ;fy} c:ktfn, lzIf0f ;+:yf h:tf lghL If]qåf/f ;~rflnt ;fj{hlgs k|s[ltsf] ;]jf lbg] ;+:yfx?sf] ljj/0f 5'§} v'Ng] u/L b]xfosf] 9fFrfdf pNn]v ug]{ . 

 

 

s_ ;/sf/L 
 

qm=;  
;+/rgf 
/x]sf] 
j8f g+= 

;+/rgfsf] ljj/0f ;+/rgf Ifltsf] cj:yf 
cg'dflgt 
;]jfu|fxLsf] 
hg;+Vof 

cg'dflgt Iflt 
/sd ?= 

dd{t ;+ef/sf] 
cg'dflgt nfut 

s}lkmot 

 

lsl;d -gfd_ ;DalGwt sfof{no sRrL kSsL k"0f{ 
dd{t 
ug'{kg]{ 
cj:yf 

;fdfGo Iflt  
-dflg; a:g] 
;Sg] jf rfn' 
cj:yfdf_ 

      
 

                          

                          

  hDdf                       

v_ lghL – lghL If]qaf6 ;~rflnt -h:t} af]l8{Ë :s'n, a}+s, :jf:Yo ;+:yf cfbL_sf] ljj/0f 

qm=;  
;+/rgf 
/x]sf] 
j8f g+= 

;+/rgfsf] ljj/0f ;+/rgf Ifltsf] cj:yf 
cg'dflgt 
;]jfu|fxLsf] 
hg;+Vof 

cg'dflgt Iflt 
/sd ?= 

dd{t ;+ef/sf] 
cg'dflgt nfut 

s}lkmot 

 

lsl;d -gfd_ ;DalGwt sfof{no sRrL kSsL k"0f{ 
dd{t 
ug'{kg]{ 
cj:yf 

;fdfGo Iflt  
-dflg; a:g] 
;Sg] jf rfn' 
cj:yfdf_ 

      
 

                          
 

                          

  hDdf                       
 


