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पररच्छेिः एक 

पररचय 

१.१ नपेालमा विपद् जोखिमको अिस्था 
प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा िषेनी वितभन्न विपद्जन्य घटनाहरूबाट जनधनको 
क्षति भैरहेको छ। विपद् सम्बन्धी िथ्याङ्क अनजसार सडक िथा अन्य िजघयटना बाहेकका प्राकृतिक िथा 
गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट वि.सं. २०२८ िेखि २०७२ सम्मको अितधमा िावषयक औसि ९०० जनाको 
मतृ्यज हजने गरेको छ। साथै, यसबाट िषेनी औसि १८०० भन्िा बढी मातनसहरू घाइिे र ३०,००० 
भन्िा बढी घरपररिार प्रभाविि हजने गरेका छन।् 

नेपालमा िषेनी कररब १०,००० सडक िजघयटना हजने गरेको र यस्िा घटनाबाट िावषयक औसि २,००० 
जनाको मतृ्यज र कररब १३,००० व्यखिहरू घाइिे हजने गरेका छन।् यसरी विपद्जन्य घटनाहरूबाट 
िषेनी ठूलो मारामा जनधनको क्षति र विकासका पूिायधारहरूमा हानी-नोक्सानी हजने िथा आम जनिाको 
आधारभिू सेिा साथै जीविकोपाजयनमा समेि प्रतिकूल असर पने गरेको छ। 

विपद्जन्य घटनाबाट हजने यस्िा क्षतिलाई न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनय नेपाल सरकारले वितभन्न 
नीतिगि, कानूनी र संस्थागि व्यिस्था गरेको छ। यसै व्यिस्था अनजरूप ियार भएको विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजना (सन ्२०१८-२०३०) मा नेपालको वहमाली, पहाडी िथा िराई 
क्षेरमा वितभन्न वकतसमका प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम रहेको उल्लेि छ। जलिायज 
पररिियन िथा भौगतभयक, सामाखजक, आतथयक गतिवितधका कारण आगामी दिनमा विपद्जन्य घटनाबाट 
हजने हानी-नोक्सानी झनै बढ्न सक्ने िेखिन्छ। यस्िा जोखिमहरू न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनय नेपाल 
सरकारको एकल प्रयासले मार सम्भि नभएको हजुँिा यस विषयमा राविय, प्रिेर् एिम ्स्थानीय स्िरमा 
समेि योजनािद्ध एकीकृि प्रयासको आिश्यकिा रहेको छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापनसुँग सम्बखन्धि स्थानगि आिश्यकिाको आधारमा वियाकलापहरू िय गनजय पने हजुँिा हरेक 
गाउुँपातलका िथा नगरपातलकाले यस्िो रणनीतिक योजना ियार गरी कायायन्ियन गनजय पियछ।   

१.२ विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी संिैधातनक िथा कानूनी व्यिस्था 
नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) को प्राकृतिक स्रोिको संरक्षण, संिद्धयन र उपयोग सम्बन्धी राज्यका 
नीति अन्िगयि िण्ड (९) मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हजने जोखिम न्यूनीकरण गनय पूियसूचना, ियारी, 
उद्धार, राहि एिं पजनस्थायपना गने प्रािधान रहेको छ। संविधानले विपद् व्यिस्थापनलाई सङ्घ र प्रिेर्को 
साझा अतधकारको रूपमा अनजसूची-७मा, स्थानीय िहको अतधकारको रूपमा अनजसूची-८मा र सङ्घ, प्रिेर् 
र स्थानीय िहको साझा अतधकारको रूपमा अनजसूची-९मा समािेर् गरेको छ।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय नीति, २०७५ मा प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापनका लातग स्थानीय िहमा 
सङ्गठन संरचना, रणनीति, काययिम िथा योजना लागू गररने उल्लेि छ। यसैगरी विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापन सतमतिको संस्थागि 
व्यिस्था गरी काम, कियव्य र अतधकार समेि तनधायरण गरेको छ।  



स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को िफा ११ को उपिफा (२) को िण्ड (न) मा विपद् 
व्यिस्थापनका सबै चरणमा गररने काययमा स्थानीय िहको खजम्मेिारी हजने व्यिस्था गरेको छ। सोही 
ऐनको िफा ११ को उपिफा (२) को िण्ड (ञ) मा स्थानीय िहलाई िािािरण संरक्षण र जैविक 
विविधिाको संरक्षण सम्बन्धी कायय खजम्मेिारी समेि िोवकएको छ। 

नेपाल सरकारले जलिायज पररिियनका असरलाई व्यिस्थापन गनय राविय जलिायज पररिियन नीति, २०७६ 
लागू गरेको छ। िािािरण संरक्षण ऐन, २०७६ को िफा २३ मा स्थानीय िहले विकास आयोजना 
िजजयमा गिाय जलिायज पररिियनबाट हजने प्रतिकूल असर िा जोखिम न्यूनीकरणका लातग प्राथतमकिा तनधायरण 
गनय सक्न ेव्यिस्था छ। सोही ऐनको िफा २४ मा जलिायज पररिियनका प्रतिकूल असर र त्यसबाट हजन 
सक्ने नोक्सानी कम गनयका लातग स्थानीय िहले अनजकूलन योजना बनाई कायायन्ियन गनय सक्ने व्यिस्था 
छ। यसैगरी िफा २५ मा स्थानीय िहले जलिायज पररिियनलाई बढिा दिन ेहररिगहृ ग्यास उत्सजयनका 
के्षरहरू पवहचान गरी न्यूनीकरणसम्बन्धी आिश्यक काययिम सञ् चालन गनय सक्ने व्यिस्था रहेको छ।   

१.३ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजनाका लक्ष्यहरू 
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लातग सेण्डाई कायययोजना (सन ् २०१५-२०३०) को कायायन्ियनमा 
प्रतििद्धिा जनाए अनजसार नपेाल सरकारले “विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजना (सन ्
२०१८-२०३०)” लागू गरेको छ। कायययोजनामा तनम्न बमोखजमका ६ िटा लक्ष्यहरू तनधायरण गररएका 
छन:् 

(१)  विपद् का कारण हजने मतृ्यजिर कम गने,  

(२)  विपद् प्रभावििहरूको सङ््या कम गने,  

(३)  विपद् का कारण हजने प्रत्यक्ष आतथयक क्षति कम गने,  

(४)  पूिायधार िथा आधारभिू सेिाहरूमा विपद् ले पजर् याउन े क्षति कम गनय उत्थानर्ीलिा 
विकास गने,  

(५)  प्रिेर् र स्थानीय िहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति िथा कायययोजना ियार गने, 

(६)  बहज-प्रकोप पूियसूचना प्रणाली र विपद् जोखिम सूचना िथा आुँकलनको उपलब्धिामा 
पहजुँच बढाउने। 

यी लक्ष्यहरू हातसल गनय कायययोजनामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र िीघयकालीन सूचकहरू र वितभन्न 
वियाकलापहरू िय गररएको छ। यसै अनजरूप प्रिेर् सरकारहरूले समेि प्रिेर्को विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना ियार गरेका छन।्  

१.४ स्थानीय िहमा रणनीतिक कायययोजनाको आिश्यकिा 
समजिायमा वितभन्न प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ। भौगोतलक, िािािरणीय एिम ्
सामाखजक-आतथयक अिस्थाबाट उत्पन्न हजन ेप्रकोपको सम्मजििा (Hazard Exposure) र सङ्कटासन्निा 
(Vulnerability) कम गनय स्थानीय िह मै प्रयास गनजयपछय। साथै, राविय र प्रािेखर्क 
कायययोजनाहरूको कायायन्ियनमा समेि स्थानीय िहको महत्िपूणय भतूमका हजन्छ। िसथय, स्थानीय िहमा 
विकास योजना तनमायण, सञ् चालन र सेिा प्रिाह गिाय विपद् जोखिम कम गने उपाय र वियाकलापहरू 
समािेर् गनजयपछय। यसका लातग स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक योजनाको आिश्यकिा 



हजन्छ। स्थानीय िहले यस्िो योजना िजजयमा गिाय राविय र प्रािेखर्क लक्ष्य हातसल गनय सघाउ पजग्नेगरी गनय 
जरुरी छ। 

पररच्छेिः िजई 

दिग्िर्यनको उद्दशे्य, काययके्षर र अपेखक्षि प्रतिफल 

२.१ उद्दशे्य 
स्थानीय िहले ियार गने विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको ढाुँचामा एकरूपिा कायम 
गने उद्दशे्यले यो दिग्िर्यन ियार गररएको हो। यस दिग्िर्यनको विखर्ष्ट उद्दशे्यहरू िेहाय बमोखजम रहेका 
छन:् 

(१) स्थानीय िहमा विकास तनमायण प्रविया र सेिा प्रिाहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलिायज 
पररिियन अनजकूलन काययलाई एकीकृि गनय सहयोग गनजय। 

(२) स्थानीय िहमा विपद् जोखिम कम गनय र विपद् एिम ् जलिायज उत्थानर्ीलिा अतभिृवद्ध गनय 
सहयोग गनजय।  

(३) राविय िथा प्रािेखर्क विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको लक्ष्य प्राप्त गनय 
सहयोग पजर् याउनज। 

(४) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपालको अन्िरायविय प्रतिबद्धिा पजरा गनय मद्दि गनजय। 

२.२ काययक्षरे 
यस दिग्िर्यनले मूलिः स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गनय सहयोग 
गछय। रणनीतिक कायययोजना एक बहजविषयक र समयसमयमा पजनरािलोकन गरी पररमाजयन गररन े
िीघयकालीन जीिन्ि योजना हो। वितभन्न प्रकोपको विपद् जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction), 
पूियियारी (Preparedness), प्रतिकायय (Disaster Response), पजनतनयमायण 
(Reconstruction) र पजनस्थायपना (Rehabilitation) चरणमा गररने वियाकलापहरू नै यस 
रणनीतिक कायययोजनाको काययक्षेर हो। रणनीतिक कायययोजनाको सफलिाका लातग यसमा उखल्लखिि 
वियाकलापहरूलाई प्रकृति अनजसार स्थानीय िहका नीति, योजना र काययिममा एकीकृि 
(Integration) गरी कायायन्ियन गनय जरुरी हजन्छ। 

२.३ अपेखक्षि प्रतिफल 
यस दिग्िर्यनको उपयोगबाट स्थानीय िहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गनय 
सहज हजने र यस्िा योजनाहरूमा ढाुँचागि एकरूपिा कायम हजने अपेक्षा गररएको छ।स्थानीय िहले यस 
दिग्िर्यनका आधारमा िजजयमा गने योजनाको कायायन्ियनबाट सङ्घीय िथा प्रिेर् सरकारद्वारा ियार गररएका 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाका लक्ष्यहरू हातसल गनय सहयोग पजग्ने अपेक्षा गररएको 
छ। साथै रणनीतिक योजनामा उखल्लखिि वियाकलापहरूको कायायन्ियनबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरू 
हातसल गनय समेि मद्दि पजग्न ेअपेक्षा गररएको छ।  



२.४ रणनीतिक कायययोजनाको अितध 
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गिाय सेण्डाई कायययोजना र राविय 
रणनीतिक कायययोजनाको अितधसुँग िालमेल हजने गरी गनजय पियछ। उि कायययोजनाको अितधसुँग िालमेल 
हजने गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िर् िषय अितधसम्मको हजन सक्िछ। 
अन्िराविय रुपमा नयाुँ काययढाुँचामा सहमिी भएमा िा नेपाल सरकारले नयाुँ कायययोजना साियजतनक 
गरेको अिस्थामा स्थानीय िहले आफ्नो रणनीतिक कायययोजनालाई सोही अितधसुँग मेल िानेगरी िजजयमा 
िा पररमाजयन गनय सक्नेछन ्।  

२.५ रणनीतिक कायययोजना र अन्य योजनाहरू बीचको अन्िरसम्बन्ध 
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना स्थानीय िहले िजजयमा गने आितधक योजनाको 
अतभन्न अङ्गको रूपमा रहेको हजन्छ। िसथय स्थानीय िहले आितधक योजना िजजयमा गिाय विपि जोखिम 
न्यूनीकरण रणनीतिक योजनामा समािेर् हजने विषयिस्िजलाई आितधक योजना िस्िािेजमै समािेर् गनजय 
पियछ। आितधक योजना ियार भइसकेको भएिा पतन सो योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजनामा समािेर् हजन े वियाकलापहरू छजट भएको रहेछ भने त्यस्िा वियाकलापहरूलाई समेि 
समािेर् गरी आितधक योजना पजनरािलोकन गनय उपयजि हजन्छ। आितधक योजना िजजयमा भई नसकेको 
अिस्थामा स्थानीय िहले अलग्गै रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गनय सक्िछन।्  

यी िजबै अिस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनसुँग सम्बखन्धि विषयहरू िावषयक बजेट िथा 
काययिममा समािेर् गरी कायायन्ियन गनजयपने हजन्छ। यस वहसािले स्थानीय िहको रणनीतिक कायययोजना 
र आितधक योजना, मध्यमकालीन िचय संरचना र िावषयक योजनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हजन्छ। 

स्थानीय िहले रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनका लातग आफ्नो स्रोि बाहेक अन्य गैरसरकारी संस्था, 
सामाखजक संघ/संस्था िथा तनजी के्षरको सहयोग पररचालन गनय सक्नेछ।  
 

  



पररच्छेिः िीन 

रणनीतिक कायययोजना िजजयमा र कायायन्ियन 

३.१ कायययोजना िजजयमा प्रविया 
स्थानीय िहमा वितभन्न प्रकोपबाट हजने हानी-नोक्सानी कम गनय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजना िजजयमा गिाय िेहाय बमोखजमका पाुँच चरणमा गनजय पियछः- 

चरण वियाकलापहरू 
 

चरण ५ कायायन्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन 

चरण ४ रणनीतिक कायययोजना िजजयमा र स्िीकृति 

चरण ३ लक्ष्य र सूचकहरू तनधायरण 

चरण २ क्षति िथा विपद् जोखिमको विश्लषेण 

चरण १ संस्थागि तनणयय र ियारी  

खचर १: विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमाका चरणहरू 

चरण १: संस्थागि तनणयय र ियारी 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमाका लातग गाउुँ/नगरपातलकाले औपचाररक तनणयय 
गनजयपछय। कायययोजना िजजयमालाई व्यिखस्थि गनय काययपातलकाको बैठकबाट “स्थानीय विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमा काययिल” गठन गनजयपछय। काययिल गठन गिाय विषयगि साथै 
भौगोतलक र सामाखजक क्षेरगि प्रतितनतधत्ि हजने गरी गनजयपछय। यस काययिलको संरचना तनम्न बमोखजम 
हजनेछः- 

(क) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमतिका अध्यक्ष िा काययपातलकाले  
िोकेको काययपातलकाको सिस्य  - संयोजक  

(ि) काययपातलकाको मवहला सिस्य मध्येबाट एकजना  - सिस्य 
(ग) योजना िथा अनजगमन महार्ािा/र्ािा/ईकाई प्रमजि   - सिस्य 
(घ) विपद्को के्षरमा वियार्ील संघ/संस्था िा विषय विज्ञहरू मध्येबाट  

काययपातलकाले िोकेको िीनजना  - सिस्य  
(ङ) िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन महार्ािा/र्ािा/ईकाई प्रमजि      -सिस्य-सखचि  

काययिलको बैठकमा आिश्यकिा अनजसार अन्य व्यखि िा तनकायका प्रतितनतधलाई आमन्रण गनय 
सवकनछे। काययिलको काययवििरण अनजसूची-१मा उल्लेि भए बमोखजम हजनेछ।  

चरण २: प्रकोपबाट विगिमा भएको क्षति र विपद् जोखिमको विश्लषेण  
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गिाय विपिबाट हजने क्षति कम गने र 
उत्थानर्ीलिा िृवद्ध गने लक्ष्यमा आधाररि भई ियार गनजयपने हजन्छ। त्यसैले कायययोजना िजजयमा गिाय 
गाउुँ/नगरपातलकामा उपलव्ध भएसम्म विगि िीस िषयमा वितभन्न विपद्जन्य घटनाबाट मानिीय, 



भौतिक, आतथयक, सामाखजक र प्राकृतिक स्रोिहरूमा भएका क्षति सम्बन्धी िथ्याङ्क र अन्य प्रभाि 
सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गनजयपछय। साथै, विपद् िथा जलिायज पररिियन उत्थानर्ीलिाका लातग चावहन े
मानिीय, भौतिक, आतथयक, सामाखजक र प्राकृतिक स्रोिको िियमान अिस्थाको मूल्याङ्कन समेि 
गनजयपियछ। यसका लातग आिश्यक पने िथ्याङ्क सङ्कलन गने ढाुँचा अनजसूची-२ मा िोवकए बमोखजम 
हजनेछ।  

विपद् बाट भएको जनधनको क्षति िथा वितभन्न उत्पािनमूलक िथा सेिामूलक के्षरमा परेको प्रतिकूल 
प्रभाि सम्बन्धी जानकारी साथै वितभन्न पक्षमा स्थानीय िहको क्षमिाको वििरण गाउुँ/नगरपातलकाको 
पार्श्यखचर, प्रगति प्रतििेिन, विषयगि तनकाय माफय ि र वितभन्न अध्ययन प्रतििेनिनबाट सङ्कलन गनय 
सवकन्छ। यसका साथै सम्बखन्धि िडा सतमति, िडा विपद् व्यिस्थापन सतमतिसुँग समन्िय गरी 
समजिायस्िरमा समेि छलफल गरी सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन गनजयपियछ। सङ्कलन गररएको सूचना िथा 
िथ्याङ्क यथाथय, विर्श्सनीय र भरपिो हजन जपियछ। कायययोजनामा स्थानीय िहको विपद् िथा जलिायज 
उत्थानर्ीलिाको विषय समेि समािेर् हजने हजुँिा उत्थानर्ीलिा विकासको लक्ष्यसुँग सम्बखन्धि सूचना िथा 
िथ्याङ्क समेि सङ्कलन गनजयपियछ। 

यसरी सङ्कलन भएका सूचना िथा िथ्याङ्कहरूको विश्लषेणको आधारमा विपद् जोखिमको आुँकलन गरी 
सोको न्यूनीकरणका लातग सम्भाविि वियाकलापहरूको पवहचान गनजयपियछ। यसरी जोखिम विश्लषेण गिाय 
भौतिक पूिायधार विकास, सामाखजक सेिा, स्िास्थ्य, खर्क्षा, िन, कृवष िथा पर्जसेिा आदि विषय 
क्षेरसुँग सम्बखन्धि विपद् जोखिम र जलिायज पररिियनका कारण हजनसक्न े थप जोखिमको प्रके्षवपि 
पररदृष्यको समेि लेिाजोिा गनजयपियछ। रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गिाय यसको कायायन्ियनबाट 
विद्यमान अिस्थामा सजधार ल्याउन सवकने सम्भािनाको आधारमा भविष्यको लक्ष्य तनधायरण समेि ियार 
गररने हजुँिा यसका लातग विपद् बाट भएका क्षतिको आधार िथ्याङ्क आिश्यक हजन्छ। यसैगरी स्थानीय 
िहको क्षमिाको िा सङ्कटासन्निाको पतन आधार-िथ्याङ्क ियार गनजय पियछ। आधार-िथ्याङ्क 
(Baseline) ियार गने ढाुँचा अनजसूची-२ मा िोवकए बमोखजम हजनेछ। 

प्रकोपको यथाथय जोखिम यवकन गनय प्रायः असम्भि हजन्छ। विस्ििृ प्रावितधक अध्ययन, अनजसन्धानबाट 
मार जोखिमको िैज्ञातनक अनजमान गनय सवकन्छ। िर छोटो समय, तसतमि स्रोि साधन र जनर्खिबाट 
यी सबै विषय कायययोजनामा समािेर् गनय सम्भि नहजन सक्छ। साथै, जलिायज पररिियन जस्िा प्रवियाको 
विर्श्सनीय जानकारी पाउन िषौं अध्ययन गनजयपने हजन्छ। त्यसैले हाल उपलब्ध रहेका र ित्काल सङ्कलन 
गनय सवकने िालका सूचना िथा िथ्याङ्कहरूको आधारमा रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गरी समय र स्रोि 
बढी लाग्ने सूचना र जानकारीका लातग आिश्यक पने वियाकलाप रणनीतिक योजनामा नै समािेर् गनय 
उपयजि हजन्छ। 

त्यसैगरी िथ्याङ्क उपलब्ध नभएको सूचकहरूको हकमा आधार-िथ्याङ्क उपलब्ध नभएको भने्न व्यहोरा 
उल्लेि गने र रणनीतिक कायययोजनामा लक्ष्य िथा सूचक तनधायरण गिाय र सम्बखन्धि तनकायले त्यस 
सम्बन्धी िथ्याङ्क रा् ने वियाकलाप िय गनजयपियछ। 

चरण ३: लक्ष्य र सूचकहरू तनधायरण 
विपद्को क्षति र जोखिम सम्बन्धी िथ्याङ्क विश्लषेण गरी ियार गररएको आधाररेिा अनजरूप सम्बखन्धि 
तनकाय र सरोकारिालाहरूसुँग परामर्य गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा उत्थानर्ीलिा विकासका लक्ष्य 
तनधायरण गरी तनधायररि लक्ष्य हातसल भए नभएको मापन गने सूचक समेि िय गनजयपियछ। 



लक्ष्य र सूचकहरू तनधायरण गने िममा रणनीतिक योजना िजजयमा काययिलले सम्बखन्धि महार्ािा/ 
र्ािा/एकाइ र विषयगि सतमतिसुँग परामर्य तलनज पनेछ। यसका लातग विषयगि र्ािा, विषयगि 
सतमतिहरू, नेपाल सरकार िथा प्रिेर् अन्िगयिका विषयगि कायायलय, स्थानीय प्रर्ासन, सजरक्षा 
तनकाय, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विज्ञ, नेपाल रेडिस सोसाइटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका 
प्रतितनतधहरू, स्थानीय सामजिावयक संघसंस्था, नीखज क्षेर लगायिका सरोकारिालाहरूसुँग आिश्यकिा 
अनजसार एकल परामर्य र सामूवहक छलफल गनय सवकन्छ। 

लक्ष्य र सूचक तनधायरण गिाय सम्भि भएसम्म पररमाण (Quantity) र गजणस्िर (Quality) नाप्न 
सवकने िथा तनखिि समय-अितध िोवकएको (Time-bound) हजन जपछय। राविय र प्रािेखर्क कायययोजनामा 
अल्पकालीन (सन ्२०२० सम्म), मध्यकालीन (सन ्२०२५ सम्म) र िीघयकालीन (सन ्२०३० सम्म) 
लक्ष्यहरू तनधायरण गररएको हजनाले स्थानीय िहमा पतन राविय र प्रािेखर्क लक्ष्यहरूसुँग िािात्म्यिा हजन े
गरी  तनधायरण गनजयपनेछ।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजना (सन ्२०१८-२०३०) ियार गरेको अितध 
३ िषय तबतिसकेको छ। स्थानीय िहले कायययोजना ियार गिाय अझै थप समय व्यतिि हजनसक्छ। 
िसथय, स्थानीय िहले लक्ष्यहरू तनधायरण गिाय सन ् २०२५ सम्मको अितधमा सम्पन्न गने 
वियाकलापहरूलाई अल्पकालीन िथा मध्यकालीन र सन ् २०३० सम्ममा सम्पन्न गनेलाई 
िीघयकालीन लक्ष्यको रूपमा रा् न उपयजि हजन्छ। 

चरण ४: रणनीतिक कायययोजना िजजयमा र स्िीकृति 
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनामा प्राथतमकिा प्राप्त के्षरहरू अन्िगयिका 
रणनीतिक वियाकलाप िजजयमा गने प्रविया र कायययोजनाको स्िीकृति िेहाय बमोखजम हजनेछ: 

(क) प्राथतमकिा प्राप्त क्षरेका रणनीतिक वियाकलापहरू िजजयमा 
स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनामा िेहाय बमोखजमका चारिटा प्राथतमकिा प्राप्त 
के्षरहरू रहने छन:् 

(१) विपद् जोखिम बारेको बजझाई, 

(२) विपद् जोखिम र्ासकीय पद्धतिको सजदृवढकरण, 

(३) उत्थानर्ीलिा िृवद्धका लातग तनजी िथा साियजतनक लगानीको प्रिद्धयन, 

(४) विपद् प्रतिकायय र पजनलायभ, पजनःस्थापना िथा पजनतनयमायणमा "अझ राम्रो र बतलयो तनमायण"का 
लातग विपद् पूियियारीको सजदृढीकरण। 

स्थानीय िहले रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गिाय मातथ उखल्लखिि पवहलो, िोस्रो र िेस्रो प्राथतमकिा प्राप्त 
क्षेरमा चार-चार िटा प्राथतमकिा प्राप्त काययहरू र चौथो प्राथतमकिा प्राप्त क्षेरमा छ िटा प्राथतमकिा प्राप्त 
काययहरू रहने गरी स्थानीय आिश्यकिा अनजसारका वियाकलापहरू तनधायरण गनजय पियछ। उिाहरणका 
लातग निीको जलाधार संरक्षण गने, िनमा डढेलो तनयन्रण गने, जोखिम संिेिनर्ील भ-ूउपयोग योजना 
िजजयमा गने, जोखिममा रहेका बस्िी सजरखक्षि ठाउुँमा साने जस्िा विषयहरू वियाकलापको रूपमा रा् न 
सवकनछे। साथै यस्िा वियाकलाप सम्पन्न गनय लाग्ने समय, प्राप्त हजने प्रतिफलका सूचकहरू र लक्ष्य 



हातसल गने खजम्मेिारी समेि तनधायरण गनजयपनेछ। रणनीतिक कायययोजनाको नमजना िाका अनजसूची-३ मा 
समािेर् गररएको छ। 

रणनीतिक वियाकलापहरू िय गिाय रणनीतिक योजना िजजयमा काययिलले सम्बखन्धि महार्ािा/ 
र्ािा/एकाइ र विषयगि सतमतिसुँग परामर्य तलनज पनेछ। यसका लातग विषयगि र्ािा, विषयगि 
सतमतिहरू एिम ् स्थानीय िहमा वियार्ील नेपाल सरकार िथा प्रिेर् अन्िगयिका विषयगि कायायलय, 
स्थानीय प्रर्ासन, सजरक्षा तनकाय, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विज्ञ, नेपाल रेडिस सोसाइटी, 
गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतितनतधहरू, स्थानीय सामजिावयक संघसंस्था, नीखज क्षेर लगायिका 
सरोकारिालाहरूसुँगको परामर्यमा वियाकलापहरू तनधायरण गनजयपनेछ। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी वियाकलाप िथा लक्ष्य र सूचकहरू िय गिाय लैंवङ्गक समानिा र 
सामाखजक समािेर्ीिाको अिधारणालाई समेि ध्यान दिनज आिश्यक हजन्छ। िसथय, यस्िो कायययोजनामा 
मवहला, अपाङ्गिा भएका व्यखि, सङ्कटासन्न अिस्थामा रहेका व्यखि/समूह र सीमान्िकृि समजिायहरूका 
सिाललाई पतन रणनीतिक वियाकलापको रूपमा समािेर् गनजय पियछ।  

स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनामा संलग्न गनजयपने विषयहरूको नमजना विषय-सूची 
अनजसूची-४ मा दिइएको छ। 

(ि) मस्यौिा कायययोजनामा सरोकारिालाहरूसुँग परामर्य 
रणनीतिक कायययोजनाको मस्यौिालाई नेपाल सरकार िथा प्रिेर् सरकारका सम्बखन्धि मन्रालय, विभाग 
िथा तनकाय, खजल्ला प्रर्ासन कायायलय, खजल्ला समन्िय सतमति, तछमेकी स्थानीय िह िथा सम्बखन्धि 
विषयका विज्ञ एिम ्सरोकारिालाबाट ईमेल िा पराचार माफय ि सजझाि सङ्कलन गनजय पियछ। त्यस बाहेक 
सियसाधारण नागररकबाट समेि कायायलयको िेिसाईट माफय ि िा अन्य उपयजि माध्यमबाट सजझाि माग 
गनय सवकनेछ। 

यसरी प्राप्त भएका सजझािहरूलाई काययिलले सम्बखन्धि विषयगि र्ािा, विषयगि सतमतिहरू, स्थानीय 
िहमा वियार्ील नेपाल सरकार िथा प्रिेर् अन्िगयिका विषयगि कायायलय, स्थानीय प्रर्ासन, सजरक्षा 
तनकाय, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विज्ञ, नेपाल रेडिस सोसाइटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका 
प्रतितनतधहरू, स्थानीय सामजिावयक संघसंस्था, नीखज क्षरे लगायिका सरोकारिालाहरूको सहभातगिा रहन े
गरी काययर्ालाको आयोजना गरी प्राप्त सजझाि समेिका आधारमा रणनीतिक कायययोजनाको मस्यौिालाई 
अखन्िम रूप दिनजपनेछ। 

(ग) रणनीतिक कायययोजना स्िीकृति 
यसरी ियार भएको रणनीतिक कायययोजनाको पररमाखजयि मस्यौिालाई काययपातलकामा पेर् गरी छलफल 
गनजयपियछ। छलफलबाट प्राप्त सजझाि समािेर् गरी ियार गररएको रणनीतिक कायययोजनाको िस्िािेजलाई 
काययपातलकाबाट स्िीकृि गरी जानकारीको लातग गाउुँ/नगर सभामा पेर् गनजयपियछ। 

चरण ५: कायायन्ियन, अनजगमन र मूल्याङ्कन 
काययपातलकाबाट स्िीकृि भएको रणनीतिक कायययोजनाको वियाकलापहरूको प्रभािकारी कायायन्ियन, 
अनजगमन िथा मूल्याङ्कनका लातग िेहाय बमोखजम गनजयपियछ: 

(क) कायययोजना कायायन्ियन  



स्िीकृि रणनीतिक कायययोजनाका वियाकलापहरूलाई स्थानीय िहको िावषयक बजेट िथा काययिममा 
समािेर् गरी कायायन्ियन गनजय पियछ। िावषयक बजेट िथा काययिम िजजयमा गिाय िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन सतमतिले रणनीतिक कायययोजनामा समािेर् भएका वियाकलापहरूका लातग आिश्यक पने 
स्रोि साधन यवकन गरी विषयगि के्षरको काययिममा समािेर् गराउनज पियछ। यसरी काययिम ियार 
गिाय नेपाल सरकार िा प्रिेर् अन्िगयिका तनकाय, स्थानीय िहमा वियार्ील अन्िरायविय िथा राविय 
गैरसरकारी संस्था, सामजिावयक संघसंस्था र नीखज के्षरबाट गाउुँपातलका/नगरपातलकामा सञ् चालन गररन े
काययिमसुँग िोहोरो नहजने गरी गनजय पियछ। 

स्िीकृि िावषयक काययिममा समािेर् भएका रणनीतिक कायययोजनाका वियाकलापहरूको प्रभािकारी 
कायायन्ियनका लातग िावषयक कायायन्ियन योजना बनाई कायायन्ियन गने र प्रगति वििरण ियार गरी पेर् 
गने खजम्मेिारी िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन महार्ािा/र्ािा/एकाइको हजनेछ। 

(ि) अनजगमन र मूल्याङ्कन 
िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन महार्ािा/र्ािा/एकाइले यस रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनको 
अनजगमनको प्रिन्ध तमलाउनज पियछ। रणनीतिक कायययोजनामा सामिेर् भएका वियाकलापहरूको 
कायायन्ियन अनजगमन स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमति र अनजगमन िथा सजपररिेक्षण सतमतिले गनेछ। 
अनजगमनको प्रविया योजनामा िय गररएका वियाकलापहरूको प्रकृतिमा भर पने हजुँिा योजना अनजगमनको 
काययवििरण ियार गिाय उि पक्षलाई समेि ध्यान दिनज उपयजि हजन्छ। अनजगमन र प्रतििेिन सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था काययपातलकाले िोके बमोखजम हजनछे।  

त्यस्िै रणनीतिक कायययोजनाको समग्र उपलखब्धको आितधक मूल्याङ्कन िथा सतमक्षा गिाय सम्बखन्धि 
विषयका विज्ञ, सरोकारिाला संघसंस्था, मवहला एिम ् विपद् जोखिममा रेहका समजिाय, समूहको 
प्रतितनतधत्ि गराउनजपछय।  

अनजगमनबाट प्राप्त सजझािका आधारमा वियाकलापहरू साथै योजना कायायन्ियनको िौरिररकामा सजधार 
गनजयपछय। रणनीतिक कायययोजनाको कायायन्ियन सम्बखन्धि विषयका तनयतमि िा आितधक योजना माफय ि ्
हजने हजनाले आितधक र विषयगि रणनीतिक योजनाहरूको अनजगमन गिाय यस कायययोजनाको पतन अनजगमन 
गरी पषृ्ठपोषण तलने िा रणनीतिक कायययोजनाको अनजगमन गिाय आितधक िा रणनीतिक योजनासुँग पतन 
िािात्म्यिा कायम हजने गरी गनजय पियछ। अनजगमनमा िेखिएका सिालहरू र सजधार गनजयपने विषयहरू 
कायायन्ियन गने तनकायसुँग छलफल गरी तनधायरण गनजयपछय। 

(ग) कायययोजनाको पजनरािलोकन र संर्ोधन 
योजना कायायन्ियनको मूल्याङ्कन योजनामा िय गररएका लक्ष्य हातसल गनय तनधायरण गररएको समय-
अितधमा भर पछय। योजनाको लक्ष्य हातसल गनय तनधायरण गररएको समय-अितध अनजरूप अल्पकालीन, 
मध्यकालीन र अखन्िम मूल्याङ्कन गनय सवकन्छ। सबै स्थानीय िहमा एउटै िषयमा योजना ियार हजन 
नसक्ने भएको हजुँिा स्थानीय िहले योजना िजजयमा गिाय िय गररएका अल्पकालीन, मध्यकालीन र 
िीघयकालीन लक्ष्यको आधारमा मूल्याङ्कनको समय-िातलका तनधायरण गनजय उपयजि हजन्छ। 

रणनीतिक कायययोजना स्थानीय िहको आितधक योजनाको अङ्गको रूपमा समािेर् भएको अिस्थामा 
यसको मध्यािधी र अखन्िम सतमक्षा गिाय कायययोजनाको समेि एकैसाथ सतमक्षा गनजय उपयजि हजन्छ। 
आितधक योजना िजजयमा नगरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना छज टै्ट िजजयमा 
गररएको अिस्थामा यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र अखन्िम गरी िीन चरणमा सतमक्षा िथा मूल्याङ्कन 



गनय उपयजि हजन्छ। सबै स्थानीय िहको रणनीतिक कायययोजना एउटै समयमा िजजयमा हजन नसक्न ेहजुँिा 
स्थानीय िहले िर् िषयको रणनीतिक योजनालाई िीन चरणमा मूल्याङ्कन िथा सतमक्षा गने गरी समयाितध 
तनधायरण गनजय उपयजि हजन्छ। 

अल्पकालीन िथा मध्यकालीन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सजझािको आधारमा रणनीतिक कायययोजनालाई आिश्यक 
पररमाजयन गनय सवकन्छ। िर, यसरी पररमाजयन गिाय विपद् न्यूनीकरणका लक्ष्यहरू र तिनका सूचकहरू 
कम गनय हजुँिैन। 

रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनको अखन्िम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त तनष्कषय िथा सजझािहरू नयाुँ कायययोजना 
ियार गिाय पषृ्ठपोषणका रूपमा उपयोग गनजयपछय। 

  



पररच्छेिः चार 

समन्िय र सहकायय 

४.१ संस्थागि समन्िय र सहकायय 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनामा बहज-विषयगि के्षरहरू समािेर् हजन्छन।् िसथय, 
रणनीतिक कायययोजनाको कायायन्ियनमा वितभन्न तनकायको संलग्निाको आिश्यकिा पियछ। स्थानीय 
सरकारका विषयगि र्ािाहरूबीच समन्िय र सहकायय अपररहायय हजन्छ। कतिपय प्राथतमकिा प्राप्त 
वियाकलाप गनय तछमेकी स्थानीय िहसुँग समेि समन्िय र सहकायय गनजयपने हजन सक्छ।  

स्थानीय सरकारको स्रोिले सम्पन्न गनय नसवकने योजनाहरूमा नेपाल सरकार र प्रिेर् सरकारबाट 
सहयायिा तलन प्रयत् न गनजयपछय। स्थानीय िहमा काययरि गैरसरकारी संघसंस्था, तनजी क्षेर एिम ्अन्य 
सरोकारिालाहरूसुँग पतन सहकायय गनय सवकन्छ। स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजनाको कायायन्ियनका लातग संस्थागि समन्िय र सहकायय गने कायय स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सतमतिले गनेछ। 

४.२ समजिाय, गैरसरकारी संस्था िथा तनजी क्षरेको भतूमका 
कायययोजनाको प्रभािकारी रूपमा कायायन्ियन गनय जोखिममा रहेका समूह, समजिाय, तनजी क्षेर र 
गैरसरकारी संघसंस्थाको महत्िपूणय भतूमका हजन्छ। स्थानीय िहका अतधकारं् प्राथतमकिा प्राप्त 
वियाकलापहरू समजिायमा आधाररि िा समजिाय केखन्िि रहेका हजन्छन।् तिनको सफलिा समजिायको 
स्िातमत्ि र समजिाय पररचालनमा तनभयर हजन्छ। िसथय, स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजनाको सफल कायायन्ियनको लातग स्थानीय िहले समजिाय, गैरसरकारी संस्था र तनजी के्षरको 
पररचालनमा जोड दिनज पियछ।  

गैरसरकारी संस्था िथा तनजी के्षरले स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको िजजयमा 
िथा कायायन्ियनमा सहयोग गने, स्रोि साधन पररचालनमा सहयोग िथा समन्िय गने, आ-आफ् नो 
क्षेरका पेर्ागि जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गने, िोहोरोपना हजन नदिई कायययोजनाको 
कायायन्ियनमा सहकायय गने, तनधायररि समयमा प्रतििेिन गने लगायिका काययहरू गनजयपियछ।   
  



अनजसूची-१ 

रणनीतिक कायययोजना िजजयमा काययिलको काम कियब्य र अतधकार 
(क) रणनीतिक कायययोजना िजजयमा गने कायय सम्बखन्धि अतधकारीबाट स्िीकृि गराई 

कायायन्ियन गने, 

काययिलले योजना िजजयमा गनय चावहने आिश्यक जनर्खि, बजेट िथा प्रावितधक स्रोि साधनको 
अनजमान गरी आिश्यक व्यिस्था गनय सम्बखन्धि र्ािा/महार्ािा माफय ि स्िीकृि गने अतधकारी 
समक्ष पेर् गनजयपछय। 

कायययोजना ियार गिाय स्थानीय िहका विषयगि सतमतिहरू, सम्बखन्धि र्ािा, कायायलयहरू र 
अन्य सरोकारिालाहरूसुँग कायययोजनाको औखचत्यबारे जानकारी गराई योजना िजजयमाको वितध र 
योजना िजजयमा साथै कायायन्ियन गनय सरोकारिालाहरूको भतूमकाको बारेमा छलफल गनजयपनेछ। 

(ि) योजना ियार गनय चावहने आधारभिू िथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लषेणका लातग जनर्खि पररचालन 
गने, 

(ग) सम्बखन्धि विषय-के्षरसुँग परामर्य गरी विपद् न्यूनीकरणका लातग लक्ष्य र सूचकहरू तनधायरण 
गने, 

(घ) योजना िजजयमा गनय सरोकारिालाहरूसुँग आिश्यक छलफल, परामर्य र सहकायय गने, 

(ङ) रणनीतिक कायययोजनाको मस्यौिा ियार गरी सरोकारिालाबाट सजझाि सङ्कलन गने,  

(च) रणनीतिक कायययोजना स्िीकृतिका लातग काययपातलकामा पेर् गने,  

(छ) योजना िजजयमाका सन्िभयमा, 

 काययिलले सङ्घ, प्रिेर् र स्थानीय िहका वितभन्न तनकाय एिम ् सङ्घसंस्थाहरूसुँग समन्िय 
गनजयपनेछ। 

 योजना िजजयमा गिाय राविय योजना आयोगद्वारा प्रकाखर्ि योजना िजजयमा दिग्िर्यन, स्थानीय 
िहको आितधक िथा िावषयक योजना िजजयमा सम्बखन्धि िस्िािेजले दिग्िर्यन गरेका वितधहरू 
समेि पालना गनजयपनेछ। 

  



अनजसूची-२ 

स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाका लक्ष्य, सूचकहरू र 
तिनको आधाररेिाको अिस्था 

विपद् जोखिम सम्बन्धी उपलब्ध िथ्याङ्क र सन्िभय सामग्रीहरूको अध्ययन, समजिायसुँग छलफल गरी 
प्रकोपको क्षति, जोखिम र विपद् न्यूनीकरणको लेिाजोिा िथा सम्बखन्धि अतधकारीहरूसुँग छलफल गरी 
िलको िातलकामा दिइएका सूचकहरूमा स्थानीय िहको हालको आधाररेिा तनधायरण गनजय पियछ। 
योजनामा वयनै सूचकहरूका आधारमा विपद् न्यूनीकरण र उत्थानर्ीलिा विकासका लक्ष्य तनधायरण 
गनजयपछय।  

ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

१ गाउुँ/नगरपातलकामा विपद् बाट हजन ेमतृ्य जिर 
उल्ले्य मारामा कम गने  

--------------- ------------ ---------- 

१.१ मौसमजन्य, जलजन्य िथा हािापानीजन्य 
विपद् बाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक औसि(२) 
(सम्भि भएसम्म गि 30 िषयको) सं्या  

   

१.२ भौगतभयक प्रकोपबाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या 

   

१.३ जैविक प्रकोपबाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या 

-------------------
--- 

------------- ----------- 

१.३.१ िन्यजन्ि ज लगायिका वहंस्रक जनािर 
(सपयिंर्, बौलाहा कज कज रको टोकाई समेि) 
बाट मतृ्यज हजनेको िावषयक औसि (सम्भि 
भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या  

   

1.3.2 रोगको महामारीबाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या) 

   

१.४ सडक िजघयटनाबाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि १५ िषयको) 
सं्या 

   



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

१.५ अन्य िजघयटनाबाट मतृ्यज हजनेको िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि १५ िषयको) 
सं्या 

   

१.६ अन्य प्रकोपबाट मतृ्यज हजनकेो िावषयक औसि 
(सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

   

२ गाउुँ/नगरपातलकामा विपद् बाट प्रभाविि 
व्यखिहरूको सं्या उल्ले्य मारामा कम 
गने। 

-------------- ------------ ---------- 

२.१ विपद् बाट घाइिे हजन े व्यखिहरूको िावषयक 
औसि सं्या 

   

२.१.१ मौसमजन्य, जलजन्य िथा हािापानीजन्य 
विपद् बाट घाइिे हजनेको िावषयक औसि 
(सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

   

२.१.२ भौगतभयक प्रकोपबाट घाइिे हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या 

   

२.१.३ जैविक प्रकोपबाट विरामी िा घाइिे हजनकेो 
िावषयक औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० 
िषयको) सं्या 

-------------------
-- 

------------- ----------- 

2.१.३.
१ 

िन्यजन्ि ज लगायिका वहंस्रक जनािर 
(सपयिंर्, बौलाहा कज कज रको टोकाई समेि) 
बाट घाइिे हजनेको िावषयक औसि (सम्भि 
भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या  

   

2.1.3.2 रोगको महामारीबाट प्रभाविि/सङ्ितमि 
हजनकेो िावषयक औसि (सम्भि भएसम्म गि 
३० िषयको) सं्या) 

   

२.१.४ सडक िजघयटनाबाट घाइिे हजनेको िावषयक औसि 
(सम्भि भएसम्म  गि १५ िषयको) सं्या 

   

२.१.५ अन्य िजघयटनाबाट घाइिे हजनकेो िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म  गि १५ िषयको) 
सं्या 

   



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

२.१.६ अन्य प्रकोपबाट घाइिे िा विरामी हजनकेो 
िावषयक औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० 
िषयको) सं्या 

   

२.२ विपद् बाट क्षति हजन े तनजी िथा साियजतनक 
पूिायधार  संरचना 

--------------- ------------- -----------
-- 

२.२.१ विपद् बाट क्षति हजन ेतनजी घरहरूको िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या 

   

२.२.२ विपद् बाट क्षति हजन े गोठ र अन्य 
संरचनाहरूको िावषयक औसि (सम्भि 
भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

   

२.२.३ विपद् बाट क्षति हजन े िानपेानी योजनाको 
िावषयक औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० 
िषयको) सं्या 

   

२.२.४ विपद् बाट क्षति हजन ेप जल, बाटोको िावषयक 
औसि (सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) 
सं्या 

   

२.२.५ विपद् बाट क्षति हजने टेतलफोन, रेतडयो, 
वटतभ, इन्टरनटे सेिाहरूको िावषयक औसि 
(गि १५िषयको) सं्या 

   

२.२.६ विपद् बाट क्षति हजन े तबजजली प्रणालीको 
िावषयक औसि (गि १५ िषयको) सं्या 

   

२.२.७ विपद् बाट क्षति हजने स्िास्थ्य सेिा 
संरचनाहरूको िावषयक औसि (सम्भि 
भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

   

२.२.८ विपद् बाट क्षति हजन े साियजतनक भिन 
(विद्यालय, िजग्ध सङ्कलन केन्ि,  जस्िा 
भौतिक संरचनाहरू) को िावषयक औसि 
(सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

 

   



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

२.२.९ विपद् बाट क्षति हजन े साियजतनक भिन 
(िरकारी, फलफूल िथ िजग्ध सङ्कलन 
केन्ि जस्िा भौतिक संरचनाहरू) को 
िावषयक औसि(सम्भि भएसम्म गि ३० 
िषयको) सं्या 

   

2.2.10 विपद् बाट क्षति हजन े अन्य सेिा 
संरचनाहरूको (सरकारी सेिा, वित्तीय 
सेिा, हजलाक आदि) िावषयक औसि 
(सम्भि भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या 

   

२.३ विपद् बाट प्रत्यक्ष प्रभाविि हजने 
पररिारहरूको िावषयक औसि (सम्भि 
भएसम्म गि ३० िषयको) सं्या (तनजीघर 
गोठ, जग्गा, िेतिबाली, पर्जचौपाया 
आदिको नोक्सान) 

   

३ गाउुँ/नगरपातलकामा कूल आतथयक आयमा 
विपद् को कारण हजने प्रत्यक्ष आतथयक 
क्षतिलाई उल्ले्य रूपमा कम गने 

------------- ------------ ---------- 

३.१ कृवष के्षरमा (अन्नबाली, फलफूल, 
िरकारी, माछापालन आदिको) वितभन्न 
विपद् को कारण हजन ेऔसि िावषयक प्रत्यक्ष 
आतथयक क्षति । 

रु. रु. रु. 

३.२ पर्जपालन के्षरमा वितभन्न विपद् को कारण 
हजन ेिावषयक औसि प्रत्यक्ष आतथयक क्षति। 

रु. रु. रु. 

३.३ िन के्षरमा (काठ, िाउरा, जडीबजटी 
आदि) वितभन्न विपद् को कारण हजन ेऔसि 
िावषयक प्रत्यक्ष आतथयक क्षति। 

रु. रु. रु. 

३.४ पययटन के्षरमा (होटल, टे्रवकङ् आदि) 
वितभन्न विपद् को कारण हजन ेिावषयक औसि 
प्रत्यक्ष आतथयक क्षति। 

रु. रु. रु. 

३.५ उद्योग, व्यापार क्षेरमा वितभन्न विपद् को कारण 
हजने िावषयक औसि प्रत्यक्ष आतथयक क्षति। 

रु. रु. रु. 



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

३.६ भौतिक पूिायधार के्षरमा (घर, भिन, 
सडक, िानपेानी, विद्यजि आदि) वितभन्न 
विपद् को कारण हजन ेिावषयक औसि प्रत्यक्ष 
आतथयक क्षति। 

रु. रु. रु. 

३.७ अन्य क्षेरमा (..........) वितभन्न विपद् को कारण 
हजने िावषयक औसि प्रत्यक्ष आतथयक क्षति । 

रु. रु. रु. 

४ संिेिनर्ील पूिायधार र आधारभिू 
सेिाहरूमा विपद् ले प जर् याउन े क्षति र 
अिरोध उल्ले्यरूपले कम गरी 
उत्थानर्ीलिा विकास गने 

जम्मा हालको 
अिस्था 

  

४.१ रेतडयो, टेतलफोन, टेतलतभजन, इन्टरनटे 
लगायिका िजरसञ्चार सेिामा अिखच्छन्न 
पहजुँच (जम्मा घर सं्या र पहजुँच भएको 
घरसं्या/प्रतिर्ि) 

    

४.२ स्िास्थ्य भिनहरूको प्रिलीकरण/ममयि 
गरी उत्थानर्ीलिा विकास गने (जम्मा 
स्िास्थ्य भिन र भकूम्प प्रतिरोधी संरचना 
भएका भिनको सं्या) 

    

४.३ विद्यालय भिनहरूको प्रिलीकरण, ममयि 
गरी उत्थानर्ीलिा विकास गने (जम्मा 
विद्यालय भिन र भकूम्प प्रतिरोधी संरचना 
भएका भिन (कक्षा-कोठा) सं्या) 

    

४.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लातग तनयतमि 
पूियियारी र नमजना िथा पूियियारी अभ्यास गने 
विद्यालयहरूको सं्या (जम्मा विद्यालय र 
पूियियारी अभ्यास गने विद्यालयहरूको सं्या) 

    

४.५ साियजतनक र सरकारी भिनहरूको 
प्रिलीकरण गरी उत्थानर्ीलिा विकास 
(जम्मा साियजतनक र सरकारी भिनको 
सं्या र प्रकोप जोखिम कम हजनगेरी 
तनमायण र सञ् चालन भएका साियजतनक र 
सरकारी भिनहरूको सं्या) 

    



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

४.६ साुँस्कृतिक सम्पिाहरूको प्रिलीकरण गरी 
उत्थानर्ीलिाको विकास (जम्मा सम्पिाको 
सं्या र प्रकोप जोखिम कम हजनेगरी तनमायण र 
सञ् चालन गररएका सम्पिाको सं्या) 

    

४.७ बसपाकय , िेल मैिान आदिको 
उत्थानर्ीलिा विकास (जम्मा सं्या र 
प्रकोप जोखिम कम हजने गरी तनमायण र 
सञ् चालन गररएका संरचनाहरूको सं्या) 

    

४.८ जलविद्यजि उत्पािन गहृ, बाुँध, वििरण 
प्रणालीको उत्थानर्ीलिा (जम्मा सं्या र 
प्रकोप जोखिम कम हजने गरी तनमायण र 
सञ् चालन गररएका संरचनाहरूको सं्या) 

    

४.९ टेतलफोन टािर, रेतडयो प्रर्ारण स्टेसन, 
वटतभ केिल, इन्टरनटे िथा अन्य 
िूरसञ्चार प्रणालीको उत्थानर्ीलिा (जम्मा 
सं्या र प्रकोप जोखिम कम हजन े गरी 
तनमायण र सञ् चालन गररएका संरचनाहरूको 
सं्या) 

    

४.१० िानपेानी, पानीघट्ट, तसंचाई कज लो, 
कज िा, इनार आदिको उत्थानर्ीलिा 
(जम्मा सं्या र प्रकोप जोखिम कम हजने 
गरी तनमायण र सञ् चालन गररएका 
संरचनाहरूको सं्या) 

    

४.११ जोखिमयजि पोिरी, िालहरूको जोखिम 
न्यूनीकरण (जम्मा सं्या र प्रकोप जोखिम 
न्यूनीकरण हजन े गरी तनमायण गररएका 
संरचनाहरूको सं्या) 

    

४.१२ भिन संवहिा पालना र विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण हजने गरी तनमायण/प्रिलीकरण 
गररएका तनजी आिासीय घरहरू (प्रतिर्िमा) 

    

४.१३ निी, िोला वकनारा संरक्षण र प जनरुत्थान 
(जम्मा सं्या र प्रकोप जोखिम कम हजने 

    



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

गरी संरक्षण गररएकाहरूको सं्या िा िजरी 
(िटबन्ध - वक.तम.)) 

४.१४ संरखक्षि जलाधारको सं्या (जम्मा सं्या र 
प्रकोप जोखिम कम हजन े गरी संरक्षण 
गररएका जलाधारहरूको सं्या) 

    

४.१५ विपद् न्यूनीकरण र जलिायज-मैरी विकास 
अपनाएका गाउुँ/बस्िीहरूको सं्या 
(िािािरणमैरी घोषणा भएका टोल/िडा 
सं्या) 

    

४.१६ जलिायज-मैरी कृवष प्रवितध अपनाएका 
गाउुँ/बस्िीहरूको सं्या  

    

4.१७ फोहोर व्यिस्थापन, ढल तनकास गरी  
व्यिखस्थि भएका टोल, आिासीय के्षरको 
सं्या 

    

५ गाउुँ/नगरपातलकामा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका लातग नीतिगि, कान जनी, 
संस्थागि संरचना साथै योजना ियार गरी लागज 
गने। 

    

५.१ विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, ऐन, तनयम, 
मापिण्ड ियार गरी कायायन्ियन भएको अिस्था  

    

५.२ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लातग 
संस्थागि संरचना (र्ािा, कमयचारी), 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमति, िडा 
विपद् व्यिस्थापन सतमति गठन भएको 
िडाको सं्या 

    

५.३ विपद् पूियियारी िथा प्रतिकायय योजना 
िजजयमा गरी कायायन्ियन भएको अिस्था 

    

५.४ विपद् व्यिस्थापनमा अन्य स्थानीय 
िहसुँगको समन्िय र साझेिारी 

    

५.५ पजनतनयमायण र प जनःस्थापनामा विपद् 
उत्थानर्ीलिा र अझ बतलयो तनमायणको 

    



ि.सं. लक्ष्य र सूचकहरू(१)
 

िियमान अिस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन िथा 
मध्यकालीन 

लक्ष्य 

िीघयकालीन 
लक्ष्य 

तसद्धान्ि अिलम्बन गने सरकारी 
तनकायहरूको सं्या (जम्मा सरकारी 
तनकाय र अिलम्बन गने तनकायको सं्या) 

६ बहजप्रकोप पूियसूचना प्रणाली र सूचना िथा 
पूिायन जमानको उपलब्धिा  र पहजुँचमा 
उल्ले्य िवृद्ध गने 

जम्मा हालको 
अिस्था 

  

६.१ कूल जनसं्याको अनजपािमा प्रकोप 
सम्मजििामा रहेको जनसं्याको प्रतिर्ि 

    

६.२ नपेाल सरकार, प्रिेर् सरकार िा स्थानीय 
िहबाट सञ् चातलि बहज-प्रकोप अनजगमन 
िथा पूियसूचना प्रणालीमा पहजुँच भएका 
के्षरफलको प्रतिर्ि 

    

६.३ प्रकोप सम्मजि रहेको जनसं्याको 
अनजपािमा प्रकोप पूियसूचना प्राप्त गने 
जनसं्याको प्रतिर्ि 

    

६.४ पूिायन जमानमा आधाररि विपद् पूियियारी र 
प्रतिकायय गने जनसं्याको प्रतिर्ि 

    

 

१,२ नोटः (१) मातथको िातलकामा उखल्लखिि प्रकोपहरूको िगीकरण तनम्न बमोखजम हजन्छ: 

(क) भौगतभयकः भ-ूकम्प, ज्िालामजिी, भ-ूबनोट िा भ-ूकम्पका कारण उत्पन्न हजन ेपवहरो, भ-ू
स्िलन आदि। 

(ि) मौसमजन्यः चट्याङ, सबै प्रकारका हािाहजरी, अतसना आदि। 

(ग) जलजन्यः िषाय, पोिरी, िाल िा वहमिाल विष्फोट जस्िा कारणबाट हजने सबै प्रकारका 
बाढी एिम ्डजिान र निी कटान, अतििवृष्ट, तभषण वहमपाि, अनािवृष्ट, वहमपवहरो आदि। 

(घ) हािापानीजन्यः र्ीिलहर, िडेरी, िािो हािाको लहर(लू), प्राकृतिक कारण लाग्ने िन 
डढेलो, लामो अितधसम्म सज्  िा परेर उत्पन्न हजने िडेरी, िजषारो, ऋिज अनजसार लाग्ने 
िाक्लो (अतनष्टकारी) हजस्सज, कज वहरो आदि। 

(ङ) जैविकः सबै प्रकारका कीटाणज, विषाणजका कारण हजने रोगव्यातध, सपयिंर्, जनािरहरूको 
आिमण िा आिङ्क, िेिीबालीमा हजन ेअतनष्टकारी सलह कीराहरूको आिमण, रोगव्यातध, 
पर्जपन्छीमा लाग् ने फ्लज, आदि। 



(च) िजघयटनाः िानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योतगक िजघयटना, आगलातग, विषािी, ग्याुँस, 
रसायन, विवकरण च जहािट, ग्याुँस विष्फोटन, प्रकोप उद्धार काययमा हजने िजघयटना, विषाि 
िाद्य सेिन (जानाजान गरेको नभई, भवििब्यमा परी गरेको विष-सेिन), मेखर्न सञ् चालन 
गिाय हजने िजघयटना, माटो िन्िा वढस्को िसेर पजररन,े भौतिक संरचना भत्कन ेआदि। 

(छ) प्रिजषण लगायि अन्य प्रकोपहरुः अत्यतधक स्रोि िोहनका कारण हजने मरुभतूमकरण, वितभन्न 
मानिीय स्रोि र कारणबाट हजने िािािरणीय प्रिजषण, भोकमरी आदि। 

 (२) एकभन्िा बढी स्रोि िा कारणबाट उत्पन्न हजने िा भएको प्रकोपको िगीकरण गिाय त्यसको मूल 
स्रोि िा कारणका आधारमा िगीकरण गनजयपछय। बढी पानी परेर पवहरो गएको भए जलजन्य र भ-ू
कम्पका कारण िा जतमनको बनोटका कारण पवहरो गएको भए भौगतभयक हजन्छ। मज् य स्रोि िा 
कारणका साथै अन्य स्रोि र कारणहरूको समेि यथेष्ठ लेिाजोिा गनजयपछय। 

(३) औसि तनकाल्न ेिररकाः- िथ्याङ्कको उपलब्धिा अनजसार विपद् बाट विगिमा भएका हरेक िषयको हानी 
नोक्सानी प्रत्येक सूचकका लातग छजट्टाछज टै्ट जोड्ने। कूल अङ्कलाई जम्मा िषय सं्याले भाग गने। 
त्यसबाट आउने भागफल औसि सं्या हो। 

(४) 30 िषयको िथ्याङ्कः- आतधकाररक र भरपिो िस्िािेजमा रेकडय भएको िथ्याङ्क उपलब्ध भएसम्म 
विगि 30 िषयसम्मको तलन।े यस्िो िथ्याङ्क समजिायमा िा अन्यर जानकारी भएकाहरूबाट सोधपजछ 
गरी सङ्कलन गनय सवकन।े जलिायज पररिियन सम्बन्धी िम (Trend) विश्लषेण गनय र प्रके्षपण गनय 
सामान्यिया ३० िषयको िथ्याङ्क प्रयोग गने गररन्छ। 

  



अनजसूची-३.  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय रणनीतिक वियाकलापहरू (नमजना) 
प्राथतमकिाप्राप्त क्षरे १- विपद् जोखिम बारेको बजझाई सम्बन्धी रणनीतिक योजना 

िातलका १.१ प्रकोप बमोखजम जोखिमको आुँकलन 

रणनीतिक वियाकलाप (के, कहाुँ) अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

वितभन्न प्रकोप प्रभाविि र जोखिममा रहेका 
भौगोतलक क्षेर तनधायरण गने र सबै िडामा 
सम्भाविि प्रकोपहरूले क्षति पजग्न सक्ने घरहरूको 
नक्र्ाङ्कन गने।  

गाउुँ/नगरपातलका के्षरका वितभन्न प्रकोपको 
जोखिममा रहेका सबै प्रभाविि के्षर र घर-
पररिारको विस्ििृ जानकारी उपलब्ध हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

पूिायधार विकास 
र्ािा 

सबै िडामा तलङ्ग, उमेर र अपाङ्गिाका आधारमा वितभन्न 
प्रकोपको जोखिममा रहेका जनसं्या आुँकलन गने र 
Geo-Spatial प्रवितध प्रयोग गरी नक्र्ाङ्कन गने। 

वितभन्न प्रकोपहरूको जोखिममा रहेका 
जनसं्याको छजट्टाछज टै्ट (Disaggregated) 
िथ्याङ्क उपलब्ध हजनेछ र उनीहरू रहेको 
स्थानको जानकारी उपलब्ध हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा 

सबै िडामा आश्रयस्थल, विद्यालय, अस्पिाल, 
स्िास्थ्यचौकी, िानेपानी र अन्य भौतिक 
संरचनाहरूमा प्रकोपहरूको जोखिम आुँकलन गने। 

जोखिमयजि भौतिक संरचनाहरूको जलजन्य 
प्रकोपहरूको जोखिमस्िर (उच्च, मध्यम र 
न्यून) को जानकारी उपलब्ध हजनेछ। 

अल्पकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, स्िास्थ्य 
र्ािा, खर्क्षा 
र्ािा 

िडा कायायलय 

प्रकोपहरूबाट वितभन्न उत्पािनमूलक के्षरमा (कृवष, 
िन, पर्जपन्छी, उद्योग आदि) भएका औसि 
िावषयक क्षति र सम्भाविि क्षति आुँकलन गने। 

गाउुँ/नगरपातलकामा प्रकोपबाट वितभन्न 
उत्पािनमूलक के्षरमा भएका औसि िावषयक 
क्षति बजझ् न र न्यूनीकरण गनय आधार हजनेछ। 

अल्पकालीन सामाखजक विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 

कृवष र्ािा, 

उद्योग र्ािा 



व्यिस्थापन र्ािा 

प्रकोपहरूबाट  गाउुँ/नगरपातलकाको वितभन्न 
सेिामूलक के्षरमा (खर्क्षा, स्िास्थ्य, िानेपानी 
आदि) भएका औसि िावषयक क्षति आुँकलन गने। 

गाउुँ/नगरपातलकामा प्रकोपहरूबाट वितभन्न 
सेिामूलक के्षरमा भएका औसि िावषयक क्षति 
बजझ् न र न्यूनीकरण गनय आधार हजनेछ। 

अल्पकालीन सामाखजका विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

खर्क्षा र्ािा, 
स्िास्थ्य र्ािा, 
िानेपानी िथा 
सरसफाई एकाइ 

सबै िडामा मौजजिा र सम्भाव्य प्रकोपहरूको 
जोखिमलाई ध्यान दिई भउूपयोग योजना िजजयमा 
गरी कायायन्ियन गने।   

विपद् जोखिम संिेिनर्ील भउूपयोग योजना 
कायायन्ियन भएको हजनेछ।  

 

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

िडा कायायलय 

मौसम िथा जलिायज विश्लषेण, निी, वहमनिी र 
जलाधारहरूको जलसिह र िषाय अनजगमन प्रणाली 
(Real-Time Observation, 

Monitoring System) बाट उपलब्ध 
जानकारी, सूचना र सङे्किहरूमा पहजुँच सजदृढ गने। 

निीहरूको जलसिह िथा िषाय सम्बन्धी 
अद्याितधक िथ्याङ्क र जोखिम सम्बन्धी 
जानकारी उपलब्ध भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन र 
तनरन्िर 

स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन केन्ि 

जल िथा मौसम 
विज्ञान विभाग, 
खजल्ला 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि 

माटो िरलिा (Soil Liquefaction) 
जोखिमको आुँकलन, नक्र्ाङ्कन र प्रकोप क्षरे 
तनधायरण गने।  

स्थानीय स्िरमा  माटो िरलिा (Soil 
Liquefaction) आुँकलन िथा नक्साहरू 
उपलब्ध भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

िानी िथा 
भगूभय विभाग 

जोखिमयजि पूिायधारहरू, ऐतिहातसक िथा 
साुँस्कृतिक सम्पिाहरू, आश्रम, विद्यालय, 
अस्पिाल, स्िास्थ्यचौकी, िानेपानी र अन्य 
भौतिक संरचनाहरूको संरचनागि विश्लषेण 
(Structural Assessment) गरी भकूम्पीय जोखिम 

जोखिमयजि भौतिक संरचनाहरूको भकूम्पीय 
जोखिमस्िर (उच्च, मध्यम र न्यून) र 
भौगोतलक अिखस्थति बारे जानकारी उपलब्ध 
हजनेछ। 

मध्यकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

िानी िथा 
भगूभय विभाग 



आुँकलन गने र Geospatial प्रवितध प्रयोग गरी 
नक्र्ाङ्कन गने। 

 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका जलाधार के्षरहरूमा भ-ू
क्षय आुँकलन िथा नक्र्ाङ्कन गने। 

प्रमजि जलाधारहरूको भ-ूक्षय नक्सा ियार 
हजनेछ।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

भसंूरक्षण 
तडतभजन 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका सडकमा धेरै िजघयटना 
हजने के्षरको नक्र्ाङ्कन गने। 

िजघयटनाग्रस्ि सडक क्षेरको पवहचान भएको 
हजनेछ। 

अल्पकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

सडक तडतभजन, 
ट्रावफक प्रहरी 
कायायलय 

सबै िडामा सडक िजघयटनाका सम्भाविि के्षरहरूमा 
तनरन्िर सडक अनजगमन प्रणाली (Real-Time 
Road Surveillance System) स्थापना 
गने। 

सडक िजघयटनाको ित्काल जानकारी उपलब्ध 
हजनेछ।  

तनरन्िर पूिायधार विकास 
र्ािा, िडा 
कायायलय 

सडक तडतभजन 
कायायलय, 
नेपाल प्रहरी 

नगर/गाउुँपातलकामा महामारीको तनरन्िर अनजगमन 
प्रणाली  (Real-Time Disease Outbreak 
and Surveillance System) स्थापना 
गने।  

महामारी सम्बन्धमा ित्काल जानकारी उपलब्ध 
भएको हजनेछ।  

तनरन्िर स्िास्थ्य र्ािा, 
िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्िास्थ्य 
कायायलय 

सबै समजिायमा जल िथा मौसम विज्ञान विभागबाट 
उपलब्ध हजने मौसम सम्बन्धी सूचनामा समजिायको 
पहजुँच विस्िार गने।  

मौसम र सम्बखन्धि प्रकोपको जानकारी 
तनरन्िर उपलब्ध भएको हजनछे।  

तनरन्िर  स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि, िडा 

जल िथा मौसम 
विज्ञान विभाग,  
खजल्ला 
आपि ्कालीन 



 

 

िातलका १.२ बहज-प्रकोप जोखिम आुँकलनको लातग अन्िर तनकाय, अन्िर िह समन्िय 

रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

गाउुँ/नगरपातलकामा वितभन्न तनकाय, 
संघसंस्थाबाट गररन े प्रकोप विश्लषेण र विपद् 
लेिाजोिा सम्बन्धी िथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरूपिा 
कायम गने। 

स्थानीय िहको नेितृ्िमा प्रकोप, सम्मजििा, 
सङ्कटासन्निा र विपद् जोखिम सम्बन्धी िथ्याङ्क 
सङ्कलनमा एकरूपिा कायम भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

राविय विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरण 

रोगव्यातधको महामारी, भकूम्प, मौसम िथा 
जलिायजजन्य लगायिका वितभन्न प्रकोपको जोखिम 
आुँकलन र नक्र्ाङ्कनका लातग नेपाल सरकार 
िथा प्रिेर् सरकारका सम्बखन्धि विभाग/तनकाय, 

प्रकोप सम्मजििा, सङ्कटासन्निा र विपद् जोखिम 
आुँकलन िथा नक्र्ाङ्कन गनय आिश्यक आतथयक 
िथा प्रावितधक सहयोग उपलब्ध हजनेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा र 
सम्बखन्धि 

राविय विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरण, प्रिेर् 
सरकारको 

कायायलय काययसञ् चालन 
केन्ि, 

गाउुँ/नगरपातलका के्षरमा िन डढेलोको जोखिम 
आुँकलन गनय तनरन्िर अनजगमन प्रणाली (Real-
Time Fire Monitoring System) 

स्थापना र सञ् चालन गने। 

िन डढेलो सम्बन्धी तनरन्िर जानकारी 
उपलब्ध भएको हजनेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा  
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

तडतभजन िन 
कायायलय 

     



रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

अन्य स्थानीय िहसुँग समन्िय र सहकायय गने। विषयगि र्ािा सम्बखन्धि तनकाय 

सबै िडामा वितभन्न प्रकोपहरूको जोखिम 
आुँकलन र नक्र्ाङ्कनका लातग स्थानीय िहमा 
वियार्ील गैरसरकारी संस्था िथा तनजी के्षरसुँग 
समन्िय र सहकायय गने। 

प्रकोप सम्मजििा, सङ्कटासन्निा िथा विपद् जोखिम 
आुँकलन र नक्र्ाङ्कन गनय आिश्यक आतथयक िथा 
प्रावितधक सहयोग उपलब्ध हजनेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 
िथा तनजी क्षेर 

 

िातलका १.३ प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली विकास िथा सूचना प्रिाह 

रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

सबै िडामा विद्यमान र सम्भाव्य प्रकोपको विपद् 
जोखिम बारे सचेिना जगाउन स्थानीय भाषा, 
लिजमा चेिनामूलक सामग्री विकास गने। 

विद्यमान र सम्भाव्य प्रकोपको विपद् जोखिम बारे 
सचेिना जगाउन स्थानीय भाषा, लिजमा 
चेिनामूलक सामग्री उपलब्ध भएको हजनेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा,  

खर्क्षा र्ािा, 
स्िास्थ्य र्ािा,  
स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 
र तनजी क्षेर 

सबै समजिायमा चेिनामूलक जानकारी, सन्िेर् 
प्रर्ारण गनय सञ्चारमाध्यमहरू पररचालन गने। 

विपद् जोखिम बारे प्रचारप्रसार र जानकारी सञ्चार 
भएको हजनेछ।   

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

सूचना िाथ प्रवितध 
र्ािा, स्थानीय 
सञ्चार माध्यमहरू 

सरकारी कायायलय, राजनीतिक िल, नेपाल 
रेडिस सोसाइटी, गैरसरकारी संस्थाहरू र 
सञ्चार माध्यमहरू बीच विपद् जोखिम सूचना 

विपद् जोखिम सूचना साझेिारीमा सहकायय भएको 
हजनेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

सङ्घीय मातमला 
िथा सामान्य 
प्रर्ासन मन्रालय 



रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

आिानप्रिान िथा सहकायय गनय काययवितध बनाई 
लागज गने। 

मवहला, िृद्धिृद्धा, बालबातलका, अपाङ्िा 
भएका व्यखि र अन्य सङ्कटासन्न समूहसम्म 
समयमै जोखिम सूचना पजर् याउन काययवितध ियार 
गरी लागज गने। 

मवहला, िृद्धिृद्धा, बालबातलका, अपाङ्िा भएका 
व्यखि र अन्य सङ्कटासन्न समूहलाई विपद् जोखिम 
सम्बखन्धि सूचना र जानकारी उपलब्ध हजनेछ।  

अल्पकालीन  मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

सङ्घीय मातमला 
िथा सामान्य 
प्रर्ासन मन्रालय 

गाउुँ/नगरपातलकामा भौगोतलक सूचना प्रणालीमा 
आधाररि विपद् जोखिम सूचना व्यिस्थापन 
प्रणाली स्थापना गने र यसलाई राविय सूचना 
प्रणालीमा आिद्ध गने।  

एकीकृि विपद् जोखिम सूचना व्यिस्थापन प्रणाली 
स्थापना भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

राविय िथा खजल्ला 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

 

िातलका १.४ विपद् जोखिमको बजझाईका लातग क्षमिा अतभिवृद्ध 
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सबै िडामा वितभन्न समजिायका मवहला, 
बालबातलका, बदृ्ध-बदृ्धा, अपाङ्ग, सङ्कटासन्न 
समजिायहरू र सम्पूणय सरोकारिालाहरूका लातग 
विपद् जोखिम सम्बन्धी चेिनामूलक प्रखर्क्षण, 
िातलमहरू सञ् चालन गने। 

सङ्कटासन्न समजिाय र सरोकारिालाहरूको विपद् 
जोखिम सम्बन्धी बजझाईमा क्षमिा िृवद्ध भएको 
हजनेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय विकास 
प्रखर्क्षण प्रतिष्ठान, 
प्रिेर् सजर्ासन 
प्रखर्क्षण 
प्रतिष्ठानहरू, 
स्थानीय िहमा 
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वियार्ील विकास 
साझेिार 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रखर्क्षण काययिमहरू 
सञ् चालन गनय जनर्खि, प्रखर्क्षण सामग्री, 
प्रवितधको व्यिस्था गने। 

सङ्कटासन्न समजिाय र सरोकारिालाहरूको विपद् 
जोखिम सम्बन्धी बजझाईमा क्षमिा िृवद्ध भएको 
हजनेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थान 
र्ािा 

राविय विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरण, 
स्थानीय विकास 
प्रखर्क्षण प्रतिष्ठान 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनमा वितभन्न 
सरोकारिालाहरू (विपद्  व्यिस्थापन सतमतिहरू, 
वितभन्न तनकायहरू, विद्याथी, अविभािक, 
खर्क्षक, स्िास्थ्यकमी, िानेपानी सेिा प्रिायक, 
उद्योग व्यिसाय लगायिका तनजी क्षेर आदि) 
को भतूमका स्पष्ट हजन ेगरी िालीम िथा अभ्यास 
गने गराउन।े   

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनमा 
सरोकारिालाहरूको भतूमका, समन्ियको वितध र 
खजम्मेिारी सम्बन्धी बजझाई स्पष्ट भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा सचेिना 
अतभिृवद्ध काययिमहरूको विकास िथा सञ् चालन 
गनयका लातग गैरसरकारी संस्था लगायिका 
सरोकारिालाहरूसुँग समन्िय र सहकायय गने।  

विपद् जोखिम सम्बन्धी चेिना अतभिृवद्धमा  सहकायय 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 
िथा अन्य 
सरोकारिालाहरू 

गाउुँ/नगरपातलकामा सिारी चालकहरूको लातग सडक िजघयटना कम गनय सिारी चालकहरूको अल्पकालीन  िािािरण िथा ट्रावफक प्रहरी 
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तनयतमि सडक सजरक्षा खर्क्षा काययिम सञ् चालन 
गने।  

चेिना अतभिृवद्ध भएको हजनेछ।  विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

कायायलय 

गाउुँ/नगरपातलकामा सञ्चातलि डाईतभङ्ग स्कूल, 
िालीम केन्िहरूको तनधायररि क्षमिा र गजणस्िर 
मापिण्ड लागज गने। 

सडक िजघयटना कम गनय सिारी चालक, 
सहचालकहरूको तसप र क्षमिा अतभिृवद्ध भएको 
हजनेछ।  

अल्पकालीन र 
तनरन्िर  

पूिायधार विकास 
र्ािा 

यािायाि व्यिस्था 
कायायलय  

गाउुँ/नगरपातलकामा प्रकोप, सङ्कटासन्निा, 
विपद् जोखिम आुँकलन, विपद् प्रभाि मूल्याङ्कन 
साथै जोखिम संिेिनर्ील भ-ूउपयोग योजना 
ियार गनय जनर्खि विकास गने। 

जोखिम संिेिनर्ील भ-ूउपयोग योजना िजजयमा र 
कायायन्यनका लातग जनर्खि विकास भएको 
हजनेछ।  

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार र 
प्रिेर् सरकारका 
सम्बखन्धि 
तनकायहरू 

प्राथतमकिाप्राप्त क्षरे २- विपद् जोखिम र्ासकीय पद्धतिको सजदृढीकरण सम्बन्धी रणनीतिक योजना 

िातलका २.१ संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना एिं सजदृढीकरण 
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गाउुँ/नगरपातलका र िडामा विपद् व्यिस्थापन 
सतमति/उपसतमति गठन र पररचालन गने।  

विपद् व्यिस्थापनका लातग गाउुँ/नगरपातलकामा 
संस्थागि संरचनाको विकास भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन/ 
तनरन्िर 

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका, िडा 
कायायलय,  

 

विपद् पूियियारी र प्रतिकाययका लातग  विषयक्षेर 
(क्लष्टर) गठन गरी सजदृढीकरण गने। 

वितभन्न प्रकोपको विपद् पूियियारी र प्रतिकायय गनय 
प्रत्येक विषयके्षरको क्षमिा अतभिृवद्ध भएको 
हजनेछ। 

अल्पकालीन / 

मध्यकालीन 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सतमति 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 
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भौतिक पूिायधारहरूको तनमायण र सञ् चालन िथा 
साियजतनक सेिा प्रिाहमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणको अिस्थाको अनजगमन गनय। 

पूिायधारहरूको सजरखक्षि तनमायण र सञ् चालनमा 
उत्तरिावयत्ि स्थावपि भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  गाउुँ/नगरपातलकाको 
अनजगमन िथा  
सजपररिेक्षण सतमति 

पूिायधार विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

गाउुँ/नगरपातलका अन्िगयिका सबै विद्यालय 
िथा अस्पिालहरूमा विपद् व्यिस्थापन सतमति 
गठन गने।  

विद्यालय िथा अस्पिालहरूमा प्रभािकारी रूपमा 
विपद् व्यिस्थापन गनय संस्थागि संरचना भएको 
हजनेछ।  

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

िडा कायायलय 

स्थानीय आपि ्कालीन काययसञ् चालन केन्िको 
स्थापना गरी राविय आपि ्कालीन काययसञ् चालन 
केन्ि, स्िास्थ्य आपि ्कालीन काययसञ् चालन 
केन्ि, प्रिेर् आपि ्कालीन काययसञ् चालन केन्ि  
र खजल्ला आपि ्कालीन काययसञ् चालन केन्ि 
बीच समन्िय र सहकायय गने। 

स्थानीय िहमा वितभन्न प्रकोपका लातग प्रभािकारी 
विपद् पूियियारी र प्रतिकाययको लातग ियारीमा 
सहयोग पजगेको हजनेछ।  

अल्पकालीन र 
तनरन्िर 

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन केन्ि 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार र 
खजल्ला प्रर्ासन 
कायायलय  

गाउुँ/नगरपातलका तभरका सडकमा मालिाहक 
िथा यार जिाहक सिारी साधनहरूको भार 
अनजगमन िथा तनयन्रणका लातग सडक सजरक्षा 
एकाइ गठन गरी सजदृढीकरण गने।  

सिारी साधनहरूको भार अनजगमन िथा तनयन्रण 
संयन्र स्थापना भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  गाउुँ/नगर प्रहरी यािायाि व्यिस्था 
कायायलय, ट्रावफक 
प्रहरी 

 

 

 



िातलका २.२ कानूनी र तनयामक संरचनाको तनमायण 
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गाउुँ/नगरपातलकामा भिन संवहिाको कायायन्ियन 
िथा मापिण्ड बनाई लागज गने। 

सजरखक्षि भिन संरचना तनमायण र प्रयोगका लातग 
नीतिगि िथा कानजनी व्यिस्था भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन र 
तनरन्िर 

पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार 

गाउुँ/नगरपातलका आुँफैले, गैरसरकारी िथा 
सामाखजक संघसंस्थाले र तनजी के्षरले सञ् चालन 
गने आयोजना िा प्रस्िािको स्थानीय कानून 
बमोखजम िािािरणीय अध्ययन प्रतििेिन स्िीकृि 
गरी िािािरणीय व्यिस्थापन योजना अनजसार 
कायायन्ियनको सजतनखिििा गने। 

गाउुँपातलका/नगरपातलकामा तनमायण र सञ् चालन 
हजने आयोजना/प्रस्िािको कायायन्ियनबाट 
िािारणमा िथा विपद् व्यिस्थापनमा पने 
नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र सकारात्मक 
असरको बढोत्तरी भएको हजनछे। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा,  

पूिायधार विकास 
र्ािा 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनमा 
योगिान पजर् याउन े स्ियंसेिकहरूलाई पजरस्कृि 
गने पद्दिी विकास गने।  

समजिायमा विपद् व्यिस्थापनको क्षेरमा काम गने 
स्ियम्सेिकहरूमा प्रोत्साहन अतभिृवद्ध भएको 
हजनेछ। 

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगरपातलका, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील गैरसरकारी 
संस्था 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोष र िाद्यान्न 
बैंकको सञ् चालन काययवितध ियार गनै।  

स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापन कोष िथा 
िाद्यान्न बैंक सञ् चालनका लातग कानूनी व्यिस्था 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, कृवष र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

विपद्को समयमा सङ्कटासन्न समजिायको सजरक्षा 
िथा लैवङ्गक वहंसा रोकथामको लातग  तनिेखर्का 
ियार गने। 

विपद् प्रभाविि स्थानमा लैवङ्गक वहंसा रोकथाम गनय 
तनिेखर्का ियार भएको हजनछे।  

अल्पकालीन  मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 
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विपद् व्यिस्थापनका लातग समजिाय िहमा 
स्ियंसेिक पररचालन काययवितध िजजयमा गरी लागज 
गने।  

विपद्को समयमा स्ियंसेिक पररचालन सहज 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  सामाखजक विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

िोज िथा उद्धार, राहि व्यिस्थापन, पजनलायभ 
र पजनस्थायपनाको लातग काययवितध ियार गने।  

विपद् व्यिस्थापन कायय प्रभािकारी रूपमा सम्पािन 
गनय सहयोग पजगेको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

विपद्का कारण उत्पन्न हजने भग्नािर्षे र  
फोहोरमैला व्यिस्थापनको लातग काययवितध िजजयमा 
गने।  

विपद्को समयमा भग्नािर्ेष र फोहोर व्यिस्थापन 
गनय सहज भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, सरसफाई 
एकाइ 

 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

स्थानीय िहको आपि ्कालीन काययसञ् चालन 
केन्िको काययसञ् चालन वितध ियार गने। 

आपि ्कालीन काययसञ् चालन केन्िको काययसञ् चालन 
व्यिखस्थि भएको हजनछे।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

समजिायस्िरमा विपद् व्यिस्थापन सतमति गठन 
िथा पररचालनका लातग काययवितध ियार गने। 

समजिायस्िरमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययहरू 
व्यिखस्थि भएको हजनछे।  

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, िडा 
कायायलय 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
संघसंस्थाहरू 
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जोखिम आुँकलनको आधारमा स्थानीय िहको 
सरहि तभरका प्रमजि निी जलाधारमा निी 
व्यिस्थापन र जलाधार संरक्षणको लातग 
गजरुयोजना ियार गने। 

जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लातग 
गजरु योजना ियार भएको हजनछे।  

मध्यकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा, 

प्रिेर् सरकार, 
तसंचाई िथा जल 
उत्पन्न प्रकोप 
तनयन्रण तडतभजन 

गाउुँ/नगरपातलकामा िािािरणमैरी स्थानीय 
र्ासन प्रारूपको कायायन्ियन गने। 

हररि पूिायधार र पाररखस्थतिकीय प्रणालीमा 
आधाररि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काययहरू 
भएका हजनेछन।् 

मध्यकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, 

संघीय मातमला िथा 
सामान्य प्रर्ासन 
मन्रालय, िन िथा 
िािािरण 
मन्रालय, स्थानीय 
िहमा वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका ऐतिहातसक िथा 
साुँस्कृतिक सम्पिा ममयिसम्भार, प्रितलकरण र 
सजरखक्षि सञ् चालनका लातग काययवितध ियार गरी 
लागज गने।  

ऐतिहातसक िथा साुँस्कृतिक सम्पिाको 
उत्थानर्ीलिा िृवद्धका लातग कानूनी व्यिस्था 
भएको हजनेछ। 

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका, 
पजराित्ि विभाग, 
र्हरी विकास िथा 
भिन तनमायण विभाग 

 

 

 

 

िातलका २.३ विपद् जोखिम सजर्ासनको लातग क्षमिा अतभिवृद्ध, सहकायय र साझेिारी 
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गाउुँ/नगरपातलकाका सबै पिातधकारी, 
कमयचारीहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापन सम्बन्धी अनजखर्क्षण िथा क्षमिा 
विकास िातलम प्रिान गने। 

स्थानीय िहको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 
र्ासकीय क्षमिा विकास भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय विकास प्रखर्क्षण 
प्रतिष्ठान, प्रिेर् सजर्ासन 
प्रखर्क्षण  प्रतिष्ठान, 
स्थानीय िहमा वियार्ील 
गैरसरकारी संस्थाहरू 

जोखिममा रहेका समजिायको विपद् व्यिस्थापनमा 
पहजुँच, प्रतितनतधत्ि र सहभातगिा बढाउन क्षमिा 
विकास  काययिम सञ् चालन गने। 

विपद् व्यिस्थापनमा जोखिममा रहेका समूह र 
समजिायको प्रभािकारी सहभातगिा भएको 
हजनेछ।  

अल्पकालीन  मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, 
िािािरिण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय विकास प्रखर्क्षण 
प्रतिष्ठान, प्रिेर् सजर्ासन 
प्रखर्क्षण  प्रतिष्ठान, 
स्थानीय िहमा वियार्ील 
गैरसरकारी संस्थाहरू 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सतमति, 
सम्बखन्धि सरकारी िथा गैरसरकारी र तनजी 
के्षरबीच सहकायय र साझेिारी अतभिवृद्ध गने।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 
सरोकारिालाहरूको सहभातगिा भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगर काययपातलका 

तसमाना जोतडएका, जलाधारको उपल्लो िथा 
िल्लो िटीय के्षरमा रहेका स्थानीय िह र 
समजिायसुँग समन्िय र सहकायय गने। 

विपद् न्यूनीकरणका काममा सहकायय र 
साझेिारी अतभिवृद्ध भएको हजनेछ। 

दिघयकालीन स्थानीय विपद् 
व्यिस्थाप सतमति 

गाउुँ/नगर काययपातलका 

जलिायज िथा विपद् जोखिम प्रभाि मूल्याङ्कन 
वितध र प्रवितध सम्बन्धी िातलम सञ् चालन गने।  

जलिायज िथा विपद् जोखिम प्रभाि मूल्याङ्कन 
गने जनर्खिको विकास भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 

 



िातलका २.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समािेर्ीिाको सजतनखिििा 
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गाउुँ/नगरपातलकामा विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनका प्रवियाहरूमा लैवङ्गक िथा 
सामाखजक समािेर्ी तसद्धान्ि लागज गने। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका 
वियाकलापहरूमा लैवङ्गक िथा सामाखजक 
समािेर्ीिाका सिालहरू सम्बोधन भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, स्थानीय 
िहमा वियार्ील 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाल 
रेडिस । 

विपद् व्यिस्थापन सतमति, उपसतमति र 
काययिलहरूमा मवहला, अपाङ्गिा भएका, 
सीमान्िकृि एिं वितभन्न प्रकोपको उच्च 
जोखिममा रहेका समजिायको सहभातगिा गराउन।े  

स्थानीय र्ासन पद्दतिमा सङ्कटासन्न समजिायको 
सहभातगिा सजतनखिि भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, स्थानीय 
िहमा वियार्ील 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाल 
रेडिस 

समाजका सीमान्िकृि समूह, मवहला, 
बालबातलका, अपाङ्गिा भएका िथा ज्येष्ठ 
नगाररकाका लातग विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
सम्बन्धी विर्ेष काययिमहरू सञ् चालन गने।  

मवहला, बालबातलका, अपाङ्गिा भएको, िथा 
ज्येष्ठ नागररकहरूको जोखिम कम भएको हजनेछ। 

िीघयकालीन मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाल 
रेडिस 



 

प्राथतमकिा प्राप्त क्षरे ३. उत्थानर्ीलिा िवृद्धका लातग तनजी िथा साियजतनक लगानीको प्रिद्धयन सम्बन्धी रणनीतिक योजना: 

िातलका ३.१ उत्थानर्ीलिा िृवद्धमा लगानी प्रिधयन 
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मवहला, बालबातलका िथा वपछतडएका 
समजिायहरूको आिश्यकिा बमोखजम उनीहरूको 
जीिनस्िर िृवद्ध गनयको लातग रोजगारी, सीप 
विकास िथा स्िास्थ्य सेिासुँग सम्बखन्धि 
काययिमहरू िथा िातलमहरू सञ् चालन गनय 
लगानी गने। 

सङ्कटासन्न समजिायको विपद् उत्थानर्ीलिा िवृद्ध 
भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

स्थानीय िहमा 
वियार्ील गैरसरकारी 
संस्था, नेपाल 
रेडिस, तनजी क्षरे 

विपद् जोखिम क्षेरका विपन्न, सीमान्िकृि 
समूहको आम्िानी बढाउन े काययिम सञ् चालन 
गने। 

विपद् जोखिम के्षरका समजिायको विपद् 
उत्थानर्ीलिा अतभिृवद्ध भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन सामाखजका विकास 
र्ािा, कृवष 
र्ािा, उद्योग 
र्ािा 

िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील गैरसरकारी 
संस्था, नेपाल 
रेडिस 

विपद् जोखिममा रहेका समजिायका लातग 
सामाखजक सजरक्षा, आधारभिू स्िास्थ्य, प्रजनन 
स्िास्थ्य, बाल स्िास्थ्य, वकर्ोर वकर्ोरीको 
स्िास्थ्य र पोषण सजधारका  विर्ेष काययिम 
सञ् चालन गने। 

विपद् जोखिम के्षरका समजिायको विपद् 
उत्थानर्ीलिा अतभिृवद्ध भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन सामाखजका विकास 
र्ािा, स्िास्थ्य 
र्ािा 

िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
स्थानीय िहमा 
वियार्ील गैरसरकारी 
संस्था, नेपाल 
रेडिस 
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आपि ्कालीन समयमा अत्यािश्यक सेिाको 
तनरन्िरिाको लातग योजना बनाउने। 

आपि ्कालीन अत्यािश्यक सेिा र संरचनाहरू 
विपद् उत्थानर्ील भएका हजनेछन।् 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

गाउुँ/नगरपातलका अन्िगयिका सडकमा पैिल 
यारीहरूका लातग सडकपेटी, सडक पार गने 
संरचनाहरू (Overpasses, 
Underpasses) तनमायण गने। 

सडक सजरक्षाका संरचनाहरू तनमायण भएको हजनछे। अल्पकालीन र 
तनरन्िर 

पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका, 
तडतभजन सडक 
कायायलय 

सडक िजघयटना हजनसक्ने सम्भाविि स्थानहरूमा 
सडक सजरक्षाका उपायहरू (Safety 
Barriers, Steel-Guard Rails, 

Road-Humps, Rumble Stripes, 

Reflective Road Markings, 

Signals) तनमायण गने।  

 

सडक सजरक्षाका संरचनाहरू तनमायण भएको हजनछे। मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका, 
तडतभजन सडक 
कायायलय 

गाउुँ/नगरपातलका अन्िगयिका विद्यालय भिनहरू 
प्रिलीकरण गरी संरचना सजरखक्षि गने। 

विद्यालयहरू उत्थानर्ीलिा िफय  अग्रसर भएका 
हजनेछन।्  

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, खर्क्षा 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 

जोखिमयजि वहमिाल, िाल, पोिरीहरू र नदि 
वकनाराको संरक्षण गनय संरचनात्मक उपाय गने। 

िाल, वहमिालहरू, पोिरी फज ट्ने र त्यसबाट 
उत्पन्न हजने बाढीको जोखिम कम भएको हजनछे।  

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
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गाउुँ/नगरपातलका 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका पोिरी र तसमसार 
संरक्षण, िषायको पानी सङ्कलन, पानी संरक्षण र 
जतमन ररचाजय गने प्रवितधमा लगानी गने।  

जतमनको सज् िापन कम गनय सहयोग पजग्नेछ र 
आगलातगबाट हजने क्षति न्यूनीकरणमा सहजीकरण 
भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, िानेपानी 
एकाइ 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका 

स्थानीय स्रोि, सामग्रीमा आधाररि िािािरणमैरी 
भौतिक संरचना र प्रवितधमा लगानी प्रिद्धयन गने। 

हररि संरचनाले जोखिम न्यूनीकरण र जलिायज 
अनजकूलनमा सहयोग पजग्नेछ। 

 

मध्यकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यव्स्थापन 
र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका, 
तनजी क्षेर 

सबै िडामा जोखिममा रहेका समजिायलाई पयायप्त 
हजने गरी मातनसहरू िथा पर्जपन्छी रा् न 
आश्रयस्थल, गोठ, िजला चौर र तिनमा 
िानेपानी, र्ौचालय स्थापना गने।  

विपद्को समयमा आश्रयको तनखम्ि सजरखक्षि 
स्थानहरू उपलब्ध भएका हजनेछन।् 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, पूिायधार 
विकास र्ािा 

िानेपानी एकाइ 

सजरखक्षि पियाराका लातग पययटकीय 
गन्िव्यहरूमा सञ्चार सजविधा, आपि ्कालीन 
आिासको व्यिस्था लगायिका पूिायधार र 
संरचनाको विकास गने।  

पययटकीय गन्िव्यहरूमा आपि ्कालीन आश्रय, 
सञ्चारको व्यिस्था भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

पययटन विभाग, 
नेपाल पययटन बोडय,  
तनजी क्षेर 

गाउुँ/नगरपातलका अन्िगयिका अस्पिाल, स्िास्थ्य 
संस्थामा आकखस्मक उपचार केन्िहरू स्थापना गने। 

विपद्को समयमा घाइिेहरूको उपचारका लातग 
पयायप्त सजविधा उपलब्ध भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन  स्िास्थ्य र्ािा स्िास्थ्य कायायलय 

स्िच्छ र निीकरणीय ऊजायको प्रिद्धयन गने। जलिायज पररिियन अनजकूलनमा योगिान भएको 
हजनेछ। 

िीघयकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 

िैकखल्पक ऊजाय 
प्रिधयन केन्ि  
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र्ािा 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका सामाखजक, आतथयक 
िथा साुँस्कृतिक पूिायधारको प्रितलकरणका लातग 
लगानी बढाउन।े 

जोखिमयजि पूिायधारहरू सजरखक्षि भएका हजनछेन।् िीघयकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा 

र्हरी विकास िथा 
भिन तनमायण विभाग, 
पजराित्ि विभाग 

तनजी आिास, होटेल, सवपङ्ग मल, व्यािसावयक 
िथा औद्योतगक भिनहरू प्रिलीकरण गनय 
नीतिगि एिम ्लगानी प्रोत्साहन गने। 

तनजी संरचनाहरू सजरखक्षि भएका हजनेछन।् िीघयकालीन  गाुँउ/नगर 
काययपातलका 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका सरकारी कायायलय, 
सामजिावयक भिन, विद्यालय, अस्पिाल र 
आश्रयस्थल बालबातलका, बदृ्ध-बदृ्धा िथा 
अपाङ्गमैरी बनाउन।े 

पूिायधार संरचनाहरूमा बालबातलका, बदृ्ध-बदृ्धा िथा 
अपाङ्गिा भएका व्यखिहरूको पहजुँच बढेको हजनेछ।  

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका 

बाढी िथा पवहरो जोखिम न्यूनीकरणका लातग 
जैविक बाुँध, िृक्षरोपण, िन संरक्षण, जलाधार 
संरक्षण काययलाई प्रोत्साहन गने। 

िािािरण संरक्षण र  बाढी िथा पवहरो जोखिम 
न्यूनीकरण भएको हजनेछ।  

िीघयकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

प्रिेर् सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका  

बाढी पवहरोको जोखिममा रहेका ........ समजिायमा 
जोखिम न्यूनीकरणका लातग दिगो संरचना (िटबन्ध, 
चेकड्याम आदि) तनमायण गने। 

दिगो सरंचनाबाट बाढी जोखिम न्यूनीकरण भएको 
हजनेछ। 

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

ऊजाय, जलस्रोि िथा 
तसंचाई मन्रालय, 
प्रिेर् सरकार, 
गापा/नपा 

पवहरो जोखिम न्यूनीकरण गनय ......... स्थानमा 
संरचनागि प्रवितध (तभरालो जतमन सजदृढीकरण, 
भ-ूक्षय तनयन्रण, जल तनकास सजधार आदि) 

पवहरो जोखिम न्यूनीकरण गनय लगानी अतभिृवद्ध 
भएको हजनेछ। 

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
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अिलम्बन गने। गाउुँ/नगरपातलका  

... िडामा ढल तनकास प्रणालीको स्िरोन्निी 
गने, पाकय  तनमायण, प्राकृतिक ‘हररि पेटी’ 
तनमायण र संरक्षण गने। 

बजार/र्हरी क्षेरको बाढी जोखिम न्यूनीकरण 
भएको हजनेछ।  

िीघयकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

र्हरी विकास 
मन्रालय, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका 

 

िातलका ३.२ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा साियजतनक लगानी िृवद्ध 
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सबै विषयक्षेरगि योजना िथा काययिममा  
विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा जलिायज पररिियन 
अनजकूलनको मूलप्रिावहकरण हजने गरी लागि 
अनजमान ियार र कायायन्ियन गने 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा जलिायज पररिियन 
अनजकूलनको मूलप्रिावहकरण सजतनखिि भएको 
हजनेछ।  

अल्पकालीन सबै र्ािाहरू, 
िडा कायायलयहरू 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका सडक सजरक्षाका लातग 
बजेट वितनयोजना गने। 

सडक िजघयटना जोखिम न्यूनीकरणका लातग लगानी 
सजतनखिि भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

सडक विभाग 

लैवङ्गक समानिा िथा सामाखजक समािेर्ीकरण र 
विपद् जोखिममा रहेका समजिायको उत्थानर्ीलिा 
अतभिृवद्ध गने वियाकलाप योजनामा समाविष्ट 
गने।  

लैवङ्गक समानिा िथा सामाखजक समािेर्ीकरणका 
वियाकलापहरू कायायन्ियन भएका हजनेछन।्  

अल्पकालीन मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

गाउुँ/नगरपातलका 

.......     



 

िातलका ३.३ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तनजी लगानी प्रिधयन 
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गाउुँ/नगरपातलका तभरका साना व्यापार व्यिसाय 
िथा उद्योगहरूलाई विपद्को समयमा व्यिसाय 
तनरन्िरिाका लातग योजना बनाउन प्रोत्सावहि 
गने। 

विपद्को समयमा व्यिसाय तनरन्िर सञ् चालन 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  उद्योग र्ािा सहकारी संस्था, 
उद्योगी िथा 
व्यिसायी । 

विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा तनजी क्षेरको स्रोि 
पररचालन प्रिद्धयन गने।  

विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा तनजी क्षरेको लगानी 
अतभरवृद्ध भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

उद्योगी, 
व्यिसायीहरू 

विपद् प्रभाविि व्यखिहरूलाई रोजगारी, 
सहजतलयि ऋण, तनब्यायजी ऋण, सर्िय नगि 
सहयोग उपलब्ध गराउने उपायहरूको प्रिद्धयन 
गने। 

विपद् प्रभावििहरूको पजनलायभमा सजधार भएको 
हजनेछ। 

मध्यकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

सहकारी, बैंक 
िथा वित्तीय 
संस्थाहरू  

व्यािसावयक सामाखजक खजम्मेिारी 
(Corporate Social 

Responsibility) काययिम माफय ि विपद् 
पिाि पजनलायभ र पजनतनयमायणमा तनजी लगानी 
अतभिृवद्ध गने। 

पजनलायभ र पजनतनयमायणमा तनजी लगानी अतभिृवद्ध 
भएको हजनेछ। 

मध्यकालीन  िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन  

उद्योगी, 
व्यिसायीहरू 

     
 

 



 

 

िातलका ३.४ जोखिम वहस्सेिारी, बीमा िथा सामाखजक सजरक्षा माफय ि विपद् उत्थानर्ीलिा अतभिृवद्ध 
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सङ्कटासन्न समूह र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 
संलग्न व्यखि िथा समजिायको जीिन बीमा, 
िजघयटना बीमा गनय प्रोत्साहन गने। 

सङ्कटासन्न समूह र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 
संलग्न व्यखि िथा समजिायको जोखिममा आतथयक 
वहस्सेिारी िृवद्ध भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

राविय बीमा 
सतमति, बीमा 
कम्पतनहरू 

भौतिक पूिायधार तनमायण एिम ् वितभन्न सेिामा 
संलग्न तनमायण व्यिसायी िथा व्यािसावयक, 
प्रतिष्ठानहरूले कामिार, कमयचारीहरूको िजघयटना 
बीमा गने व्यिस्था गने। 

कामिार, कमयचारीको विपद् जोखिममा साझेिारी 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

उद्योगी, तनमायण 
व्यिसायीहरू, 
अन्य व्यिसायीहरू 

कृवष िथा पर्ज विमा, कृषक लाभ काययिम र 
िाद्य िथा तबऊ भण्डारण केन्िहरू स्थापना 
गने। 

कृवष के्षरमा विपद् उत्थानर्ीलिा िवृद्ध भएको 
हजनेछ।  

अल्पकालीन कृवष र्ािा नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका 

जीिन िथा तनजीिन विमा प्रणालीलाई विस्िार 
गनय प्रोत्साहलन गने। 

तबमा माफय ि विपद् जोखिम व्यिस्थापन भएको 
हजनेछ। 

 अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

राविय बीमा 
सतमति, बीमा 
कम्पिीहरू 

सामाखजक सजरक्षा काययिमहरूमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणलाई मूलप्रिाहीकरण गने। 

जोखिममा रहेका समूहलाई विपद् सामना गनय 
सहयोग पजगेको हजनेछ। 

मध्यकालीन सामाखजक विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकारको 
अथय मन्रालय, 
गहृ मन्रालय, 
गाउुँ/नगरपातलका 
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राहि वििरणलाई एकद्वार प्रणालीमा िडा 
कायायलय माफय ि वििरण गने व्यिस्था 
तमलाउने। 

राहि वििरण प्रभािकारी भएको हजनेछ। मध्यकालीन स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, िडा 
कायायलय 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
स्थानीय स्िरमा 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 

     

 

प्राथतमकिाप्राप्त क्षरे ४- विपद् प्रतिकायय र पजनलायभ, पजनःस्थापना िथा पजनतनयमायणमा "अझ राम्रो र बतलयो तनमायण"का लातग विपद् पूियियारीको सजदृढीकरणका लातग 
रणनीतिक कायययोजना 

िातलका ४.१ प्रभािकारी विपद् प्रतिकाययका लातग विपद् पूियियारीको सजदृढीकरण 

रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

मौसमजन्य प्रकोप (बाढी, पवहरो, र्ीिलहर,  
आगलातग, डढेलो) को जोखिम हजने मौसम सजरु 
हजन ज अगािै न्यूनीकरण र प्रतिकायय योजना बनाई 
लागज गने। 

झोखिम आुँकलन गनय सवकने प्रकोपको 
प्रभािकारी विपद् प्रतिकायय भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
स्थानीय आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन केन्ि 

गाउुँ/नगर काययपातलका, 
विषयक्षेर 

गाउुँ/नगरपातलका तभर आपि ्कालीन अिस्थामा 
प्रयोगमा आउने मज् य/सहायक िा िैकखल्पक 
मागयहरूको पवहचान गरी ममयि िथा स्िरोन्निी 

आपि ्कालीन यािायाि प्रणाली विपद् 
उत्थानर्ील उन्मजि भएको हजनेछ।  

िीघयकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, िडा 
कायायलय 

गाउुँ/नगरपातलका, स्थानीय 
समजिाय 
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गने। 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका िन जङ्गलहरूमा 
अग्नी रेिा तनमायण िथा तनयतमि सरसफाई 
गने। 

आगलातगबाट हजने क्षति न्यूनीकरण भएको 
हजनेछ। 

अल्पकालीन िन उपभोिा 
सतमति, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

िडा कायायलय, िन 
कायायलय 

मनसजन अगािै ढल तनकास मागयहरू तनयतमि 
सफाई गने। 

मनसूनजन्य विपद् को न्यूनीकरणमा 
सहजीकरण भएको हजनछे।   

अल्पकालीन सरसफाई एकाइ, 
िडा कायायलय 

स्थानीय समजिाय 

साियजतनक, सरकारी र व्यािसावयक  भिन 
एिम ् पररसरमा सजरखक्षिपूियक बावहररने मागय 
(Evacuation Route) र भेला हजन े स्थान 
(Area of Assembly) छजट्याई तसमाङ्कन 
गने। 

साियजतनक भिन िथा स्थलहरू विपद् 
प्रतिकाययका लातग पूियियारी अिस्थामा 
भएका हजनेछन।्  

अल्पकालीन िािारण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

स्थानीय/ िडास्िरीय विपद् 
व्यिस्थापन सतमति, 
कायायलयहरू 

प्रिेर् र संघीय तनकायसुँग समेि  समन्िय गरी 
आपि ्कालका लातग िाद्यान्न, पानी, औषधी र 
अन्य राहि सामग्रीहरूको व्यिस्था गने।   

विपद् संिेिनर्ील महत्िपूणय  स्थानहरूमा 
राहि िथा उद्धार सामग्रीहरूको लातग 
भण्डारण गहृ उपलब्ध भएको हजनेछ।  

िीघयकालीन िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

राविय विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरण, प्रिेर् सरकार, 
खजल्ला प्रर्ासन कायायलय, 
नेपाल रेडिस, वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, तनजी 
क्षेर 

उद्धार सामग्री िथा उपकरणहरू (डजङ्गा, 
िमकल, एम्बजलेन्स, स्टे्रचर, प्राथतमक उपचार 

विपद् संिेिनर्ील स्थानहरूमा उद्धार िीघयकालीन  स्थानीय 
आिपकातलन 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
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बाकस आदि) व्यिस्था गने। सामग्रीहरू उपलब्ध भएको हजनेछ। काययसञ् चालन केन्ि सरकार 

मवहला, गभयििी मवहला, सजत्केरी, 
बालबातलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका 
व्यखि िथा तबरामीहरूका लातग आिश्यक पने 
विर्ेष औषधी, सरसफाईका सामान, सहायक 
उपकरणहरू व्यिस्था गने।  

आपि ्कालीन समयमा सङ्कटासन्न समूहको 
विर्ेष आिश्यकिा सम्बोधन भएको 
हजनेछ।  

िीघयकालीन  मवहला िथा 
बालबातलका र्ािा, 

गाउुँ/नगर काययपातलका, 
वियार्ील गैरसरकारी 
संस्था 

सरोकारिालाहरूको सहभातगिामा प्रत्येक िषय 
मनसून अगाडी विपद् पूियियारी र मनसून पतछ 
समीक्षा गने।  

विपद् पूियियारी  िथा प्रतिकाययको पररक्षण 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सतमति 

गाउुँ/नगरपातलकामा विपद्को क्षति र 
आिश्यकिाको ि जि आुँकलन क्षमिा विकास 
गने।  

विपद्को क्षतिको जानकारी ि जरुन्ि उपलब्ध 
भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सतमति, विषयक्षेर 

     
 

िातलका ४.२ विपद् पूियियारीको लातग बहजप्रकोप पूियसूचना प्रणालीको विकास 
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सञ् चालनमा रहेका बाढी िथा वहमिाल विस्फोटन 
सम्बन्धी पूियसूचना प्रणालीमा पहजुँच स्थापना गने। 

पूियसूचना प्रणालीमा समजिायको पहजुँच भएको 
हजनेछ। 

तनरन्िर स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

जल िथा मौसम 
विज्ञान विभाग, 
खजल्ला 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
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केन्ि 

प्रकोप पूिायन जमान र पूियसूचना सन्िेर्हरू प्रसारण 
गने।  

सरोकारिालाहरूलाई प्रकोपको पूियसूचना र 
सन्िेर्हरू समयमै उपलब्ध भएको हजनेछ।  

तनरन्िर स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

जल िथा मौसम 
विज्ञान विभाग, 
खजल्ला 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि 

पूियसूचना सन्िेर् प्राप्त हजनासाथ समजिाय एिम ्
उद्धारकहरूलाई ियारी अिस्थामा राख्न।े 

पूियसूचना सन्िेर् प्राप्त भइसकेपतछ प्रतिकाययका 
लातग गररने काययहरू सजतनखिि भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन स्थानीय 
आपिकालीन ्
काययसञ् चालन 
केन्ि  

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, विषयक्षेर 

स्थानीय स्िरमा पूियसूचना प्रणाली सजदृढ गने। विपद् जोखिमका बारेमा समयमै जानकारी उपलब्ध 
भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि 

राविय, प्रािेखर्क 
िथा खजल्ला 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

पूियसूचना प्रणालीमा मवहला, बालबातलका, ज्येष्ठ 
नागररक र अपाङ्गिा भएका व्यखिहरूको पहजुँच, 
प्रतितनतधत्ि र अथयपूणय सहभातगिा सजतनखिि गने। 

जोखिममा रहेका सबै समजिायको पूियसूचना 
प्रणालीमा पहजुँच भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन  स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, समाखजक 
विकास र्ािा 
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विपद् पूियियारी, पूियसूचना र प्रतिकाययमा 
स्थानीय, परम्परागि ज्ञान, सीपको उपयोग 
गने। 

विपद् प्रतिकायय प्रभािकारी भएको हजनेछ। अल्पकालीन िािािरण िाथ 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि, विषयक्षरे 
 

तनजी भिन, साियजतनक भिन, विद्यालय, 
अस्पिाल िथा महत्िपूणय पूिायधार संरचनाहरूमा 
धजुँिा तडटेक्टर र आगलागी अलामय र फायर 
इखक्स्टङगजइसर जडान गने व्यिस्था गने। 

  

आगलागीले हजने क्षति कम भएको हजनेछ।  िीघयकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

नेपाल सरकार, 
प्रिेर् सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका  

पूियसूचना प्रणालीमा आधाररि विपद् प्रतिकाययका 
लातग तनयतमि जनचेिना, उपकरणहरूको 
परीक्षण िथा कृतरम घटना अभ्यास गने। 

प्रभािकारी विपद् प्रतिकायय भएको हजनेछ।  अल्पकालीन र 
तनरन्िर 

स्थानीय 
आपि ्कालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि 

िािारण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
विषयक्षेर  

     

 

 

 

 



िातलका ४.३ समजिायमा आधाररि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रिद्धयन 
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विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सम्बन्धी 
वियाकलापहरू समजिायमा सञ् चालन गने। 

समजिायको विपद् व्यिस्थापन क्षमिा अतभिृवद्ध 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन िािारण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
िडा कायायलय 

वियार्ील 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाल 
रेडिस 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका 
लातग समजिाय, स्ियंसेिक, गैरसरकारी संस्था 
लगायिलाई पररचालन गने। 

समजिायमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापनको क्षमिा अतभिृवद्ध भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

गाउुँ/नगरपातलका, 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
नेपाल रेडिस 

समजिायमा विपद् प्रतिकायय र िोज िथा उद्धार, 
स्ियंसेिक टोली गठन गरी क्षमिा विकास गरी 
पररचालन गने। 

स्थानीय िहको विपद् प्रतिकायय क्षमिा प्रभािकारी 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन स्थानीय 
आपिकालीन 
काययसञ् चालन केन्ि, 
िडा कायायलय, 

िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
नेपाल रेडिस, 
तनजी क्षेर 

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिम र नीति 
तनमायणमा मवहला, बालबातलका, ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यखि र सङ्कटासन्न 
समजिायको पहजुँच, प्रतितनतधत्ि र सहभातगिा 
सजतनखिि गने।  

समजिायमा आधाररि विपद् व्यिस्थापनका 
वियाकलाप समािेर्ी भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन  मवहला िथा 
बालबातलका 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

गाउुँ/नगर 
काययपातलका, 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सतमति 

विकास योजनाको अनजगमन िथा मूल्याङ्कनमा स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापनमा उत्तरिावयत्ि मध्यकालीन  अनजगमन िथा पूिायधार विकास 
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िािािरण संरक्षण िथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
सम्बन्धी विषय समािेर् गने। 

स्थावपि भएको हजनछे।  सजपररिेक्षण 
सतमति, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

र्ािा, योजना 
िथा अनजगमन 
र्ािा 

     

 
िातलका ४.४ विपद् पूियियारीको लातग सञ्चार िथा प्रर्ारण प्रणाली सजदृढीकरण 

रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

सामजिावयक सूचना केन्िहरू स्थापना र सजदृढ 
गने। 

विपद् जोखिम बारे समजिाय सजसूखचि भएका हजनेछ।  मध्यकालीन िािािरण िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा, 
िडा कायायलय 

वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
नेपाल रेडिस  

रेतडयो, वटभी, टेतलफोन, इन्टरनेट, साईरन, 
माइक, संकेि, प्रत्यक्ष भेटघाट लगायिका सूचना 
िथा सञ्चार माध्यमहरूलाई िमर्ः आधजतनक 
प्रितधयजि, स्थानीय समजिायमैरी हजने गरी सजदृढ गने। 

स्थानीय स्िरमा सूचनाहरूको प्रभािकारी संचार 
िथा प्रसार भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन सूचना िथा प्रवितध 
र्ािा 

वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
स्थानीय समजिाय 

अति सङ्कटासन्न समूहहरू (तनरक्षर, दृवष्ट विहीन, 
श्रिण र्खि नभएका) का लातग उपयजि सञ्चार 
िथा सूचना वितध/प्रवितध लागज गने।  

विपद् सूचनामा अति सङ्कटासन्न समूहको पहजुँच िृवद्ध 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन सूचना िथा प्रवितध 
र्ािा, मवहला 
िथा बालबातलका 
र्ािा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 
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विपद् जोखिम न्यूनीकरण िेभ पोटयल (BIPAD 
Portal) सञ् चालन गने। 

विपद् सम्बन्धी सूचना िथा जानकारीको प्रभािकारी 
सञ्चार भएको हजनेछ।  

मध्यकालीन िथा 
तनरन्िर 

सूचना िथा  
प्रवितध र्ािा, 
स्थानीय 
आपिकालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि 

िाििारण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, राविय 
विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातधकरण 

     
 

 

 

िातलका ४.५ िोज िथा उद्धार क्षमिा अतभिृवद्ध 

रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

िोज िथा उद्धार स्ियंसेिकहरूलाई िालीम, 
अभ्यास र उपकरण सवहि क्षमिा अतभिृवद्ध गने। 

िोज िथा उद्धार काययमा स्ियंसेिकहरूको क्षमिा 
अतभिृवद्ध भएको हजनछे। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, स्थानीय 
आपिकालीन 
काययसञ् चालन 
केन्ि  

गाउुँ/नगरपातलका, 
सजरक्षा तनकाय, 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
नेपाल रेडिस, 
तनजी क्षेर 

गाउुँ/नगरपातलका तभरका स्िास्थ्यकमी र  
स्ियंसेिकलाई प्राथतमक उपचार, इमजेन्सी 

प्राथतमक िथा आकखस्मक उपचार क्षमिा िवृद्ध अल्पकालीन स्िास्थ्य र्ािा स्िास्थ्य कायायलय, 
नेपाल रेडिस, 



रणनीतिक वियाकलाप अपेखक्षि पररणाम समयाितध खजम्मेिार तनकाय सहयोगी 

व्यिस्थापन लगायिका िातलम प्रिान गने। भएको हजनेछ। वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 

सरकारी, गैरसरकारी, तनजी स्िास्थ्यसंस्थामा 
आपिकालीन व्यिस्थापन कायययोजना बनाई 
कायायन्ियन गने। 

स्िास्थ्यसंस्थाहरूको आपिकालीन व्यिस्थापन 
क्षमिा सजदृढ भएको हजनछे । 

मध्यकालीन स्िास्थ्य र्ािा स्िास्थ्य कायायलय, 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 

राहि संकलन र पररचालनमा एकद्वार प्रणाली 
अिलम्बन गने। 

विपद् प्रतिकाययमा िोहोरोपना हटी एकरूपिा िथा 
पारिर्ीिा कायम भएको हजनछे।  

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा, िडा 
कायायलय 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, नेपाल 
सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, 
नेपाल रेडिस 

िडा स्िरमा िातलम प्राप्त प्रथम उद्धारकहरू 
(First Responders) ियार गने। 

िडा स्िरमा िातलम प्राप्त प्रथम उद्धारक ियार 
भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
र्ािा 

सजरक्षा तनकाय, 
नेपाल रेडिस, 
वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था 

 

 

िातलका ४.६ पजनलायभ, पजनस्थायपना र पजनतनयमायणमा “अझ राम्रो र बतलयो तनमायण” को प्रिद्धयन 
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संघ र प्रिेर् सरकारसुँग समन्िय र साझेिारी 
गरी विपद् प्रभाविि पररिारको लातग पजनिायस 
िथा पजनस्थायपना काययिम सञ् चालन गने।  

विपद् प्रभावििहरूको प्रभािकारी पजनस्थायपना र 
पजनिायस भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन पूिायधर  विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

राविय विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन 
प्रातधकरण, र्हरी विकास 
िथा भिन तनमायण विभाग 

पजनलायभ, पजनःस्थापना र पजनतनयमायणमा विपद् 
जोखिम न्यूनीकरणका वियाकलापहरूलाई 
समािेर् गने। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण भएको हजनेछ। अल्पकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, योजना 
र्ािा 

र्हरी विकास िथा भिन 
तनमायण विभाग 

पजनतनयमायण र पजनःस्थापनामा स्थानीय स्रोि, 
साधन, ज्ञान िथा सीप र प्रवितधको विकास र 
उपयोग गने। 

पजनतनयमायण र पजनःस्थापना तमिव्ययी र दिगो 
भएको हजनेछ।  

अल्पकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, योजना 
र्ािा 

र्हरी विकास िथा भिन 
तनमायण विभाग 

साियजतनक सेिा संरचनाको पजनतनयमायण िथा ममयि 
सम्भार गिाय मवहला, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा 
भएका व्यखि र बालबातलकाको विर्ेष 
आिश्यकिालाई सम्बोधन गने। 

सङ्कटासन्न समूहहरूका आिश्यकिाहरू 
सम्बोधन भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  पूिायधर विकास 
र्ािा, सामाखजक 
विकास र्ािा 

मवहला िथा बालबातलका 
र्ािा 

प्रकोप प्रतिरोधी संरचना तनमायण र प्रिलीकरणका 
लातग ईखन्जतनयर, डकमी, तसकमी, तनमायण 
व्यिसायी र आपूतियकिायलाई अतभमजखिकरण िथा 
िातलम सञ् चालन गने। 

प्रकोप प्रतिरोधी संरचना तनमायणका लातग 
सरोकारिालाहरूको क्षमिा विकास भएको 
हजनेछ।  

मध्यकालीन पूिायधार विकास 
र्ािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, वियार्ील 
गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 
उद्योग िाणीज्य संघ 

 

बतलयो र सजरखक्षि तनमायणका लातग प्रकोप प्रतिरोधी भिन, संरचना तनमायण बारे मध्यकालीन पूिायधार विकास वियार्ील गैरसरकारी 
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जनचेिनामूलक काययिम सञ् चालन गने। जनचेिना अतभिवृद्ध भएको हजनेछ। र्ािा, िडा 
कायायलय 

संस्था, नेपाल रेडिस 

भिन िथा अन्य पूिायधारहरूको तनमायण संवहिाको 
पालना गराउन,े तनमायण सामग्रीको गजणस्िर र 
तनमायणको मापिण्ड लागज गने। 

पजनतनयमायण गररएका संरचनाहरू अझ बतलयो 
भएका हजनेछन।् 

मध्यकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

र्हरी विकास िथा भिन 
तनमायण विभाग, 
गाउुँ/नगरपातलका 

आिासीय भिन, व्यिसावयक भिन, होटेल, 
अपाटयमेन्ट, उद्योग, ऐतिहातसक िथा सांस्कृतिक 
सम्पिा, विद्यालय, अस्पिाल, सामजिावयक 
भिन, आश्रयस्थल लगायिका संरचनाहरूको 
प्रिलीकरण (Retrofitting) गने। 

जोखिममा रहेका पूिायधारहरूको प्रिलीकरण 
भएको हजनेछ। 

अल्पकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

नेपाल सरकार, प्रिेर् 
सरकार, 
गाउुँ/नगरपातलका,  

जोखिमयजि के्षरमा बस्िी विकास, ठूला संरचना 
तनमायण र उद्योग िोल्न प्रतिबन्ध लगाउने।  

उच्च जोखिम क्षेरमा संरचना तनमायणमा रोक 
लगाईएको हजनेछ। 

मध्यकालीन  पूिायधार विकास 
र्ािा 

गाउुँ/नगर सभा 

(यस अनजसूचीका िातलकाहरूमा दिइएका सबै रणनीतिक वियाकलापहरू र अन्य वििरणहरू उिाहरण हजन।् स्थानीय िहको विपद् जोखिम अिस्था अनजसारका 
वििरणहरू र िद्अनजसार आिश्यक हजने रणनीतिक वियाकलापहरू िजजयमा गनय सवकनेछ।) 



अनजसूची-४.  

स्थानीय िहको विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको प्रारूप 
(नमजना विषय–सूची) 

काययकारी सारांर् 

पररच्छेि १. पररचय 

१.१ गाउुँ/नगरपातलकाको संखक्षप्त पररचय 

१.२ गाउुँ/नगरपातलकाको विपद् जोखिमको अिस्था 

१.३ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजनाद्वारा तनधायररि लक्ष्यहरू र सोको प्राप्तीमा 
गाउुँ/नगरपातलकाको भतूमका 

पररच्छेि २.  विद्यमान कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्था 

२.१ विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानजनी िथा संस्थागि संरचना 

2.2 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा जलिायज अनजकूलन सम्बन्धी योजनाहरू कायायन्ियनको समीक्षा  

२.3 स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना र अन्य योजनाहरु बीचको 
अन्िरसम्बन्ध 

2.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना तनमायण वितध  

पररच्छेि ३. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लातग रणनीतिक कायययोजना  

३.१ पररचय 

३.२ मागयिर्यक तसद्धान्ि 

३.३ िीघयकालीन सोच, अपेखक्षि पररणाम, लक्ष्य र उद्दशे्य 

३.४ प्राथतमकिाप्राप्त क्षेरहरू 

पररच्छेि ४. प्राथतमकिा प्राप्त के्षर १-विपद् जोखिम बारेको बजझाई 

४.१ प्रकोप बमोखजम जोखिम आुँकलन  

४.२ बहज-प्रकोप जोखिम आुँकलनका लातग अन्िर तनकाय/िह समन्िय 

४.३ प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास िथा सूचना प्रिाह 

४.४ विपद् जोखिम बारेको बजझाईका लातग क्षमिा अतभिृवद्ध 

पररच्छेि ५. प्राथतमकिा प्राप्त के्षर २- विपद् जोखिम र्ासकीय पद्धतिको सजदृवढकरण  
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