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पररच्छेद १ 

पररचय 

१.१ गाउँपातिकाको संखिप्त पररचय 

विजयनगर गाउँपातिका िखुबिनी प्रदेश को कवपििस्ि ुखजल्िामा अिखस्थि छ जसमा ७ िटा िडाहरु 
छन।् स्थातनय िहको पनुयसंरचनामा यो गाउँपातिका साविक गगुौिी, पत्थरदेइया ,िरुुहरुरया र गणेशपरु 
गा.वि.स हरु तमति िनेको गाउँपातिका हो । यस गाउँपातिकाको पूियमा खशिराज नगरपातिका पखिममा 
दाँङ्ग खजल्िा िथा तछमेकी मिुकु भारि उत्तरमा दाङ्ग खजल्िा िथा दखिमा कृष्णनगर नगरपातिका रहेको 
छन ् । विक्रम सबिि २०७८ को जनगणनाको प्रारखबभक प्रतििेदन अनसुार यस गाउँपातिकामा 
६३६१ र्र संख्या, ७१४४ पररिार संख्या र जनसंख्या ४३४४० रहेको छ । जसमध्ये २१५६२ 
जना परुुष र २१८७८ जना मवहिा छन । २५०.८ जनर्नत्ि रहेको यस पातिकाको ७१४४ 
पररिार मध्ये ५८९ पररिार (८.२%) िाढी, नदी कटान, आगिातग, महामारी, शीििहर, सपयदंश आदद 
वितभन्न वकतसमका प्रकोपहरुिाट प्रभाविि रहेका छन । यस गाउँपातिकाका १७३.१९ िगय वक.तम 
िेत्रर्िमा रै्तिएको छ ।  

१.२ गाउँपातिकाको विपद् जोखिमको अिस्था 
नेपाि भौगोतिक िथा जैविक दृविकोणिाट विविद्यिा भएको देश हो । त्यसैिे यहाँ रे्रै वकतसमका 
प्रकोपको जोखिम िथा यसको असर िढी मात्रामा देखिन्छ । नेपाि विश्वमै प्रकोपको जोखिम र 
विपद्सँग जधु्ने िमिाको दृवििे तनकै कमजोर अविकतसि रािमा पदयछ । गहृ मन्त्राियको एक 
अध्ययन अनसुार नपेािका ७७ खजल्िा मध्ये ४९ खजल्िा िाढी िथा पवहरो, २३ खजल्िा िनडढेिो र 
१ खजल्िा हरुी ििासिाट िषेनी प्रभाविि भएको पाइन्छ भन ेहरेक िषय ६४ खजल्िा कुनै न कुनै 
प्रकोपिाट प्रभाविि हनु ेगरेका छन ्(MoHA, 2009) । िखुबिनी प्रदेश कवपििस्ि ुखजल्िाको विजयनगर 
गाउँपातिका चरेु पहाडको कािमा अिखस्थि मैदानी भ-ूभागमा पदयछ जहा ँपहाडी भागिाट साना ठूिा 
नदीनािाहरु िगेर आएका छन । मनसनुी मसुिर्ारे िषायिे कवपििस्ि ुखजल्िाको उत्तरी पहाडी िेत्रमा 
प्रायः िषेनी पवहरो र भ-ुिय जस्िा समस्या आउने गरेका छ भन ेत्यही पानीिे समथर िराई िेत्र 
अथायि विजयनगर गाउँपातिकािाई िाढीको चपेटामा पाने गरेको छ । यसको साथै दखिणिर्य  भारिीय 
भमूीमा झरई, महिीसागर जस्िा िाँर्हरुको कारणिाट गाउँपातिकाको दखिण भ-ूभाग डुिानमा पने 
गरेको छ । त्यसैगरी गमीको समयमा आगिागी, हािाहरुी, महामारी, िडेरी, सपयदंश आददिे रे्रै 
जनर्नको िति हनु ेगछय भने मानि द्वन्द, सिारी दरु्यटना आदद पतन यस गाउँपातिकाका अन्य प्रमिु 
संकटहरु हनु ्। विजयनगर गाउँपातिका िावढ िथा डुिान, आगिागी र सपयदंश िथा त्यसिाट हनु े



प्रकोप िथा अन्य संकटहरुको ििुनामा अतर्क देखिन्छ । मखु्य गरी विजयनगर गाउँपातिकामा 
िाढीको र्टनाहरु खचराई, अराय, सरुई नदी िथा तिसिा, भटनी िोिाहरुको कारणिाट हनुे गदयछन ्। 
त्यसमा पतन नदी छेउमा िसेको िखस्ि, कमसि जमीनमा पतन िेिी तिस्िार गदै जानपुने खस्थति, 

अव्यिखस्थि िसाई सराई, अब्यिखस्थि िसोिास, रे्रैजसो कच्ची रु्सको र्र र िीव्रगतिमा भैरहेको िन 
जंगि िगायिका प्राकृतिक सबपदाको विनाशिे विजयनगर गाउँपातिकाका िाई िाढी िथा आगिागीिे 
प्रभाविि पारेको छ । यसको अतिररक्त सपयदंश, सडक दरु्यटना, हािाहरुी, अतसना, िडेरी, शीििहर जस्िा 
समस्यािे गने िति अिग्गै छ ।प्रकोपसँग जधु्नका िातग सामाखजक र आतथयक अनकूुिन िमिा भन े
यस गाउँपातिकाको न्यून रहेको छ । यस विजयनगर गाउँपातिकामा रहेका ७ िटा िडा मध्य िाढी 
िथा नदीकटानिाट िडा नं. १, २, ३, र ४ िथा सपयदंश िाट िडा नं. १ र २ उच्च जोखिम िेत्र 
हो भन ेगाउँपातिकाको सिै िेत्रमा िडेरी र आगिागीको जोखिम रहेको छ । 

१.३ विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजनाद्वारा तनर्ायररि िक्ष्यहरू र सोको प्राप्तीमा 
गाउँपातिकाको भतूमका 
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग सेण्डाई कायययोजना (सन ् २०१५-२०३०) को कायायन्ियनमा 
प्रतििििा जनाए अनसुार नेपाि सरकारिे “विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजना 
(सन ्२०१८-२०३०)” िागू गरेको छ। कायययोजनामा तनबन िमोखजमका ६ िटा िक्ष्यहरू तनर्ायरण 
गररएका छन:् 

(१)  विपद्का कारण हनु ेमतृ्यदुर कम गने,  

(२)  विपद् प्रभावििहरूको सङ्खख्या कम गने,  

(३)  विपद् का कारण हनु ेप्रत्यि आतथयक िति कम गने,  

(४)  पूिायर्ार िथा आर्ारभिू सेिाहरूमा विपद्िे परु् याउन ेिति कम गनय उत्थानशीििा विकास 
गने,  

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

(६)  िह-ुप्रकोप पूियसूचना प्रणािी र विपद् जोखिम सूचना िथा आकँिनको उपिब्र्िामा पहुँच 
िढाउने। 

यस विजयनगर गाउँपातिकािे विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीतिक कायययोजनाद्वारा तनर्ायररि 
िक्ष्यहरू प्रातप्तका िागी कायययोजनाको योजनािि कायायन्ियनका िातग गरुुयोजना, आितर्क िथा 
िावषयक योजना िजुयमा गरी िाग ुगनेछ। यस रणनीतिक कायययोजनािाई मागयदशयनका रूपमा तिई 
विकासका तनयतमि काययक्रममा एवककृि गनेछ। विषयगि िेत्र, साियजतनक तनकायहरु, विकासका 



साझेदार िथा नीखज िेत्रको काययक्रम िजुयमा एिं कायायन्ियन गदाय यस रणनीतिक कायययोजनािाई 
मागयदशयनको रुपमा तिइनछे । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सबिखन्र् आयोजना िथा काययक्रम तनरन्िर 
कायायन्ियनका िातग प्राथतमकिाका आर्ारमा िहिुषीय काययक्रम र िजेटको िजुयमा गरी श्रोि 
व्यिस्थापन गरीनेछ ।संखर्य िथा प्रादेखशक सरकार, सरकारी एिं गैरसरकारी सरोकारिािाहरू, विकास 
साझेदारहरू, राजनीतिक दि िथा भाि ृसंगठनहरु िथा नीखज िेत्रहरुसँगको सहकायय र समन्ियमा यस 
रणनीतिक कायययोजनाको प्रातप्त गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद २ 

विद्यमान कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्था 

२.१ विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सबिन्र्ी विद्यमान काननुी िथा संस्थागि संरचना 
नेपाि सरकारिे विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका काययहरुिाई योजनािि र व्यिखस्थि 
गनय नीतिगि, कानूनी िथा संस्थागि व्यिस्था गरेको छ । यस सन्र्दभमा विपद् जोखिम व्यिस्थापनका 
िातग दैिी प्रकोप (उिार) ऐन २०३९, स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५, भिन ऐन २०५५, राविय 
भिन संवहिा २०६९, विपद् जोखिम व्यिस्थापन राविय रणनीति २०६६, जििाय ु पररिियन नीति 
२०६७, भ–ूउपयोग नीति २०६९, जि उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापन नीति २०७२, राविय पनुतनयमायण 
िथा पनुस्र्थापना नीति २०७२, राविय विपद् प्रतिकाययको काययढाँचा २०७० (प्रथम संसोर्न २०७५), 
िस्िी विकास, शहरी योजना िथा भिन तनमायणसबिन्र्ी आर्ारभिू मागयदशयन२०७२, राविय शहरी 
विकास रणनीति २०७३ आदद महत्िपूणय कानूनी िथा नीतिगि आर्ार हनु ्भने नेपािको संविर्ान 
२०७२, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन 
२०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन तनयमाििी २०७६ पतछल्िा महत्िपूणय कानूनी 
व्यिस्था हनु ्। साथै, केन्रदेखि स्थानीय स्िरसबम कानून िमोखजम स्थावपि विगिका दैिी प्रकोप 
उिार सतमतिहरु, नेपाि सरकारका वितभन्न तनकाय एिं प्रतिष्ठानहरुिाई महत्िपूणय संस्थागि व्यिस्थाको 
रुपमा तिन सवकन्छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ िे व्यिस्था गरेका 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन राविय पररषद, काययकारी सतमति, प्रातर्करण, प्रदेश, खजल्िा 
िथा स्थानीय िहका विपद् व्यिस्थापन सतमतिहरु नयाँ संस्थागि व्यिस्थाका रुपमा रहेका छन ्। 

नेपािको संविर्ानको र्ारा ५१ (छ) को प्राकृतिक स्रोिको संरिण, संिियन र उपयोग सबिन्र्ी 
राज्यका नीति अन्िगयि िण्ड (९) मा प्राकृतिक प्रकोपिाट हनुे जोखिम न्यूनीकरण गनय पूियसूचना, 
ियारी, उिार, राहि एिं पनुस्थायपना गने प्रािर्ान रहेको छ। संविर्ानिे विपद् व्यिस्थापनिाई सङ्घ 
र प्रदेशको साझा अतर्कारको रूपमा अनसूुची-७मा, स्थानीय िहको अतर्कारको रूपमा अनसूुची-८मा 
र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अतर्कारको रूपमा अनसूुची-९मा समािेश गरेको छ।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय नीति, २०७५ मा प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापनका िातग स्थानीय 
िहमा सङ्गठन संरचना, रणनीति, काययक्रम िथा योजना िागू गररन ेउल्िेि छ। यसैगरी विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िे स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापन सतमतिको संस्थागि 
व्यिस्था गरी काम, कियव्य र अतर्कार समेि तनर्ायरण गरेको छ।  



स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ को उपदर्ा (२) को िण्ड (न) मा विपद् 
व्यिस्थापनका सिै चरणमा गररने काययमा स्थानीय िहको खजबमेिारी हनु ेव्यिस्था गरेको छ। सोही 
ऐनको दर्ा ११ को उपदर्ा (२) को िण्ड (ञ) मा स्थानीय िहिाई िािािरण संरिण र जैविक 
विविर्िाको संरिण सबिन्र्ी कायय खजबमेिारी समेि िोवकएको छ। 

नेपाि सरकारिे जििाय ुपररिियनका असरिाई व्यिस्थापन गनय राविय जििाय ुपररिियन नीति, २०७६ 
िागू गरेको छ। िािािरण संरिण ऐन, २०७६ को दर्ा २३ मा स्थानीय िहिे विकास आयोजना 
िजुयमा गदाय जििाय ु पररिियनिाट हनु े प्रतिकूि असर िा जोखिम न्यूनीकरणका िातग प्राथतमकिा 
तनर्ायरण गनय सक्ने व्यिस्था छ। सोही ऐनको दर्ा २४ मा जििाय ुपररिियनका प्रतिकूि असर र 
त्यसिाट हनु सक्ने नोक्सानी कम गनयका िातग स्थानीय िहिे अनकूुिन योजना िनाई कायायन्ियन गनय 
सक्ने व्यिस्था छ। यसैगरी दर्ा २५ मा स्थानीय िहिे जििाय ुपररिियनिाई िढिा ददने हररिगहृ 
ग्यास उत्सजयनका िेत्रहरू पवहचान गरी न्यूनीकरणसबिन्र्ी आिश्यक काययक्रम सञ् चािन गनय सक्ने 
व्यिस्था रहेको छ।   

2.2 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा जििाय ुअनकूुिन सबिन्र्ी योजनाहरू कायायन्ियनको समीिा 
विजयनगर गाउँपातिकािे गाउँपातिका िेत्र तभत्र विपदिाट सियसार्ारणको खजउज्यान र साियजतनक 
तनजी िथा व्यखक्तगि सबपति, प्राकृतिक एिम ्संस्कृतिक सबपदा र भौगोतिक संरचनाको संरिण गनयका 
िागी विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका सिै वक्रयाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी 
रुपममा कायायन्ियनका िागी कानून िनाउन आिश्यक भएकोिे गाउँपातिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन ऐन िजुयमा गरर िाग ुगने प्रवक्रयामा रहेको छ ।  

विजयनगर गाउँपातिकािे विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग कानून िथा काययवितर् ियार गने, संस्थागि 
संरचना तनमायण गने र प्रतिकाययका िागी पिुयियारीसँग सबिखन्र्ि कामहरुको शरुुिाि गररसकेको छ 
भने विपद् जोखिमका अन्िरतनवहि ित्िहरुिाई र्टाउँदै जोखिम ससूुखचि विकासको अभ्यास मार्य ि 
उत्थानशीििा हातसि गनय विपद् व्यिस्थापनका सिै चरणहरुिाई समेटेर स्पि दीर्यकािीन िक्ष्य र 
प्राथतमकिा प्राप्त काययहरु सवहिको विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा  रणनीतिक कायययोजना िजुयमा 
गने प्रवक्रयामा रहेको छ ।  

२.३ स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना र अन्य योजनाहरु िीचको अन्िरसबिन्र् 

स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना स्थानीय िहिे िजुयमा गने आितर्क योजनाको 
अतभन्न अङ्गको रूपमा रहेको हनु्छ। िसथय स्थानीय िहिे आितर्क योजना िजुयमा गदाय विपद जोखिम 
न्यूनीकरण रणनीतिक योजनामा समािेश हनु ेविषयिस्ििुाई आितर्क योजना दस्िािेजमै समािेश गनुय 



पदयछ। आितर्क योजना ियार भइसकेको भएिा पतन सो योजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजनामा समािेश हनुे वक्रयाकिापहरू छुट भएको रहेछ भन ेत्यस्िा वक्रयाकिापहरूिाई समेि 
समािेश गरी आितर्क योजना पनुराििोकन गनय उपयकु्त हनु्छ। आितर्क योजना िजुयमा भई नसकेको 
अिस्थामा स्थानीय िहिे अिग्गै रणनीतिक कायययोजना िजुयमा गनय सक्दछन।्  

यी दिैु अिस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनसँग सबिखन्र्ि विषयहरू िावषयक िजेट 
िथा काययक्रममा समािेश गरी कायायन्ियन गनुयपने हनु्छ। यस वहसाििे स्थानीय िहको रणनीतिक 
कायययोजना र आितर्क योजना, मध्यमकािीन िचय संरचना र िावषयक योजनािीच प्रत्यि सबिन्र् 
रहेको हनु्छ। 

स्थानीय िहिे रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनका िातग आफ्नो स्रोि िाहेक अन्य गैरसरकारी संस्था, 
सामाखजक संर्/संस्था िथा तनजी िेत्रको सहयोग पररचािन गनय सक्नेछ। 

२.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना तनमायण वितर् 

मिुकुको सङ्घीय शासकीय व्यिस्था र संविर्ानमा भएको व्यिस्था िमोखजम विजयनगर गाउँपातिकािे 
आफ्नो दावयत्ि अनरुूप विखशि भौगोतिक विशेषिा, विपद् जोखिमको अिस्था र आिश्यकिाका आर्ारमा 
स्पि िक्ष्यसवहि विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति र रणनीतिक कायययोजनाको आिश्यकिा महशसु गरर 
िजुयमा प्रवक्रयािाई अगातड िढाएको हो । प्रस्ििु विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक 
कायययोजना ियार गनय तनबन वितर् र प्रवक्रया अििबिन गररएका छन ्। 

१. नीतिगि सतमिा: राविय कानून िथा नीतिगि आर्ारहरू र योजनाहरुको अध्यायन, पनुराििोकन, 

विगिका अनभुि र अभ्यासिाट प्राप्त तसकाईको सतमिाका साथै अन्िरायविय काययढाँचा, विशेषगरी विपद् 
जोखिम न्यूनीकरणका िातग सेण्डाइ काययढाँचाको सतमिा गररएको छ । साथै, स्थानीय िहमा भएका 
उल्िेखिि सङ्कटासन्निा, िमिा र जोखिमिाई दृविगि गदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनका 
िातग भएका नीतिगि िा कानूनी व्यिस्था र काययगि अभ्यासको िेिाजोिा गररएको छ । 

२. स्थिगि भ्रमण िथा सरोकारिािासँग परामशय:  गाउँपातिका खस्थि कायायियहरु, गैरसरकारी 
संर्संस्थाहरु, रेडक्रसको कायायियमा प्रत्यि भेटर्ाट र छिर्ि गरी वितभन्न प्रतििेदन, सूचना, विपद्सँग 
सबिखन्र्ि योजना, जोखिम पाश्र्िखचत्र र विगिका अनभुि आदनप्रदान गनुयका साथै उपिब्र् प्रतििेदनहरु 
संकिन गरर विश्लषेणिाट प्राप्त नतिजाहरुिाई समािेश गररएको छ । 

३. विपद् जोखिम पाश्र्िखचत्र ियारी : विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजना िजुयमा 
गने प्रवक्रयामा यस गाउँपातिकाको प्रकोपको अिस्था, प्रकार, िीव्रिा, सङ्कटासन्निा र विपद् जोखिमको 



अिस्था िेिाजोिा गररएको छ । सबिखन्र्ि िडािाट प्राप्त सूचना िथा िथ्याङ्क र विगिका 
प्रतििेदनहरुिाट प्राप्त सूचनाहरुको िेिाजोिा गरी सङ्कटासन्निा िथा िमिाको अिस्था पवहचान गरी 
“विपद् जोखिम पाश्र्िखचत्र” ियार गररयो । यस क्रममा, स्थानीय िहमा रहेका विपद्जन्य जोखिमको 
सामना गनय स्थानीय सरकारिे गरेका कायय र स्थानीय िहिाट भएका प्रयासको िेिाजोिा समेि गरी 
सङ्कटासन्निा, िमिा र जोखिमको पवहचान गने प्रयास गररएको छ । 

४. परामशय िैठक र काययशािा : विपद् जोखिम पाश्र्िखचत्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा 
रणनीतिक कायययोजना दस्िािेज िजुयमाका िातगगाउँपातिकाखस्थि सरोकारिािा र स्थानीय िहका 
प्रतितनतर्हरुिीच वितभन्न चरणमा िैठक िथा परामशय काययशािा (प्रारखबभक िैठक, विपद् जोखिम 
िेिाजोिा िथा विश्लषेण काययशािा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िजुयमा काययशािा, विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजना िजुयमा काययशािा, काययदि िैठकहरु) को आयोजना सबपन्न गररएका 
तथए । काययक्रममा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमति, िडा अध्यिहरु, गाउँपातिकाखस्थि सरकारी 
तनकाय, गैरसरकारी तनकायका प्रतितनतर्हरुिाट िहृि सहभातगिा भएको तथयो । सन्चािन गररएका 
काययक्रमहरुिाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजना िजुयमाका िातग आिश्यक 
पने सूचना िथा सझुािहरु प्राप्त भएका तथए । 

५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजना ियारी : वितभन्न चरणमा सन्चािन 
गररएका िैठक र काययशािािाट प्राप्त सूचना िथा सझुािहरुिाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा 
रणनीतिक कायययोजनाको मस्यौदा प्रतििेदन ियार गररयो । उक्त मस्यौदा प्रतििेदन उपर काययदि, 

सरोकारिािा िथा व्यिस्थापन सतमतिको िैठकमा व्यापक छिर्ि गरर प्राप्त सझुािहरुिाई समायोजन 
गरर अखन्िम प्रतििेदन ियार गररयो । 

६. विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजनाको स्िीकृिी : गाउँपातिकाका 
सरोकारिािाहरुको सझुाि िमोखजम तमति २०७९साि ....मवहना.....गिेको विपद् व्यािस्थापन 
सतमतिको िैठकिाट अनमुोदन भएअनरुुप विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक 
कायययोजनािाई स्िीकृि गरी गाउँपातिकासमि कायायन्ियनका िातग प्रस्ििु गररयो । 

 

 

 



पररच्छेद ३ 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग रणनीतिक कायययोजना 

३.१ पररचय 

विपद्जन्य र्टनािाट हनुे ितििाई न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनय नेपाि सरकारिे वितभन्न नीतिगि, 
कानूनी र संस्थागि व्यिस्था गरेको छ। यसै व्यिस्था अनरुूप ियार भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
राविय रणनीतिक कायययोजना (सन ्२०१८-२०३०) मा नेपािको वहमािी, पहाडी िथा िराई िेत्रमा 
वितभन्न वकतसमका प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम रहेको उल्िेि छ। जििाय ु
पररिियन िथा भौगतभयक, सामाखजक, आतथयक गतिवितर्का कारण आगामी ददनमा विपद्जन्य र्टनािाट 
हनुे हानी-नोक्सानी झनै िढ्न सक्ने देखिन्छ। यस्िा जोखिमहरू न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनय नेपाि 
सरकारको एकि प्रयासिे मात्र सबभि नभएको हुँदा साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनसँग 
सबिखन्र्ि स्थानीयगि आिश्यकिाको आर्ारमा वक्रयाकिापहरू िय गनुय पने हुँदा विजयनगर 
गाउँपातिकािे विपद्जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक योजना ियार गरेको हो।   

समदुायमा वितभन्न प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ। भौगोतिक, िािािरणीय एिम ्
सामाखजक-आतथयक अिस्थािाट उत्पन्न हनुे प्रकोपको सबमिुिा (Hazard Exposure) र सङ्कटासन्निा 
(Vulnerability) कम गनय स्थानीय िह मै प्रयास गनुयपछय। साथै, राविय र प्रादेखशक कायययोजनाहरूको 
कायायन्ियनमा समेि स्थानीय िहको महत्िपूणय भतूमका हनु्छ। िसथय, स्थानीय िहमा विकास योजना 
तनमायण, सञ् चािन र सेिा प्रिाह गदाय विपद् जोखिम कम गने उपाय र वक्रयाकिापहरू समािेश गरर 
राविय िथा प्रादेखशक िक्ष्य हातसि गनय सर्ाउ पगु्नछे। 

३.२ दीर्यकािीन सोच  

विपद् जोखिमिाट सरुखिि, जििाय ु अनकुुतिि िथा उत्थानशीि गाउँपातिकाको तनमायण गदै ददगो 
विकासमा योगदान प¥ुयाउने यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको दीर्यकािीन सोच 
रहेको छ । 

३.३ अपेखिि पररणाम  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका वक्रयाकिापहरुिाई सन्ितुिि रुपमा कायायन्ियन गरी 
विपद्बाट हनुे जनर्न, स्िास्थ्य िथा जीविकोपाजयनका स्रोिसार्नका साथै व्यखक्त, समदुाय र गाउँपातिकाको 
आतथयक, सामाखजक िथा भौतिक पूिायर्ार र साँस्कृतिक एिं पयायिरणीय सबपदाको जोखिम िथा ितिमा 
उल्िेख्य रुपमा कमी गनुय िथा उत्थानशीििा िवृि गनुय यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक 
कायययोजनाको अपेखिि पररणाम रहेको छ । 



३.४ िक्ष्य 

जोखिम ससूुखचि विकास तनमायणको अभ्यास िथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु मार्य ि 
गाउँपातिकाका महत्िपूणय पूिायर्ार, आर्ारभिू सेिा र जीविकोपाजयनका श्रोि सार्नहरुमातथको विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण गरर विपद्बाट हनुे मानिीय िति, प्रभावििको संख्या, आतथयक िति, िथा संिेदनशीि 
पूिायर्ार र आर्ारभिू सेिाको अिरोर् कम गदै सरुखिि, उत्थानशीि र सबििृ गाउँपातिका तनमायणमा 
योगदान परु् याउने यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाको िक्ष्य रहेको छ । 

३.५ उदे्दश्यहरु  

प्रमिु उद्दशे्यः प्राकृतिक िथा अप्राकृतिक विपद्बाट व्यखक्तको जीिन िथा सबपखत्त, स्िास्थ्य, जीविकोपाजयन 
िथा उत्पादनका सार्नहरु, भौतिक एिं सामाखजक पूिायर्ार, सांस्कृतिक एिं िािािरणीय सबपदामा हनु े
ितिको उल्िेख्य रुपमा कम गनुय यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजनाको 
प्रमिु उदे्दश्य रहेको छ । 

सहायक उद्दशे्यहरुः सहायक उदे्दश्यहरु देहाय िमोखजम रहेका छन ्। 

 विपद् जोखिमको िझुाई अतभिवृि गने िथा सिै िगयमा विपद् जोखिमसबिन्र्ी जानकारीको पहुँच 
सतुनखिि गने । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन गनय विपद् जोखिम शासनको सदुृढीकरण गने । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरणिाई जििाय ुपररिियन अनकुुिनका वक्रयाकिापसँग एकीकरण गदै समग्र 
विकास प्रवक्रयामा मूिप्रिाहीकरण गने । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा साियजतनक िथा नीखज िगानी िवृि गरर उत्थानशीििा अतभिवृि गने 
। 

 विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािीको सदुृढीकरण िथा िहपु्रकोप पूियसूचना प्रणािीको विकास एिं 
विस्िार गरी विपद् पूियियारी िथा प्रतिकाययिाई प्रभािकारी िनाउन े। 

 “अझ राम्रो र अझ ितियो” अिर्ारणा अनरुुप विपद् पिािको पनुिायभ, पनुःस्थापना र पनुतनयमायण 
सतुनखिि गने । 

३.६ विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति 

मातथ उल्िेखिि उदे्दश्यहरु प्रातप्तका िातग देहायका नीतिहरु अििबिन गररनछेन ्। 



 विपद् जोखिमसबिन्र्ी विषयिाई विद्याियस्िरमा आिश्यक शैखिक सामाग्री तनमायण गरी 
प्राथतमकिाका साथ समािेश गररनेछ । 

 जनचेिनामूिक िथा सूचनामूिक काययक्रमहरु ियार गरी सूचना िथा सञ्चारका माध्यमहरुको 
प्रभािकारी उपयोग मार्य ि सिैमा पहुँच हनुे गरी विपद् सबिन्र्ी जानकारी, सचेिना र तसकाई 
समदुायस्िरसबम अतभिवृि गररनेछ । 

 प्राकृतिक िथा अप्राकृतिक प्रकोपहरुको तनयतमिरुपमा तनगरानी र मापन गररनेछ । 

 विपद् जोखिम िेिाजोिा िथा नक्शाङ्कन गने प्रणािीको विकास गररनेछ । संकटउन्मिु 
समदुायको पवहचान गरी त्यस्िा समदुायको िमिा अतभिवृि गररनेछ । 

 सडक दरु्यटनाका सबभाविि िेत्रहरुको पवहचान गरी विपद् आकँिन र नक्शाङ्कनको आर्ारमा 
विपद् जोखिम िेत्र तनर्ायरण गररनेछ र साियजतनक रूपमा सूचना उपिब्र् गराई दरु्यटना 
न्यूनीकरणमा मद्दि गररनेछ । 

 खशिा, स्िास्थ्य, कृवष, उद्योग, पययटन, उजाय, आिास, यािायाि, िानेपानी, सरसर्ाई िगायिका 
पूिायर्ार र ऐतिहातसक िथा साँस्कृतिक सबपदामा पनयसक्ने विपद् जोखिमका प्रभाि सबिन्र्मा 
विपद् जोखिम िेिाजोिा िथा नक्शाङ्कन गरी प्रचारप्रसार गररनेछ । 

 विपदिाट व्यापार, व्यिसाय, जनस्िास्थ्य र पोषणमा पनय सक्न ेसबभाव्य जोखिम न्यूनीकरण गनय 
विपद् 

 जोखिम िेिाजोिा गररनेछ । 

 दरु सबिेदन प्रणािी (Remote Sensing System) र भौगोतिक सूचना प्रणािी (Geographic 

Information System) मा आर्ाररि आर्तुनक विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी (Disaster 

Management Information System) को विकास संर् र प्रदेशसँग समन्िय गरी जनसार्ारण 
िथा सरोकारिािाहरुिाई सहज रुपमा विपद् व्यिस्थापनसबिन्र्ी सूचना उपिब्र् हनुे व्यिस्था 
गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग भ–ूविज्ञान, भकूबप विज्ञान, भौगोतिक सूचना प्रणािी, दूर 
संिेदन प्रणािी, स्याटेिाइट प्रवितर्, राडार प्रवितर्, पूियसूचना प्रणािी िगायिका आर्तुनक िथा 
परबपरागि प्रवितर्हरुको अध्ययन, अनसुन्र्ान संर् र प्रदेशसँगको सहयोग र समन्ियमा गरर 
उपयकु्त प्रवितर्को प्रयोग गररनेछ । 



 विपद् जोखिमको अध्ययन िथा अनसुन्र्ानमा सरकारी तनकायहरु, विकास साझेदार, नीखज िथा 
गैरसरकारी संस्थाहरु, रेडक्रस अतभयानका अंगहरु, विश्वविद्यािय र अनसुन्र्ान केन्रहरु िथा 
अन्य सरोकारिािाहरु िीचको संिग्निा र सहकाययिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 गाउँपातिका र िडा स्िरमा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमतिहरुको गठन पूनगयठन गरी िमिा 
अतभिवृि गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग आपत्कािीन काययसंचािन केन्रको स्थापना, विकास, विस्िार 
र संजािीकरण गरी संस्थागि िमिा अतभिवृि गररनेछ । 

 गाउँपातिका स्िरीय सडक व्यािस्थापन सतमति गठन गरी सवक्रय िनाईनेछ । 

 सडक व्यािस्थापन सतुनखिि गनय गाउँपातिका स्िरीय सडक सरुिा रणनीतिक कायययोजना 
ियार गरी कायायन्ियन गररनेछ । 

 िडा िा समदुाय स्िरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग तसंचाई, नदी तनयन्त्रण, िन 
व्यिस्थापन, विद्यािय, स्िास्थ्य संस्था, िानेपानी िथा सरसर्ाइ िगायिका योजना िजुयमा, 
कायायन्ियन िथा व्यिस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ता, सामदुावयक संस्था र जनसमदुायको 
सहभातगिा सतुनखिि गररनछे । 

 िह ुप्रकोपीय जोखिम िेिाजोिाको आर्ारमा जोखिम संिेदनशीि भ–ूउपयोग योजना िजुयमा 
गरी व्यिखस्थि एंि सरुखिि िस्िी विकास काययिाई अगातड िढाइनेछ । साथै, असरुखिि 
िस्िीहरुिाई सरुखिि स्थानमा स्थान्िरण गने नीति तिइनेछ । 

 विकास तनमायणका ठूिा पररयोजनाहरु िजुयमा, तडजाइन, तनमायण र व्यिस्थापनमा विपद् जोखिम 
िथा जििाय ुपररिियनको प्रभाि सबिन्र्ी अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गने नीति तिइनेछ 
। 

 समग्र विकास प्रवक्रयाहरुिाई िहपु्रकोप जोखिम संिेदनशीििाका आर्ारमा सबभाव्य जोखिमको 
न्यूनीकरण हनुे गरी कायायन्ियन िथा व्यिस्थापन गररनेछ । 

 एकीकृि जिश्रोि व्यिस्थापनको तसिान्ि अनरुुप नदी व्यिस्थापन िथा अन्िरसबिन्र्िाई 
सबिोर्न गने गरी मातथल्िो िथा िल्िो िटीय िेत्र अनूरुप भ ूिथा जिार्ार संरिणसबिन्र्ी 
ददर्यकातिन योजना िनाई कायायन्ियन गररनेछ । 



 विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सिै चरण िथा संरचनामा समािेशी विपद् व्यिस्थापनको अिर्ारणा 
अनूरुप मवहिा, िाििातिका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरु, आतथयक िथा सामाखजक 
रुपिे पछातड परेका समदुायहरुको पहँूच, प्रतितनतर्त्ि िथा प्रभािकारी संिग्निा सतुनखिि 
गररनेछ । 

 विपद् संिेदनशीििाको अिर्ारणा अनरुुप साियजतनक भौतिक संरचनाहरु (सरकारी कायायिय, 

शैखिक संस्थाहरु, स्िास्थ्य संस्थाहरु, सामदुावयक भिनहरु, आश्रयस्थि आदद) िाई जेष्ठ 
नागररकमैत्री, िैंवङ्गकमैत्री, अपाङ्गिामैत्री एिं िािमैत्री िनाइनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनमा स्ियंसेिक समहु गठन गरी पररचािनको िातग 
िडा िथा समदुाय स्िरमा संस्थागि व्यिस्था सतुनखिि गरर िमिा विकास गररनेछ । 

 विपद् जोखिमिाट सरुखिि भिन तनमायण काययिाई प्रोत्साहन गनय राविय भिन संवहिािाई 
आत्मसाि गरी िागू गररनेछ । 

 विकासका भौतिक पूिायर्ारहरुको तडजाईन िथा तनमायणका क्रममा जोखिम सरुखिि पूिायर्ार 
नीति अििबिन गररनेछ । साथै जििाय ु पररिियन अनकूुतिि पूिायर्ार तनमायणिाई समेि 
प्रोत्सावहि गररनेछ । 

 सरुखिि समाजको तनमायणका िातग विपद् सरुखिि संस्कृति (Culture of Safety) प्रिियन र 
अििबिन गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सबिन्र्ी वक्रयाकिापहरुको प्रभािकारी रुपमा 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनय समािेशी संयन्त्र स्थापना गररनेछ । 

 स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्जाि (Local DRR Platform) गठन गरी सदुृढीकरण 
गररनेछ । 

 जीविकोपाजयनका उपायहरुिाई विवितर्करण गरी विपद् उत्थानशीि समदुाय तनमायण गररनेछ 
। 

 िाढी, डुिान, िडेरी िथा सखु्िा प्रतिरोर्ी िथा जििाय ुपररिियन अनकूुतिि कृवष प्रणातिको 
विकास गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन काययमा नीखज िेत्रको संिग्निािाई प्रोत्सावहि 
गररनेछ । 



 समदुायस्िरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामदुावयक िथा सहकारी संस्थाहरुको िगानीिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूतनकरणमा नीखज िेत्र, िैक िथा वित्तीय संस्था, िीमा कबपनी, विकासं साझेदार, 

दाि ृसंस्था आददको िगानी गनय प्रिद्र्र्न िथा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 संकटउन्मिु समदुायको जोखिममा वहस्सेदारी िथा जोखिम हस्िान्िरणका िातग कृवष, पशपंुिी 
िथा व्यापार व्यिसायमा िीमा गराउन ेकाययिाई प्रोत्साहन गरी िीमामा सहज पहुँचको व्यिस्था 
तमिाइनेछ । साथै, िैंक िथा तित्तीय सँस्थाहरुमार्य ि विपद् प्रभाविि समदुायिाई सहतुियि 
कजायको व्यिस्थाको िातग समन्िय गररनेछ । 

 विपद् प्रतिकायय र विपद् पिािको पनुिायभ िथा पनुतनयमायणमा समेि सामाखजक सरुिाका 
काययक्रमहरुिाई समावहि गरी संचािन गररनेछ । 

 विपद्का कारण हनुसक्न ेितिको ितिपूतियका िातग नीखज, सरकारी िथा सामदुावयक भिन, 

शैखिक िथा स्िास्थ्यसबिन्र्ी संरचनाहरु, िानेपानी िगायिका अन्य भौतिक संरचनाहरुको 
अतनिायय िीमा गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनकािातग स्थानीय सरकारिाट िावषयक रुपमा तनखिि 
प्रतिशि िजेट वितनयोजन गरी काययक्रम संचािन गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण काययिाई विकासमूिक वक्रयाकिापहरुसँग एकीकरण िथा 
मूिप्रिाहीकरण गररनेछ । स्थानीय विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना िजुयमा मार्य ि प्राप्त 
िेत्रगि सझुाििाई स्थानीय विकास योजनामा प्राथतमकिाका साथ संिग्न गरी कायायन्ियन 
गररनेछ । 

 प्रमिु प्रकोपहरुको तनयतमि रुपमा अनगुमन िथा पूिायनमुानको िातग पूियसूचना प्रणािी स्थापना 
गरी िाग ुगररनेछ । 

 स्थानीय ज्ञान, सीप, श्रोि र सार्नको अतर्किम उपयोग गदै समदुायमा आर्ाररि विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका काययक्रमहरु कायायन्ियन गररनेछन ्। 

 गाउँपातिका िहमा स्थानीय विपद् पूियियारी िथा प्रतिकायय योजना िनाई कायायन्ियन गररनेछ 
। साथै सरकारी, नीखज िथा गैरसरकारी िेत्रहरुको व्यिसाय तनरन्िरिा योजना (Business 

Continuity Plan) िनाई कायायन्ियन गररनेछ । 



 गाउँपातिका, िडा र समदुाय स्िरमा िोज िथा उिार टोिीको गठन, िमिा विकास र तिस्िार 
गररनेछ । 

 गाउँपातिका स्िर र मािहिका िडासबम कानून िमोखजम विपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापना 
गरी श्रोि पररचािन गररनेछ । 

 शैखिक संस्था, अस्पिाि िथा आश्रय स्थिहरुको स्िरोन्निी गरी आपत्कािीन अिस्थामा समखुचि 
उपयोग गनय तमल्ने व्यिस्था गररनेछ । 

 विपद् पूियियारी िथा प्रतिकाययका िातग िलु्िा िेत्रको पवहचान, विकास र व्यिस्थापन गनुयका 
साथै संकट उन्मिु िेत्रमा पहुँचयकु्त एिं सरुखिि आश्रय स्थिको तनमायण गररनेछ । 

 विपद् प्रतिकाययिाई प्रभािकारी िनाउन आपत्कािीन भण्डारण गहृको स्थापना, विकास र विस्िार 
गरी आिश्यक पने उिार िथा राहि सामाग्रीको भण्डारण गररनेछ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूियियारी, पनुिायभ, पनुःस्थापना र पनुतनयमायणमा दद्वपिीय, िेत्रीय िथा 
अन्िरायविय समन्िय, सहयोग र सहकाययिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 ठुिा विपद्को समयमा प्राप्त हनुे राविय िथा अन्र्िराविय मानिीय सहायिा सामग्रीहरुको सहज 
आपूतियका िातग आिश्यक व्यिस्था तमिाइनेछ । 

 विपद् पिाि गररने पनुिायभ, पनुःस्थापना र पनुतनयमायण काययमा भविष्यमा विपद् जोखिमको अिस्था 
तसजयना हनु नददन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गनय “अझ राम्रो, ितियो र सरुखिि िनाऔ”ं भन्न े
अिर्ारणािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 विपद् पूियियारी िथा प्रतिकाययको िातग आर्तुनक सूचना प्रवितर्मा आर्ाररि सूचना िथा सञ्चार 
प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 विपद् प्रतिकाययिाई प्रभािकारी िनाउन सिै िेत्रका सरोकारिािाहरूको सहभातगिा रहने गरी 
िेत्रगि पद्घति (Cluster System) को अिर्ारण स्थापना गरर कायायन्ियनमा ल्याईने छ । 

 विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका काययहरुिाई प्रभािकारी िनाउन जिार्देहीिा, 
पारदशीिा र उच्च गणुस्िरिा सतुनखिििा गररने छ । 

 



३.७ कायययोजनाको िक्ष्य र सूचकहरु र तिनको आर्ाररेिाको अिस्था  

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनािे विपद् ितििाई न्यून गनय तनबन िक्ष्यहरू तनर्ायरण 
गररएको छ । 

क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

१ गाउँपातिकामा विपद्िाट हनुे मतृ्यदुर 
उल्िेख्य मात्रामा कम गने  

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

१.१ मौसमजन्य, जिजन्य िथा हािापानीजन्य 
विपद् िाट मतृ्य ु हनेुको 30 िषयको िावषयक 
औसि संख्या  

८ ६ ४ २ 

१.२ जैविक प्रकोपिाट मतृ्य ु हनेुको 30 िषयको 
िावषयक औसि संख्या (COVID बाहेक) 
िन्यजन्ि ु िगायिका वहंस्रक जनािर 
(सपयदंश, िौिाहा कुकुरको टोकाई समेि 

५ ४ २ १ 

१.३ सडक दरु्यटनािाट मतृ्य ुहनेुको १५ िषयको 
िावषयक औसि संख्या 

४ ३ ३ १ 

२ गाउँपातिकामा विपद्िाट प्रभाविि 
व्यखक्तहरूको संख्या उल्िेख्य मात्रामा कम 

गने। 

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

२.१ विपद् िाट र्ाइिे हनेु व्यखक्तहरूको िावषयक 
औसि संख्या (मौसमजन्य, जिजन्य िथा 
हािापानीजन्य, भौगतभयक, जैविक विपद् िाट 
र्ाइिे 

८ ७ ५ ३ 

2.2 रोगको महामारीिाट प्रभाविि/सङ्खक्रतमि 
हनेुको 30 िषयको िावषयक औसि संख्या 
(COVID बाहेक) 

२ १ ० ० 



क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

२.३ सडक दरु्यटनािाट र्ाइिे हनेुको िावषयक 
औसि  संख्या 

५ ४ ३ २ 

३. विपद्िाट िति हनुे तनजी िथा साियजतनक 
पूिायर्ार  संरचना 

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

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

३.१ विपद् िाट िति हनेु तनजी र्रहरूको 30 
िषयको िावषयक औसि संख्या 

२८ २१ १६ ९ 

३.२ विपद्िाट िति हनेु गोठ र अन्य 
संरचनाहरूको 30 िषयको िावषयक औसि 
संख्या 

९ ७ ४ २ 

३.३ विपद्िाट िति हनेु पिु, िाटो, तिजिुी 
प्रणािीको िावषयक औसि संख्या 

६ ५ ४ २ 

३.४ विपद्िाट िति हनेु स्िास्थ्य सेिा 
संरचनाहरूको िावषयक औसि संख्या 

० ० ० ० 

३.५ विपद्िाट िति हनेु साियजतनक भिन 
(विद्यािय, दगु्र् सङ्किन केन्र,  जस्िा 
भौतिक संरचनाहरू) को िावषयक औसि संख्या 

३ २ १ १ 

३.६ विपद्िाट प्रत्यि प्रभाविि हनेु पररिारहरूको 
िावषयक औसि (संख्या (तनजीर्र गोठ, जग्गा, 
िेतििािी, पशचुौपाया आददको नोक्सान) 

३४ २८ १९ ११ 

४ गाउँपातिकामा कूि आतथयक आयमा विपद्को 
कारण हनुे प्रत्यि आतथयक ितििाई उल्िेख्य 
रूपमा कम गने 

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

४.१ कृवष िेत्रमा (अन्निािी, र्िरू्ि, िरकारी, 
माछापािन आददको) वितभन्न विपद्को कारण 
हनेु औसि िावषयक प्रत्यि आतथयक िति । 

रु. २० िाि रु. १८ िाि रु. १३ िाि रु. ८ िाि 



क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

४.२ पशपुािन िेत्रमा वितभन्न विपद्को कारण हनेु 
िावषयक औसि प्रत्यि आतथयक िति। 

रु. ८ िाि  रु. ७ िाि रु. ५ िाि रु. २ िाि 

४.३ िन िेत्रमा (काठ, दाउरा, जडीिटुी आदद) 
वितभन्न विपद्को कारण हनेु औसि िावषयक 
प्रत्यि आतथयक िति। 

रु. ५ िाि रु. ४ िाि 
५० हजार 

रु. ३ िाि रु. ५० हजार 

४.४ उद्योग, व्यापार िेत्रमा वितभन्न विपद्को 
कारण हनेु िावषयक औसि प्रत्यि आतथयक 
िति। 

रु.४ िाि ५० 
हजार 

रु. ३ िाि 
५६ हजार 

रु.२ िाि  रु. १ िाि 

४.५ भौतिक पूिायर्ार िेत्रमा (र्र, भिन, सडक, 
िानेपानी, विद्यिु आदद) वितभन्न विपद्को 
कारण हनेु िावषयक औसि प्रत्यि आतथयक 
िति। 

रु.17 िाि रु. १५ िाि रु. ११ िाि रु. ७ िाि 

५ संिेदनशीि पूिायर्ार र आर्ारभिू सेिाहरूमा 
विपद्िे परु् याउने िति र अिरोर् 
उल्िेख्यरूपिे कम गरी उत्थानशीििा 
विकास गने 

जबमा हािको 
अिस्था 

   

५.१ रेतडयो, टेतिर्ोन, टेतितभजन, इन्टरनेट 
िगायिका दरुसञ्चार सेिामा अिखच्छन्न 
पहुँच (जबमा र्र संख्या र पहुँच भएको 
र्रसंख्या/प्रतिशि) 

६३६
१ 

४८८७ ५१२९ ५५५२ ५९०७ 

५.२ स्िास्थ्य भिनहरूको प्रििीकरण/ममयि 
गरी उत्थानशीििा विकास गने (जबमा 
स्िास्थ्य भिन र भकूबप प्रतिरोर्ी 
संरचना भएका भिनको संख्या) 

५ ० १ २ ४ 

५.३ विद्यािय भिनहरूको प्रििीकरण, ममयि 
गरी उत्थानशीििा विकास गने (जबमा 

५२ ४ ८ २१ ३९ 



क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

विद्यािय भिन र भकूबप प्रतिरोर्ी 
संरचना भएका भिन (किा-कोठा) 
संख्या) 

५.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग 
तनयतमि पूियियारी र नमनुा िथा 
पूियियारी अभ्यास गने विद्याियहरूको 
संख्या (जबमा विद्यािय र पूियियारी 
अभ्यास गने विद्याियहरूको संख्या) 

५२ ९ १६ २७ ४३ 

५.५ साियजतनक र सरकारी भिनहरूको 
प्रििीकरण गरी उत्थानशीििा विकास 
(जबमा साियजतनक र सरकारी भिनको 
संख्या र प्रकोप जोखिम कम हनुेगरी 
तनमायण र सञ् चािन भएका साियजतनक र 
सरकारी भिनहरूको संख्या) 

१९ ० ३ ७ १३ 

५.६ िसपाकय , िेि मैदान आददको 
उत्थानशीििा विकास (जबमा संख्या र 
प्रकोप जोखिम कम हनुे गरी तनमायण र 
सञ् चािन गररएका संरचनाहरूको 
संख्या) 

२ ० १ २ - 

५.७ जिविद्यिु उत्पादन गहृ, िाँर्, वििरण 
प्रणािीको उत्थानशीििा (जबमा संख्या 
र प्रकोप जोखिम कम हनुे गरी तनमायण 
र सञ् चािन गररएका संरचनाहरूको 
संख्या) 

२ ० १ २ - 

५.८ िानेपानी, पानीर्ट्ट, तसंचाई कुिो, कुिा, 
इनार आददको उत्थानशीििा (जबमा 
संख्या र प्रकोप जोखिम कम हनुे गरी 

१३२ ३० ३६ ५३ ७२ 



क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

तनमायण र सञ् चािन गररएका 
संरचनाहरूको संख्या) 

५.९ जोखिमयकु्त पोिरी, िािहरूको जोखिम 
न्यूनीकरण (जबमा संख्या र प्रकोप 
जोखिम न्यूनीकरण हनुे गरी तनमायण 
गररएका संरचनाहरूको संख्या) 

८७ ८ १४ ३७ ७१ 

५.१० भिन संवहिा पािना र विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण हनुे गरी तनमायण/प्रििीकरण 
गररएका तनजी आिासीय र्रहरू 
(प्रतिशिमा) 

२७% ३२% ४९% ८३०% 

६ गाउँपातिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका 
िातग नीतिगि, काननुी, संस्थागि संरचना 
साथै योजना ियार गरी िाग ुगने। 

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

६.१ विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, ऐन, तनयम, 
मापदण्ड ियार गरी कायायन्ियन भएको 
अिस्था  

२ ५ ७ ११ 

६.२ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग संस्थागि 
संरचना (शािा, कमयचारी), स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सतमति, िडा विपद् व्यिस्थापन 
सतमति गठन भएको िडाको संख्या 

० ७ - 
 

 

- 

६.३ विपद् पूियियारी िथा प्रतिकायय योजना िजुयमा 
गरी कायायन्ियन भएको अिस्था 

० १ - - 

 

६.४ पनुतनयमायण र पनुःस्थापनामा विपद् 
उत्थानशीििा र अझ ितियो तनमायणको 
तसिान्ि अििबिन गने सरकारी 
तनकायहरूको संख्या (जबमा सरकारी 

१२ ० ३ ७ १० 



क्र.सं. िक्ष्य र सूचकहरू 

िियमान अिस्था 
(आर्ार रेिा) 

२०२१ 

अल्पकािीन 
िक्ष्य 

२०२३ सबम 

मध्यकािीन 
िक्ष्य 

२०२५ सबम 

दीर्यकािीन 
िक्ष्य 

२०३० सबम 

तनकायहरुको संख्या र अििबिन गने 
तनकायको संख्या 

७ िहपु्रकोप पूियसूचना प्रणािी र सूचना िथा 
पूिायनमुानको उपिब्र्िा  र पहुँचमा उल्िेख्य 
िवृि गने 

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

७.१ कूि जनसंख्याको अनपुािमा प्रकोप 
सबमिुिामा रहेको जनसंख्याको प्रतिशि 

५% (कुि 
जनसंख्या 
४३४४०) 

३% १% - 

७.२ पूिायनमुानमा आर्ाररि विपद् पूियियारी र 
प्रतिकायय गने जनसंख्याको प्रतिशि 

६३% ९१% १००% - 

 

३.८ विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाका प्राथतमकिाहरु 

यस रणनीतिक कायययोजनािे विकास प्रवक्रयामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणिाई मूिप्रिाहीकरण गरी 
ददगो विकासमा सहयोग प¥ुयाउन समविगि अिर्ारणा (HHHHHHHH HHHHHHHH) िाई आत्मसाि गरेको 
छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग सेन्डाइ काययढाँचािाई मूि मागयदशयनको रुपमा तिई यस 
कायययोजनािे चार प्राथतमकिा प्राप्त िेत्रहरू र अठार प्राथतमकिा प्राप्त काययहरू तनर्ायरण गरेको छ । 
हरेक प्राथतमकिा प्राप्त कायय अन्िगयि अल्पकािीन (सन ् २०२२–२०२३), मध्यकािीन (सन ्
२०२२–२०२५), दीर्यकािीन (सन ् २०२२–२०३०) र तनरन्िर रुपमा गरररहन ु पने 
वक्रयाकिापहरुका िातग तनरन्िर अितर् िोकी तनबन िमोखजमका रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण 
गररएका छन ्। 

प्राथतमकिा प्राप्त िते्र १: विपद् जोखिम िारे िझुाइय  

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १: प्रकोप िमोखजम जोखिम आकँिन 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय २: िहपु्रकोप जोखिम आकँिनको िातग अन्िर तनकाय समन्िय 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ३: प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािीको विकास िथा सूचना प्रिाह 



प्राथतमकिा प्राप्त कायय ४: विपद् जोखिम िारेको िझुाईका िातग िमिा अतभिवृि 

प्राथतमकिा प्राप्त िते्र २: स्थानीय िहमा विपद् जोखिम शासकीय पितिको सदुृढीकरण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ५: संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना एिं सदुृढीकरण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ६: कानूनी िथा तनयामक संरचना तनमायण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ७: विपद् जोखिम सशुासनको िातग िमिा अतभिवृि, सहकायय र साझेदारी 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ८: विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समािेखशिाको सतुनखिििा 

प्राथतमकिा प्राप्त िते्र ३: विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग उत्थानशीििा िवृि गनय िहृत्तर जोखिम 
जानकारीमा आर्ाररि नीखज िथा साियजतनक िगानी प्रिर्यन 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ९: उत्थानशीििा िवृिका िातग िगानी प्रिर्यन 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १०: विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा साियजतनक िगानी िवृि 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय ११: विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नीखज िगानी िवृि 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १२: जोखिम वहस्सेदारी, िीमा िथा सामाखजक सरुिा मार्य ि विपद् उत्थानशीििा 
अतभिवृि 

प्राथतमकिा प्राप्त िते्र ४: प्रभािकारी विपद् प्रतिकायय र पनुिायभ, पनुःस्थापना िथा पनुःतनमायणमा “अझ 
राम्रो र ितियो तनमायण” का िातग विपद् पूियियारीको सदुृढीकरण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १३: प्रभािकारी विपद् प्रतिकाययका िातग विपद् पूियियारीको सदुृढीकरण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १४: विपद् पूियियारीको िातग िहपु्रकोप पूियसूचना प्रणािीको विकास 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १५: समदुायमा आर्ाररि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रिर्यन 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १६: विपद् पूियियारीको िातग संचार िथा प्रसारण प्रणािी सदुृढीकरण 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १७: िोज िथा उिारको िमिा अतभिवृि 

प्राथतमकिा प्राप्त कायय १८: पनुिायभ, पनुःस्थापना र पनुतनयमायणमा “अझ राम्रो र ितियो तनमायण” अिर्ारणा 
प्रिर्यन 

 



पररच्छेद ४ 

प्राथतमकिा प्राप्त िेत्र १- विपद् जोखिम िारेको िझुाई 

४.१ प्रकोप िमोखजम जोखिम आकँिन  

प्रकोपको प्रकृति अनरुूप हरेक प्रकोपको सबमिुिा, संकटउन्मिुिा र जोखिमको आकँिन िथा 
नक्शाङ्कन गरी साियजतनक रूपमा उपिब्र् गराउन ुआिश्यक पदछय । जोखिम संिेदनशीि भ—ूउपयोग 
योजना (Risk Sensitive Land Use Planning) ियार गरी भ—ूउपयोग िेत्र विभाजन गनुय समेि आिश्यक 
हनु्छ । प्रकोप िमोखजम जोखिमको आकँिनका िातग देहायका रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण 
गररएका छन ्। 

 

रणनीतिक वक्रयाकिाप (के, 

कहाँ) 
अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 

तनकाय 

सहयोगी 

वितभन्न प्रकोप प्रभाविि र 
जोखिममा रहेका भौगोतिक 
िेत्र तनर्ायरण गने र सिै िडामा 
सबभाविि प्रकोपहरूिे िति 
पगु्न सक्ने र्रहरूको नक्शाङ्कन 
गने।  

गाउँपातिका िेत्रका वितभन्न 
प्रकोपको जोखिममा रहेका सिै 
प्रभाविि िेत्र र र्र-पररिारको 
विस्ििृ जानकारी उपिब्र् 
हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

पूिायर्ार विकास 
शािा 

सिै िडामा तिङ्ग, उमेर र 
अपाङ्गिाका आर्ारमा वितभन्न 
प्रकोपको जोखिममा रहेका 
जनसंख्या आकँिन गने र 
Geo-Spatial प्रवितर् प्रयोग गरी 
नक्शाङ्कन गने। 

वितभन्न प्रकोपहरूको जोखिममा 
रहेका जनसंख्याको छुट्टाछुटै्ट 
(Disaggregated) िथ्याङ्क 
उपिब्र् हनुेछ र उनीहरू रहेको 
स्थानको जानकारी उपिब्र् 
हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा 

सिै िडामा आश्रयस्थि, 
विद्यािय, अस्पिाि, 
स्िास्थ्यचौकी, िानेपानी र 
अन्य भौतिक संरचनाहरूमा 
प्रकोपहरूको जोखिम आकँिन 
गने। 

जोखिमयकु्त भौतिक 
संरचनाहरूको जिजन्य 
प्रकोपहरूको जोखिमस्िर (उच्च, 

मध्यम र न्यून) को जानकारी 
उपिब्र् हनुेछ। 

अल्पकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा, स्िास्थ्य 
शािा, खशिा 
शािा 

िडा कायायिय 



प्रकोपहरूिाट वितभन्न 
उत्पादनमूिक िेत्रमा (कृवष, 

िन, पशपुन्छी, उद्योग आदद) 
भएका औसि िावषयक िति र 
सबभाविि िति आकँिन गने। 

गाउँपातिकामा प्रकोपिाट वितभन्न 
उत्पादनमूिक िेत्रमा भएका 
औसि िावषयक िति िझु् न र 
न्यूनीकरण गनय आर्ार हनुेछ। 

अल्पकािीन सामाखजक 
विकास शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

कृवष शािा, 

उद्योग शािा 

प्रकोपहरूिाट  गाउँपातिकाको 
वितभन्न सेिामूिक िेत्रमा 
(खशिा, स्िास्थ्य, िानेपानी 
आदद) भएका औसि िावषयक 
िति आकँिन गने। 

गाउँपातिकामा प्रकोपहरूिाट 
वितभन्न सेिामूिक िेत्रमा भएका 
औसि िावषयक िति िझु् न र 
न्यूनीकरण गनय आर्ार हनुेछ। 

अल्पकािीन सामाखजका 
विकास शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

खशिा शािा, 
स्िास्थ्य शािा, 
िानेपानी िथा 
सरसर्ाई एकाइ 

सिै िडामा मौजदुा र सबभाव्य 
प्रकोपहरूको जोखिमिाई ध्यान 
ददई भउूपयोग योजना िजुयमा 
गरी कायायन्ियन गने।   

विपद् जोखिम संिेदनशीि 
भउूपयोग योजना कायायन्ियन 
भएको हनुेछ।  

 

दीर्यकािीन  पूिायर्ार विकास 
शािा 

िडा कायायिय 

गाउँपातिका तभत्रका सडकमा 
रे्रै दरु्यटना हनु े िते्रको 
नक्शाङ्कन गने। 

दरु्यटनाग्रस्ि सडक िेत्रको 
पवहचान भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा 

सडक तडतभजन, 
ट्रावर्क प्रहरी 
कायायिय 

सिै िडामा सडक दरु्यटनाका 
सबभाविि िेत्रहरूमा तनरन्िर 
सडक अनगुमन प्रणािी (Real-
Time Road Surveillance 

System) स्थापना गने। 

सडक दरु्यटनाको ित्काि 
जानकारी उपिब्र् हनुेछ।  

तनरन्िर पूिायर्ार विकास 
शािा, िडा 
कायायिय 

सडक तडतभजन 
कायायिय, नेपाि 
प्रहरी 

नगर/गाउँपातिकामा 
महामारीको तनरन्िर अनगुमन 
प्रणािी  (Real-Time Disease 

Outbreak and Surveillance 

System) स्थापना गने।  

महामारी सबिन्र्मा ित्काि 
जानकारी उपिब्र् भएको 
हनुेछ।  

तनरन्िर स्िास्थ्य शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्िास्थ्य 
कायायिय 



 

 

४.२ िह-ुप्रकोप जोखिम आकँिनको िातग अन्िर तनकाय, अन्िर िह समन्िय 

िह–ुमापदण्डमा आर्ाररि िहपु्रकोप जोखिमको आकँिन िथा नक्शाङ्कनहरू पयायप्त नभएकोिे अन्िर 
तनकाय समन्िय संयन्त्र स्थापना गनुय पने आिश्यकिा हनु्छ । यस प्रयोजनका िातग तनबन रणनीतिक 
वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिकामा वितभन्न तनकाय, 
संर्संस्थािाट गररने प्रकोप 
विश्लषेण र विपद् िेिाजोिा 
सबिन्र्ी िथ्याङ्क सङ्किनमा 
एकरूपिा कायम गने। 

स्थानीय िहको निेतृ्िमा प्रकोप, 

सबमिुिा, सङ्कटासन्निा र विपद् 
जोखिम सबिन्र्ी िथ्याङ्क 
सङ्किनमा एकरूपिा कायम 
भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय विपद् 
जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातर्करण 

रोगव्यातर्को महामारी, भकूबप, 

मौसम िथा जििायजुन्य 
िगायिका वितभन्न प्रकोपको 
जोखिम आकँिन र 

प्रकोप सबमिुिा, सङ्कटासन्निा र 
विपद् जोखिम आकँिन िथा 
नक्शाङ्कन गनय आिश्यक आतथयक 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा र 

राविय विपद् 
जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 

सिै समदुायमा जि िथा मौसम 
विज्ञान विभागिाट उपिब्र् हनुे 
मौसम सबिन्र्ी सूचनामा 
समदुायको पहुँच विस्िार गने।  

मौसम र सबिखन्र्ि प्रकोपको 
जानकारी तनरन्िर उपिब्र् 
भएको हनुेछ।  

तनरन्िर  स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र, िडा 
कायायिय 

जि िथा मौसम 
विज्ञान विभाग,  

खजल्िा 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र, 

गाउँपातिका िेत्रमा िन 
डढेिोको जोखिम आकँिन गनय 
तनरन्िर अनगुमन प्रणािी 
(Real-Time Fire Monitoring 

System) स्थापना र सञ् चािन 
गने। 

िन डढेिो सबिन्र्ी तनरन्िर 
जानकारी उपिब्र् भएको 
हनुेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा  
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

तडतभजन िन 
कायायिय 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

नक्शाङ्कनका िातग नेपाि 
सरकार िथा प्रदेश सरकारका 
सबिखन्र्ि विभाग/तनकाय, अन्य 
स्थानीय िहसँग समन्िय र 
सहकायय गने। 

िथा प्रावितर्क सहयोग उपिब्र् 
हनुेछ। 

सबिखन्र्ि 
विषयगि शािा 

प्रातर्करण, 
प्रदेश सरकारको 
सबिखन्र्ि 
तनकाय 

सिै िडामा वितभन्न 
प्रकोपहरूको जोखिम आकँिन 
र नक्शाङ्कनका िातग स्थानीय 
िहमा वक्रयाशीि गैरसरकारी 
संस्था िथा तनजी िेत्रसँग 
समन्िय र सहकायय गने। 

प्रकोप सबमिुिा, सङ्कटासन्निा 
िथा विपद् जोखिम आकँिन र 
नक्शाङ्कन गनय आिश्यक आतथयक 
िथा प्रावितर्क सहयोग उपिब्र् 
हनुेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था िथा तनजी 
िेत्र 

 

४.३ प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी विकास िथा सूचना प्रिाह 

एकीकृि सूचना प्रसारण गने पितिको विकास र आर्तुनक सञ्चार प्रवितर्हरूको समखुचि प्रयोग गने 
िमिाको पूणय विकासका िातग प्रभािकारी काम गनुय पने आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन 
रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सिै िडामा विद्यमान र सबभाव्य 
प्रकोपको विपद् जोखिम िारे 
सचेिना जगाउन स्थानीय भाषा, 
ििजमा चेिनामूिक सामग्री 
विकास गने। 

विद्यमान र सबभाव्य प्रकोपको 
विपद् जोखिम िारे सचेिना 
जगाउन स्थानीय भाषा, ििजमा 
चेिनामूिक सामग्री उपिब्र् 
भएको हनुेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा,  

खशिा शािा, 
स्िास्थ्य शािा,  
स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था र तनजी 
िेत्र 

सिै समदुायमा चेिनामूिक 
जानकारी, सन्देश प्रशारण गनय 

विपद् जोखिम िारे प्रचारप्रसार र 
जानकारी सञ्चार भएको हनुेछ।   

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 

सूचना िाथ 
प्रवितर् शािा, 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सञ्चारमाध्यमहरू पररचािन 
गने। 

व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय सञ्चार 
माध्यमहरू 

सरकारी कायायिय, राजनीतिक 
दि, नेपाि रेडक्रस सोसाइटी, 
गैरसरकारी संस्थाहरू र सञ्चार 
माध्यमहरू िीच विपद् जोखिम 
सूचना आदानप्रदान िथा 
सहकायय गनय काययवितर् िनाई 
िाग ुगने। 

विपद् जोखिम सूचना साझेदारीमा 
सहकायय भएको हनुेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

सङ्घीय मातमिा 
िथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रािय 

मवहिा, ििृििृा, िाििातिका, 
अपाङ्खिा भएका व्यखक्त र अन्य 
सङ्कटासन्न समूहसबम समयमै 
जोखिम सूचना परु् याउन 
काययवितर् ियार गरी िाग ु
गने। 

मवहिा, ििृििृा, िाििातिका, 
अपाङ्खिा भएका व्यखक्त र अन्य 
सङ्कटासन्न समूहिाई विपद् 
जोखिम सबिखन्र्ि सूचना र 
जानकारी उपिब्र् हनुेछ।  

अल्पकािीन  मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

सङ्घीय मातमिा 
िथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रािय 

गाउँपातिकामा भौगोतिक 
सूचना प्रणािीमा आर्ाररि 
विपद् जोखिम सूचना 
व्यिस्थापन प्रणािी स्थापना 
गने र यसिाई राविय सूचना 
प्रणािीमा आिि गने।  

एकीकृि विपद् जोखिम सूचना 
व्यिस्थापन प्रणािी स्थापना 
भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय िथा 
खजल्िा 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र  

 

४.४ विपद् जोखिमको िझुाईका िातग िमिा अतभिवृि 

विपद् जोखिम िारे िझुाईका िातग िमिा अतभिवृि गनय वितभन्न अध्ययन, अध्यापन, अनसुन्र्ान िथा 
प्रखशिण काययक्रमहरू गनुय पने आिश्यकिा हनु्छ । विद्यमान प्रखशिण केन्रहरूका िमिा अतभिवृि 



गने र स्थानीय स्िरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िातग प्रखशिण र अनसुन्र्ान केन्रहरु स्थापना 
गनय  आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सिै िडामा वितभन्न समदुायका 
मवहिा, िाििातिका, ििृ-ििृा, 
अपाङ्ग, सङ्कटासन्न समदुायहरू र 
सबपूणय सरोकारिािाहरूका 
िातग विपद् जोखिम सबिन्र्ी 
चेिनामूिक प्रखशिण, 
िातिमहरू सञ् चािन गने। 

सङ्कटासन्न समदुाय र 
सरोकारिािाहरूको विपद् 
जोखिम सबिन्र्ी िझुाईमा िमिा 
िवृि भएको हनुेछ।  

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय विकास 
प्रखशिण 
प्रतिष्ठान, प्रदेश 
सशुासन 
प्रखशिण 
प्रतिष्ठानहरू, 
स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
विकास साझेदार 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
प्रखशिण काययक्रमहरू 
सञ् चािन गनय जनशखक्त, 

प्रखशिण सामग्री, प्रवितर्को 
व्यिस्था गने। 

सङ्कटासन्न समदुाय र 
सरोकारिािाहरूको विपद् 
जोखिम सबिन्र्ी िझुाईमा िमिा 
िवृि भएको हनुेछ। 

तनरन्िर िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थान 
शािा 

राविय विपद् 
जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातर्करण, 

स्थानीय विकास 
प्रखशिण 
प्रतिष्ठान 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापनमा वितभन्न 
सरोकारिािाहरू (विपद्  
व्यिस्थापन सतमतिहरू, वितभन्न 
तनकायहरू, विद्याथी, अविभािक, 
खशिक, स्िास्थ्यकमी, िानपेानी 
सेिा प्रदायक, उद्योग व्यिसाय 
िगायिका तनजी िेत्र आदद) 
को भतूमका स्पि हनु े गरी 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापनमा 
सरोकारिािाहरूको भतूमका, 
समन्ियको वितर् र खजबमेिारी 
सबिन्र्ी िझुाई स्पि भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन  स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

िािीम िथा अभ्यास गने 
गराउने।   

विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
सबिन्र्मा सचेिना अतभिवृि 
काययक्रमहरूको विकास िथा 
सञ् चािन गनयका िातग 
गैरसरकारी संस्था िगायिका 
सरोकारिािाहरूसँग समन्िय र 
सहकायय गने।  

विपद् जोखिम सबिन्र्ी चेिना 
अतभिवृिमा  सहकायय भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था िथा अन्य 
सरोकारिािाहरू 

गाउँपातिकामा सिारी 
चािकहरूको िातग तनयतमि 
सडक सरुिा खशिा काययक्रम 
सञ् चािन गने।  

सडक दरु्यटना कम गनय सिारी 
चािकहरूको चेिना अतभिवृि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

ट्रावर्क प्रहरी 
कायायिय 

गाउँपातिकामा सञ्चातिि 
डाईतभङ्ग स्कूि, िािीम 
केन्रहरूको तनर्ायररि िमिा र 
गणुस्िर मापदण्ड िाग ुगने। 

सडक दरु्यटना कम गनय सिारी 
चािक, सहचािकहरूको तसप र 
िमिा अतभिवृि भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन 
र तनरन्िर  

पूिायर्ार विकास 
शािा 

यािायाि 
व्यिस्था 
कायायिय  

गाउँपातिकामा प्रकोप, 

सङ्कटासन्निा, विपद् जोखिम 
आकँिन, विपद् प्रभाि मूल्याङ्कन 
साथै जोखिम संिेदनशीि भ-ू
उपयोग योजना ियार गनय 
जनशखक्त विकास गने। 

जोखिम संिेदनशीि भ-ूउपयोग 
योजना िजुयमा र कायायन्यनका 
िातग जनशखक्त विकास भएको 
हनुेछ।  

दीर्यकािीन  पूिायर्ार विकास 
शािा 

नेपाि सरकार र 
प्रदेश सरकारका 
सबिखन्र्ि 
तनकायहरू 

 

 

 



पररच्छेद ५ 

प्राथतमकिा प्राप्त िेत्र २- विपद् जोखिम शासकीय पितिको सदुृवढकरण 

५.१ संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना एिं सदुृढीकरण 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ िमोखजम र नेपािको संविर्ान २०७२ िे 
स्थानीय िहिाई पयायप्त अतर्कार प्रदान गरेको सन्दभयमा विपद् जोखिम शासकीय पितिमा पतन स्थानीय 
िहिाई िढी खजबमेिार िनाउँदै िान ुपने देखिएको छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू 
तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिका र िडामा विपद् 
व्यिस्थापन सतमति/उपसतमति 
गठन र पररचािन गने।  

विपद् व्यिस्थापनका िातग 
गाउँपातिकामा संस्थागि 
संरचनाको विकास भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन
/ तनरन्िर 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
िडा कायायिय,  

 

विपद् पूियियारी र प्रतिकाययका 
िातग  विषयिेत्र (क्ििर) 
गठन गरी सदुृढीकरण गने। 

वितभन्न प्रकोपको विपद् पूियियारी 
र प्रतिकायय गनय प्रत्येक 
विषयिेत्रको िमिा अतभिवृि 
भएको हनुेछ। 

 

अल्पकािीन 

/ 

मध्यकािीन 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

भौतिक पूिायर्ारहरूको तनमायण र 
सञ् चािन िथा साियजतनक सेिा 
प्रिाहमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणको अिस्थाको 
अनगुमन गनय। 

पूिायर्ारहरूको सरुखिि तनमायण र 
सञ् चािनमा उत्तरदावयत्ि स्थावपि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  गाउँपातिकाको 
अनगुमन िथा  
सपुररिेिण 
सतमति 

पूिायर्ार विकास 
शािा, िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँपातिका अन्िगयिका सिै 
विद्यािय िथा अस्पिािहरूमा 
विपद् व्यिस्थापन सतमति गठन 
गने।  

विद्यािय िथा अस्पिािहरूमा 
प्रभािकारी रूपमा विपद् 
व्यिस्थापन गनय संस्थागि संरचना 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

िडा कायायिय 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

स्थानीय आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन केन्रको स्थापना 
गरी राविय आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन केन्र, स्िास्थ्य 
आपिक्ािीन काययसञ् चािन 
केन्र, प्रदेश आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन केन्र  र खजल्िा 
आपिक्ािीन काययसञ् चािन 
केन्र िीच समन्िय र सहकायय 
गने। 

स्थानीय िहमा वितभन्न प्रकोपका 
िातग प्रभािकारी विपद् पूियियारी 
र प्रतिकाययको िातग ियारीमा 
सहयोग पगेुको हनुेछ।  

अल्पकािीन 
र तनरन्िर 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार र 
खजल्िा प्रशासन 
कायायिय  

गाउँपातिका तभत्रका सडकमा 
माििाहक िथा यात्रिुाहक 
सिारी सार्नहरूको भार 
अनगुमन िथा तनयन्त्रणका 
िातग सडक सरुिा एकाइ 
गठन गरी सदुृढीकरण गने।  

सिारी सार्नहरूको भार अनगुमन 
िथा तनयन्त्रण संयन्त्र स्थापना 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  गाउँ/नगर 
प्रहरी 

यािायाि 
व्यिस्था 
कायायिय, 
ट्रावर्क प्रहरी 

 

५.२ कानूनी र तनयामक संरचनाको तनमायण 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण विगिका कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्थाहरुको आर्ारमा सबपादन गरीएका 
काययहरुको अनभुिहरुिाई  समेि अििबिन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको िातग वितभन्न विषयगि 
िेत्रसँग सबिखन्र्ि कानूनी र तनयामक संरचनाहरूको विकास गनुय पने आिश्यकिा छ । यसका िातग 
तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिकामा भिन संवहिाको 
कायायन्ियन िथा मापदण्ड 
िनाई िाग ुगने। 

सरुखिि भिन संरचना तनमायण र 
प्रयोगका िातग नीतिगि िथा 
काननुी व्यिस्था भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन 
र तनरन्िर 

पूिायर्ार विकास 
शािा 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिका आरैँ्िे, 

गैरसरकारी िथा सामाखजक 
संर्संस्थािे र तनजी िेत्रिे 
सञ् चािन गने आयोजना िा 
प्रस्िािको स्थानीय कानून 
िमोखजम िािािरणीय अध्ययन 
प्रतििेदन स्िीकृि गरी 
िािािरणीय व्यिस्थापन योजना 
अनसुार कायायन्ियनको 
सतुनखिििा गने। 

गाउँपातिकामा तनमायण र 
सञ् चािन हनुे 
आयोजना/प्रस्िािको 
कायायन्ियनिाट िािारणमा िथा 
विपद् व्यिस्थापनमा पने 
नकारात्मक असरको न्यूनीकरण 
र सकारात्मक असरको िढोत्तरी 
भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा,  

पूिायर्ार विकास 
शािा 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापनमा योगदान 
परु् याउने स्ियंसेिकहरूिाई 
परुस्कृि गने पद्दिी विकास 
गने।  

समदुायमा विपद् व्यिस्थापनको 
िेत्रमा काम गने 
स्ियबसेिकहरूमा प्रोत्साहन 
अतभिवृि भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँपातिका, 
स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोष 
र िाद्यान्न िैंकको सञ् चािन 
काययवितर् ियार गनै।  

स्थानीय िहमा विपद् व्यिस्थापन 
कोष िथा िाद्यान्न िैंक 
सञ् चािनका िातग कानूनी 
व्यिस्था भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, कृवष 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

विपद्को समयमा सङ्कटासन्न 
समदुायको सरुिा िथा िैवङ्गक 
वहंसा रोकथामको िातग  
तनदेखशका ियार गने। 

विपद् प्रभाविि स्थानमा िैवङ्गक 
वहंसा रोकथाम गनय तनदेखशका 
ियार भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

विपद् व्यिस्थापनका िातग 
समदुाय िहमा स्ियंसेिक 
पररचािन काययवितर् िजुयमा गरी 
िाग ुगने।  

विपद्को समयमा स्ियंसेिक 
पररचािन सहज भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  सामाखजक 
विकास शािा, 
िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

िोज िथा उिार, राहि 
व्यिस्थापन, पनुिायभ र 
पनुस्थायपनाको िातग काययवितर् 
ियार गने।  

विपद् व्यिस्थापन कायय 
प्रभािकारी रूपमा सबपादन गनय 
सहयोग पगेुको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

विपद्का कारण उत्पन्न हनु े
भग्नािशेष र  र्ोहोरमैिा 
व्यिस्थापनको िातग काययवितर् 
िजुयमा गने।  

विपद्को समयमा भग्नािशेष र 
र्ोहोर व्यिस्थापन गनय सहज 
भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, 
सरसर्ाई 
एकाइ 

 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

स्थानीय िहको आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन केन्रको 
काययसञ् चािन वितर् ियार 
गने। 

आपिक्ािीन काययसञ् चािन 
केन्रको काययसञ् चािन व्यिखस्थि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

समदुायस्िरमा विपद् 
व्यिस्थापन सतमति गठन िथा 
पररचािनका िातग काययवितर् 
ियार गने। 

समदुायस्िरमा विपद् व्यिस्थापन 
सबिन्र्ी काययहरू व्यिखस्थि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायायिय 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
संर्संस्थाहरू 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

जोखिम आकँिनको आर्ारमा 
स्थानीय िहको सरहद तभत्रका 
प्रमिु नदी जिार्ारमा नदी 
व्यिस्थापन र जिार्ार 
संरिणको िातग गरुुयोजना 
ियार गने। 

जि उत्पन्न प्रकोप जोखिम 
न्यूनीकरणका िातग गरुु योजना 
ियार भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन  पूिायर्ार विकास 
शािा, 

प्रदेश सरकार, 
तसंचाई िथा जि 
उत्पन्न प्रकोप 
तनयन्त्रण 
तडतभजन 

गाउँपातिकामा िािािरणमैत्री 
स्थानीय शासन प्रारूपको 
कायायन्ियन गने। 

हररि पूिायर्ार र पाररखस्थतिकीय 
प्रणािीमा आर्ाररि विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका काययहरू भएका 
हनुेछन।् 

मध्यकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, 

संर्ीय मातमिा 
िथा सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रािय, िन 
िथा िािािरण 
मन्त्रािय, 

स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था 

गाउँपातिका तभत्रका ऐतिहातसक 
िथा साँस्कृतिक सबपदा 
ममयिसबभार, प्रितिकरण र 
सरुखिि सञ् चािनका िातग 
काययवितर् ियार गरी िाग ु
गने।  

ऐतिहातसक िथा साँस्कृतिक 
सबपदाको उत्थानशीििा िवृिका 
िातग कानूनी व्यिस्था भएको 
हनुेछ। 

मध्यकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
परुाित्ि विभाग, 
शहरी विकास 
िथा भिन 
तनमायण विभाग 

 

५.३ विपद् जोखिम सशुासनको िातग िमिा अतभिवृि, सहकायय र साझेदारी 
स्थानीय िहमा विपद् जोखिम शासकीय पितिको िेत्रमा रहेको िमिाको सतमिा र मलु्यांकन गरी 
िमिा अतभिवृि गनुयका साथै साझेदारी एिं सहकाययको अिर्ारणा विकास गनुय आिश्यक छ । 
साथै,विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा संिग्न तछमेकी देशहरू, राविय िथा अन्िरायविय गैरसरकारी संस्थाहरू 



र अनस ुन्र्ान संस्थाहरूसँग सहकायय र साझेदारी विकास गनुयजरूरी छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक 
वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिकाका सिै 
पदातर्कारी, कमयचारीहरूिाई 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापन सबिन्र्ी 
अनखुशिण िथा िमिा विकास 
िातिम प्रदान गने। 

स्थानीय िहको विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणमा शासकीय िमिा 
विकास भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय विकास 
प्रखशिण 
प्रतिष्ठान, प्रदेश 
सशुासन 
प्रखशिण  
प्रतिष्ठान, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू 

जोखिममा रहेका समदुायको 
विपद् व्यिस्थापनमा पहुँच, 
प्रतितनतर्त्ि र सहभातगिा 
िढाउन िमिा विकास  
काययक्रम सञ् चािन गने। 

विपद् व्यिस्थापनमा जोखिममा 
रहेका समूह र समदुायको 
प्रभािकारी सहभातगिा भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन  मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
िािािरिण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय विकास 
प्रखशिण 
प्रतिष्ठान, प्रदेश 
सशुासन 
प्रखशिण  
प्रतिष्ठान, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापन सतमति, सबिखन्र्ि 
सरकारी िथा गैरसरकारी र 
तनजी िेत्रिीच सहकायय र 
साझेदारी अतभिवृि गने।  

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 
सरोकारिािाहरूको सहभातगिा 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 



तसमाना जोतडएका, जिार्ारको 
उपल्िो िथा िल्िो िटीय 
िेत्रमा रहेका स्थानीय िह र 
समदुायसँग समन्िय र सहकायय 
गने। 

विपद् न्यूनीकरणका काममा 
सहकायय र साझेदारी अतभिवृि 
भएको हनुेछ। 

ददर्यकािीन स्थानीय विपद् 
व्यिस्थाप 
सतमति 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

जििाय ु िथा विपद् जोखिम 
प्रभाि मूल्याङ्कन वितर् र प्रवितर् 
सबिन्र्ी िातिम सञ् चािन 
गने।  

जििाय ु िथा विपद् जोखिम 
प्रभाि मूल्याङ्कन गने जनशखक्तको 
विकास भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

 

५.४ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समािेशीिाको सतुनखिििा 
मवहिा, िाििातिका, ज्येष्ठ नागरीक, अपाङ्ग र आतथयक िथा सामाखजक रूपिे सीमान्िकृि समदुाय र 
व्यखक्तहरू सिैभन्दा िढी जोखिममा रहेका र विपदिार िढी प्रभाविि हनुे गरेका छन ्। विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण र व्यिस्थापनका वितभन्न प्रवक्रयामा यी समूहहरूको पहुँच, प्रतितनतर्त्ि र अथयपूणय सहभातगिा 
िवृि गरी समािेशीिाको सतुनखिििा गनुय पने आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक 
वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिकामा विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनका प्रवक्रयाहरूमा 
िैवङ्गक िथा सामाखजक 
समािेशी तसिान्ि िाग ुगने। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापनका वक्रयाकिापहरूमा 
िैवङ्गक िथा सामाखजक 
समािेशीिाका सिािहरू 
सबिोर्न भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाि 
रेडक्रस । 



विपद् व्यिस्थापन सतमति, 
उपसतमति र काययदिहरूमा 
मवहिा, अपाङ्गिा भएका, 
सीमान्िकृि एिं वितभन्न 
प्रकोपको उच्च जोखिममा 
रहेका समदुायको सहभातगिा 
गराउने।  

स्थानीय शासन पद्दतिमा 
सङ्कटासन्न समदुायको सहभातगिा 
सतुनखिि भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाि 
रेडक्रस 

समाजका सीमान्िकृि समूह, 
मवहिा, िाििातिका, अपाङ्गिा 
भएका िथा ज्येष्ठ नगाररकाका 
िातग विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
सबिन्र्ी विशेष काययक्रमहरू 
सञ् चािन गने।  

मवहिा, िाििातिका, अपाङ्गिा 
भएको, िथा ज्येष्ठ नागररकहरूको 
जोखिम कम भएको हनुेछ। 

दीर्यकािीन मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाि 
रेडक्रस 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



पररच्छेद ६ 

प्राथतमकिा प्राप्त िेत्र ३- उत्थानशीििा िवृिका िातग तनजी िथा साियजतनक 
िगानीको प्रिियन 

६.१ उत्थानशीििा िवृिमा िगानी प्रिर्यन 

भौतिक पूिायर्ारहरू, प्राकृतिक श्रोिहरू, जीविकोपाजयनका उपाय र शीपहरू, कृवष औजार, सबपखत्त र 
िगानीहरू हरेक विपदिाि प्रभाविि हनुे गरेका छन।् गरीि, तनमूिा,भतूमहीन, सीमान्िकृि, ज्यािा 
मजदरुीमा आखश्रि व्यखक्त र पररिारको जीविकोपाजयनिाई प्रत्येक प्रकोपिे दीर्यकािीन रूपमा िति 
प¥ुयाएर विपद् संकटउन्मिुिामा िवृि भैरहेको छ । साियजतनक सेिा, जीविकोपाजयनका सार्नहरू िथा 
भौतिक पूिायर्ारहरूको तनमायण र प्रििीकरणमा िगानी िवृि गरी उत्थानशीििा प्रिद्र्र्न गनय सवकन्छ 
। यसका िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

मवहिा, िाििातिका िथा 
वपछतडएका समदुायहरूको 
आिश्यकिा िमोखजम 
उनीहरको जीिनस्िर िवृि 
गनयको िातग रोजगारी, सीप 
विकास िथा स्िास्थ्य सेिासँग 
सबिखन्र्ि काययक्रमहरू िथा 
िातिमहरू सञ् चािन गनय 
िगानी गने। 

सङ्कटासन्न समदुायको विपद् 
उत्थानशीििा िवृि भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

स्थानीय िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस, तनजी 
िेत्र 

विपद् जोखिम िेत्रका विपन्न, 
सीमान्िकृि समूहको आबदानी 
िढाउने काययक्रम सञ् चािन 
गने। 

विपद् जोखिम िेत्रका समदुायको 
विपद् उत्थानशीििा अतभिवृि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन सामाखजका 
विकास शािा, 
कृवष शािा, 
उद्योग शािा 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

संस्था, नेपाि 
रेडक्रस 

विपद् जोखिममा रहेका 
समदुायका िातग सामाखजक 
सरुिा, आर्ारभिू स्िास्थ्य, 

प्रजनन स्िास्थ्य, िाि स्िास्थ्य, 

वकशोर वकशोरीको स्िास्थ्य र 
पोषण सरु्ारका  विशेष 
काययक्रम सञ् चािन गने। 

 

विपद् जोखिम िेत्रका समदुायको 
विपद् उत्थानशीििा अतभिवृि 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन सामाखजका 
विकास शािा, 
स्िास्थ्य शािा 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, स्थानीय 
िहमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस 

आपिक्ािीन समयमा 
अत्यािश्यक सेिाको 
तनरन्िरिाको िातग योजना 
िनाउने। 

आपिक्ािीन अत्यािश्यक सेिा 
र संरचनाहरू विपद् उत्थानशीि 
भएका हनुेछन।् 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

सडक दरु्यटना हनुसक्ने 
सबभाविि स्थानहरूमा सडक 
सरुिाका उपायहरू (Safety 

Barriers, Steel-Guard Rails, 

Road-Humps, Rumble 

Stripes, Reflective Road 

Markings, Signals) तनमायण 
गने।  

सडक सरुिाका संरचनाहरू 
तनमायण भएको हनुेछ। 

मध्यकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपातिका, 
तडतभजन सडक 
कायायिय 

गाउँपातिका अन्िगयिका 
विद्यािय भिनहरू प्रििीकरण 
गरी संरचना सरुखिि गने। 

विद्याियहरू उत्थानशीििा िर्य  
अग्रसर भएका हनुेछन।्  

मध्यकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा, खशिा 
शािा 

नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

स्थानीय स्रोि, सामग्रीमा 
आर्ाररि िािािरणमैत्री भौतिक 
संरचना र प्रवितर्मा िगानी 
प्रिियन गने। 

हररि संरचनािे जोखिम 
न्यूनीकरण र जििाय ु
अनकूुिनमा सहयोग पगु्नछे। 

 

मध्यकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यव्स्थापन 
शािा 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपातिका, 
तनजी िेत्र 

सिै िडामा जोखिममा रहेका 
समदुायिाई पयायप्त हनु े गरी 
मातनसहरू िथा पशपुन्छी राख् न 
आश्रयस्थि, गोठ, ििुा चौर र 
तिनमा िानेपानी, शौचािय 
स्थापना गने।  

विपद्को समयमा आश्रयको 
तनखबि सरुखिि स्थानहरू उपिब्र् 
भएका हनुेछन।् 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, पूिायर्ार 
विकास शािा 

िानेपानी एकाइ 

गाउँपातिका अन्िगयिका 
अस्पिाि, स्िास्थ्य संस्थामा 
आकखस्मक उपचार केन्रहरू 
स्थापना गने। 

विपद्को समयमा र्ाइिेहरूको 
उपचारका िातग पयायप्त सवुिर्ा 
उपिब्र् भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन  स्िास्थ्य शािा स्िास्थ्य 
कायायिय 

स्िच्छ र निीकरणीय ऊजायको 
प्रिियन गने। 

जििाय ु पररिियन अनकूुिनमा 
योगदान भएको हनुेछ। 

दीर्यकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

िैकखल्पक ऊजाय 
प्रिर्यन केन्र  

गाउँपातिका तभत्रका सामाखजक, 
आतथयक िथा साँस्कृतिक 
पूिायर्ारको प्रितिकरणका िातग 
िगानी िढाउन।े 

जोखिमयकु्त पूिायर्ारहरू सरुखिि 
भएका हनुेछन।् 

दीर्यकािीन पूिायर्ार विकास 
शािा 

शहरी विकास 
िथा भिन 
तनमायण विभाग, 
परुाित्ि विभाग 

गाउँपातिका तभत्रका सरकारी 
कायायिय, सामदुावयक भिन, 

विद्यािय, अस्पिाि र 
आश्रयस्थि िाििातिका, ििृ-
ििृा िथा अपाङ्गमैत्री िनाउने। 

पूिायर्ार संरचनाहरूमा 
िाििातिका, ििृ-ििृा िथा 
अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरूको 
पहुँच िढेको हनुेछ।  

दीर्यकािीन  पूिायर्ार विकास 
शािा 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपातिका 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

िाढी िथा पवहरो जोखिम 
न्यूनीकरणका िातग जैविक 
िाँर्, ििृरोपण, िन संरिण, 
जिार्ार संरिण काययिाई 
प्रोत्साहन गने। 

िािािरण संरिण र  िाढी िथा 
पवहरो जोखिम न्यूनीकरण भएको 
हनुेछ।  

दीर्यकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

प्रदेश सरकार, 

गाउँपातिका  

 

६.२ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा साियजतनक िगानी िवृि 

विपद् जोखिम आकँिनको आर्ारमा िावषयक िथा आितर्क योजनाहरूको िजुयमा गरी विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका िातग साियजतनक तनकायहरूिे पयायप्त िजेटको व्यिस्था गनुय जरूरी छ । यसका िातग 
तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सिै विषयिेत्रगि योजना िथा 
काययक्रममा  विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा जििाय ु
पररिियन अनकूुिनको 
मूिप्रिावहकरण हनुे गरी िागि 
अनमुान ियार र कायायन्ियन 
गने 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
जििाय ु पररिियन अनकूुिनको 
मूिप्रिावहकरण सतुनखिि भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन सिै शािाहरू, 
िडा 
कायायियहरू 

गाउँ/नगर 
काययपातिका 

गाउँपातिका तभत्रका सडक 
सरुिाका िातग िजेट 
वितनयोजना गने। 

सडक दरु्यटना जोखिम 
न्यूनीकरणका िातग िगानी 
सतुनखिि भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन  पूिायर्ार विकास 
शािा 

सडक विभाग 

िैवङ्गक समानिा िथा सामाखजक 
समािेशीकरण र विपद् 
जोखिममा रहेका समदुायको 
उत्थानशीििा अतभिवृि गने 

िैवङ्गक समानिा िथा सामाखजक 
समािेशीकरणका वक्रयाकिापहरू 
कायायन्ियन भएका हनुेछन।्  

अल्पकािीन मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

गाउँपातिका 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

वक्रयाकिाप योजनामा समाविि 
गने।  

 

६.३ विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तनजी िगानी प्रिर्यन 

ब्यापार िथा उद्योगहरूमा विपद् जोखिम तनर्ायरणको आर्ारमा व्यिसाय तनरन्िरिा योजना ियारी र 
कायायन्ियन गनुय पने हनु्छ ।नीखज िेत्र, िैंक, सहकारी िथा सामदुावयक संस्थाहरूिे विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका िातग िगानी गने सहज व्यिस्था गनुय जरूरी हनु्छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक 
वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

गाउँपातिका तभत्रका साना 
व्यापार व्यिसाय िथा 
उद्योगहरूिाई विपद्को 
समयमा व्यिसाय तनरन्िरिाका 
िातग योजना िनाउन प्रोत्सावहि 
गने। 

विपद्को समयमा व्यिसाय 
तनरन्िर सञ् चािन भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन  उद्योग शािा सहकारी संस्था, 
उद्योगी िथा 
व्यिसायी । 

विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा 
तनजी िेत्रको स्रोि पररचािन 
प्रिियन गने।  

विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा 
तनजी िेत्रको िगानी अतभत्रवृि 
भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

उद्योगी, 
व्यिसायीहरू 

विपद् प्रभाविि व्यखक्तहरूिाई 
रोजगारी, सहतुियि ऋण, 

तनब्यायजी ऋण, सशिय नगद 
सहयोग उपिब्र् गराउने 
उपायहरूको प्रिियन गने। 

विपद् प्रभावििहरूको पनुिायभमा 
सरु्ार भएको हनुेछ। 

मध्यकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

सहकारी, िैंक 
िथा वित्तीय 
संस्थाहरू  



व्यािसावयक सामाखजक 
खजबमेिारी (Corporate Social 

Responsibility) काययक्रम 
मार्य ि विपद् पिाि पनुिायभ र 
पनुतनयमायणमा तनजी िगानी 
अतभिवृि गने। 

पनुिायभ र पनुतनयमायणमा तनजी 
िगानी अतभिवृि भएको हनुेछ। 

मध्यकािीन  िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन  

उद्योगी, 
व्यिसायीहरू 

 

६.४ जोखिम वहस्सेदारी, िीमा िथा सामाखजक सरुिा मार्य ि विपद् उत्थानशीििा अतभिवृि 

कृवष िथा पश ुिीमा, िर् ुिीमा, आकखस्मक कोष, तनबन व्याजदर ऋण योजना जस्िा जोखिम वहस्सेदारी 
विर्ीहरूको विकास गनुय जरूरी देखिन्छ । सामाखजक सरुिाका काययक्रमहरूिाई पतन विपद् 
उत्थानशीििासँग जोड्न ुपने आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण 
गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सङ्कटासन्न समूह र विपद् 
जोखिम न्यूनीकरणमा संिग्न 
व्यखक्त िथा समदुायको जीिन 
िीमा, दरु्यटना िीमा गनय 
प्रोत्साहन गने। 

सङ्कटासन्न समूह र विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणमा संिग्न व्यखक्त िथा 
समदुायको जोखिममा आतथयक 
वहस्सेदारी िवृि भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय िीमा 
सतमति, िीमा 
कबपतनहरू 

भौतिक पूिायर्ार तनमायण एिम ्
वितभन्न सेिामा संिग्न तनमायण 
व्यिसायी िथा व्यािसावयक, 
प्रतिष्ठानहरूिे कामदार, 
कमयचारीहरूको दरु्यटना िीमा 
गने व्यिस्था गने। 

कामदार, कमयचारीको विपद् 
जोखिममा साझेदारी भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

उद्योगी, तनमायण 
व्यिसायीहरू, 
अन्य 
व्यिसायीहरू 

कृवष िथा पश ु विमा, कृषक 
िाभ काययक्रम र िाद्य िथा 
तिऊ भण्डारण केन्रहरू 
स्थापना गने। 

कृवष िेत्रमा विपद् उत्थानशीििा 
िवृि भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन कृवष शािा नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपातिका 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

जीिन िथा तनजीिन विमा 
प्रणािीिाई विस्िार गनय 
प्रोत्साहिन गने। 

तिमा मार्य ि विपद् जोखिम 
व्यिस्थापन भएको हनुेछ। 

 
अल्पकािीन 

िािािरण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय िीमा 
सतमति, िीमा 
कबपिीहरू 

सामाखजक सरुिा 
काययक्रमहरूमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणिाई मूिप्रिाहीकरण 
गने। 

जोखिममा रहेका समूहिाई विपद् 
सामना गनय सहयोग पगेुको 
हनुेछ। 

मध्यकािीन सामाखजक 
विकास शािा 

नेपाि 
सरकारको अथय 
मन्त्रािय, गहृ 
मन्त्रािय, 
गाउँपातिका 

 

राहि वििरणिाई एकद्वार 
प्रणािीमा िडा कायायिय मार्य ि 
वििरण गने व्यिस्था 
तमिाउने। 

राहि वििरण प्रभािकारी भएको 
हनुेछ। 

मध्यकािीन स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, िडा 
कायायिय 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
स्थानीय स्िरमा 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद ७ 

प्राथतमकिा प्राप्त िेत्र ४- विपद् प्रतिकायय र पनुिायभ, पनुःस्थापना िथा पनुतनयमायणमा 
"अझ राम्रो र ितियो तनमायण"का िातग विपद् पूियियारीको सदुृढीकरण 

७.१ प्रभािकारी विपद् प्रतिकाययका िातग विपद् पूियियारीको सदुृढीकरण 

विपद् पूियियारीका िातग संस्थागि, नीतिगि र कायय िमिा अतभिवृि गपयननेु हनु्छ । आपत्कातिन 
काययसंचािन केन्रको स्थापनाका साथै भण्डारण गहृहरूको स्थापना गरी पयायप्त मात्रामा िाद्यान्न, पानी, 
औषर्ी िथा अन्य राहि सामाग्रीहरू र उिार उपकरणहरूको भण्डारण गनुय पने हनु्छ । यसका िातग 
तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

मौसमजन्य प्रकोप (िाढी, 
पवहरो, शीििहर,  आगिातग, 
डढेिो) को जोखिम हनु ेमौसम 
सरुु हनु ु अगािै न्यूनीकरण र 
प्रतिकायय योजना िनाई िाग ु
गने। 

झोखिम आकँिन गनय सवकन े
प्रकोपको प्रभािकारी विपद् 
प्रतिकायय भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन  िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, 
स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
विषयिेत्र 

गाउँपातिका तभत्र आपिक्ािीन 
अिस्थामा प्रयोगमा आउन े
मखु्य/सहायक िा िैकखल्पक 
मागयहरूको पवहचान गरी ममयि 
िथा स्िरोन्निी गने। 

आपिक्ािीन यािायाि प्रणािी 
विपद् उत्थानशीि उन्मिु भएको 
हनुेछ।  

दीर्यकािीन पूिायर्ार 
विकास 
शािा, िडा 
कायायिय 

गाउँपातिका, 
स्थानीय समदुाय 

गाउँपातिका तभत्रका िन 
जङ्गिहरूमा अग्नी रेिा तनमायण 
िथा तनयतमि सरसर्ाई गने। 

आगिातगिाट हनुे िति 
न्यूनीकरण भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िन उपभोक्ता 
सतमति, 
िािािरण 
िथा विपद् 

िडा कायायिय, 
िन कायायिय 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

व्यिस्थापन 
शािा 

मनसनु अगािै ढि तनकास 
मागयहरू तनयतमि सर्ाई गने। 

मनसूनजन्य विपद् को 
न्यूनीकरणमा सहजीकरण भएको 
हनुेछ।   

अल्पकािीन सरसर्ाई 
एकाइ, िडा 
कायायिय 

स्थानीय समदुाय 

साियजतनक, सरकारी र 
व्यािसावयक  भिन एिम ्
पररसरमा सरुखििपूियक 
िावहररने मागय (Evacuation 

Route) र भेिा हनु े स्थान 
(Area of Assembly) छुट्याई 
तसमाङ्कन गने। 

साियजतनक भिन िथा स्थिहरू 
विपद् प्रतिकाययका िातग पूियियारी 
अिस्थामा भएका हनुेछन।्  

अल्पकािीन िािारण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय/ 
िडास्िरीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, 
कायायियहरू 

प्रदेश र संर्ीय तनकायसँग 
समेि  समन्िय गरी 
आपिक्ािका िातग िाद्यान्न, 
पानी, औषर्ी र अन्य राहि 
सामग्रीहरूको व्यिस्था गने।   

विपद् संिेदनशीि महत्िपूणय  
स्थानहरूमा राहि िथा उिार 
सामग्रीहरूको िातग भण्डारण गहृ 
उपिब्र् भएको हनुेछ।  

दीर्यकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय विपद् 
जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातर्करण, प्रदेश 
सरकार, खजल्िा 
प्रशासन 
कायायिय, नेपाि 
रेडक्रस, 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, तनजी िेत्र 

उिार सामग्री िथा 
उपकरणहरू (डुङ्गा, दमकि, 
एबििेुन्स, स्टे्रचर, प्राथतमक 

विपद् संिेदनशीि स्थानहरूमा 
उिार सामग्रीहरू उपिब्र् भएको 
हनुेछ। 

दीर्यकािीन  स्थानीय 
आिपकातिन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

उपचार िाकस आदद) व्यिस्था 
गने। 

मवहिा, गभयििी मवहिा, 
सतु्केरी, िाििातिका, ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गिा भएका 
व्यखक्त िथा तिरामीहरूका िातग 
आिश्यक पने विशेष औषर्ी, 
सरसर्ाईका सामान, सहायक 
उपकरणहरू व्यिस्था गने।  

आपिक्ािीन समयमा सङ्कटासन्न 
समूहको विशेष आिश्यकिा 
सबिोर्न भएको हनुेछ।  

दीर्यकािीन  मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी संस्था 

सरोकारिािाहरूको 
सहभातगिामा प्रत्येक िषय 
मनसून अगाडी विपद् पूियियारी 
र मनसून पतछ समीिा गने।  

विपद् पूियियारी  िथा 
प्रतिकाययको पररिण भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति 

गाउँपातिकामा विपद्को िति र 
आिश्यकिाको रिु आकँिन 
िमिा विकास गने।  

विपद्को ितिको जानकारी 
िरुुन्ि उपिब्र् भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, विषयिेत्र 

 

७.२ विपद् पूियियारीको िातग िहपु्रकोप पूियसूचना प्रणािीको विकास 

प्रमिु प्रकोपहरूका िातग पूियसूचना प्रणािी स्थापना, सबिखन्र्ि संस्थाहरूको िमिा अतभिवृि र पूियसूचना 
सन्देशप्राप्त भइ सके पतछचाल्न ुपने कदमहरू िारे चेिनामूिक िथा प्रखशिण काययक्रम सञ्चािन गनुयपने 
आिश्यकिा हनु्छ । पिूय सच ूना प्रणािी सञ्चािनका िातग कायय सञ्चािन विर्ी ियार गरी वितभन्न 
तनकायहरूको भतूमका िथा खजबमेिारीको िारेमा स्पि पानुय पने आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन 
रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

प्रकोप पूिायनमुान र पूियसूचना 
सन्देशहरू प्रसारण गने।  

सरोकारिािाहरूिाई प्रकोपको 
पूियसूचना र सन्देशहरू समयमै 
उपिब्र् भएको हनुेछ।  

तनरन्िर स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र  

जि िथा मौसम 
विज्ञान विभाग, 

खजल्िा 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

पूियसूचना सन्देश प्राप्त हनुासाथ 
समदुाय एिम ्उिारकहरूिाई 
ियारी अिस्थामा राख्न।े 

पूियसूचना सन्देश प्राप्त 
भइसकेपतछ प्रतिकाययका िातग 
गररने काययहरू सतुनखिि भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन स्थानीय 
आपिकािीन ्
काययसञ् चािन 
केन्र  

िािािरण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, विषयिेत्र 

स्थानीय स्िरमा पूियसूचना 
प्रणािी सदुृढ गने। 

विपद् जोखिमका िारेमा समयमै 
जानकारी उपिब्र् भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, 
स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

राविय, प्रादेखशक 
िथा खजल्िा 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र  

पूियसूचना प्रणािीमा मवहिा, 
िाििातिका, ज्येष्ठ नागररक र 
अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरूको 
पहुँच, प्रतितनतर्त्ि र अथयपूणय 
सहभातगिा सतुनखिि गने। 

जोखिममा रहेका सिै समदुायको 
पूियसूचना प्रणािीमा पहुँच भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन  स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र  

मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, समाखजक 
विकास शािा 

 

विपद् पूियियारी, पूियसूचना र 
प्रतिकाययमा स्थानीय, 
परबपरागि ज्ञान, सीपको 
उपयोग गने। 

विपद् प्रतिकायय प्रभािकारी भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण 
िाथ विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र, विषयिेत्र 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

 

तनजी भिन, साियजतनक भिन, 
विद्यािय, अस्पिाि िथा 
महत्िपूणय पूिायर्ार 
संरचनाहरूमा र्ुँिा तडटेक्टर र 
आगिागी अिामय र र्ायर 
इखक्स्टङगइुसर जडान गने 
व्यिस्था गने। 

  

आगिागीिे हनुे िति कम भएको 
हनुेछ।  

दीर्यकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपातिका  

पूियसूचना प्रणािीमा आर्ाररि 
विपद् प्रतिकाययका िातग 
तनयतमि जनचेिना, 
उपकरणहरूको परीिण िथा 
कृतत्रम र्टना अभ्यास गने। 

प्रभािकारी विपद् प्रतिकायय भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन 
र तनरन्िर 

स्थानीय 
आपिक्ािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र 

िािारण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, विषयिेत्र  

 

७.३ समदुायमा आर्ाररि विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रिियन 

प्रभािकारी विपद् पूियियारी र प्रतिकाययका िातग विपद् जोखिम, प्रकोप र संकाटउन्मिुिाको िारेमा 
समदुायमा काम गने, सचेिना िढाउने, जनिािाई हरदम ससूुखचि राख्न ेर पररचािन गनय सक्न ेसमदुायमा 
आर्ाररि संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना, विस्िार र त्यसको सञ्जािीकरण गनुय आिश्यक छ । यसका 
िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र 
व्यिस्थापन सबिन्र्ी 
वक्रयाकिापहरू समदुायमा 
सञ् चािन गने। 

समदुायको विपद् व्यिस्थापन 
िमिा अतभिवृि भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन िािारण िथा 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायायिय 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, नेपाि 
रेडक्रस 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापनका िातग समदुाय, 
स्ियंसेिक, गैरसरकारी संस्था 
िगायििाई पररचािन गने। 

समदुायमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनको 
िमिा अतभिवृि भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँपातिका, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस 

समदुायमा विपद् प्रतिकायय र 
िोज िथा उिार, स्ियंसेिक 
टोिी गठन गरी िमिा विकास 
गरी पररचािन गने। 

स्थानीय िहको विपद् प्रतिकायय 
िमिा प्रभािकारी भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन स्थानीय 
आपिकािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र, िडा 
कायायिय, 

िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस, तनजी 
िेत्र 

विपद् व्यिस्थापन सबिन्र्ी 
काययक्रम र नीति तनमायणमा 
मवहिा, िाििातिका, ज्येष्ठ 
नागररक, अपाङ्गिा भएका 
व्यखक्त र सङ्कटासन्न समदुायको 
पहुँच, प्रतितनतर्त्ि र सहभातगिा 
सतुनखिि गने।  

समदुायमा आर्ाररि विपद् 
व्यिस्थापनका वक्रयाकिाप 
समािेशी भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन  मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा, 
िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

गाउँ/नगर 
काययपातिका, 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति 

विकास योजनाको अनगुमन 
िथा मूल्याङ्कनमा िािािरण 
संरिण िथा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण सबिन्र्ी विषय 
समािेश गने। 

स्थानीय िहमा विपद् 
व्यिस्थापनमा उत्तरदावयत्ि 
स्थावपि भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन  अनगुमन िथा 
सपुररिेिण 
सतमति, 
िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

पूिायर्ार विकास 
शािा, योजना 
िथा अनगुमन 
शािा 



 

७.४ विपद् पूियियारीको िातग सञ्चार िथा प्रशारण प्रणािी सदुृढीकरण 

विपद् सूचनामा संकटउन्मिु समूहको पहुँच िवृि गनय विशेष प्रकारको संचार िथा प्रसार वितर् अनसुरण 
गनुय पने आिश्यकिा छ । यसका िातग तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

सामदुावयक सूचना केन्रहरू 
स्थापना र सदुृढ गने। 

विपद् जोखिम िारे समदुाय 
ससूुखचि भएका हनुेछ।  

मध्यकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायायिय 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस  

रेतडयो, वटभी, टेतिर्ोन, 

इन्टरनेट, साईरन, माइक, 

संकेि, प्रत्यि भेटर्ाट 
िगायिका सूचना िथा सञ्चार 
माध्यमहरूिाई क्रमशः 
आर्तुनक प्रितर्यकु्त, स्थानीय 
समदुायमैत्री हनुे गरी सदुृढ 
गने। 

स्थानीय स्िरमा सूचनाहरूको 
प्रभािकारी संचार िथा प्रसार 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन सूचना िथा 
प्रवितर् शािा 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, स्थानीय 
समदुाय 

अति सङ्कटासन्न समूहहरू 
(तनरिर, दृवि विहीन, श्रिण 
शखक्त नभएका) का िातग 
उपयकु्त सञ्चार िथा सूचना 
वितर्/प्रवितर् िाग ुगने।  

विपद् सूचनामा अति सङ्कटासन्न 
समूहको पहुँच िवृि भएको 
हनुेछ।  

अल्पकािीन सूचना िथा 
प्रवितर् शािा, 
मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी संस्था 

 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िेभ 
पोटयि (BIPAD Portal) 
सञ् चािन गने। 

विपद् सबिन्र्ी सूचना िथा 
जानकारीको प्रभािकारी सञ्चार 
भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन 
िथा तनरन्िर 

सूचना िथा  

प्रवितर् शािा, 
स्थानीय 
आपिकािीन 

िाििारण िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, राविय 
विपद् जोखिम 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

काययसञ् चािन 
केन्र 

न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातर्करण 

 

७.५ िोज िथा उिार िमिा अतभिवृि 

विपद् पिाि आपत्कातिन िोज िथा उिार (Search and Rescue) कायय िीनिटै सरुिा तनकायिाट 
समन्ियात्मक रुपिे हनुे गरेको भएिापतन काययगिरूपमा दि र श्रोि सार्नयकु्त खजबमेिारी पाएको 
एकीकृि संस्थागि व्यिस्थाको विकास हनु िाँकी रहेकोछ । विपद्का र्टनापतछ स्ििःस्रू्िय रूपमा 
आउने जागरूकिा, मानिीय सहयोगको भािना र राहि सहयोगको एकीकृि प्रयोग हनु नसकी हरेक 
पटक अिमि र दद्वविर्ा देिापने गरेको पतन छ । राहिको संकिन र पररचािनमा दोहोरोपन आउन 
नददन एक तनदेखशका िा काययसंचािन विर्ी (Standard Operating Procedure) िजुयमा गरी िाग ुगनुयपने 
आिश्यकिा छ । आपत्कािीन पररखस्थतिमा काम गनयसक्ने अभ्यस्ििाको विकासको तनतमत्त समय–
समयमा गरीरहन ुपने पूिायभ्यासका कामहरू तनरन्िर गनय नसवकएको अिस्था छ । यसका िातग तनबन 
रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 

रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

िोज िथा उिार 
स्ियंसेिकहरूिाई िािीम, 
अभ्यास र उपकरण सवहि 
िमिा अतभिवृि गने। 

िोज िथा उिार काययमा 
स्ियंसेिकहरूको िमिा अतभिवृि 
भएको हनुेछ। 

अल्पकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, 
स्थानीय 
आपिकािीन 
काययसञ् चािन 
केन्र  

गाउँपातिका, 
सरुिा तनकाय, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस, तनजी 
िेत्र 

गाउँपातिका तभत्रका 
स्िास्थ्यकमी र  स्ियंसेिकिाई 
प्राथतमक उपचार, इमजेन्सी 

प्राथतमक िथा आकखस्मक 
उपचार िमिा िवृि भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन स्िास्थ्य 
शािा 

स्िास्थ्य 
कायायिय, नेपाि 
रेडक्रस, 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

व्यिस्थापन िगायिका िातिम 
प्रदान गने। 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी संस्था 

सरकारी, गैरसरकारी, तनजी 
स्िास्थ्यसंस्थामा आपिकािीन 
व्यिस्थापन कायययोजना िनाई 
कायायन्ियन गने। 

स्िास्थ्यसंस्थाहरूको 
आपिकािीन व्यिस्थापन िमिा 
सदुृढ भएको हनुेछ । 

मध्यकािीन स्िास्थ्य 
शािा 

स्िास्थ्य 
कायायिय, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी संस्था 

राहि संकिन र पररचािनमा 
एकद्वार प्रणािी अििबिन 
गने। 

विपद् प्रतिकाययमा दोहोरोपना हटी 
एकरूपिा िथा पारदशीिा कायम 
भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, िडा 
कायायिय 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन 
सतमति, नेपाि 
सरकार, प्रदेश 
सरकार, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस 

िडा स्िरमा िातिम प्राप्त प्रथम 
उिारकहरू (First 

Responders) ियार गने। 

िडा स्िरमा िातिम प्राप्त प्रथम 
उिारक ियार भएको हनुछे। 

अल्पकािीन िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

सरुिा तनकाय, 
नेपाि रेडक्रस, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी संस्था 

 

 

७.६ पनुिायभ, पनुस्थायपना र पनुतनयमायणमा “अझ राम्रो र ितियो तनमायण” को प्रिियन 

विपद् पिाि अझ राम्रो र ितियो तनमायण गनय पनुतनयमायण र पनुःस्थापनाका िातग स्िरीय तनमायण 
सामाग्रीको आपूतिय, तनमायण काययिाई जोखिम प्रतिरोर्क िनाउन,े तनमायण काययमा संिग्न व्यिसायी िथा 
प्रावितर्कहरूको िमिा अतभिवृि गनुय आिश्यक पछय । विपद् जोखिमको आर्ारमा जतमनको ितगयकरण 
गरी उच्च जोखिमयकु्त िेत्रमा संरचना तनमायणमा रोक िगाउन ुजरूरी हनु्छ । “अझ राम्रो र ितियो 
तनमायण” का िातग आर्तुनक प्रवितर् सबिखन्र् अनसुन्र्ान र विकास गनुय आिश्यक छ । यसका िातग 
तनबन रणनीतिक वक्रयाकिापहरू तनर्ायरण गरीएका छन ्। 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

संर् र प्रदेश सरकारसँग 
समन्िय र साझेदारी गरी विपद् 
प्रभाविि पररिारको िातग 
पनुिायस िथा पनुस्थायपना 
काययक्रम सञ् चािन गने।  

विपद् प्रभावििहरूको प्रभािकारी 
पनुस्थायपना र पनुिायस भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन पूिायर्र  
विकास 
शािा, 
िािािरण 
िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

राविय विपद् 
जोखिम 
न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन 
प्रातर्करण, शहरी 
विकास िथा 
भिन तनमायण 
विभाग 

पनुिायभ, पनुःस्थापना र 
पनुतनयमायणमा विपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका 
वक्रयाकिापहरूिाई समािेश 
गने। 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन पूिायर्ार 
विकास 
शािा, 
योजना शािा 

शहरी विकास 
िथा भिन तनमायण 
विभाग 

पनुतनयमायण र पनुःस्थापनामा 
स्थानीय स्रोि, सार्न, ज्ञान िथा 
सीप र प्रवितर्को विकास र 
उपयोग गने। 

पनुतनयमायण र पनुःस्थापना 
तमिव्ययी र ददगो भएको हनुेछ।  

अल्पकािीन पूिायर्ार 
विकास 
शािा, 
योजना शािा 

शहरी विकास 
िथा भिन तनमायण 
विभाग 

साियजतनक सेिा संरचनाको 
पनुतनयमायण िथा ममयि सबभार 
गदाय मवहिा, जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्गिा भएका व्यखक्त र 
िाििातिकाको विशेष 
आिश्यकिािाई सबिोर्न 
गने। 

सङ्कटासन्न समूहहरूका 
आिश्यकिाहरू सबिोर्न भएको 
हनुेछ। 

अल्पकािीन  पूिायर्र 
विकास 
शािा, 
सामाखजक 
विकास शािा 

मवहिा िथा 
िाििातिका 
शािा 

प्रकोप प्रतिरोर्ी संरचना तनमायण 
र प्रििीकरणका िातग 
ईखन्जतनयर, डकमी, तसकमी, 
तनमायण व्यिसायी र 

प्रकोप प्रतिरोर्ी संरचना तनमायणका 
िातग सरोकारिािाहरूको िमिा 
विकास भएको हनुेछ।  

मध्यकािीन पूिायर्ार 
विकास 
शािा, 
िािािरण 

नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 
वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 



रणनीतिक वक्रयाकिाप अपेखिि पररणाम समयाितर् खजबमेिार 
तनकाय 

सहयोगी 

आपूतियकिायिाई अतभमखुिकरण 
िथा िातिम सञ् चािन गने। 

िथा विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा 

संस्था, स्थानीय 
उद्योग िाणीज्य 
संर् 

 

ितियो र सरुखिि तनमायणका 
िातग जनचेिनामूिक काययक्रम 
सञ् चािन गने। 

प्रकोप प्रतिरोर्ी भिन, संरचना 
तनमायण िारे जनचेिना अतभिवृि 
भएको हनुेछ। 

मध्यकािीन पूिायर्ार 
विकास 
शािा, िडा 
कायायिय 

वक्रयाशीि 
गैरसरकारी 
संस्था, नेपाि 
रेडक्रस 

भिन िथा अन्य पूिायर्ारहरूको 
तनमायण संवहिाको पािना 
गराउने, तनमायण सामग्रीको 
गणुस्िर र तनमायणको मापदण्ड 
िाग ुगने। 

पनुतनयमायण गररएका संरचनाहरू 
अझ ितियो भएका हनुेछन।् 

मध्यकािीन  पूिायर्ार 
विकास शािा 

शहरी विकास 
िथा भिन तनमायण 
विभाग, 
गाउँपातिका 

जोखिमयकु्त िेत्रमा िस्िी 
विकास, ठूिा संरचना तनमायण र 
उद्योग िोल्न प्रतििन्र् 
िगाउने।  

उच्च जोखिम िेत्रमा संरचना 
तनमायणमा रोक िगाईएको 
हनुेछ। 

मध्यकािीन  पूिायर्ार 
विकास शािा 

गाउँ/नगर सभा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद ८ 
रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनका िातग वित्तीय व्यिस्था 

८.१ कायायन्ियनका िातग वित्तीय व्यिस्था 
यस रणनीतिक कायययोजनाको प्रभािकारी िथा दििापूणय कायायन्ियनका िातग आिश्यक आतथयक 
स्रोिको व्यिस्था तनबन प्रकारिे गरीनेछ। 

क) संर् र प्रदेश अन्िरगिका विषयगि मन्त्रािय िा विभागहरूिाट प्राप्त तनयतमि िजेट 

ि) संर् र प्रदेश अन्िरगिका विषयगि मन्त्रािय िा विभागहरूिाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापनका िातग िजेट 

ग) प्रमिु विपद् र्टनापतछ पनुिायभ र पनुयतनमायणका िातग हरेक सबिखन्र्ि तनकायिाट प्राप्त 
विशेष िजेट 

र्) स्थानीय िहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन आयोजनाहरू िा काययक्रमको 
िातग िजेट 

ङ) संर्, प्रदेश, स्थानीय िथा सामदुावयक िहमा स्थावपि “विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन कोष” 

च) नीखज संस्थाहरू, उद्योग िाखणज्य महासंर्, सहकारी, िैंक, वित्तीय संस्था िथा िीमा 
कबपनीहरूको िगानी िथा सहायिा 

छ) विकास साझेदारहरू (दद्वपिीय, िहपुिीय, संयकु्त राि संर् अन्िगयिका तनकायहरू) िाट 
सहयोग 

ज) अन्िरायविय गैर सरकारी संस्थाहरू एिं रेडक्रस अतभयानका अंगहरुिाट सञ्चािन हनुे 
आयोजना िथा काययक्रम िजेट 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद ९ 
रणनीतिक कायययोजनाको कायायन्ियन, अनगुमन, सतमिा र संशोर्न 

९.१ रणनीतिक कायययोजनाको कायायन्ियन 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजना कायायन्ियनको िातग देहाय िमोखजमका 
उपायहरू अििबिन गरीनेछन ्। 

क) कायययोजनाको योजनािि कायायन्ियनका िातग गरुुयोजना, आितर्क िथा िावषयक योजना िजुयमा 
गरी िाग ुगरीनेछ । यस नीति िथा कायययोजनािाई मागयदशयनका रूपमा तिई विकासका 
तनयतमि काययक्रममा एवककृि गररनेछन ्। 

ि) विषयगि िेत्र, साियजतनक तनकायहरु, विकासका साझेदार िथा नीखज िेत्रको काययक्रम िजुयमा 
एिं कायायन्ियन गदाय यस नीति िथा कायययोजनािाई मागयदशयनको रुपमा तिइनेछ । 

ग) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सबिखन्र् आयोजना िथा काययक्रम तनरन्िर कायायन्ियनका िातग 
प्राथतमकिाका आर्ारमा िहिुषीय काययक्रम र िजेटको िजुयमा गरी श्रोि व्यिस्थापन गरीनेछ 
। 

र्) संखर्य िथा प्रादेखशक सरकार, सरकारी एिं गैरसरकारी सरोकारिािाहरू, विकास साझेदारहरू, 

राजनीतिक दि िथा भाि ृ संगठनहरु िथा नीखज िेत्रहरुसँगको सहकायय र समन्ियमा यस 
कायययोजनाको काययन्यिन गररनेछ । 

ङ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ मा व्यिस्था गरे िमोखजम आिश्यक 
संस्थागि संरचना तनमायण गररनेछ । 

९.२ समन्िय, अनगुमन िथा मूल्याङकन 

क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनसँग सबिखन्र्ि काययहरुको प्रभािकारी कायायन्ियनको 
िातग खजल्िा िथा गाउँपातिका िहमा सरकारी, नीखज, गैर सरकारी संस्था, रेडक्रस, राजनीतिक 
दिहरु िथा सरोकारिािाहरु िीच समन्िय र सहकायय गररनेछ । 

ि) गाउँपातिका स्िरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सतमतििे यस नीति िथा 
कायययोजनाको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन िावषयक िथा तनयतमि रुपमा गनेछ । 

ग) विपद् जोखिम न्यूनीकरण काययिे प¥ुयाएको योगदानको अनगुमन गदाय जोतगएको जनर्नको 
वििरण, जोखिम न्यूनीकरण िथा तनयन्त्रणका िातग तनमायण गररएका भौतिक संरचनाहरुिाट 
पगु्न गएको सवुिर्ा र प्रतिर्ि, प्रभाविि समदुायको उत्थानशीििामा आएको पररिियन आददिाई 
ध्यान ददइनेछ । 



र्) विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सबिन्र्ी सबपणुय वििरण िावषयक रुपमा अद्याितर्क 
गरी “गाउँपातिका विपद् प्रतििेदन” प्रकाशन गररनेछ । 

९.३ सतमिा र पनुराििोकन 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजनािाई आिश्यकिा अनसुार िा हरेक पाँच 
िषयमा पनुराििोकन गरीनेछ । पररितियि अिस्था, तसकाई र आिश्यकिा अनसुार रणनीतिक कायय 
योजना अद्याितर्क गरीनेछ । रणनीतिक कायय योजना अद्याितर्क गनयको िातग सिै सबिि 
तनकायहरू सहभागी हनुेछन ्। 


