
वप  लेखाजोखा मागदशन-२०७२ 

को  

ारि भक तु लेखाजोखा [Initial Rapid Assessment (IRA)] ख ड 

( थम सशंोधन, २०७८) 

सशंोधन नणय म तः २०७८।०३।०२ 

 

१. पृ ठभू म 

वप  प चात भा वत े मा मु य पले के क त त भएको छ ? क तो क समको त का लन खोज, 

उ दार मताको आव यकता पछ र के क ता राहतका कायह  गनपुछ भनेर थलगत पमा आँकलन गर   
ारि भक त या कको तु तवाट सम  तकायमा तु त सहयोग पयुाउने काय ारि भक तु लखेाजोखा 

(Initial Rapid Assessment) हो । वप  लेखाजोखा मागदशन-२०७२ ल े वप  प चातको लखेाजोखाको प हलो 
चरण अ तगत ारि भक तु लखेाजोखा (Initial Rapid Assessment) ख डलाई समेटेको छ । खास गर  
२०७२ को वनाशकार  गोरखा भकू प, २०७४ को तराई बाढ , २०७५ को बारा-पसा च वात र अ य केह  
वप का घटनाह  प चात यस मागदशन अनसुार त का लन ग रएका त आँकलनको ारि भक यासह ल े
केह  पाठह  सकाएका छन ्।  

नेपालको वतमान सं वधान जार  भए प चात प रव तत शासक य णाल  अनु प वप  यव थापनको 
िज मेवार  र दायरा फरक भएका छन ्। राि य वप  जो खम यनूीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७४ ले 
वप  भा वतको प हचान तथा तर नधारणको िज मा थानीय वप  यव थापन स म तलाई दएको 
छ भने त या क सकंलन तथा सचूना णाल को वकास र स चालनको यव था मलाउने काय सघं, देश 
र थानीय गर  तीनवटै तहका स म तह को िज मेवार  तोकेको छ ।  

राि य वप  तकाय कायढाँचा, २०७० ( थम सशंोधन २०७५) ले वप  पवूतयार  र वप प छको खोज 
उ दार र राहतका कामलाई यवि थत तु याउन िज मवेार  बाँडफाँड गन र सम वयलाई भावकार  बनाउन 
प ट यव था गरेको छ । यस अ तगत घटना घटेको २४ घ टा भ  वप  भा वतको तको ारि भक 
व पको तु लखेाजोखा गनपुन हु छ । जसको नेतृ व तथा िज मेवार  थानीय वप  यव थापन स म त, 

िज ला वप  यव थापन स म त र नेपाल रेड स सोसाइट ले गनपुन उ लखे ग रएको छ । यसगैर  वप  
पवूतयार  तथा तकाय मागदशन, २०६७  (प हलो सशंोधन २०७५) ले िज ला त रय योजना तयार गदा 



योजना भ  ारि भक लखेाजोखाको ला ग फाराम र ा प  समेत उ लखे गर  पवूतयार  गनपुन कुरा 
उ लेख गरेको छ ।  

यसथ, उपरो त स दभ तथा समसामयीक सकाईह लाई समावेश गर  वत फूत र सहज त रकाल ेत काल ै
तु लेखाजोखा गन स कयोस ्भ ने उ दे यल े वप  जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७४ को 

दफा ४८ ले दएको अ धकार योग गर  कायकार  स म तले वप  लखेाजोखा मागदशनको ारि भक तु 
लेखाजोखा ख डमा आव यक सशंोधन गर  देहाय अनसुार कायम गरेको छ । 

२. ारि भक तु लखेाजोखा (Initial Rapid Assessment) को कृया मक ववरण 

ारि भक तु लेखाजोखा वप को २४ घ टा भ  ग रस नु पनछ । यसले भा वत समुदायको 
जीवन र ाको ला ग त काल न आव यकताको प हचान र तकायको ला ग ारि भक त यांकह  
दान गदछ । ा त त या कबाट तकायमा ाथ मकता दनुपन वषयगत े को प हचान गन 

म दत पु दछ । जुनसुकै खालको वप को ला ग प न यो कृया र फाराम योग गन स कनेछ 
ज तैः वाढ , प हरो, डुवान, आगोलागी, भूक प आ द ।  ारि भक तु लेखाजोखाको या मक 
ववरण न न अनुसार ता लकामा तुत ग रएको छः 

अवयव ववरण 
उ य वा 
कारण  

त का लन अव थाको अवलोकन गर  वप  भा वत समुदायको अव थाको 
जानकार  लई को यि त कन बढ  खतरामा छन ्भ ने कुराको प हचान गर  
जीवन र ाको काय गन । वप को वतमान अव था र नकट भ व यमा वप बाट 
आउन स ने दु प रणाम समेत देखाउन । 

नकाय र 
टोल   

वडाअ य  वा वडाका त न ध, नेपाल हर  र नेपाल रेड सका त न ध हुनेछन ्
। थानीयतहका त न धले टोल को नेतृ व गनछन ्।  

टोल  गठन र 
सम वय 

थानीय वप  यव थापन स म तले येक वडामा कि तमा एक वटा ारि भक 
तु लेखाजोखा टोल  (IRA Team) अ म गठन गर  सद यलाई जानकार  गराउनु 

पनछ । वप का समयमा कुनै सद य उपल ध हुन नसकेमा वैकि पक यव था 
थानीय तहले मलाउनु पछ । यस कायको सम वय तथा सहिजकरण िज ला, 
देश तथा राि य आप काल न कायस चालन के ले गनछन ्। 

समय वप को घटना हुनासाथ ारि भक चरणमा तु लेखाजोखा ग र छ । सामा यतया 
वप को घटना थाहा पाउनासाथ शु  गर  स पूण कृयाह  २४ घ टा भ  ग रस नु 
पनछ । वप  पूवसूचना णाल लाई आधार मानेर वप को संभावनालाई बुझरे 
टोल ले अ म तयार  गनु उपयु त हुनेछ । 



व ध यि तगत तथा समूह अ तवाता, वपद भा वत े को अवलोकन र मुख 
जानकारसँगको अ तवाता, वतीय ोत समेत योग गर  व लेषण गन स क छ। 

स दभ एउटा वडा र एउटा घटनाको ला ग एउटा फाराम भनुपन हु छ । सबै स दभ तथा 
सबै थान वा े ह मा गनु पदछ । तर ारि भक तु लेखाजोखा नावल  
समय सापे  अनुभव एवं सकाईका आधारमा प रमाजन गन स कने छ । 

े  सामा यतया १० घरप रवार र बढ  भा वत भएको थानमा यो लेखाजोखा 
गनुपनछ । सो भ दा कम भाव े मा प न तु लेखाजोखा गन स क छ । 

यव थापक य 
िज मेवार  

ारि भक यव थापनको िज मेवार  थानीय तहको हुनेछ । वप को कृ त र 
भाव अनुसार थानीय तहलाई देश तथा संघीय नकायह ले सहयोग गनछन ्। 

यस कायको यव थापन सहायक सं थाको पमा नेपाल रेड स सोसाइट  वा अ य 
सं थाह ले काय गन स नेछन ्। 

त या क 
सं ेशण  

त या क स कलनलाई भावकार  तु वनाउन स भव भएस म मोवाइल 
अि लकेसन वा नवीन व धह  योग गर  सकं लत त या क वतः पमा 
आपतका लन कायस चालन के ह , स बि धत नकाय तथा पदा धकार ह ले 
सूचना पाउन म ने यव था मलाउनु पनछ । 
ारि भक तु लेखाजोखा टोल ले या वल त रकाले ववरण संकलन गरेकोमा 

फाराममा स ह गर  थानीय तहमा तथा स बि धत नकायमा वुझाउनु पनछ । 
थानीय तह वा थानीय वप  यव थापन स मतले त या क अनुसार 
तकायलाई तु वनाउनकुा साथै आव यकता अनुसार सहकाय गनुपछ । िज ला 
शासन कायालय तथा सुर ा नकायह ले टोल वाट सोझै सूचना लई प रचा लत 

हुन स नेछन ्।  
सूचना सावज नक गदा एक पता र सूचनाको भावलाई यानमा राखेर सूचना 
अ धकार  वा िज मेवार पदा धकार ले मा  सावज नक गनुपनछ । कानून वमोिजम 
गो य रा पुन सूचनाह  सावज नक गनु हँुदैन । 

यो लेखाजोखा स ब धी नावल  अनुसूची १ बमोिजमको हुनेछ । 

३. िज ला तरमा लखेाजोखा सम वय टोल - Assessment Coordination Team(ACT) 

को गठन र सम वय 

वप का घटनाले बहुपा लका वा ठूलो े  भा वत भएमा वप  प चातको लेखाजोखाको कायमा 
मागदशन, सम वय र एक पताका ला ग िज ला तरमा लेखाजोखा सम वय टोल  ACT गठन 
गनुपनछ । उ त सम वय टोल सँग थानीय लेखजोखा टोल ले सम वय गनु पनछ । 



िज ला  सम वय टोल मा न न सद यह  हुनेछन-् 

 १. मुख िज ला अ धकार ले तोकेको अ धकृत 

 २. लेखाजोखा सम वय स ब धी ता लम ा त यि त वा पदा धकार    

िज लामा ता लम ा त यि त वा पदा धकार  कोह  प न नभएमा  मुख िज ला अ धकार ले 
मा थ लो नकायसँग सम वय गर  अ य वाट काजमा खटाइ दन अनुरोध गनु पनछ । ता लम 
ा त जनशि तको ववरण राि य वप  जो खम यूनीकरण तथा यव थापन ा धकरणले 

अ याव धक गनु गराउनु पनछ । 

४. फाराममा योग हुने मु य श दावल  र योग 

ारि भक तु लेखाजोखा कायका ला ग योग हुने फारमामा रहेका न न श दावल लाई न न 
अनुसार वुझी ववरण भनुपनछः 

मतृक सं या: नेपाल हर सँग सम वय गर  पु ट  भए अनुसारको सं या ।  

बेप ा सं याः वप  थलवाट वप  प चात स पकमा नआएका वा हराइरहेका यि तह  
। 

अ यः फारामको ल ग जनाउने ठाउँमा अ य भ ने श दले ते ो ल गीलाई जनाउँछ ।  

भा वतः ारि भक तु लेखाजोखा कायका ला ग भा वत प रवार भ नाले वप ले कसैको 
जीउ यानमा त पुगेको वा धन स प त य  पमा त पुयाई य  भा वत यि त 
वा घरप रवारलाई जनाउँछ । 

व था पतः वप को कारणले भौ तक वा मान सक पमा असर गर  सा वकको बसोवास 
थानवाट अ य  बसोवास गन बा य भएका यि त तथा प रवारह  भ न ेवु नुपछ । 

आं शक तः भा वतको घर तथा धन स प मा आं शक पमा त भई ममत सुधार 
गर  सोह  थानमा बसोवास गन स ने घर प रवारह  । 

पूण तः वप को कारणले भौ तक पमा घर तथा स प ह  पूण पमा त भई आ नो 
घरमा ब न नस ने अव थामा रहेका घरप रवारह  । 



थप ट पणी (Additional Observations): त या क फारामले समे न नसकेको तर तकाय  
स चालनमा मह वपूण हुन स ने थप सूचनाह  । 

 

५. ारि भक तु लखेाजोखा स ब धी काय गदा यान दनपुन कुराह  

१) लेखाजोखा गन टोल ह को गठन गर  नामावल  तयार गर  अ याव धक गन काय 
पूवतयार को पमा गनुपछ । यसर  वडा वा व ती तरमा गठन भएका टोल ह को पा लका 
तर य नामावल  िज ला शासन कायालयमा जानकार  गराउनुका साथ ैआ नो वेबसाइटमा 

प न रा पुछ ।  

२) एउटा घटना वा एउटा वडाको ला ग एउटा लेखाजोखा फारामको योग गनुपछ । 

३) टोल ले ा त गरेको सूचनामा व वधा भएमा टोल ले छलफल गर  भरसक यथाथ हुने 
गर  ववरण अनुमान गनुपछ । 

४) टोल ले अनाव यक र अस बि धत े को ववरण भनु हँुदैन । 

५) टोल ले मानवता, न प ता, तट थता र पारद शताका स धा तमा रहेर काय गनपुछ 
। 

६) फाराममा उ ले खत वक प बाहेक अ य कुरा भनुपन भए टोल ले भन स नेछ । 

६. नवीन व ध योग स व धी यव था 

अनुसूची-१ वमोिजमको ववरण संकलनको ला ग मोवाइल अि लकेसन लगायतका नवीन व धह  
योग गन स कनेछ । य तो व धको वकास र योगमा थानीय, देश तथा संघीय तरवाट 
ोत र साधनको दोहोरो भार नहुने गर  एक कृत णाल  वकास गन जोड दनुपनछ ।  

७. सम वय तथा सहिजकरणः 

ारि भक तु लेखाजोखा मागदशनको सामा य टु  सुधार लगायत काया वयनको राि य तरवाट 
सम वय, सहिजकरण तथा सहकायको काय राि य वप  जो खम यूनीकरण तथा यव थापन 
धकरणले गनछ ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

k|f/lDes b'|t n]vfhf]vf kmf/fd  

Initial Rapid Assessment Form (IRA)  

वप  लेखाजोखा मागदशन, २०७२ ( थम संशोधन, २०७८) सँग स बि धत 

 

!= 36gf:ynsf] hfgsf/L 
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j8f gDa/ M 6f]n M ;"rgf ;+sng ldlt (ut]÷dlxgf÷;fn): 

 

@= 36gf:ynsf] j:t'l:ylt 
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अनुसूची- १ 
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3/w'/L ;+Vof_ M  
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jfnjflnsf  M jfnjflnsf M jfnjflnsf M 

cGo  M cGo M cGo M 

hDdf M hDdf M hDdf M 

 

vf]h tyf p¢f/sf] 

cj:yf  

 eO/x]sf]           p¢f/ ;+Vof 

 gePsf] 

lj:yflktx? xfn al;/x]sf] 

7fFp÷;+/rgf 
 dfgjLo ;xfotf:ynM     ;++Vof 

 ;fd'bflos v'nf:yfgM     ;++Vof 

 ljBfnoM     ;++Vof =========== 

 ;fj{hlgs ejg  ;++Vof =========== 

 ;8s 5]p jf ;8s dfly     

;++Vof =========== 

 jg If]qM ;++Vof =========== 

 cfkmGt/l5d]sLM ;++Vof ====  

cGo -pNn]v ug]{_ ;++Vof =========== 

 

 



 

clxn] k|efljt 

:yfg;Dd 

cfjt–hfjtsf] 

cj:yf 

 l7s 5 

 sl7g 5 

 jGb 5 

;fdfGo 

cj:yfdf 

oftfoft ;]jfsf] 

kx'Fr  

  5 

 5}g 

 

 

;jf/L 

;fWfg÷oftfoft 

;]jf 

 cj?å 

ePsf] 

 cj?å 

gePsf] 

 

glhs} rfn' x]nLKof8sf] cj:yf 

 rfn' 

 cj?¢ 

 5}g 

 

 

;+rf/ ;]jf 

 

 cj?å ePsf]  

 cj?4 gePsf] 

ljw't ;]jf pknAw 

 

 cj?4 ePsf] 

 cj?4 gePsf] 

k|efljt kl/jf/sf] 

;+lrt vfB ;fdu|L 

  Iflt ePsf]  -3/w'/L ;+Vof =========_ 

 Iflt gePsf] -3/w'/L ;+Vof =========_ 



:jf:Yy ;]jf  ;~rfngdf ePsf] -;+Vof =======_ 

 ;~rfngdf gePsf]  -;+Vof======_ 

tTsfn pkrf/sf nflu :yfgfGt/0f ug'{kg]{ 

ePdf, ;+VofM ===== 

;~rflnt :jf:Yo 

;]jfsf]nflu 

cfjZos cf}ifwL  

 pknJw 5 

 pknJw 5}g 

laBfno  ;~rfngdf ePsf]  -;+Vof_ 

 ;~rfngdf gePsf] -;+Vof_   

k|efljt ljBfyL{x?sf] ;+Vof =============== 

Vffg]kfgLsf] cfk"tL{  ;'rf? -kof{Kt_ -;+VofM ===_ 

 ckl/ofK{t -;+VofM ===_ 

 k|efljt w/w'/L ;+VofM === 

ef}lts ;+/rgf  

lghL 3/  k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 

 cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 

;/sf/L sfof{no ÷ 

ejg 

 k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 

 cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 



;fd'bflos ejg  k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 

 cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 

s[lif afnLsf] Iflt   Iflt  -cg'dflgt If]qkmn =========== -lj3f 

. /f]kgL 

kz' rf}kfof Iflt   -cg'dflgt ;+Vof=========== _ 

k+IfL Iflt   -cg'dflgt ;+Vof=========== _ 

cGo Iflt   k"0f{ Iflt  -;+Vof ===========_ 

 cflz+s Iflt  -;+Vof ===========_ 

 

 

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] cj:yf s:tf] 5 <  ;fdfGo 5 

 dxfdf/Lsf] ;+efjgf 5 

zf}rfnosf] Joj:yf 5 <  ;fdfGo  

 yk Joj:yf ug'{k5{  -3/w'/L ;+Vof 

======_ 

 

 

ljz]if cfjZostf (Special Requrement) ePsf k|efljtx?sf] cg'dflgt ;+Vof 

Ufej{tL tyf ;'Ts]/L dlxnfx?sf] nflu cfjZos 
;fdu|Lx? -dof{bf ;fdu|L -Dignity kit_  

 cfjZos ePsf]  cfjZos 



cGo ;]jf cfjZos==================================== gePsf]  

    cfjZos eP cg'dflgt 

;+Vof============== 

% jif{;Ddsf afnaflnsfsf] nflu cfjZos 
kf}li6s cfxf/f tyf ;fdu|Lx? 

 cfjZos ePsf]            

cfjZos gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt 

;+Vof=================== 

% jif{ eGbf dflysf afnaflnsfsf] nflu 
cfjZos ;fdu|Lx? –     -h:t} z}lIfs tyf 

jfnd}qL :Yfn -Child friendly space_ 

 cfjZos ePsf]            

cfjZos gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt 

;+Vof=================== 

Ho]i7 gful/sx?sf nflu cfjZos ;xof]u  cfjZos ePsf]            

cfjZos gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt 

;+Vof=================== 

ckf+utf ePsfx?sf nflu cfjZos ;xof]u  cfjZos ePsf]            

cfjZos gePsf]   

    cfjZos eP cg'dflgt 

;+Vof=================== 

c;xfo÷czQm lj/fdLsf] ;+VofM 

========================== 

 



 

 

#= xfn;Dd ePsf] /fxt ljt/0fsf] cj:yf 

/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–

;+:yf÷lgsfosf] gfd M 

 

/fxt ljt/0f ul/Psf ;fdu|Lx?sf] gfd / 

kl/df0f -kfn, lqkfn, rfdn, sk8f, 

ef8fs'8f cflb_ 

 

gub÷/fxt ljt/0f ug]{ tx÷;+3–

;+:yf÷lgsfosf] gfd M 

 

/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ kfpg] kl/jf/ 

;+Vof M 

 

/fxt -gub÷/fxt ;fdu|L_ gkfPsf 

k|efljt kl/jf/ ;+Vof M 

 

$= tTsfn ug'{kg]{  

:yfgfGt/0f ug{  cfjZos kg]{    ;+Vof 

========== 

 cfjZos gkg]{ 

 

vfB tyf u}/vfB ;fdfu|L  kl/jf/ -Family_ 6]G6 

kl/jf/ ;+Vof====== 

 vfBfGg -bfn, rfdn, 

g"g, t]n_ 



 lqkfn ;+Vof===== 

 u'Gb|L -Dof6]«;_  ;+Vof======== 

 P-Foam - ;+Vof======== 

 sDjn ;+Vof==== 

 sk8f ;+Vof===== 

 ef8fs'F8f ;+Vof====== 

 Hygiene Kit  

-;+Vof============_ 

 rkL{ -;+Vof============_ 

kl/df0f===============slt 

hgf 

 tof/L vfgf -bfndf]7, 

lrp/f, e'hf, rfprfp, 

lj:s'6_ slthgf ==== 

 lkpg] kfgL============ 

 cGo============== 

 

Kf|efljt If]qdf s'g} cjfl~5t ultljlw 

  

 ePsf]               

 gePsf]  

 eP k|efljt JolQmsf] cg'dflgt 

;+Vof 

nl}Ís lx+;f, of}g lx+;f  ePsf]               

 gePsf]  

 eP k|efljt JolQmsf] cg'dflgt 

;+Vof 

rf]/L, n'6kf6_  ePsf]               

 gePsf]  



 eP k|efljt JolQmsf] cg'dflgt 

;+Vof 

/fxtsfnflu gub ;xof]u ug{ pko'Qm cj:yf   5               

 5}g  

/fxtsf nflu gub ;xof]u ug{ pko'Qm cj:yf   5               

 5}g  

 

%=;"rgf ;+snsx?sf] ljj/0f  

 

qm=;+= Gffd, y/ M kb 

÷;+:yf M 

;Dks{ 

gDa/ M 

;"rgf ;+sng 

u/]sf] ;dofjlw  -

ldlt / ;do_ 

x:tfIf/ 

!= 6f]nL k|d'v     

@= ;b:o     

#= ;b:o     

 

6f]nLsf] yk l6Kk0fL  (Additional Observations): 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

।।ध यवाद ।। 


