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ननमाचण ननदेलशका 
स्थानीय विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना तजजमुा ननदेलशका २०६८ (Local Disaster Risk 

Management Plan Guideline, 2068) ि स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीियोजना तजजमुा 
ननदेलशका, मस्यौदा, २०७४ (Local Disaster and Climate Resilience Planning Guidelines, 2074)  

दस्तािेज 

स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि योजना २०७९, कटहरिया नगिपालिका, िौतहट, मधेश 
प्रदेश 

 



 

योजना ननमाचणमा प्राविर्िक सहयोग, सहजीकरण, लेखन तथा तयारी  

ग्रामीण विकास केन्द्र, नेपाि (आि डी. सी) , िौतहट ि सजनाििी रिसर् ुकन्द्सल्ट प्रा.लि, 

काठमाडौं 
यो योजनाको ननमाुण कटहरिया नगिपालिका ि कटहरिया नगिपालिका स्तिीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत सँगको सहकायमुा भएको हो । योजना ननमाुण ग्रामीण विकास केन्द्र, 

नेपाि (आि डी. सी) , िौतहट ि सजनाििी रिसर् ुकन्द्सल्ट प्रा.लि, काठमाडौंको आर्थकु तथा 
प्राविर्धक सहयोगमा गरिएको हो । 

 

 

 

जजल्िा समन्द्िय सलमनतको कायाुिय 

िौतहट, गौि 

 मधेश प्रदेश, नेपाि 

 

मन्तव्य 

नेपाि बाढी, पहहिो, भूकम्प, आगिागी, महामािी, हािाहजिी, र्ट्याङ्, अलसना, िडेिी, हहमताि बबष्फोट तथा 
हहमपहहिोको उच्र् जोखिममा िहेको मजिजक हो। जििायज परिितनुका कािण पने प्रनतकूि प्रभािबाट पनन 
नेपाि संिेदनशीि अिस्थामा छ । 

िौतहट जजल्िामा विगतका केही बर्बुाट नै िाढी, िडेिी, लशतिहि, हािाहजिी, डजबान, भूकम्प तथा आगिागीबाट 
उत्पन्द्न क्षनतिाई न्द्यूनीकिण गन ुकेही मात्रामा भए पनन पूि ुतयािीका कायहुरु थािनी भएको छ । 
विगत ि ितमुानको िास्तविकताको विश्िेर्ण गिेि बाढीबाट हजने क्षनतिाई कम गन ुआगामी हदनमा 
विकासका कायकु्रमहरुमा विपद् व्यिस्थापनिाई प्रत्याभूत गन ुआिश्यक भएको अनजभि गरिसकेको छ । 
संघ संस्थाहरुको सहयोगमा बबलभन्द्न प्रकािका विपद्का व्यिस्थापनको िार्ग कटहरिया नगिपालिकािे 
स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानलशि योजना बनाउन सफि भएकोमा म अत्यन्द्तै हवर्तु भएको छज  
। यसको िार्ग सहयोग गने ननकाय ि व्यजततहरुिाई हाहदुक धन्द्यिाद हदन र्ाहन्द्छज  । 

यस योजनाि े नगिपालिका स्तिमा विपद् बाट हजने मानिीय असिहरूिाई कम गन ु तथा प्रभावित 
समजदायको आिश्यकताहरू पूनत ुगनकुा ननलमत्त समयमा नै एकनासको तथा समन्द्ियात्मक प्रनतकाय ु
उपिब्ध गिाउने कज िामा म विश्िस्त छज  । साथ ैयस योजनाि ेजोखिममा िहेका समजदायको सजिक्षक्षत 



 

भविष्यको प्रत्याभूनतको िार्ग विपद्को सामना गन ुनगिपालिकाको क्षमता अलभिदृ्र्धमा समेत सहयोग 
पजयाुउनेमा विश्िास गदुछज  । 

अन्द्तमा, यो योजना बनाउन आर्थकु ि प्राविर्धक सहयोग गनजहुजने ग्रामीण विकास केन्द्र, नेपाि (आि 

डी. सी) , िौतहट ि सजनाििी रिसर् ुकन्द्सल्ट प्रा.लि, काठमाडौं प्रनत हाहदुक आभाि प्रकट गछज ु । साथै 
स्थानीय तथा िडास्तिीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि सलमनत ि सम्पूण ुिाजनीनतक दिबाट ननिन्द्ति 
सहयोगको अपेक्षा गछज ु । सबैको साथ ि सहयोगि ेकटहरिया नगिपालिकािाई विपद् उत्थानशीि 
नगिपालिकाका रूपमा विकास गन ुसहयोग पजग्ने आशा गिेको छज  । धन्द्यिाद । 

                                          िामएकिाि िाय यादि 

                                                            अध्यक्ष   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मन्तव्य 

विश्िव्यापी र्र्न्द्ताको विर्य बनेको विपद्को विर्यमा भएका िाजष्िय तथा अन्द्तिाुजष्िय 
सम्मेिनहरूमा नेपाििे समेत विपद् व्यिस्थापनमा प्रभािकािी रूपिे काम गने प्रनतबद्धता 
जनाइसकेको छ । यसै सन्द्दभमुा विपद्को पूितुयािीका साथ व्यिस्थापन गिेि नागरिकको 
जनधनको सजिक्षा गनज ुसिकािको दानयत्ि लभत्रको कज िा हो ।यसो भएकािे सिकािबाट विपद् 
जोखिम व्यिस्थापन तथा जििायज परिितनु अनजकूिनको क्षेत्रमा पूितुयािी, िोकथाम, अल्पीकिण, 

प्रनतकाय,ु पजनस्र्थापना ि पजनननमाुण तथा अनजकूिनको कायिुाई विशेर् महत्ि हदएको छ । 



 

नगिपालिकाको सबै िडामा िडास्तिीय सङ्कटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्णपनछ 
नगिपालिकास्तिीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि योजना तजजमुा भएको छ । सङ्घीय मालमिा 
तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्राियबाट जािी "स्थानीय विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना तजजमुा 
ननदेलशका–२०६८" तथा "स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि योजना तजजमुा ननदेलशका–
२०७४" बमोजजम तयाि गरिएको यस योजनाको कायाुन्द्ियन, नगिपालिकािे पहहर्ान गिेको 
जोखिम न्द्यूनीकिणका िार्ग सङ्घ,, प्रदेश, जजल्िाजस्थता विर्यगत कायाुियहरू, दात ृननकायहरू, 

अन्द्य अन्द्तिाुजष्िय तथा िाजष्िय गैिसिकािी संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त हजने अपेक्षा गछज ु ।  

यसका साथै यस नगिपालिकामा कायिुत सबै साझेदाि ननकायिाई विकासका परियोजनाहरू 
सञ्र्ािन गदा ु विकासका विर्यगत क्षेत्रमा विपद् जोखिम व्यिस्थापनका विर्यहरूिाई 
मूिप्रिाहीकिण गरिहदनजहजन आग्रह गछज ु । अन्द्तमा, यो योजना बनाउन आर्थकु ि प्राविर्धक 
सहयोग गनजहुजन ेग्रामीण विकास केन्द्र, नेपाि (आि डी. सी) , िौतहट ि सजनाििी रिसर् ुकन्द्सल्ट 
प्रा.लि, काठमाडौं प्रनत हाहदुक आभाि प्रकट गछज ु । यस योजनािाई ननमाुण गन ुसहयोग गन े
नगिपालिकाका कमरु्ािीहरु, कायपुालिका सदस्यहरु, स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतका 
सदस्यहरु, तथा प्राविर्धक सहयोगी िगाएत सबैमा धन्द्यिाद ज्ञापन गदुछज  । 

                                                   धन्द्यबाद ।  

                                                                                              

                                                                                                अजय प्रकाश 

                                                                                                 नगि प्रमजि 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

कृतज्ञता ज्ञापन 



 

प्राकृनतक तथा मानविय क्रक्रयाकिापिाट आकजस्मक िा क्रलमक रुपमा लसजनुा हजने मानविय कािज 
बाहहिको परिजस्थनतिाट उत्पन्द्न हजन सतने अिाजन्द्छत विपवत्तिाई पजणरुुपमा िोतन हामी सक्षम 
नभएतापनन त्यस्ता विपवत्तको बबश्िेर्ण, पूिाुनजमान ि त्यस िाट पजग्न सतने क्षनतको न्द्यूनीकिण 
गने उदेश्यिे कटहरिया नगिपालिकाको विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण, पूितुयािी, प्रनतकाय ु तथा 
पजनिुाभका कायहुरु प्रभापकािी रुपमा कायाुन्द्यन गने प्रयास भैिहेको छ । आगामी हदनमा आईपन ु
सतने सम्भावित विपद् िाट उत्पन्द्न हजने जोखिमको न्द्यूननकिण ि प्रकोप पूितुयािी, प्रनतकाय ु
तथा पजनिुाभमा हदशाबोध गिाई धनजनको क्षनतिाई न्द्यूननकिण गन ुयो योजना सफि हजन े
बबश्िास गिेको छज  । 

नेपाि सिकाििे स्थानीय सिकाि सञ्र्ािन ऐनको परिछेद–३, दफा ११(२)  मा स्थानीय 
सिकािको विपद्सम्बन्द्धी अर्धकाि ि गनजपुन ेकाय ुक्षेत्रको स्पष्ट व्यिस्था छ।  विपद् जोखिम 
न्द्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐनमा स्थानीय तहिे नै विपद् व्यिस्थापन ि न्द्यूनीकिणको 
काम गने स्पष्ट व्यिस्था छ ।यस सन्द्दभमुा कटहरिया नगिपालिकािे स्थानीय विपद् तथा 
जििायज उत्थानशीि योजना ननमाुण गिेि विपद्को जोखिम कम गने ि विपद् भएमा प्रभािकािी 
व्यिस्थापन गन ुयोजना बनाएको छ । यस योजनािे कटहरिया नगिपालिकािाई विपदबाट 
भइिहेको क्षनत कम गनमुा सहयोग पजग्नेछ भन्द्ने विश्िास लिएको छज  । यसै क्रममा स्थानीय 
सिकाि सञ्र्ािन ऐनअनजसाि स्थानीय तहिे योजना बनाई कायाुन्द्ियन गनजपुने प्रािधानअनजसाि 
ग्रामीण विकास केन्द्र, नेपाि (आि डी. सी) , िौतहटको सहयोगमा स्थानीय विपद् तथा जििायज 
उत्थानशीि योजना तजजमुा गिेको छ । यस योजनामा भएका क्रक्रयाकिापिाई यस पालिकािे 
आफ्नो िावर्कु बजेटमा समाहहत गदै विपद् व्यिस्थापन एिम ्जोखिम न्द्यूनीकिणका कायहुरु 
गनेछ ।  

यो योजना बनाउने क्रममा आर्थकु ि प्राविर्धक सहयोग गनजहुजन ेग्रामीण विकास केन्द्र, नेपाि 
(आि डी. सी), िौतहट ि सजनाििी रिसर् ुकन्द्सल्ट प्रा.लि, काठमाडौं हाहदुक धन्द्यिाद हदन र्ाहन्द्छज । 
यस योजना बनाउन ेक्रममा िडा अध्यक्ष ि िडाका जनप्रनतननर्धहरु, कमरु्ािीहरु ि सिोकाििािा 
ननकायहरु सबैिाई धन्द्यिाद हददैँ यस योजनाको पूण ुकायाुन्द्ियनको प्रनतबद्ता गछज ु। धन्द्यबाद।  

                                                             
   

                                                                 रिता देिी  

                नगि उप-प्रमजि 



 

दईु शब्द 

प्रकोप तथा विपद्हरु मूितः मानिीय क्रक्रयाकिापका कािण हजन्द्छन ्। विपद् आइसकेपनछ त्यसको 
सामना गन ुहामीसँग कनत क्षमता छ, सोहीअनजसाि नै कनत प्रभावित हजन्द्छौँ भन्द्ने पनन ननभिु 
गछु ।  

विगतमा विपद् व्यिस्थापन गन ु प्रनतकाय ु योजनामा जोड हदइन्द््यो । आजभोलि विपद् 
सहनशीिता ि उत्थानशीिताको आिाबँाट हेन ुथालिइको छ । जििायज परिितकुो असि ि विपद् 
जोखिमिाई मध्यनजि गदै स्थानीय सिकाििे आफ्ना गनतविर्धमा जििायज अनजकूिन ि 
उत्थानशीि योजना समािेश गन ुआिश्यक छ । जििायज परिितनुको असि ि विपद् जोखिम 
प्रभाि पनन सबभन्द्दा पहहिे स्थानीय तहबाट सजरु हजने भएकािे विपद्सँग सामना गन ुपूितुयािी 
तथा उत्थानशीि योजना नभई हजन्द्न । विपद् जोखिम तथा जििायज उत्थानशीि योजनािाई 
पालिकाको नीनत तथा कायकु्रममा समािेश गिी सिपु्रथम सङ्कटासन्द्न क्षेत्र समजदाय पहहर्ान 
गिी सोही बमोजजम स्थानीय स्रोत ि साधनिाई अर्धकतम ्परिर्ािन गनजपुछु ।  

स्रोत ि साधन परिर्ािन गदा ुविशेर् गिी जोखिममा िहेका िग ुक्षेत्र, समजदायको समान पहजरँ्, 

अथपुूण ुसहभार्गता ि स्िालमत्ि स्थापना हजने गिी गरिनजपछु । सोही कज िािाई आत्मसात गदै 
नेपाि सिकाििे जािी गिेका विलभन्द्न नीनत, कानजन, प्रनतबद्ता ि मागुदशनुिाई आधाि बनाई 
स्थानीय सिकाि ऐन, २०७४ िे हदएको अर्धकाि प्रयोग गिी कटहरिया नगिपालिकािे स्थानीय 
विपद् ता जििायज उत्थानशीि योजना तजजमुा गिेको हो ।  

अन्द्त्यमा, सबै शजभेच्छज क, सहयोगी ि जनप्रनतननर्धहरुको सहयोगमा स्थानीय विपद् तथा जििायज 
उत्थानशीि योजना बमोजजम आगामी नीनत तथा कायकु्रममा समािेश गिी कायाुन्द्ियका िार्ग 
प्रनतबद्ता व्यतत गछज ु । धन्द्यिाद ।  

        नन .प्रमजि प्रशासकीय अर्धकृत  

 

 



 

शब्दसङ्क्षेप 

केदैप्रउस केन्द्रीय दैिी प्रकोप उद्धाि सलमनत 

प्रजजअ प्रमजि जजल्िा अर्धकािी 
न.पा नगिपालिका 
गा.पा नगिपालिका 
नविव्यस नगि स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमनत 

स्थाविव्यस स्थाननय विपद् व्यिस्थापन सलमनत 

अ/गैसस िाजष्िय तथा अन्द्तिाषु्िय गैिसिकािी संस्था 
जमौविवि जि तथा मौसम विज्ञान विभाग 

जजसस जजल्िा समन्द्िय सलमनत 

जजदैप्रउस जजल्िा दैिी प्रकोप उद्धाि सलमनत 

जजकृविका जजल्िा कृवर् विकास कायािुय 

जजप्राका जजल्ि प्राविर्धक कायाुिय 

जजलशअ जजल्िा लशक्षा अर्धकािी 
जजलशका जजल्िा लशक्षा कायाुिय 

जजस्िाका जजल्िा स्िास््य कायाुिय 

जजजस्िाका जजल्िा जनस्िास््य कायािुय 

जजपसेका जजल्िा पशज सेिा कायाुिय 

जजिेस जजननयि िेडक्रस सकुि 

नेिेसो नेपाि िेडक्रस सोसाइटी 
नेस े नेपािी सेना 
मविअ महहिा विकास अर्धकृत 

मविका महहिा विकास कायाुिय 

शप्रब शसस्त्र प्रहिी बि 

स्थाविअ स्थानीय विकास अर्धकािी 
संिासंविका संयजतत िाष्िसङ्घीय विकास कायकु्रम 

साप्रव्यस सामजदानयक प्रकोप व्यिस्थापन सलमनत 

 

 



 

विपद् व्यिस्थापनमा प्रयोग हुने केही महत्त्िपूणच शब्दािली 

नेपािी शब्द अङग्रेजी शब्द 

अनजकज िन Adaptation 

भिन ननमाुण संहहता Building Code 

क्षमता Capacity 

क्षमता विकास Capacity Building 

जििायज परिितनु Climate Change 

सामना क्षमता Coping Management 

विपद् Disaster 

विपद् जोखिम Disaster Risk 

विपद् व्यिस्थापन Disaster Management 

पूिरु्ेतािनी प्रणािी Early Warning System 

आपतकािीन व्यिस्थापन Emergency Management 

िाताििणीय ह्रास Environmental Degradation 

सम्मजिता Exposure 

पूिाुनजमान Forecast 

भौगलभकु प्रकोप Geological Hazard 

प्रकोप Hazard 

अल्पीकिण Mitigation 

पूितुयािी Preparedness 

िोकथाम Prevention 

पजनिुाभ Recovery 

उत्थानलशि Resilience 

प्रनतकाय ु Response 

प्रििीकिण Retrofitting 

जोखिम Risk 

जोखिम विश्िेर्ण Risk Assessment 

जोखिम व्यिस्थापन Risk Management 

जोखिम स्थानान्द्तिण Risk Transfer 

सङ्कटासन्द्न Vulnerable 

सङ्कटासन्द्नता Vulnerability 

 



 

विपद् व्यिस्थापनमा प्रयोग हुने शब्दािलीहरु 

१. प्रकोप (Hazard) 

जनधनको क्षनत हजन ेसम्भािना भएका ितिायजतत्त घटनाहरुिाई प्रकोप भन्द्न सक्रकन्द्छ। प्रकोपहरु 
प्राकृनतक ि मानि ननलमतु दजि ैहजन सतछन।प्राकृनतक प्रकोपहरुमा भूकम्प, बाढी, िडेिी, गमी िहि, 

र्र्सो िहि, अलसना, हहमपात, र्ट्टाङ, हािा/हजिी ि अन्द्य पदुछन भने महामािी, दजघटुना, पशज घटना, 
अननकाि, आगो (घिेिज/जङ्गिी), सपकुो टोकाइ, जनािि ि बड ुफ्िू, ि प्रदरू्ण जस्ता प्रकोपहरु 
मानि लसजजतु हजन्द्छन।  

२. विपद् (Disaster) 

प्राकृनतक िा गैि-प्राकृनतक प्रकोप जसिे कज नै पनन स्थानमा ितिापूण ु अिस्था ननम्त्याइ 
जीविकोपाजनु ि िाताििणमा गम्भीि असि पािेको हजन्द्छ भने त्यस्तो परिजस्थनतिाई विपद् 
भननन्द्छ (MoHA,2017)। विपद् र्ाँही प्रकोप पनछको प्ररिजस्थनत हो जहा ँ व्यजततगत िा/ि 
पारििारिक िा/ि सामाजजक िा/ि सिकािी सेिा प्रभाि गने पद्धतीमा प्रनतकज ि असि पिेको 
हजन्द्छ ।त्यस्तो विपवत्तपूण ुपरिजस्थनतमा धेिैजसो जनजीिन अकस्मात अस्तव्यस्त हजन पजग्दछ।   

३. जोखखम (Risk) 

जोखिम भनेको मानि िा पारिजस्थनतक प्रणािीहरूको िार्ग प्रनतकूि परिणामहरूको सम्भाव्यता 
हो, जसिाई प्रकोपको मात्रा, संकटासन्द्नताको अिस्था ि ततअ्िस्थासंग जजध्ने क्षमतािे प्रभाि 
पदुछ।यस अथमुा विपद् जोखिम आकिनिे भविष्यमा हजनसतन े प्रनतकूि प्रभािहरूको 
सम्भािनािाई जनाउँछ। जििायज परिितनुको सन्द्दभमुा जोखिमिाई मानि िा पारिजस्थनतक 
प्रणािीहरूको िार्ग प्रनतकूि परिणामहरूको सम्भाव्यताको रुपमा अ्याुउन सक्रकन्द्छ 
(IPPC,२०२०)। 
4. संकटासन्नता (Vulnerability) 

संकटासन्द्नता भनेको प्रकोप प्रक्ष्यात ्प्रनतकूि रूपमा प्रभावित हजने प्रिवृत्त िा पूिजुस्थनत हो, 
जसिाई प्रकोप संिेदनशीिता िा हाननको संभािना ि त्यसिाई सामना गन ुिा अनजकूिन गने 
क्षमताको मात्रा आहद तत्िहरूिे ननधाुिण गदुछ (IPPC, २०२२)। 
५. षमता (Capacity) 

क्षमता भन्द्नािे विपद् जोखिम व्यिस्थापन गरि ितिा कम गन ुिा अनजकज ितािाई बलियो 
बनाउन व्यजतत, पारििारिक देखि समजदाय, संस्था िा समाज सम्ममा उपिब्ध सबै शजतत, 

विशेर्ता ि स्रोतहरू को संयोजनिाई जनाउँछ (UNDRR, २०२२)।भौनतक, सामाजजक, ि 
सास्कृनतक पूिाुधाि ि संिर्नाहरु देखि लिएि सामाजजक सम्बन्द्ध/पहजँर्/ नेततृ्ि ि व्यिस्थापन 



 

जस्ता सामूहहक विशेर्ता/ ज्ञान/ सीपहरूिे विपद् जोखिमसंग जजद्धने क्षमतािाई ननधाुिण 
गदुछ।  

६. जलिाय ुपररितचन (Climate Change) 

जििायज परिितनु भन्द्नािे समयसँगै जििायजको जस्थनतमा भएको परिितनुिाई जनाउँछ, जसको 
कािण प्राकृनतक परिितनुशीिता िा मानि गनतविर्ध िा दजिै हजन सतदछन (UNFCCC, 

२०११)।यस प्रतक्ष्य सिोकाि हािा, पानी ि तापक्रममा आउन ेपरिितनु अलि बढी हजन्द्छ।पानी 
पने समयमा परिितनु हजनज, ननिन्द्ता अनतिजृष्ट हजनज िा िण्डिजृष्ट हजनज, िामो समयसम्म िडेिी 
पनज,ु िायजको आरतामा न्द्यजनता आउनज िा िदृ्हद हजनज, ननिन्द्ता तापक्रम बढ्दै जानज ि मौसममा 
अनपेक्षक्षत विर्िन देखिनजिाई नै िैज्ञाननकहरुिे जििायज परिितनु मानेका छन।् अथिा दशकौँ 
िा त्यो भन्द्दा िामो अिर्धसम्म कायम जििायजको अिस्थामा प्राकृनतक िा मानिीय कािणिे 
हजने परिितनु हो। 
७. अनुकुलता (Adaptation) 

मानिीय प्रणािीहरूमा अनजकूिनिाई िास्तविक िा अपेक्षक्षत जििायज ि त्यसका प्रभािहरूिाई 
मध्यस्थ हानन िा िाभदायक अिसिहरूको फाइदा लिनको िार्ग समायोजन गने प्रक्रक्रयाको रूपमा 
परिभावर्त गन ुसक्रकन्द्छ (IPPC, २०२२)। 
८. रोकथाम ( Prevention) 

िोकथाम भनेको विद्यमान ि नयाँ प्रकोप जोखिमहरूबाट बच्नका िार्ग गरिने गनतविर्धहरू ि 
उपायहरू हजन।्कज न-ैकज न ैजोखिम पूणरुुपमा हटाउन नसतने हजँदा, िोकथामिे क्षेनत कम गनकुािार्ग  
मद्धत गदुछ।  

९. अल्ल्पकरण (Mitigation) 

प्रकोपको असि िा प्रभाििाई कम गनकुा िार्ग सञ्र्ािन गरिने काय ुिा ऊपायहरुिाई बजखझन्द्छ। 
प्राय प्राकृनतक प्रकोपहरू पूण ुरूपमा िोतन सक्रकँदैन, ति नतनीहरूको मात्रा िा गम्भीितािाई 
विलभन्द्न िणनीनत ि कायहुरूद्िािा कम गन ुसक्रकन्द्छ। न्द्यूनीकिण उपायहरूमा ईजन्द्जननयरिङ् 
प्रविर्धहरू ि जोखिम-प्रनतिोधी ननमाुणका साथै सजधारिएको िाताििणीय ि सामाजजक नीनतहरू ि 
जनरे्तना समािेश छन।्  

१०. विपद् पूिचतयारी (Preparedness) 

सम्भावित, आसन्द्न िा ितमुान प्रकोपहरूको प्रभािकािी रूपमा पूिाुनजमान, िोकथाम ि असि 
नयूनीकिणका साथै विपद् परििहँदा ि परिसकेपनछ यसबाट उत्पन्द्न परिजस्थनतको सामना गनकुा 
िार्ग पहहिे नै तयाि भएि बस्नजिाई बजखझन्द्छ। विपद् पूितुयािी ठोस विश्िेर्णमा आधारित हजनज 



 

पदुछ, जसमा आकजस्मक योजना, उपकिण ि आपूनतकुो भण्डािण, समन्द्िय, ननकासी ि सािजुननक 
सूर्नाको व्यिस्थाको विकास, ि सम्बजन्द्धत प्रलशक्षण ि पजि ुअभ्यास जस्ता गनतविर्धहरू समािेश 
हजनज पदुछ।  
11. पूिच सूर्ना प्रणाली (Early Warning System) 

जोखिम मूल्याङ्कन, अनजगमन, पूिाुनजमान, भविष्यिाणी ि सञ्र्ाि क्षमताहरुको सँगािो जसिे 
जोखिममा िहेका माननसहरुिाई समयमै िबि आदान-प्रदान गदै सजिक्षक्षत स्थानमा पजग्न मद्धत 
गदुछ। 
१२. प्रनतकायच (Response) 

विपद्को घटनाको बेिा िा त्यसपश्र्ात ्तत्काि ैजीिन िक्षा गने उद्दािजस्तो आपत्कािीन सेिा 
ि नागरिक सहयोग, स्िास््यसम्बन्द्धी असिहरु न्द्यून गने, आम नागरिकको सजिक्षा सजननश्र्त 
गने तथा प्रभावित व्यजततहरुका आधािभूत जीविकोपाजनु िाँर्ोहरु परिपूनत ुगने प्रयोजनका िार्ग 
गरिने प्रािधानहरु नै प्रनतकाय ु हो।प्रकोप प्रनतकाय ु मजख्यतया तत्काि ि अल्पकािीन 
आिश्यकताहरूमा केजन्द्रत हजन ेभएकोिे र्िनर्ल्तीको भार्ामा िाहत पनन भननन्द्छ। 
१३. खोज ता उद्दार (Search and Rescue) 

भजत्कएका संिर्नाहरुमा पजरिएका िा जलमनमा च्यावपएका िा बाढीिे बगाएका िा डजबाएका िा 
अन्द्य प्रकोपिे घाईते बनाएका व्यजततहरुिाई िोजी गिेि पत्ता िगाई उनीहरुको जीिन िक्षाको 
िार्ग पजरिएका ठाउँबाट सजिक्षक्षत साथ सजिक्षक्षत स्थानमा ल्याइने कायिुाई नै िोज तथा उद्दाि 
भननन्द्छ। यस कायमुा प्रभावितहरुिाई प्राथलमक उपर्ाि साथसाथै आिश्यकता अनजसाि अग्रिनत ु
उपर्ािको समेत व्यिस्था गनजपुने हजन्द्छ। 
14. राहत (Relief) 

विपदबाट प्रभावित भएकाहरुको िार्ग आधािभूत आिश्यकता (िाधान्द्न, ित्ताकपडा, पानी, 
प्राथलमक उपर्ाि, स्िास््य सेिा, बसोबास, सजिक्षा, मनोसामाजजक पिामश ुसेिा) उपिब्ध 
गिाउनजिाई  िाहत भननन्द्छ।  

15. प्रत्युब्लल्ब्ि िा पुनचलाभ (Recovery) 

विपदबाट प्रभावित व्यजतत िा समजदायिाई विपद् आउनज भन्द्दा अगाडड जस्तै सामान्द्य अिस्थामा 
ल्याउन गरिने पजनसु्थापन ि पजनननमाुण जस्ता गनतविर्धहरुिाई पजनिुाभ भननन्द्छ। 
16. पुनः स्थापना (Rehabilitation) 

विपद्को घटनाका कािण मानि समजदाय विस्थावपत हजन सतदछ। यसिी विस्थावपत भएका 
परििािको उर्र्त स्थान हेिी तत्काि अस्थायी बसोबासको व्यिस्था लमिाउनजिाई पजनःस्थापना 



 

भननन्द्छ। आपत्कालिन सामान्द्य नहजँदा सम्मको संक्रमणकालिन अिस्थामा प्रकोपको कािण 
विस्थावपतहरुिाई अस्थायी बसोबास गिाउने काय ुहो। 
१६. पुनचननमाचण (Reconstruction) 

विपद् प्रभावितहरुको िार्ग घि ननमाुण िा ममतु, अत्यािश्यक सेिा सजविधाका संिर्ना ि 
सामाजजक तथा आर्थकु गनतविर्धहरुको स्थायी समाधानका िार्ग गरिने विकासका कायु नै 
पजननुनमाुण हो। यस अन्द्तगतु भत्केका घि तथा अन्द्य संिर्नाको ननमाुण िा ममतुसम्भाि गदा ु
भविष्यमा पन ुसतने प्रकोपिाई समेत ध्यानमा िािी ननमाुण काय ुगरिन्द्छ ि अिरुद्ध भएका 
सामाजजक तथा आर्थकु अिस्थामा समेत सजधाि गने प्रयास गने गनतविर्धहरु सञ्र्ािन गरिन्द्छ।  
१७. उत्थान्शील (Resilience) 

समयमै विपतको प्रभाििाई प्रनतिोध/ अनजकूिन/ रूपान्द्तिण/ पजन: प्राजप्त गने समजदाय िा 
समाजको ि प्रणािीको क्षमतािाई उत्थान्द्शीिता भननन्द्छ।  
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खण्ड १: प्रारल्भभक पररर्य 

1.1 नगरपाललकाको संक्षषप्त पररर्य 

1.1.1 नगरपाललकाको पररर्य 
कटहरिया नगिपालिका भौगोलिक अिजस्थनतका हहसाबिे मधेश प्रदेश अन्द्तिगत िहेको िौतहट 
जजल्िाको मध्य भाग नति अिजस्थत छ।यस जजल्िामा १८ िटा नगिपालिका ि २ िटा गाउँपालिका 
िहेका छन।् कटहरिया नगिपालिका १८ िटा नगिपालिका मध्यको तिाई विशेर्ता बोकेको 
नगिपालिका हो। यो नगिपालिका समजन्द्र सतह देखि ८४ लमटि देखि ११७ लमटि सम्मको 
उर्ाईमा िहेको छ। यो नगिपालिका २७ डडग्री ०३ लमनेट २०.१९ सेकेन्द्ड देखि २६ डडग्री ५७ 
लमनेट ०.१६ सेकेन्द्ड उत्तिी अंक्षाश ि ८५ डडग्री १७ लमनेट १३.३१ सेकेन्द्ड देखि ८५ डडग्री १२ 
लमनेट ४१.८ सेकेन्द्ड पजिी देशान्द्तिमा फैलिएको छ। यस नगिपालिकाको पूिमुा गजजिा 
नगिपालिका, िनृ्द्दािन नगिपालिका, गरुडा नगिपालिका िहेको छ भने पजश्र्ममा फतजिा 
विजयपजि नगिपालिका ि मौिापजि गाउँपालिका पदुछ। साथै उत्तिमा गजजिा नगिपालिका पदुछ 
भने दक्षक्षणमा देिहीगोनही नगिपालिका ि मौिापजि नगिपालिका पदुछ (र्र्त्र 1)। यस 
नगिपालिकाको कज ि क्षेत्रफि ४०.६९ िग ु क्रक. लम. िहेको छ। साबबकको ६ िटा गाबबसहरु 
भसेढिा, हर्थयाही, बबनत ुप्रस्टोका, कटहरिया, बगही ि वपपिा पोििीया लमिेि बनेको यो 
नगिपालिकामा हाि ९ िटा िडा िहेका छन ्(तालिका 1)।  

तालिका 1: कटहरिया नगिपालिकाको प्रशासननक विभाजन 

िडा 
न.ं  

समाबेश गररएका साबबक गाबबस साबबक िडा नं. षेत्रफल (िगच कक. 
लम.) 

१ भसेढिा १-९ ८.३२ 

२ हर्थयाही १-९ ६.५३ 

३ बबनत ुप्रस्टोका १-९ ५.९५ 

४ कटहरिया १,२,३,७ ५.०४ 

५ कटहरिया ४,५,६,८,९ २.५६ 

६ बगही १-४ ४.३५ 

७ बगही ५-९ १.०६ 

८ वपपिा पोििीया १-५ ५.०६ 

९ वपपिा पोििीया ६-९ १.८२ 

 जभमा  ४०.६९ 
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र्र्त्र 1:  कटहरिया नगिपालिकाको अिजस्थनत 
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1.1.1.1 भूउपयोग 

यस नगिको ८३.०३% भू-भाग िेनत गरिएको छ भने ५.४% क्षेत्र आिास क्षेत्रको रुपमा प्रयोग 
गरिएको छ (तालिका 2)।यहाँका कृर्किे ०.५६% भूभागमा माछा पािन गिेका छन ्भने २.२१% 
क्षेत्रमा बगैंर्ा छ।िनिे र्ाँही मात्र ०.१ % भूभाग ओगटेको छ ि भएको िन पनन नदी तटीय 
क्षेत्रमा पदुछन।पनछल्िो दशकमा यस नगिमा सहिीकिण बढ्दै छ, जसिे गदाु कटहिी बजाि 
सेिोफेिोमा आिास क्षेत्र िदृ्र्ध हजँदै छ। 

  
    

तालिका 2: भूलमको उपयोगको आधािमा क्षेत्रफि 

भूउपयोग षेत्रफल (िगच 
कक.लम) 

प्रनतसत 
(%) 

आिास क्षेत्र 2.203 5.40 

उद्योग 0.357 0.88 

िेनत भजलम 33.903 83.03 

घाँसे मैदान 0.206 0.51 

धालमकु/सास्कृनतक/पजिात्ताजत्िक क्षेत्र 0.018 0.04 

नदी/नािा 2.217 5.43 

पोििी/माछा पािन 0.228 0.56 

बगैंर्ा 0.902 2.21 

व्यिससानयक क्षेत्र 0.030 0.07 

िन 0.043 0.10 

सािजुननक क्षेत्र 0.725 1.78 

 

२००३ २०२१ 
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र्र्त्र 2:  कटहरिया नगिपालिकाको भू-उपयोग 
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1.1.1.2 आर्थचक ल्स्थनत 

नगिपालिकाको अथतुन्द्त्र व्यापक रूपमा कृवर्मा आधारित ि यहाँका ८५ प्रनतशत भन्द्दा धेिै 
घिपरििाि कृवर्मै संिग्न िहेका छन।्तथापी अर्धकांश घिपरििािहरू एकभन्द्दा बढी पेशामा ननभिु 
छन।् यस नगिको मजख्य बजाि कटहरिया बजाि हो, जजन तिकािी ि गाईिस्तज बजािका िार्ग 
प्रख्यात छ। यस नगि तिकािी उत्त्पादनको िार्ग प्रलशद्ध भएपनन पनछल्िो दशकमा मच्यापिन 
पती आकर्णु बढेको देखिन्द्छ।यस नगि लभत्र िहेका फिफज िका बाघिानीहरु देशैभरि ख्याती प्राप्त 
गिेका छन ्। 

1.1.1.3 सामाल्जक- सााँस्कृनतक अिस्था 
जानतगत रुपमा हेदा ुयस नगिपालिकामा यादि जानतको बाहजलियता िहेको छ भने मजजस्िम 
समजदाय दोस्रो स्थानमा िहेको छ। यसैगिी मधेसी जातहरु- शाह, महत्तो, तत्मा, कज सिाहा, 
तेिी, सोनाि, कििाि, कानज, काठबननँयान, िोहाि, नजननँया, मजसहि, धोबब, मिाहा,  
हजाम, कज लम,ु कज महि, पासिन आहद ि पहाडी जातहरु- ब्राहमण, क्षेत्री, नेिाि, मगि, तामाङ 
जातीका समजदायहरुको समेत बसोबास यो क्षेत्रमा िहेको छ।  

1.1.1.4 यातायात र पहुर् 

यस नगि सडक पूिाुधाििे िाम्रै संग जोडडएको छ।माल्टा-कटहरिया सडक िण्डिे यस नगििाई 
पजि-ुपजश्र्म िाजमाग ुहजँदै देशको अन्द्य भूगोिसंग जोडेको छ भने कटहरिया देखि गरुडा हजँदै 
र्न्द्रननगाहपजि भएिपनन िाजमाग ुपजग्न सक्रकन्द्छ।यो जजल्िा सदिमजकाम गौिबाट पनन सडकिे 
जोडडएको छ। मजख्य सडक बजाि हजँदै जान्द्छ जजन कािोपते्र नै छ जहाबँाट सबै जसो िस्तीहरुमा 
सडक संजाि विस्ताि छन ् । यहाँ ढजिानीको माध्यम रुपमा स्थानीय बस, माइक्रो बस, सजमो, 
रितशा ि इिेजतिक सफािीप्रा आहद प्रयोग गरिन्द्छ। यस नगिको ननकटतम विमानस्थि ९८ 
क्रकिोलमटि दजिीमा बािा जजल्िाको लसमिा पदुछ, जहाँिाट दैननक काठमाडौंबाट उडान भइिहेका 
छन।् हदन ि िातको बस सेिाहरूिे काठमाडौं ि देशका अन्द्य प्रमजि शहिहरूसंग सजजिैसँग पहजर् 
स्थावपत गरिहदएको छ । 

1.1.2 जनसंख्या तथा घरिुरी 
यस परिच्छेदमा नगिपालिकाको जनसाजंख्यक अिस्थासँग सम्बजन्द्धत िस्ती, घिधजिीको विििण, 
जनसंख्याको बनौट, संिर्ना तथा वितिण जस्ता विर्यहरु समाविष्ट िहेका छन।् 

1.1.2.1 जनसंख्या वितरणको अिस्था 
यस नगिपालिकाको कूि जनसङख्या ४६२५८ िहेको छ जसमध्ये पजरुर् ि महहिाको सङख्या 
क्रमशः २३१४३ (५०.०३%) ि २३११५ (४९.९७%) िहेको छ (तालिका ३)। साथै यस नगिपालिकाको 
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कज ि घिपरििाि सङ्ख्या ८६५३ िहेको छ। यस नगिपालिकामा पजरुर् (२३१४३)  भन्द्दा महहिाको 
जनसङ्ख्या (२३११५) भन्द्दा कम िहेको पाईन्द्छ। िडागत रुपिे हेदाु सबभैन्द्दा उच्र् जनसङ्ख्या 
िडा न.ं १ (७९६५) मा िहेको छ भने कम जनसङ्ख्या िडा न.ं 6 ि ७ (३३५०) मा िहेको 
छ।  

तालिका 3: िडाअनजसाि परििाि तथा जनसङ्ख्या वितिण 

िडा 
नं. 

घरिुरी 
सङ्क्ख्या 

जनसङ्क्ख्या 
पुरुष महहला जभमा 

१ १६९५ ४०१५ ३९५० ७९६५ 

२ १३५५ ३३७३ ३४२० ६७९३ 

३ ७४९ १९१० १८५५ ३७६५ 

४ ५७५ २४४५ २३९० ४८३५ 

५ १३०० ३१०० ३०५० ६१५० 

६ ५१० १७०० १६५० ३३५० 

७ ८४४ १६६० १६९० ३३५० 

८ ७६१ १८९० १८६० ३७५० 

९ ८६४ ३०५० ३२५० ६३०० 

जभमा ८६५३ २३१४३ २३११५ ४६२५८ 
श्रोत: िस्ती सिेक्षण, २०७९ 

1.1.2.2 उमेर तथा ललगंको आिारमा जनसङ्क्ख्या वितरण 

यस नगिपालिकाको जनसङ्ख्यािाई उमेिको आधािमा िगीकिण गदाु सबैभन्द्दा बढी जनसङ्ख्या 
५-९ िर् ु(६१६५) उमेि समजहको िहेको पाईएको छ भने दोस्रो स्थानमा १०-१४ िर् ु(५३४९) उमिे 
समजह पदुछ। त्यस्तै सबभैन्द्दा न्द्यजन जनसङ्ख्या ७५ िर् ुभन्द्दा माथी (५३०) उमेि समजहको िहेको 
छ भने दोस्रो स्थानमा ७० -७४ िर् ु (५७४) उमेि समजह पदुछ। उमेिको आधािमा हेदाु दक्ष 
जनशजततिे (१५- ५९ िर्)ु कज ि जनसङ्ख्याको ५०.२०% ओगट्दछ भने १५ िर् ुभन्द्दा मजननको 
बािबालिकाको सङ्ख्या ि ६० िर् ु भन्द्दा मार्थको जनसङ्ख्यािे क्रमशः ४२.१४% ि ७.६६% 
ओगट्दछ (ताललका 4)।  

तालिका 4: उमेि समजह अनजसाि जनसङ्ख्या वितिण 

उमेर समुह पुरुषको  

जनसङ्क्ख्या 
प्रनतशत महहलाको  

जनसङ्क्ख्या 
प्रनतशत कुल 

जनसङ्क्ख्या 
प्रनतशत 
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0-4 िर् ु 2483 12.51 2290 12.33 4773 12.43 

5-9 िर् ु 3144 15.84 3021 16.27 6165 16.05 

10-14 िर् ु 2744 13.83 2505 13.49 5249 13.66 

15-19 िर् ु 1817 9.17 1542 8.30 3359 8.74 

20-24 िर् ु 1325 6.68 1361 7.33 2686 6.99 

25-29 िर् ु 1391 7.01 1393 7.50 2784 7.26 

30-34 िर् ु 1235 6.23 1323 7.12 2558 6.66 

35-39 िर् ु 1263 6.34 1117 6.02 2380 6.19 

40-44 िर् ु 999 5.03 897 4.83 1896 4.94 

45-49 िर् ु 802 4.05 662 3.58 1464 3.82 

50-54 िर् ु 623 3.14 507 2.73 1130 2.94 

55-59 िर् ु 515 2.59 511 2.75 1026 2.67 

60-64 िर् ु 521 2.64 520 2.80 1041 2.71 

65-69 िर् ु 435 2.19 362 1.95 797 2.07 

70-74 िर् ु 288 1.45 286 1.54 574 1.49 

>=७५ िर् ु 258 1.30 272 1.46 530 1.38 

जभमा 19843 100 18569 100 38412 100 

                (स्रोतः केन्दीय तथ्याङ्क्क विभाग, 
२०68) 

विपद्को समयमा सबैभन्द्दा धेिै बािबालिका, क्रकशोि- क्रकशोिी ि ज्येष्ठ नागरिकहरु जोखिम ि 
सङ्कटासन्द्न अिस्थामा हजन्द्छन।् सोही अनजरुप विश्िेर्ण गदा ुनगिपालिकामा उमेिअनजसािको 
सङ्कटासन्द्न जनसङ्ख्या ४९.७९% िहेको छ जसमा १५ िर् ुभन्द्दा मजननको बािबालिकाको सङ्ख्या 
ि ६० िर् ुभन्द्दा मार्थको जनसङ्ख्या समािेश गरिएको छ।  
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र्र्त्र 3:  कटहरिया नगिपालिकाको जनसंख्या वपिालमड 

1.1.2.3 जातजानतको आिारमा जनसङ्क्ख्या वितरण  

यस नगिपालिकामा मधेशी जानतको (६६.९९%) बाहजल्यता िहेको छ भने दलित समजदाय 
(१७.९०%) दोस्रो स्थानमा पदुछ। त्यसैगिी सबभैन्द्दा न्द्यून जनसङ्ख्या क्षेत्रीको (०.०८%) िहेको 
छ (तालिका 5)। यहँा मधेसी जातीहरु- शाह, महत्तो, तत्मा, कज सिाहा, तेिी, सोनाि, 
कििाि, कानज, काठबननँयान, िोहाि, नजननँया, मजसहि, धोबब, मिाहा,  हजाम, कज लम,ु 
कज महि, पासिन आहद ि पहाडी जातहरु- ब्राहमण, क्षेत्री, नेिाि, मगि, तामाङ जातीका 
समजदायहरुको समेत बसोबास यो क्षेत्रमा िहेको छ।  

तालिका 5: जातजानतको आधािमा जनसङ्ख्या वितिण 

क्र.स. जातजानतको प्रकार कुल जनसङ्क्ख्या प्रनतशत (%) 

१ जनजानत ६३५ १.३७ 

2 दलित ८२८० १७.९० 
3 बाह्रमण ४९३ १.०७ 
4 क्षेत्री ३५ ०.०८ 

5 मधेशी ३०९८७ ६६.९९ 
6 मजजस्िम ५८२८ १२.५९ 
 जभमा ४६२५८ १०० 

श्रोत: िस्ती सिेक्षण, २०७९ 

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

0-४ िर्ु
१०-१४ िर्ु
२०-२४ िर्ु
३०-३४ िर्ु
४०-४४ िर्ु
५०-५४ िर्ु
६०-६४ िर्ु
७०-७४ िर्ु

उमे
र 
सम

ुह

महहिा (%)
पजरुर् (%)
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1.1.2.4 अपाङ्क्गताको आिारमा जनसङ्क्ख्या वितरण 

यस नगिपालिकामा िहेका अपाङ्गता भएका व्यजततमध्ये सबैभन्द्दा बढी शािीरिक अपाङ्गता 
भएका व्यजतत (४२.५३%) िहेका छन।् अपाङ्गताका हहसाबिे यो नगिपालिकाको कज ि 
जनसङ्ख्याको १.३८% हहस्सा सङ्कटासन्द्न अिस्थामा िहेका छन।्  

तालिका 6: अपाङ्गता भएका व्यजततको विििण 

क्र.स. अपाङ्क्गताको प्रकार जभमा प्रनतशत 
(%) 

१ शािीरिक अपाङ्गता भएका व्यजतत 225 42.53 

२ दृजष्टसम्बन्द्धी अपाङ्गता भएका व्यजतत 104 19.66 

३ श्रिणसम्बन्द्धी अपाङ्गता भएका व्यजतत  56 10.59 

४ श्रिण ि दृजष्ट सम्बन्द्धी अपाङ्गता भएका व्यजतत  9 1.70 

५ स्िि बोिाइसम्बन्द्धी अपाङ्गता भएका व्यजतत  74 13.99 

६ मानलसक अपाङ्गता 26 4.91 

७ बौद्हदक अपाङ्गता 9 1.70 

8 बहज अपाङ्गता 26 4.91 

 जभमा 529 १०० 

        (स्रोतः केन्दीय तथ्याङ्क्क विभाग, २०68) 

1.1.2.5 खानेपानी, इन्िन र शौर्ालयको प्रयोगको अिस्था 
नगिपालिकालभत्र िहेका ५९१९ घिपरििािमध्ये ५५५० (९५.०३%) परििाििे  टयजबेि िा हाते किको 
पानी प्रयोग गिेको पाईन्द्छ  भने २३६ (४.०४%) परििाििे धािा िा पाइपको पानीको प्रयोग 
गरििहेका छन।् यस बाहेक केही घिधजिीिे नढाक्रकएको इनाि िा कज िा, ढाक्रकएको इनाि िा कज िा 
मूिको पानी ि नदीसमेतिाई िानेपानीको श्रोतको रुपमा प्रयोग गदै आएका छन।्  

तालिका 7: िानेपानीको श्रोतअनजसाि घिधजिी संख्या 
क्र.स. खानेपानीको श्रोत कुल घरपररिार प्रनतशत (%) 

1 टयजबेि िा हाते कि 5550 93.76 

2 धािा िा पाइपको पानी 236 3.99 

3 नढाक्रकएको इनाि िा कज िा 18 0.30 

4 ढाक्रकएको इनाि िा कज िा 6 0.10 

५ अन्द्य 30 0.51 
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6 उल्िेि नगरिएको 79 
1.3४ 

 जभमा 5919 100 

        (स्रोतः केन्दीय तथ्याङ्क्क विभाग, २०68) 

यस नगिपालिकामा प्राय घिपरििाििे िाना पकाउन दाउिािाई मजख्य इन्द्धनको रुपमा प्रयोग 
गिेको देखिन्द्छ। यस क्षेत्रमा िहेका घिधजिीमध्ये ४८६१ (५६.०४%) घिपरििाििे दाउिाको प्रयोग 
गने गिेको देखिन्द्छ। यसका साथै ३७१४ (४२.८२%) घिपरििाििे एि वप ग्याँस प्रयोग गदै 
आएका छन ्भने जम्मा ३० (0.३५%) घिपरििाििे गजइँठा प्रयोग गने गिेको पाइएको छ।  

तालिका 8: िाना पकाउने इन्द्धनको क्रकलसमअनजसाि घिधजिी संख्या 
क्र.स. इन्िनको प्रकार  कुल घरपररिार प्रनतशत (%) 

1 दाउिा ४८६१ ५६.०४ 

2 एि वप ग्याँस ३७१४ ४२.८२ 
3 गजइँठा ३० ०.३५ 

4 बबजजिी ६९ ०.७९ 

 जभमा ८६७४ 100 

  श्रोत: िस्ती सिेक्षण, २०७९ 

यस क्षेत्रमा बत्तीको िार्ग उपयोग गरिने इन्द्धनको रुपमा सबै घिपरििाििे ८६५३ (१००%) 
विधजत ्प्रयोग गने गिेको देखिन्द्छ । शौर्ाियको प्रयोगको अिस्थािाई हेने हो भने 
नगिपालिकामा िहेको कज ि ५९१९ घिधजिीमध्ये १७१ (२.८९%) परििाििे सामान्द्य शौर्ािय प्रयोग 
गने गिेका छन ्भने ३२८ (५.५४%)परििाििे फ्िस ्भएको शौर्ािय प्रयोग गने गिेका छन ्

(तालिका 9)। त्यस्तै ५३३९ (९०.२०%) परििािको घिमा अझै शौर्ािय नभएको अिस्था 
िहेकोछ।  

तालिका 9: शौर्ालयको ककलसमानुसार घरिुरी संख्या 
क्र.स. शौर्ालयको प्रकार कुल घरपररिार प्रनतशत (%) 

1 फ्िस ्भएको  328 5.54 

3 सामान्द्य 171 2.89 

4 शौर्ािय नभएको 5339 90.20 

5 उल्िेि नभएको 81 1.37 

 जभमा 5919 100 

       (स्रोतः केन्दीय तथ्याङ्क्क विभाग, २०68) 
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1.2 योजनाको पररर्य 

1.2.1 योजनाको पषृ्ठभूलम 

नेपाि विपद्को दृजष्टकोणबाट एकदम संिेदनशीि देश हो ि विश्िका सब ै देशहरुमध्ये नेपाि 
सम्रग प्रकोपको जोखिमको हहसाबिे २०औँ स्थानमा पदुछ।त्यस्तै नेपाि बाढी, पहहिो जस्ता 
जिजन्द्य प्रकोपको दृजष्टकोणबाट ३०औँ स्थानमा पदुछ, भजकम्पको जोखिमको आधािमा ११ औ ँ

स्थानमा पदुछ भने जििायज परिितनुको असिको हहसाबिे र्ौथोँ स्थानमा िहेको छ। प्रत्येक िर्ु 
बाढी, पहहिो, हहमपहहिो, अलसना-पानी, भूकम्प, र्ट्याङ्ग, सजख्िा िडेिी, आगिागी, 
महामािी, जििायज परिितनु जस्ता प्रकोपहरुिे देशिाई आक्रान्द्त पाने गिेको छ। यसका साथै 
नेपािमा औधोर्गक दजघटुना, विस्फोटन, सडक दजघटुना, सपदंुश तथा विर्ािज पदाथसुगँ 
सम्बजन्द्धत विपद्का घटनाहरु पनन हजने गिेका छन।् साथै २०७६ सािबाट कोलभड-१९ महामािीिे 
नेपाि िगायत विश्र्का सबै देशहरुिाई आक्रान्द्त पािेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यिजस्थत 
शहिीकिण तथा औधोगीकिण, जथाभाबी िन फडानी तथा अनतक्रमण, अबैज्ञाननक िेती प्रणािी, 
जनरे्तनाको कमी, अननयोजजत भौनतक संिर्नाको ननमाुण, जििायज जन्द्य जोखिम ि विपद् 
व्यिस्थापनको बजझाइको कमी जस्ता कािणिे गदा ुप्रत्येक िर् ुघट्ने विनाशकािी विपद्हरुबाट 
हजािौँको सङख्यामा मानिीय क्षनत, आर्थकु क्षनत तथा भौनतक संिर्नाको समेत नोतसानी हजने 
गिेको छ। यस्ता प्रकािका विपद्हरुिे उत्पादनका साधनहरुको विनाश गिेि गरिबी लसजनुा गदुछ 
भने अकोतफु गरिबबिे यस्ता प्रकािका विपद्हरुिाई झन ्तीब्र पादुछ।  

िौतहट जजल्िािाई विलभन्द्न विपद् ि त्यसिे ननमत्याउन सतने सकंटको दृजष्टकोणिे हेदाु एक 
विपद् प्रभावित जजल्िा मान्द्न सक्रकन्द्छ। िाजष्िय अनजकूिन योजना (NAP) प्रक्रक्रयाका िार्ग 
गरिएको जििायज परिितनु परिदृश्य विश्िेर्णिे िौतहट जजल्िाको िावर्कु औसत तापक्रम बढ्न 
सतने संकेत गिेको छ। यसै पनतिुेदंनमा Representative Concentration Pathway (RCP 4.5) 

िे गिेको प्रक्षेपण अनजसाि मध्यकािीन (२०१६-२०४५) ि दीघकुािीन (२०३६-२०६५) रूपमा क्रमशः 
०.८५0C ि १.१६0C िे िदृ्र्ध हजन ेदेखिन्द्छ (र्र्त्र 4)।  

तापक्रम 

0C पररितचन (0C) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

सन्द्दभ ुअिर्ध 

(1981-2010) 

मध्यकािीन 
(2016-2045) 

दीघकुािीन (2036-2065) 
मध्यकािीन (2016-
2045) 

दीघकुािीन 
(2036-2065) 

25.2 0.85 1.16 1.05 1.76 

िषाच लम.लम पररितचन (%) 
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RCP 4.5 RCP 8.5 

सन्द्दभ ुअिर्ध 

(1981-2010) 

मध्यकािीन 
(2016-2045) 

दीघकुािीन (2036-2065) 
मध्यकािीन (2016-
2045) 

दीघकुािीन 
(2036-2065) 

1830 2.1 7.9 6.4 12.1 

  

र्र्त्र 4:  िौतहट जजल्िाको तापक्रम ि िर्ाुतको प्रक्षेपण 

तापक्रममा थप बदृ्र्धिे सजतिा महहनामा कृवर् उत्पादनमा ह्रास आउनजका साथै िाद्यान्द्न असजिक्षा 
बढ्दै जानेछ । बढ्दो तापक्रमिे बािीमा हजन ेिोग, कीिा ि झािपातको विकास ि फैिािटमा पनन  

योगदान पजर् याउने सम्भािना छ (Pandey, 2012; Bhandari et al., 2019)। 

िौतहट जजल्िामा विपद् बाट ननिन्द्ति प्रभावित हजने क्षेत्रमध्ये कटहरिया नगपालिका पनन एक 
हो। नगिपालिका िालसन्द्दाहरुमा जनरे्तनाको कमी, जोखिम न्द्यूनीकिण तथा पजितुयािीमा कम 
ध्यानाकर्णुका कािणिे यस नगिपालिका बहजप्रकोप जोखिमको दृजष्टकोणिे संकटासन्द्न अिस्थामा 
िहेको छ। यसै सन्द्दभमुा नगिपालिकाको जोखिम पाश्िरु्र्त्र तयाि गिी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित 
समजदायको हदगो विकासको एक्रककृत प्रयासको थािनी गरिएको हो।  

कटहरिया नगिपालिकाको हािापानी तातो समशीतोष्ण छ जसिे गदा ुगमीमा अर्धकतम 
तापमान ४०.८ डडग्री सेजल्सयस पजग्छ ि जाडोमा कजम्तमा ३.४ डडग्री सेजल्सयस हजन्द्छ। यहाँको 
जििायजिाई मनसजन (जजन-सेप्टेम्बि) धेिै प्रभाि पािेको देखिन्द्छ, जनत िेिामा औसत िावर्कु 
िर्ाकुो ८०% भन्द्दा मार्थ िर्ा ुहजन्द्छ (र्र्त्र 5)। कटहरिया नगिपालिकाको नजजकमा िहेका 
जििायज मापन केरहरुको अनजसाि िावर्कु और्त िर्ाु ननम्न बमोजजम देखिन्द्छ: 

स्थान रामोली बैररया  कलैया गौर मनुस्मारा 
औषत िावषचक िषाच (लम.लम) 1634 1626 1427 1290 
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र्र्त्र 5:  महहनािािी िर्ाुको विििण 

 

1.2.2 योजनाको उद्देश्य 

(क) विपदबाट हजनसतने जनधनको क्षनत ि स्रोत-साधन तथा संिर्नामा पन ुसतने नकिात्मक 
प्रभािको विश्िेर्ण गनज।ु 

(ि) विपद्को समयमा ि विपद्पनछ आउन सतने संभावित जोखिमिाई समयमै योजनाबद्द 
तरिकाबाट बबश्िेर्ण गिी नगिपालिकाको अग्रसितामा विलभन्द्न सिकािी तथा गैिसिकािी सघं-
संस्थाहरुको सहयोगमा जोखिम न्द्यूनीकिण, पूिुतयािी, िोज तथा उद्दाि, िाहत वितिण तथा 
पजननुनमाुण ि पजनसु्थापनाको कायिुाई प्रभािकािी बनाउने।  

(ग) स्थानीय तहमा िहेको विपद्को सङ्कटासन्द्नता, जोखिम ि क्षमता विश्िेर्ण गन ुि सोही 
बमोजजम विपद् तथा जििायजजन्द्य जोखिम व्यिस्थापनका कायकु्रमहरुिाई प्राथलमकीकिण गदे 
स्थानीय विकास प्रक्रक्रयामा मजिप्रिाहीकिण गिी विपद् तथा जििायज उत्थानशीि समजदाको 
ननमाुणमा योगदान गनज।ु  
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1.2.3 योजनाको आिश्यकता र महत्र् 

कटहरिया नगिपालिका विलभन्द्न प्रकोपको हहसाबिे जोखिममा िहेको छ। नगिपालिकामा बसोबास 
गदै आएका स्थानीय बालसन्द्दाहरुमा विपद् ि त्यसको व्यिस्थापन कसिी गने, हिेक विकास 
ननमाुण प्रक्रक्रयामा विपद् जोखिम न्द्यूनीकिणिाई कसिी मजि प्रिाहीकिण कसिी गने, जििायज 
परिितनुिे ल्याएको नकिात्मक असििाई कसिी अनजकज िन गने भन्द्ने ज्ञानको कमीिे गदा ुप्रत्येक 
िर् ुधेिै क्षनत व्यहोनजपुन ेअिस्था िहेको छ। यी सबै कािणिे गदा ुजोखिम न्द्यूनीकिण, विपद् 
पूितुयािी तथा व्यिस्थापन गने विर्यमा ज्ञान, लसप ि क्षमता िदृ्हद गनजपुने आिश्यकता 
देखिन्द्छ। यसका साथै विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण ि व्यिस्थापन ऐन २०७४ ि स्थानीय सिकाि 
सञ्र्ािन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहिे विपद् तथा जििायज परिितनु अनजकूिनसम्बन्द्धी योजना 
तयाि गनजपुने ि आफ्नो क्षेत्रको जोखिम न्द्यूनीकिण गनजपुने प्रािधान िहेको छ। यसका साथै 
स्थानीय सिकाििे विपद्का क्रक्रयाकिापिाई न्द्यूनीकिण गदै मानिीय, आर्थकु तथा भौनतक 
क्षनत कम गन ुजिाफदेही हजने प्रािधान िहेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहिे समजदाय तहदेखिनै 
विपद् जोखिमको विर्यमा जनरे्तना जगाई पूितुयािीका क्रक्रयाकिाप सञ्र्ािन गने, पूिरेु्तािनी 
प्रणािीको विकास गने, प्रनतकायकुा िार्ग दक्ष जनशजततको व्यिस्थापन गने, विपद्पनछको 
पजनसु्थापना कायहुरु उत्थानशीि ि हदगो बनाउन विपद् व्यिस्थापनको क्षेत्रमा िगानी गनजपुनेछ। 
यस योजनािे विपद् जोखिम व्यिस्थापन ि न्द्यूनीकिणका िार्ग जोखिम संिेदनशीि भूउपयोग 
योजना ि भूउपयोग सोर्पत्रको महत्िका विर्यमा बोध गिाउन मद्दत गदुछ।  

1.2.4 योजनाको लसमा 
योजनाका ननमाुण तथा कायाुन्द्ियनमा ननम्न बमोजजका लसमाहरु िहेका छन 

• यो विपद् तथा जििायज उत्थानलशि योजना तजजमुा सञ्र्ािन गदाु स्थानीय स्तिका 
सिकािी तथा गैिसिकािी संस्थाका प्रनतननर्धहरु, िाजनीनतक पाटीका प्रनतननर्धहरु, स्थानीय 
अगजिाहरु, लशक्षक, महहिा स्िास््य स्ियंसेविकाहरु, सजिक्षाबिका प्रनतननर्धहरु, अपांगता भएका 
व्यजततहरु, बदृ्धबदृ्धा, आमा समूह तथा आत्मननभिु समजहहरुका प्रनतननर्धहरु ि टोि 
विकास सलमनतका प्रनतननर्धहरुको सहभार्गतामा सहभार्गमजिक प्रक्रक्रयाद्धािा योजना 
तजजमुा गरिएको छ । त्यसैिे यो योजना त्यांकमा आधारित भन्द्दा छिफि ि 
सहभागीतामजिक बबश्िेर्णबाट आएका बस्तजगत सूर्नामा बनेको छ । 
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• त्यांङ्क संकिनको क्रममा विगतका बर्हुरूमा भएका विपद्का घटनाहरू तथा त्यसबाट 
भएको क्षनतको सम्पूणु यथाथ ु विििणहरू प्राप्त गन ु कहठनाइ भएकोिे िडातहको 
संकटासन्द्नताको स्ति ननधाुिण, पूितुयािी तथा प्रनतकाय ुयोजनाको तजजमुा, विपद् जोखिम 
न्द्यूनीकिणका गनतविर्धहरू तथा बजेट ननधाुिण गदा ु समय अनजकज ि ि संभावित 
जोखिमिाई हेरिएको छ । 

• विपद् जोखिम ब्यिस्थापनको योजना अन्द्तगतु बनाइएका गनतविर्धहरूको कायाुन्द्ियनका 
िार्ग बढी मात्रामा बाहहिी श्रोत जस्तै बबलभन्द्न गैि सिकािी संस्थाहरुबाट समेत सहयोग 
लमल्ने आशा गरिएको छ । जसिे गदा ुबाह्य श्रोत प्राप्त नभएमा योजनाको कायाुन्द्ियनमा 
कहठनाइ हजन सतनेछ । 

• बबलभन्द्न सिोकाििािा ननकाय, समजदाय तथा ब्यजततहरूसगँ भएको स्रोतहरूिाई परिर्ािन 
गन ुसकिात्मक देखिए पनन सिकािी ि गैिसिकािी संस्थाहरूको आर्थकु बर् ुि योजना 
तजजमुामा समय अगाडड पछाडड पनाुिे समपजिक कोर्मा समस्या परििहेको छ । 

• बबलभन्द्न विपद्हरूबाट हजन ेक्षनतिाई सीलमत स्रोत ि साधनबाट न्द्यून गन ुर्जनौती िहेको 
छ । 

1.2.5 योजना ननमाचण प्रकक्रया र विर्ि 

नेपािमा, गहृ मन्द्त्राियिे विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण ि व्यिस्थापनको नेततृ्ि गछु भने, िन तथा 
िाताििण मन्द्त्रािय जििायज परिितनुको मालमिाको नेततृ्ि गदुछ। त्यस्त,ै संघीय मालमिा तथा 
सामान्द्य प्रशासन मन्द्त्रािय (MoFAGA) िे योजना प्रक्रक्रयामा जििायज परिितनु अनजकूिन (CCA) 

ि विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण (DRR) को एकीकिणका िार्ग हदशाननदेशहरू विकास गन ुसमन्द्िय 
गदुछ।तथापी यी दजबैको एकीकृत योजना ननमाुण गने बबर्ध/प्रक्रक्रया स्िीकृत भएको देखिदैंन । 
तसथ ु नेपाि सिकािबाट स्िीकृत विपद् जोखिम व्यिस्थापन िाजष्िय िणनीनत २०६६, विपद् 
जोखिम न्द्यूनीकिण तथा व्यिस्थापान ऐन २०७४, स्थानीय सिकाि संर्ािन ऐन २०७४, स्थानीय 
विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना तजजमुा ननदेलशका २०६८ तथा यसको परिमाजजतु मस्यौदा 
स्थानीय विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना तजजमुा ननदेलशका २०७४ मा व्यिस्था भए अनजसािको 
प्रकृयाबाट योजना ननमाुण गरिएको छ। प्रकोपहरुको पहहर्ान, नतनीहरुको स्तिीकिण, 
संकटासन्द्नता ि क्षमता विस्िेर्णको िार्ग ननदेलशकाको प्रकृयािाई नै अनजसरित गरिएको भएपनन 
जोखिम विस्िेर्ण ि योजना तजजमुाको सन्द्दभमुा समस्या विश्िेर्ण (Problem analysis) ि 
समाधान विश्िेर्ण (Solution analysis) पद्धती अपनाइएको छ ।जसको ननमाुण तथा 
कायाुन्द्ियनको िार्ग ननम्न बमोजजको विर्ध ि प्रक्रक्रयाहरु अपनाइएको छ । 
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र्र्त्र 6:  स्थानीय विपद तथा जिािायज उत्थानलशि योजना तजजमुा प्रक्रक्रया 

योजना तजजमुािाई मजख्यत बबलभन्द्न ७ र्िणमा सािांश गन ुसक्रकन्द्छ ि त्यी हजन:् 

1.2.5.1 र्रण-१: समन्िय र प्रारल्भभक तयारी 
प्रािजम्भक र्िणको त्य संकिन पनछ स्थानीय विपद् तथा जिबायज उत्थानशीि सलमनत, 
कटहरियाको ि RDC-नेपािको सहुजीकिणमा २०७८/०३/२८ का हदन योजना ननमाुण 



17 

 

अलभमजिीकिण गोष्ठी सम्पन्द्न गरिएको र्थयो।उतत कायकु्रममा नगिपालिका प्रमजि, उप प्रमजि 
तथा सम्पूण ुजनप्रनतननर्ध, प्रमजि प्रशासक्रकय अर्धकृत, स्थानीय िाजनीनतक दिका प्रनतननर्ध, 

स्थानीय बजहदजजिीहरु, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय संघसंस्थाको प्रनतननर्ध तथा सिोकाििािाहरुको 
सहभार्गता र्थयो। यस अलभमजिीकिणमा सहभागीहरुिाई विपद् सम्बन्द्धी विर्यिस्तज जस्तै विपद्, 

प्रकोप, सङ्कटासन्द्न, जोखिम ि क्षमता बािेमा जानकािी गिाउदै सूर्ना संकिन विर्ध तथा 
प्रक्रक्रयाका बािेमा छिफि तथा अभ्यास गरिएको र्थयो। यसका अिािा स्थानीय आपतकािीन 
सञ्र्ािन केन्द्र (LEOC) स्थापनाको सैधाजन्द्तक आिस्यकता ि बबर्ध/प्रक्रक्रयाको बािेमा जानकािी 
गिाएि नगि कायपुालिकािाई सरे्त गरिएको र्थयो । 

1.2.5.2 र्रण-२: प्रारल्भभक र्ारण जोखखम मूल्याङ्क्कन र स्थलगत भ्रमण 

कटहरिया नगिपालिकािाई समेट्ने गरि बबलभन्द्न िाुजष्िय तथा अन्द्तिाुजष्िय ननकायिे गिेका 
अध्ययन/अनजसन्द्धान ि नतसांकनहरुिाई संकिन गरि तद अनजरुप प्रकोप ि जोखिम मूल्याङ्कनको 
सजरुिात गरिएको र्थयो।जस अन्द्तगतु भौगलभकु सभे ि भूलम प्रयोग व्यिस्थापन महाशािा 
(TSLUMD)/सिेक्षण विभाग (DoS), नेपाि सिकाि विपत-पोटुि/र्ग्रह मन्द्त्रािय, िानी तथा 
भूविज्ञान विभाग (DMG), जिविज्ञान तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM), िन अनजसन्द्धान तथा 
तालिम केन्द्र (FRTC), अन्द्तगतु जििायज परिितनु व्यिस्थापन महाशािा (CCMD), िन तथा 
भ-ूसंिक्षण विभाग (DoFSC), ि अन्द्तििाजष्िय विलभन्द्न ननकायहरूद्िािा तयाि गरिएका विलभन्द्न 
नतसा ि त्याङ्कहरू संकिन गरि अध्ययन गरिएको र्थयो। 

अध्ययन क्षेत्रको बबलभन्द्न समयका भूउपग्रह तस्िीिहरु संकिनम गरि प्रकोप मजल्याकन गरिएको 
छ: 

1.2.5.3 र्रण ३: सहभार्गतामूलक स्रोत नक्साङ्क्कन 

िडा स्थरिय श्रोत सङ्किन ि नतसांकनको काय ुयहह २०७९/०४/२२ देखि २६ सम्म स्थिगत 
भ्रमण गरि सम्पन गरिएको छ। यहह दौिानमा र्िण-२ िाट प्राप्त ननतजािाई सहभार्गतामूिक 
पद्धनतिाट परिमाजजतु ि परिस्कृत पनन गरिएको र्थयो।  

1.2.5.4 र्रण ४: सहभार्गतामूलक प्रकोप, संकतासन्नता, षमता र जोखखम मूल्याङ्क्कन 

सहभार्गतामूिक प्रकोप, संकतासन्द्नता, क्षमता ि जोखिम मूल्याङ्कनको ननलमत्त २ हदने 
बहजसिोकाििािा गोष्ठी (२०७९/५/१२-१३) संर्ािन गरिएको र्थयो, जसमा सहभागीहरूसँग 
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सङ्कटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्ण गन ुविलभन्द्न औजािहरू )VCA Tools( को प्रयोग 
गरिएको गरि अिस्थाको आकिन गरिएको र्थयो । यस अन्र्तगत सामाजजक तथा प्रकोपको 
नतशाङ्कन, ऐनतहालसक त्याङ्क, स्तिीकिण, स्रोतको विश्िेर्ण, प्रकोप, मौसमी तथा बािी पात्रो, , 
संस्थागत विश्िेर्ण, प्रत्यक्ष अििोकन तथा भेटघाट छिफि जस्ता पद्धतीहरु प्रयोग गरिएको 
र्थयो । 

विशेर्त प्रकोप-जोखिमको जडसम्म पजग्न समस्या िकृ्ष (Problem Tree) ि समाधान िकृ्ष 
(Solution Tree)पद्धती अपनाइएको र्थयो ।  

1.2.5.5 र्रण ५: समस्या समािान स्थानहरू र योजनाबद्ि कृयाकलाप संकलन र सुर्र्कृत 

सहभार्गतामूिक प्रकोप, संकतासन्द्नता, क्षमता ि जोखिम मूल्याङ्कन ि र्िण-२ ि ३ िाट 
आएको प्रकोप-जोखिमिाई एकीकृत गरि समस्या िकृ्ष (Problem Tree) ि समाधान िकृ्ष 
(Solution Tree)िाई केन्द्रमा िािेि स्थानीय विपद् तथा जिबायज उत्थानशीिका कृयाकिापहरु 
संकिन ि सजर्र्कृत गरि प्रािजम्भक िाका तयाि गरिएको र्थयो । 

1.2.5.6 र्रण ६: स्थानीय विपद् तथा जलबायु उत्थानशील योजना कायचशाला गोष्ठी  

लमनत २०७९/०६/०५ गतेका हदन स्थानीय विपद् तथा जिबायज उत्थानशीि योजना कायशुािा 
गोष्ठी गरि विपद् तथा जिबायज उत्थानशीिका कृयाकिापहरुको िाकामा छिफि गरि 
त्यसिाई समजदािी गदै बजेट आंकिन ि साझेदािीको विर्यमा छिफि भएको र्थयो । 

1.2.5.7 र्रण ७: प्रस्तावित कृयाकलापहरु, र कायाचन्ियन 

सहभार्गबाट आएको सूर्ना ि योजना बैठकमा गरिएको योजनाको आधािमा विपद् जोखिम 
व्यिस्थापन विज्ञ ि विपद् व्यिस्थापन सलमनतिे संयूतत रूपमा योजना िेखे्न काय ुसम्पन्द्न 
गरिएको छ ।  

 



19 

 

िाका िेिनको दौिानमा विपद ब्यिस्थापन र्क्रिाई मध्यनजि गरिएको छ: 

 
र्र्त्र 7:  विपद ब्यिस्थापन र्क्र 

 

िाकाको रूपमा तयाि गरिएको योजनािाई पजनः नगिपालिकास्तिीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतमा एक हदने गोष्ठीको आयोजना गिी छिफि गरिने छ । गोष्ठीका सहभागीहरूिे 
योजनामा थप्नज पने बजँदाहरू ि आिश्यक सल्िाह सजझाि संकिन गरि पूण ुरुप हदइने छ । 

 

1.2.5.8 र्रण ७: अल्न्तम प्रनतिेदन 

नगिपालिकास्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमनत तथा  सहभार्गहरूबाट आएको सजझाििाई पनन 
समेटेि विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजनाको तयािी काय ुसम्पन्द्न गरिने छ । 

 

1.2.6 योजना कायाचन्ियन रणनीनत 

यो योजना कायाुन्द्ियनको िार्ग ननम्न बमोजजको िणनीनतहरु अपनाईने छ ।  
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योजनाको स्िीकृनत 

नगिपालिकास्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतबाट तयाि भएको नगिपालिकास्तिीय विपद् 
जोखिम व्यिस्थापन योजनािाई नगिपालिकािे आिश्यक प्रक्रक्रया पूिा गिी गाउँपरिर्द्बाट 
स्िीकृत गिाईने छ । 

बजेट व्यिस्थापन 

यो योजना नगिपालिकाको आफ्नै योजना भएकोिे पालिकाको क्षमता अनजसाि बजेटको 
व्यिस्था गरिएको छ । साथै थप बजेट व्यिस्था तथा योजना कायाुन्द्ियनको िार्ग 
नगिपालिकािे प्रदेश सिकाि ि संघीय सिकाि माताहत कायिुयहरुसंग पनन  समन्द्िय गनज ु
पने हजन्द्छ ।सहकायमुा गनज ुपने ि गन ुसतने कायकु्रमहरु पनन यस योजनामा इंर्गत  गरिएको 
छ। 

योजना कायाचन्ियन 

नगिपालिकािे स्िीकृत विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजना स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनत 
माफुत ्कायाुन्द्ियन गिाउन प्राथलमकता हदनेछन ्। साथै यस योजना विर्यगत कायाुिय, 

समजदाय, सङ्घसंस्था तथा ननजी क्षेत्र एिं समजदायमा आधारित विपद् व्यिस्थापन सलमनत 
समेतको सहयोग लिई कायाुन्द्ियन गनेछ । 
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खण्ड २: कटहररया नगरपाललकाको प्रकोप, संकटासन्नता, षमता 
तथा जोखखम विश्लेषण 

2.1 प्रकोपको विश्लेषण 

2.1.1 मौषमी, िाली र प्रकोप पात्रो 
विगत ३० िर्कुो स्थानीय िासीको अनजभि अनजसाि मौसममा बबलभन्द्न िािका बदिाि आएको 
देखिन्द्छ, जस्तै गमी पहहिे भन्द्दा बढेको ि िामो समय हजन्द्छ भने र्र्सो हजने समय घटेको 
भए पनन मात्रा र्ाँही बढेको छ (तालिका 10)।यसै गरि अलसना पन ेमहहना नै बदिाब आएको 
स्थानीय िासीहरुको भोगाई छ। 

तालिका 10:  मौसमी पात्रो 
वििरण वििरण िैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कानतचक मंलसर पुस माघ फागुन रै्त्र 
मनसजन 
िर्ाु 

पहहिा               

अहहिे               

हहँउदे 
िर्ाु 

पहहिा               

अहहिे              

गमी पहहिा              

अहहिे               

जाडो पहहिा              

अहहिे              

अलसना पहहिा             

अहहिे             

लशतिहि पहहिा             

अहहिे             

हािाहजिी पहहिा             

अहहिे              

*पहहिे भन्द्नािे ३० िर् ुपहहिे को अिस्था 

बढ्दो तापक्रम संगै यस क्षेत्रमा सपकुो टोकाई ि कज कज ि तथा स्यािहरु बौिाएि माननसिाई 
टोतने गिेको जनगजनासो पनन सजननएको छ।मौसमको परिितनुको साथसाथै बदलिँदो बजािसंगको 
सम्बन्द्ध ि उपिब्ध श्रोत ि साधानको आधािमा कृर्िे पनन िािी र्क्रिाई केहह परिितनु 
गिेको देखिन्द्छ (तालिका 11)। 
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तालिका 11:  बािी पात्रो 
 वििरण  िैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कानतचक मंलसर पुस माघ फागुन रै्त 
धानको 
बीऊ 
िगाउने 

पहहिा               

अहहिे                

धान 
िोप्ने 

पहहिा              

अहहिे              

धान 
काट्ने 

पहहिा              

अहहिे                 

गहजँ छने पहहिा               

अहहिे               

गहजँ 
काट्ने 

पहहिा             

अहहिे             

मकै छने पहहिा             

अहहिे             

मकै 
काट्ने 

पहहिा               

अहहिे               

ऊिज हहउँदे 
बािी 

            

असजिो              

*पहहिे भन्द्नािे ३० िर् ुपहहिे को अिस्था 

मौर्म ि कृवर् प्रणािीमा आएको परिितनु संगै प्रकोप जन्द्य घटनाहरुमा पनन परिितनु आएको 
देखिन्द्छ, जस्तै िर्ाुतको समय िजम्बय संगै बाढीपनन असोजसम्म आउने गिेको स्थानीयहरुको 
अनजभि छ।यसैगरि लशतिहिको प्रभाि पनन पहहिे भन्द्दा अहहिे िामोसमयसम्म पने गिेको 
देखिन्द्छ भने पहहिे-पहहिे प्राय बैशाि-जेठमा अलसना पने भएपनन हाि आएि माघ फागजन 
पनन अलसना पेने गिेको देखिन्द्छ (तालिका 12) 



23 

 

तालिका 12:  प्रकोप पात्रो 

प्रकोप वििरण िैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कानतचक मंलसर पुस माघ फागुन रै्त्र 
बाढी पहहिा             

अहहिे             

लशतिहि पहहिा             

अहहिे               

िडेिी पहहिा             

अहहिे             

सपदंुश पहहिा             

अहहिे              

अलसना पहहिा             

अहहिे             

*पहहिे भन्द्नािे ३० िर् ुपहहिे को अिस्था 

2.1.2 सहभार्गता मुलुक प्रकोपको पहहर्ान तथा स्तरीकरण 

नगि स्तिीय प्रकोप, संकटासन्द्नता ि क्षमता मूल्याङ्कन गोष्ठीिे कटहरिया नगिपालिका लभत्र 
१५ िटा प्रकोपहरु पहहर्ान गिेको छ।यसिाई जोडी तजिना विर्ध (Comparism Matrix) िाट 
गरिएको स्तिीकिणगदा ु नयनीहरुको संबेदनशीिता क्रमश: बाढी, आगो (घिेिज), र्र्सो/शीत 
िहि, गमी िहि, िडेिी, सपकुो टोकाइ, प्रदरू्ण, दजघटुना, पशज घटना, अननकाि, र्ट्टाङ, 
महामािी, अलसना, हािा/हजिी ि भूकम्प िहेको पाइएको छ (तालिका 13)।  

नगिपालिकाको विलभन्द्न िडा स्तिमा जोडी तजिना विर्धिाट गरिएको स्तिीकिणिाई समायोजन 
गदै िडा स्तरिय विपद् व्यिस्थापन सलमनतको विश्िेर्णको आधािमा समजष्टगत रुपमा 
नगिपालिकाभरि सबै भन्द्दा ठूिो प्रकोपको िाढी, डजिान, कटानिाई पहहर्ान भएको छ । त्यसपनछ 
क्रमशः आगिागी, िाढी, डजिान, कटान, लशतिहि, हजिी बतास, अलसनापानी, र्ट्याङ, गमीिहि, सपदंुश, 

जनािि आतंक, महामािी तथा भूकम्प िहेका छन । यद्यवप कज न ैप्रकोप कज नै िडाको िार्ग प्रमजि 
माननएको छ भने कज नै प्रकोप अको िडाको िार्ग प्रमजि रुपमा लिईएको छ । िाड ुनं. १,३,४,५  
ि ९  मा िाढी, डजिान, कटान तथा,िडा न.ं २,६,७, ि ८ मा आगिागी पहहिो स्तिीकिणमा पिेको 
छ । हािाहजिी, लशतिहि, महामािी, जनािि आतंक, गमीिहि सपदंुश, िोगकीिा, अलसनापानी सि ै
िडामा उस्तै क्षनत हजने देखिएको छ । यसबाट कटहरिया नगिपालिका बहजप्रकोपको जोखिममा 
िहेको प्रस्ट हजन्द्छ ।  
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तालिका 13:  नगि प्रकोप स्तिीकिण 

 बाढी 
आगो 
(घरेलु) 

हािा/ 
हुरी खडेरी 

र्र्सो 
लहर अलसना प्रदषूण 

सपचको 
टोकाइ 

गमी 
लहर र्ट्टाङ महामारी दघुचटना भूकभप पशु घटना अननकाल 

बाढी 1 बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी 

आगो (घरेलु)  1 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

आगो 
(घिेिज) 

हािा/हुरी   1 िडेिी 
र्र्सो 
िहि अलसना प्रदरू्ण हािा/हजिी 

गमी 
िहि र्ट्टाङ महामािी हािा/हजिी भूकम्प पशज घटना अननकाि 

खडेरी    1 

र्र्सो 
िहि िडेिी िडेिी 

सपकुो 
टोकाइ िडेिी िडेिी िडेिी िडेिी िडेिी िडेिी िडेिी 

र्र्सो लहर     1 

र्र्सो 
िहि 

र्र्सो 
िहि 

र्र्सो 
िहि 

गमी 
िहि 

र्र्सो 
िहि 

र्र्सो 
िहि 

र्र्सो 
िहि 

र्र्सो 
िहि र्र्सो िहि 

र्र्सो 
िहि 

अलसना      1 अलसना 
सपकुो 
टोकाइ 

गमी 
िहि र्ट्टाङ अलसना दजघटुना अलसना अलसना अलसना 

प्रदषूण       1 

सपकुो 
टोकाइ 

गमी 
िहि प्रदरू्ण महामािी दजघटुना प्रदरू्ण पशज घटना अननकाि 

सपचको टोकाइ        1 

गमी 
िहि 

सपकुो 
टोकाइ 

सपकुो 
टोकाइ 

सपकुो 
टोकाइ 

सपकुो 
टोकाइ 

सपकुो 
टोकाइ अननकाि 

गमी लहर         1 

गमी 
िहि 

गमी 
िहि 

गमी 
िहि 

गमी 
िहि गमी िहि 

गमी 
िहि 

र्ट्टाङ          1 महामािी दजघटुना र्ट्टाङ पशज घटना र्ट्टाङ 

महामारी           1 दजघटुना महामािी पशज घटना अननकाि 

दघुचटना            1 दजघटुना दजघटुना अननकाि 

भूकभप             1 पशज घटना अननकाि 

पशु घटना              1 

पशज 
घटना 

अननकाल               1 

 14 13 2 10 11 3 6 8 11 4 4 6 1 6 6 
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नगिको ९ िटै िडाको संकटासन्द्नता क्षमता विश्िेर्णमा पहहर्ान गरिएका प्रकोप तथा जोडी 
तजिाना विर्ध िाट गरिएको स्तिीकिण तालिका ननम्न अनजसाि िहेको छ (तालिका 14)। 

तालिका 14:  िडास्तिीय प्रकोप स्तिीकिण 

ि
डा 
नं
. 

प्रकोपको स्तरीकरण 

पहहलो  दोस्रो तेस्रो र्ौंथो पार्ौं छैठौं सातौं आठौं निौँ 

१ िाढी 
डजिान 

लशतिह
ि 

सजख्िा/िडेिी सपदंुश र्ट्याङ हािाहजिी गमीिहि अलसना 
 

महामािी 

२ आगिागी गमीिह
ि 

सजख्िा/िडेिी अलसना हािाहजिी लशतिहि र्ट्याङ सपदंुश सडक 
दजघटुना 

३ िाढी 
डजिान 

आगिा
गी 

सजख्िा/िडेिी गमीिहि अलसना हािाहजिी लशतिहि सपदंुश र्ट्याङ 

४ िाढी 
डजिान 

गमीिह
ि 

सजख्िा/िडेिी हािाहजिी लशतिहि सपदंुश महामािी र्ट्याङ िोगकीिा 

५ िाढी 
डजिान 

सजख्िा
/ 

िडेिी 

सडक 
दजघटुना 

सपदंुश अलसना र्ट्याङ महामािी गमीिहि  

६ आगिागी सजख्िा
/ 

िडेिी 

हािाहजिी प्रदजर्ण गमीिहि महामािी र्ट्याङ अलसना सपदंुश 

७ आगिागी सजख्िा
/ 

िडेिी 

हािाहजिी गमीिहि महामािी अलसना िोगकीिा सपदंुश प्रदजर्ण 

८ आगिागी सजख्िा
/ 

िडेिी 

गमीिहि हािाहजिी सपदंुश लशतिहि महामािी प्रदजर्ण िाढी 
डजिान 

९ िाढी 
डजिान 

सजख्िा
/ 

िडेिी 

प्रदजर्ण िोगकीिा हािाहजिी लशतिहि अलसना महामािी र्ट्याङ 

 

2.1.3 प्रकोपको ऐनतहालसकता र षेनतको वििरण 

विगतमा भएका प्रकोप जन्द्य घटनाहरु स्थानीय जानकािहरु संग सोधपजछ गरि त्यसिाट भएको 
क्षेनतको विििण संग्किन गरिएको छ: 
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तालिका 15: विगत २० िर्मुा विपदिाट भएको क्षेनत विििण 

िजस्त िडा स्थान लमनत घटना/ विपत 

प्रकार 

मत्त
ज 

(म
हह
िा
) 

मत्त
ज (
प जरु

र्)
 

लि
गं 

नि
जिेक

ो 

हि
ाए
को

 

प्रभ
ावि

त 
घि

ध जि
ी 

अन
जमा

नन
त 

क्षेन
त 

(रु
) 

घा
इत

े 

प ूण
-ुक्ष

ेनत
 

(घ
ि) 

आ
लश

कं 
क्षेन

त 
(घ
ि) 

विस्तावपत 
घिधजिी 

पशजपन्द्छी 
मा क्षेनत  

िोि/गोठ
मा क्षेनत 

emf}jf १ झौिा २०६५ आगो - - - - २० १०,००,००० ३ ४ १६ ३ २ ७ 

sdf]{xg
f 

१ - - - - - - - - - - - - - - - 

e;]9jf 
 
 
 
 
 
 
 
  

१ 

 
२०६२ 

 

२०७४ 

 

२०७८ 

बाढी 
 

भािी िर्ा ु
 

हािाहजिी 

- 
 

- 
 

- 

१ 

 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

-  

७० 

 

१८ 

 

६५ 

६०,००,००० 

 

७,००,००० 

 

२५,००,००० 

- 
 

- 
 

- 

४५ 

 

५ 

 

- 

२५ 

 

१३ 

 

- 

४० 

 

- 
 

- 

२ 

 

- 
 

- 
 
 
  

४५ 

 

५ 

 

- 

sdf]{gf 

१ कमोना २०६० आगो - - - - १० ४,००,००० - ४ ६ - - ४ 

xg'dfgu
/ 

१ हनजमानगि २०६२ 

 

२०७८  

आगो 
 

हािाहजिी 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

७ 

 

३५ 

२,५०,००० 

 

१५,००,००० 

- 
 

- 

६ 

 

- 

१ 

 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

६ 

 

- 
s+SsnL
6f]n 

१ कंकािीटोि २०६१ आगो - - - - १३ ६,००,००० - ९ ५ १ ३ १० 

9f]nahf १ ढोिबजा २०६३ आगो - - - - ६ ७,००,००० १ ७ - २ ४ ५ 

ltNsL 
6f]n २ 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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िजस्त िडा स्थान लमनत घटना/ विपत 

प्रकार 

मत्त
ज 

(म
हह
िा
) 

मत्त
ज (
प जरु

र्)
 

लि
गं 

नि
जिेक

ो 

हि
ाए
को

 

प्रभ
ावि

त 
घि

ध जि
ी 

अन
जमा

नन
त 

क्षेन
त 

(रु
) 

घा
इत

े 

प ूण
-ुक्ष

ेनत
 

(घ
ि) 

आ
लश

कं 
क्षेन

त 
(घ
ि) 

विस्तावपत 
घिधजिी 

पशजपन्द्छी 
मा क्षेनत  

िोि/गोठ
मा क्षेनत 

xlyofxL २ हर्थयाही २०६६ आगो - - - - ३० १६,००,००० २ १० २० - १ २ 

d';fl/of 
6f]n 

२ मजसिी टोि २०६३ आगो - - - - २४ ६,००,००० - १४ १० - - - 

k|ultg
u/ 

२ - - - - - - - - - - - - - - - 

hd'lgof 

२ 

 
२०६७ 

२०७८ 

आगो 
हािाहजिी 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

१५ 

९० 

४,००,००० 

२०,००,००० 

- 
- 

१ 

- 
१४ 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

a8/]jf ३ बडिेिा २०७१ आगो - - - - ८ १२,००,००० १ ८ - - १ ३ 

lalt{ 

३ बबती २०७४ 

२०७८ 

भािी िर्ा ु
हािाहजिी 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

२५ 

१३० 

५,००,००० 

६०,००,००० 

- 
- 

- 
- 

२५ 

- 
- 
- 

- 
- 

५ 

- 
lalt{bd
/ 

३ - - - - - - - - - - - - - - - 

aw]/jf 

३ बडिेिा २०६४ 

२०७२ 

आगो - - - - १५ २०,००,००० २ १२ ३ - - २ 

axfb'/k
'/ ४ 

बहादजिपजि २०७८ हािाहजिी - - - - ६० ३२,००,००० - - - - - ५ 

x;{xf ४ 

हसहुा २०७४ 

२०७८ 

भािी िर्ा ु
हािाहजिी 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

१५ 

७० 

१०,००,००० 

३५,००,००० 

- 
- 

४ 

- 
९ 

१५ 

- 
- 

- 
- 

२ 

- 

aln/fdk
'/ ५ 

बलििामपजि २०६८ 

२०६३ 

२०७४ 

आगो 
आगो 
भािी िर्ा ु

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

२५ 

३५ 

७५ 

७०,००,००० 

५०,००,००० 

१,४०,००,००० 

२ 

- 
- 

१५ 

२४ 

७५ 

१० 

८ 

- 

- 
- 
- 

- 
१ 

१२ 

- 
३ 

१७ 
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िजस्त िडा स्थान लमनत घटना/ विपत 

प्रकार 

मत्त
ज 

(म
हह
िा
) 

मत्त
ज (
प जरु

र्)
 

लि
गं 

नि
जिेक

ो 

हि
ाए
को

 

प्रभ
ावि

त 
घि

ध जि
ी 

अन
जमा

नन
त 

क्षेन
त 

(रु
) 

घा
इत

े 

प ूण
-ुक्ष

ेनत
 

(घ
ि) 

आ
लश

कं 
क्षेन

त 
(घ
ि) 

विस्तावपत 
घिधजिी 

पशजपन्द्छी 
मा क्षेनत  

िोि/गोठ
मा क्षेनत 

२०७८ हािाहजिी - - - - १८० १,२०,००,००० - ३ १२० - - ८ 

s6xl/of ५ कटहरिया २०६४ आगो - - - - ३५ ४५,००,००० - ४ ३१ - २ ७ 

kmQ]k'
/ ६ 

फते्तपजि २०७८ हािाहजिी 
भािी िर्ा ु

- - - - ३४० ३,४०,००,००० - - - - - - 

aulx6f]
n ६ 

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

auxL ७ 

बगही २०७८ हािाहजिी 
भािी िर्ा ु

- - - - ३०० १,५०,००,००० - - २५ - - - 

an'jf ८ बिजिा २०७४ भािी िर्ा ु - - - - ७५ १७,००,००० - - ७५ - - - 

lkk|f 
kf]vl/of ८ 

वपप्रा 
पोिरिया 

२०६५ 

२०७४ 

आगो 
भािी िर्ा ु

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

१४ 

२५० 

७५,००,००० 

४०,००,००० 

१ 

- 
११ 

- 
३ 

२५० 

- 
- 

४ 

- 
९ 

- 
8'dl/of ९ 

 
२०७३ आगो  - - - - १६ २१,००,००० ३ ९ ७ ९ १५ ११ 

 
श्रोत: स्थलगत सरे्वक्षण, २०७९
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2.1.4 नगरपाललकाको संकटासन्नता तथा षमता विश्लेषण 

नगिस्तिीय कायशुािा गोष्ठीिाट मार्थको प्रक्रक्रयािाट सजर्र्कृत प्रकोप ि नतनका कािणहरु तथा 
प्रभािहरु समेतिाई ध्यानमा िािी संकटासन्द्नता ि क्षमता विश्िेर्ण गरिएको छ (तालिका 16)। 
जसको विििण ननम्न बमोजजम िहेको छ । 

तालिका 16:  प्रकोप संकटासन्द्नता तथा क्षमता 

प्रकोप संकटासन्नता षमता संकटासन्नता र षमता 
बीर्को दरुी 

बाढी, 
डुिान, नदी 
कटान 

▪ डजिान प्रभावित क्षेत्रहरुमा 
डजिान सहन नसतन े
जातका िािीहरु िगाउनज 

▪ िाि िकै्रया िोिा िािी ि 
पािी िस्ती तथा िेतिािी 
हजनज 

▪ नदी छेउछाउमा पानीको 
िाम्रो ननकासा नभएको  

▪ नदी छेउछाउमा केिा िेती 
भएको 

▪ पालिका स्तिमा विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 
भएको  

▪ बाढी पानी ननकासाको 
िार्ग केही स्थिमा पजि 
भएको 

▪ एम्बजिेन्द्सको व्यिस्था 
भएको 

▪ विपद् सम्बन्द्धी कि 
गनकुा िार्ग सिकािी 
ईिाका प्रहिी कायाुिय 
तथा गैिसिकािी ससं्था 
भएको 

▪ माटो अनजसािको िेती गन ु
जोड नहदनज तथा 
जनर्ेतनाको कमी 

▪ विपद् सम्बन्द्धी कायदुि 
गठन नभएको 

▪ समजदायमा आयआजनुका 
कायकु्रम पयाुप्त नहजनज 

आगलागी ▪ घिको संिर्नािे गदा ु
बबजजिी सट भएि आगो 
िाग्नज 

▪ पतकी घिहरु बन्द्दै गिेको ▪ भिन आर्ाि-संहहता िागज 
हजन नसतनज 

लशतलहर ▪ आर्थकु अिस्था कमजोि 
भएको कािण न्द्यानो 
कपडा, दाउिाको जोहो 
गन ुनसतनज 

▪ जेष्ठ नागरिक तथा 
बािबच्र्ाहरुमा विलभन्द्न 

▪ नगिपालिकािे दाउिा 
वितिण गिेको 

▪ विपद् योजना तजजमुा 
र्िणमा भएको 

▪ प्रयाप्त रुपमा जनर्ेतना 
नभएको 

▪ समजदायमा आयआजनुका 
कायकु्रम पयजतु नहजनज 

▪ निजात लशशज, 
बािबालिका, िदृ्ध एिम ्
िोगीहरुको स्याहािको 
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श्िास-प्रश्िास सम्बन्द्धी 
िोग 

▪ बाख्रा तथा पशजको िार्ग 
सजिक्षक्षत आिासको 
व्यिस्था नभएको 

▪ लशतिहि पूितुयािी तथा 
प्रनतकाय ुसम्बजन्द्ध ज्ञानको 
कमी 

िार्ग स्रोत तथा ज्ञानको 
कमी 

गलमच लहर ▪  ▪  ▪  

खडेरी/सुक्खा ▪  ▪  ▪  

सपचदंश ▪ सािधानी पूिकु काम गने 
बानीको कमी 

▪ पन्द्जा बजटहरुको प्रयोग ▪ सजिक्षाका िार्ग सामानहरु 
िरिद गन ुआर्थकु अभाि 

प्रदषुण ▪ ईट्टा भट्टा, उधोग, 
किकाििानाहरु तथा थोत्रो 
गाडीहरु हजनज  

▪ िनजङ्गि हजनज ▪ प्रदजर्ण तथा यातायात 
सम्बन्द्धी नीनत नहजनज 

दघुचटना ▪ बािबालिकाहरु सडकमा 
िेल्ने गनज ु

▪ पशज व्यिस्थापनको अभाि 

▪ िाक्रफक र्ेकजाँर् हजने 
गिेको 

▪ िाक्रफक ननयमको बािेमा 
जानकािीको कमी  

पशु घटना ▪ झाडी तथा िोिा नजजकै 
िेतिािी भएको 

▪ िेतिािीमा तािबािको घेिा 
िगाउन शजरुिात भएको 

▪ जंगिी तथा घिपािजिा 
जनाििको व्यिस्थापनमा 
पयाुप्त नीनत तथा 
कायकु्रम नहजनज 

अननकाल ▪ गरिबीको िेिामजनन िहेको 
जनसङ्ख्या 

▪ प्राकृनतक प्रकोप 

▪ गरिब परििाििाई भत्ता 
उपिब्ध गदे आएको 

▪ गरिब परििाििाई 
पहहर्ान गन ु पयाुप्त 
नीनत तथा कायकु्रम नहजनज 

र्ट्याङ्क्ग ▪ बबजजिीको पोिहरु घि 
नजजकै हजनज  

▪ बबजजिीको नाङ्गो तािहरु 
हजनज 

▪ नगिपालिकालभत्रका ठूिा 
संिर्नाहरुमा अर्थङुको 
व्यिस्था भएको 

▪ बबजजिीको ताि 
व्यिस्थापनमा प्राविर्धक 
कमी भएको 

महमारी ▪ आर्थकु अिस्था कमजोि 
हजनज 

▪ पानी तथा ढि ननकासाको 
उर्र्त व्यिस्थापन 
नभएको 

▪ प्रत्येक िडाहरुमा स्िास््य 
र्ौकीको व्यिस्था भएको 

▪ स्िास््य स्ियंमसेविकाको 
व्यिस्था भएको 

▪ पानी शजद्ध गने विर्धबािे 
पयाुप्त जानकािी तथा 
ज्ञान नहजनज 
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▪ िोपको व्यिस्थापन 
भएको 

अलसना ▪ िािीहरु िजिा रुपमा हजने 
गिेको 

▪ कमजोि भौनतक संिर्ना 
भएको 

▪ नया ँ बनेको संिर्नाहरु 
बलियो बन्द्न थािेको  

▪ िािी तथा सम्पवत्त 
बबमाको बािेमा कम र्ासो 

▪ अलसना प्रनतिोधात्मक 
प्रविर्धको अभाि 

हािाहुरी ▪ कमजोि संिर्नाहरु, 
कमजोि विधजतीय  
संिर्नाहरु हजनज 

▪ घि नजजकै सजकेको रुिहरु 
हजनज 

▪ घिको छानाहरु बलियो 
बनाउने सर्ेतना बबकास 
हजदैँ गिेको 

▪ िािी िरिपिी हािा 
प्रनतिोधात्मक रुि 
विरुिाहरु िगाउन ेज्ञानको 
कमी 

भुकभप ▪ कमजोि भौनतक संिर्ना 
▪ भौगोलिक अिजस्थनत 

▪ िजल्िा क्षेत्रहरु हजनज 
▪ ठूिा-ठूिा भौनतक 
संिर्ना नहजनज 

▪ सजिक्षक्षत स्थानको पहहर्ान 
नभएको अिस्था 

▪ भूकम्प सम्बजन्द्ध ज्ञानको 
अभाि 

2.2 जोखखम मूल्यांकन 

2.2.1 प्रमुख प्रकोपहरुको जोखखम विश्लेषण र भौगोललक वितरण 

बाढी/कट्टान/डुबान 

यस नगिपालिकाको पूिी लसमानामा तिहािे िोिा छ भने पजश्र्ममा िािबकैया िोिा पदुछ। 
िािबकैया उत्तिी मकिानपजिको महाभाित पितुिाट उत्त्पनत भइ मकिानपजिको लशिपजि ि छवत्तिन, 
बािाको ननजगढ ि िौतहटको गजजािा हजँदै यस नगिपालिकामा प्रबेश गदुछ भने तिहािे िोिा 
र्ाँही तिाई मै उत्त्पनत भएको हो। यस नगिसम्म पजतदा िािबकैयाको शोभाि ननिन्द्ति धाि 
परिितनु गरि िहने िािको छ। 
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र्र्त्र 8:  िोिा धाि परिितनुको नमजना,हर्हुा, िािबकैया िोिा 

भूपघ्रह तजस्ििहरु ि Google Earth Images अध्ययन गदा ुगत दशकमा धाि परिितनुको 
प्रकृयािाई तटबन्द्धिे केहह घटाएको देखिन्द्छ। यसरि नदी धाि पिितनुिाट ननस्केको नदी 
उकासमा हाि िेनत गरिएको पनन छन।कनतपय पजिानो धािमा  हािमा िर्ाुतको समय डजबान 
हजने गदुछ।  
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र्र्त्र 9: विगत ३० िर्मुा िोिा धाि परिितनुको, िािबकैया िोिा  
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मार्थ उल्िेखित सबै बाढीको प्रकृनतिाई एकीकृत गरि बाढी संबेदनशीिता आकिन गरिएको छ 
(र्र्त्र 10)।

 

र्र्त्र 10:  बाढी सम्बेदनलशिता, कटहरिया नगिपालिका 

हािको भूउपयोगमा बाढी संबेदनशीिताको अध्ययन गदा ुति उल्िेखित बमोखझम देखियो। 
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भूउपयोग षेत्रफल (िगच कक.लम) 

िेरै मध्यम 

िेनत भजलम 7.69 3.98 

सािजुननक क्षेत्र 0.14 0.15 

नदी/नािा 1.92 0.02 

आिास क्षेत्र 0.15 0.25 

बगैंर्ा 0.00 0.02 

पोििी/माछा पािन 0.00 0.03 

धालमकु/सास्कृनतक/पजिित्ि 0.00 0.00 

िन 0.04 0.00 

उद्योग 0.00 0.00 

घाँसे मैदान 0.21 0.00 

 

यसिी संभावित जोखिमिाई हेदा ुकटहरिया नगिपालिकाको िडा -१ मा पने झौिा, भसेढिा ि 
ढोिबजा, िडा -४ को हसहुा ि िडा -४ को मजसरिया ि नतल्की टोि धेिै बाढी समेबंद्शीि 
देखिन्द्छ।  

आगलार्ग 

घिहरूको संिर्नाका कािण यस नगिका अर्धकांश बस्तीहरू आगिागीको िार्ग धेिै संिेदनशीि 
छन।् आगिागी फैलिनका िार्ग काठका संिर्नाहरू ि ििका छानाहरू अत्यन्द्तै जोखिममा यजतत 
हजन्द्छन।यसका अिािा, अज्ञानता ि ज्ििनशीि पदाथकुो व्यिस्थापनमा िापििाही घि आगिागीको 
प्रमजि कािण हो। ति, आगो िोकथाम ि ननभाउने उपायहरू सम्बन्द्धी पयाुप्त ज्ञान नहजनािे, 
यसकािार्ग गनज ुपने पजि-ुतयािी ि न्द्यूनीकिण त्यनत प्रभािकािी भएको देखिदैन।  

आगिागीको उत्त्पेिक कािणहरु (घिको पिाुि तथा छानोको प्रकृनत, िस्तीमा  घिहरूको सधनता, 
ज्ििनशीि पदाथहुरूको उपजस्थनत, आगो ि हािाको गनत ि ऐनतहालसक आगिागी घटनाहरू) ि  
बस्तीमा आगो फैिन नहदने िा ननयन्द्त्रण गन ुमद्दत गने परिजस्थनतहरु ( पहजँर् माग/ुसडकको 
र्ौडा, फायि ब्रेकि िा भाग्ने बाटो, आगो ननभाउने प्रणािीको दिूी, पानी ि हरियािीको 
उपिब्धता/रूिहरू ि झाडीहरू) िाई बहज मापदण्ड ननणयु विश्िेर्ण (MCA) माफुत अध्ययन 
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गदा ुयस नगिका कटहरिया बजाि, िालििामपजि, वपप्रा पोिरिया, डजमरिया, हर्थयाही, मजसरिया 
टोि ि ढोिबजा क्षेत्र सपेक्षक्षत ्रुपमा बढी जोखिम यजतत देखिन्द्छ (र्र्त्र 11)।  

 

र्र्त्र 11:  आगिागीको जोखिमको विििण 
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लशतलहर र गमीलहर  

हिेक िर् ुडडसेम्बिको मध्यदेखि जनििीको मध्यसम्म कटहरिया नगिपालिकामा शीतिहि आउन े
गिेको छ। स्थानीय बालसन्द्दाको अनजसाि शीतिहि अहहिे िामो समयसम्म र्लििहेको छ ि यसको 
प्रभाि झन ्गम्भीि बन्द्दै गएको छ।सम्बजन्द्धत महहनाको तापक्रमको वितिणिाई हेदाु तजिात्मक 
रुपमा २,६,७,८ ि ९ िडाहरुमा शीतिहिको प्रभाि बढी हजन ेदेखिन्द्छ (र्र्त्र 12)।िामो शीतिहििे 
िेतीको उप्जनीमा नकािात्मक असि गनजकुो साथै मानिीय स्िास््यमा पनन प्रनतकज ि असि 
गदुछ।कवत्तपय परिजस्थनतमा मानिीय क्षेनत पनन भएको पहहएको छ।र्िम गरििीको कािण न्द्यानो 
कपडा ि घि/कोठाको तापक्रम बरृ्ध गन ुनसतदा त्यस्तो परिजस्थनत आउने गदुछ । 

गमीिहिको सन्द्दभमुा िडा न-३, ४, ५, ६ ि ८ बढी संबेदनशीि छन।्गलम ुबरृ्ध संगै िेनतमा 
सजख्िापन बढ्ने ि मानिीय शािरिक ि मानलशक स्िास््यमा पनन प्रनतकज ि असि गदुछ। 

  
र्र्त्र 12:  शीतिहिको संबेदनशीिताको 

विििण 

र्र्त्र 13:  गमीिहिको संबेदनशीिताको विििण 

हािा/हुरी 
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सामान्द्यतया हािाको गनतको वितिण हेदाु िोिा तटीय क्षेत्र ि िजिा ठाउँमा बढी भएको 
देखिन्द्छ ि हािा हजिीको बेिामा पनन नयनै क्षेत्रमा बढी क्षेनत हजने गदुछ (र्र्त्र 14)।हािा/हजिीिे 
बािीनािीमा असि गनजकुो साथै घिहरुमा पूण ुिा आंलशक क्षेनत गदुछ ।घिको पिाुि ि 
छानोको प्रकृनतिे संभावित क्षेनतको संतकेत गदुछ, उदहािणको िार्ग ििको छानोिाई मध्यम 
स्थिको हािा/हजिीिे नै क्षेनत पजयाुउन सतदछ ।पिाुिको संधिमुा पनन बाँस िा काठ/फिेिहरु 
बढी संबेदनशीि हजन्द्छन ।एिम रितिे मूल्यांकन गदा ुहािा/हजिीको जोखिमको दृष्ठीकोणिे 
िालििामपजि, बहादजिपजि,् बबती, झौिा ि मजसरिया टोि बढी संबेदनशीि देखिन्द्छ (र्र्त्र 15)।  

  

र्र्त्र 14:  हािा/हजिीको संबेदनशीिता 
 

र्र्त्र 15:  हािा/हजिीको जोखिम 
 

 

भूकभप 

भजकम्प जोखिम वितिणका िार्ग Global Seismic Hazard Program (GSHAP) िे बनाएको 
Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration िाट हेदाु कटहरिया 
नगिपालिका उच्र् जोखिममै देखिन्द्छ।  
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र्र्त्र 16:  भजकजम्पय संबेदनशीिता 

भौगोलिक रुपमा कटहरिया नगि भरि समान भजकजम्पय संबेदनशीिता िहेपनन घिको बनािोट 
आधािमा जोखिम भने ननम्न बमोजजम देखिन्द्छ (तालिका 17): 

तालिका 17: घिको बनोटको आधािमा भजकजम्पय जोखिम 

र्वस्स्त र्वडा उच्च जोस्िमका घरधुरी मध्यम जोस्िमका घरधुरी 

emf}jf १ १५२ ५२ 

sdf]{xgf १ 
११५ ३५ 

e;]9jf १ 
११० १०५ 

sdf]{gf १ 
१४० १५ 

xg'dfgu/ १ 
१५३ ५० 

s+SsnL6f]n १ 
९० १५ 

9f]nahf १ 
८५ १० 

ltNsL 6f]n २ १०४ १२ 

xlyofxL २ 
२७२ ८५ 

d';fl/of 6f]n २ 
१०७ - 

k|ultgu/ २ 
४५ १५ 
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र्वस्स्त र्वडा उच्च जोस्िमका घरधुरी मध्यम जोस्िमका घरधुरी 

hd'lgof २ 
१६० १३५ 

a8/]jf ३ १८६ २३ 

lalt{ ३ 
१५२ १०७ 

lalt{bd/ ३ 
१९ ५ 

aw]/jf ३ 
६ १० 

axfb'/k'/ 
४ २८० ३७ 

x;{xf 
४ १५० २७ 

aln/fdk'/ 
५ १११ १०३ 

s6xl/of 
५ ५१७ ३१४ 

kmQ]k'/ 
६ ३७० ६४ 

auxL 
७ ६१४ ११७ 

an'jf 
८ १७३ ३४ 

lkk|f kf]vl/of 
८ १९३ ८८ 

8'dl/of 
९ - २६० 

 

प्रदषुण 

यस नगपालिका लभत्र ि सेिोफेिोमा १५ भन्द्दा धेिै इट्टाभट्टा ि अन्द्य उद्योक भएकािे 
िाताििणीय प्रदजर्ण नजििे पनन संबेदनशीि नै छ ।इट्टा उद्योकिे िायज प्रदजर्ण मात्र नगिेि 
भूलमको उबिुा शजतत ि सौन्द्दयिुाई पनन ह्रास ल्याउन गदुछ ।प्रदजर्णको दृष्ठीकोणिे हेदाु िडा 
न-७ बढी जोखिम यजतत देखिन्द्छ भने त्यसपनछ क्रमश: िडा-९, २, ८, ७, ५, ४ ि १ 
देखिन्द्छ (र्र्त्र 17)। 
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र्र्त्र 17:  प्रदजर्णको दृजष्टकोणिे सम्बेदनलशिता 

2.2.2 प्रकोप जोखखम ननिारण/न्युननकरणका उपायहरु 

सहभार्गतामजिक प्रकोप पहहर्ान, नतनीहरुको प्रभाि विश्िेर्ण ि संकटासन्द्नता तथा क्षमता 
मापन पश्च्यात संभावित समस्याको जिा ुसम्म पजग्न गरि समाधानको उपायहरु िािेमा 
छिफि गरि सजर्र्कृत योजना ननमाुण कायशुािा गोष्ठीिाट अनजमोदन गरिएको छ । 
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तालिका 18:  प्रकोप जोखिमका किण ि सम्भावित प्रभािहरु 

 प्रकोप मुख्य कारणहरु सहायक कारणहरु प्रभाि 

बाढी ▪ नदी कट्टान 

▪ डजबान 

▪ िोिा छेऊ बस्ती हजनज 
▪ उपयजतत भज-उपयोग योजना नहजनज 
▪ नदी उकास बढ्नज (ढजङ्गा उकास बढ्नज) 

▪ प्रयाप्त टतबन्द्धको कमी 
▪ ननकासाको कमी 
▪ र्जिे दोहन 

▪ उपयजतत अध्ययनको कमी 
▪ बास्तबबक विश्िेर्णको कमी  

▪ बािी-नािीको क्षनत 

▪ जनधनको क्षनत 

▪ महामािी फैलिनज 
▪ सपकुो टोकाइमा बदृ्हद 

आगलागी ▪ बढ्दो िापिबाही गदाु आगो सल्कज नज 
▪ आगो सजल्कन सजजिो हजने घिको प्रकृनत 

▪ सटु-सक्रकुट 

▪ लशक्षाको कमी/जथाभािी धजम्रपान/ 

▪ प्रज्ििनशीि प्रदाथुहरुबाट बच्र्ा-
बच्र्ीहरुको पहजर्मा हजनज  

▪ ििका छानाहरु 

▪ जनधनको क्षनत 

लशतलहर ▪ बातिो हजस्सज 
▪ लशतिहिसंग जजद्दने पूिाुधाि ि प्रबबर्धको 
कलम  

▪ लशतिहि अनजकज ि कृवर् प्रणािी विकाश 
नहजनज 

▪ प्रयाप्त घाम निाग्नज 
▪ औधोर्गकिण ि िनजङ्गि फडानी 
▪ न्द्यानो ित्ता/कपडाको कलम 

▪ आगो बाल्न िा घि न्द्यानो बनाउन े
क्षमतामा कलम 

▪ नगदे िािी, फिफूि तथा तिकािी 
िािी नाश हजनज 

▪ जनधनको क्षनत 

गमीलहर ▪ जििायज परिितनु 

▪ सहिीकिण 
▪ िनजङ्गि फडानी 
▪ अत्यार्धक पिेोि ि डडजेिको 
प्रयोग 

▪ िायज प्रदजर्ण/औधोर्गकिण 

▪ स्िास््य तथा कृवर्मा प्रनतकज ि असि 
पनज ु

▪ िडेिी िाग्नज 

खडेरी ▪ समयमा िर्ा ुनहजनज 
▪ अत्यार्धक गमी बढ्नज 
▪ लसरं्ाईको सजबबधा पयाुप्त नहजनज 

▪ नगि÷कज िो पयाुप्त नभएि 

▪ िैकजल्पक लसरं्ाईको अभाि 
▪ िेती िािी सजतने 

▪ तिकािी िेतीिाई क्षनत 

▪ िोग-क्रकिा बदृ्र्ध 

▪ तापक्रम बदृ्र्ध 
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 प्रकोप मुख्य कारणहरु सहायक कारणहरु प्रभाि 

▪ पानीको मजहान सजतनज 
▪ आगिागी बढ्नज 

सपचदंश ▪ तापक्रम बढ्नज 
▪ िर्ाुका कािण 

▪ घि/िस्तीहरु नजजक झाडी/बजट्यान 
हजनज 

▪ मानि ि पशजपन्द्छी घाइत ेतथा मतृ्यज 

प्रदषुण ▪  

▪ फोहोिमैिाको व्यिस्थापनमा कमजोिी 
▪ प्रकोप ▪ शािीरिक तथा मानलसक रुपमा अशतत 

हजने 
दघुचटना ▪ पशजपन्द्छीको कािण 

▪ सडकको अिस्थाको कािण 

▪ िाक्रफक 

▪ ननयमको जानकािीको कमीि े

▪ तीब्र गनति ेसिािी र्िाउनाि े

▪ मादक पदाथु सेिन  

▪ बाढीको बेिामा पौडी िेल्न जादा ँ

▪ िाक्रफक 

▪ कायाुियको कमी 
▪ सिािी र्िाँउदा गने िापििाही 
(मोबाइिमा कज िा गने, गफ गने 

▪ मानिीय तथा भौनतक क्षनत 

▪ माननस, पशजहरु मनज ुतथा घाइत ेहजनज 

पशु घटना ▪ प्राकृनतक बासस्थानको अभाि 

▪ जनर्ेतनाको कमी 
▪ िन विनाश 

▪ िन फडानी 
▪ िािीनािीको क्षनत 

▪ जनधनको क्षनत 
अननकाल ▪ जनसङ्ख्या बदृ्हद ▪ िडेिी 

▪ बेिोजगािी 
▪ लशक्षाको कमी 

▪ कज पोर्ण 

▪ आयआजनुमा कमी 

र्टयाङ्क्ग ▪ प्राकृनतक (बादिहरुको टकिाि) ▪ बबजजिीको तािको कािण ▪ जनधनको क्षनत 

▪ आगिागी 
महामारी ▪ हािा, जि तथा भज-प्रदजर्ण ▪ िजल्िा हदशावपसाब गनाुि े

▪ जनर्ेतनाको कमी 
▪ शािीरिक तथा मानलसक तनाि 

अलसना ▪ प्राकृनतक  ▪ ज्ञानको कलम ▪ िािीनािी तथा अन्द्य भौनतक क्षनत  
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 प्रकोप मुख्य कारणहरु सहायक कारणहरु प्रभाि 

▪ पशज क्षनत 
हािाहुरी ▪ प्राकृनतक प्रकोप ▪ कमजोि संिर्ना ▪ जनधनको क्षनत 
भूकभप ▪ प्राकृनतक प्रकोप ▪ कम्जोि संिर्ना ▪ जनधनको क्षनत 

 

 

तालिका 19:  प्रकोप समाधानको उपायहरु 

प्रकोप मुख्य समािानका उपायहरु  सहायक समािानका उपायहरु ल्जभमेिारी 
बाढी/डजबान/ 
नदी कट्टान 

▪ तटिन्द्ध ममतु सम्भाि ि आिश्यकता अनजसाि  उर्ाई 
िढाउन े

▪ जोखिम क्षेत्रमा\ िस्ती विस्ताििाई ननरुशाहहत गने 

▪ बाढी/डजबान क्षेत्रमा अनजकज ि िेनत प्रोशाहन गने 

▪ तटिन्द्ध क्षेत्रमा िकृ्षािोपण 

▪ जोखिम संबेदनलशि भूउपयोग 
बनाउने ि कायनु्द्ियन गने 

▪ िािबकैया नदी तटीय क्षेत्रमा केिा 
िगायत/बगि िेनत प्रिद्ुधन 

▪ िामो समय डजबान पने िेनत भजमीमा 
उिज िगायत िेनत प्रिद्धुन 

▪ नगिपालिका 
▪ जनताको तट्बन्द्ध 

▪ कृवर् ज्ञान केन्द्र 

▪ डडलभजन िन कायिुय 

आगिागी ▪ घि/िस्तीिाई आगिागी उत्थानशीि बनाउन े

▪ िापिबाही ि अर्ेतानािाई कम गनकुो िार्ग सर्ेतना 
कायकु्रम संर्ािन गने 

▪ ििका छानाहरु भएका घिहरु 
विस्थापन गने 

▪ दाउिा, भजस, पिाि, गजईँठा विस्थापन 
गरि इिेतिोननक प्रविर्धहरुको प्रयोग 
गने 

▪ घिको िाइरिङ्गहरुिाई ब्यिजस्थत 
गने 

▪ नगिपालिका 
▪ पूिाुधाि विकास कायिुय 

▪ शहिी विकास तथा भिन ननमाुण 
विभाग 
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प्रकोप मुख्य समािानका उपायहरु  सहायक समािानका उपायहरु ल्जभमेिारी 
लशतिहि ▪ लशतिहि प्रनतिोधात्मक घि ब्यिस्थापन गने 

▪ लशतिहि अनजकज लित कृवर् अपनाउन े

▪ सहह समयमा सहह आकिन हजनज पने 

▪ न्द्यानो ित्ता/कपडाको तथा आगो 
/ न्द्यानो ब्यिस्थापन 

▪ हजस्सज िाग्नज अगाडड और्र्ध छने/ 
और्र्ध सहजलियतमा उपिब्ध गिाउनज 
पने 

▪ र्र्सो सहन सतन े जातका िािी 
(उिज, मकै) िगाउने  

▪ नगिपालिका 
▪ डडलभजन िन कायिुय 

▪ कृवर् ज्ञान केन्द्द 

▪  

गमीिहि ▪ हरित सहिको अिधािणमा सहिीकिण अगाडी बढ्न े

▪ गमीिहिको बेिामा व्यजततगत सजकता अपनाउने 
▪ योजना बनाई कायनु्द्ियन गने 

▪ सकभि बाहहि नननजस्कने, ननजस्कदा 
छाता सहहत ननजस्कन े

▪ िकृ्षािोपण 

▪ नगिपालिका 
▪ डडलभजन िन कायिुय 

▪ पूिाुधाि विकास कायिुय 

 

िडेिी ▪ लसरं्ाई प्रिधुन 

▪ उपर्ाि पद्धनतको विस्ताि 

▪ िकृ्षािोपण 

▪ सतही लसरं्ाई/भजलमगत लसरं्ाई/ 
िैकजल्पक लसरं्ाई 

▪ ज्ञान-सीप अलभिदृ्र्ध 

▪ और्र्ध उपर्ािको पहज ँर्मा बदृ्र्ध 

▪ नगि लसरं्ाई विभाग 

▪ कृवर् ननदेशनािय 

▪ जिश्रोत तथा लसर्ाई डडलभजन 

▪ भूलमगत जिश्रोत तथा लसर्ाई 
डडलभजन  

▪ डडलभजन िन कायिुय 
सपदुशं ▪ पालिका स्तिमा सपदंुश उपर्ाि केन्द्र स्थापना गनजपुने 

▪ सिसफाईमा ध्यान पजयाुउनज पने 

▪ जनर्ेतना फैिाउन ेकायकु्रम गनजपुने 

▪ प्रविर्ध-प्राविर्धक तथा और्र्धहरु 
उपिब्ध गिाउनज पने 

▪ नगिपालिका 
▪ स्िास््य ननदेशनािय 

▪ स्िास््य मन्द्त्रािय 
प्रदजर्ण ▪ उद्योग/किकाििानािाई प्रदजर्ण प्रनत उत्तिदानयत्ि 

बहन गने िाताििण लसजनुा गने 

▪ सडकको छेउछाउ िकृ्षािोपण गनजपुने 

▪ जनर्ेतना फैिाउन े

▪ उद्योग/किकाििानािाई  
स्िअनजगमन परिर्धमा ल्याउने 

▪ िाताििण बबभाग/िन तथा िाताििण 
मन्द्त्रािय 

▪ िन डडलभजन कायाुिय 

▪ नगिपालिका 
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प्रकोप मुख्य समािानका उपायहरु  सहायक समािानका उपायहरु ल्जभमेिारी 
▪ उद्योग/किकाििानािाई  सामाजजक 
ि िाताििणको उत्तिदानयत्ि बहन 
गिाउने 

दजघटुना ▪ सडक दजघटुनािाई कलम गने 

▪ बाढीको समयमा िोिामा पौडी िेल्न ननरे्र्धत गने 
▪ िाक्रफक ननयम कडाईका साथ िागज 
गनजपुने 

▪ सडकमा पशजपन्द्छीको आितजाित 
ननयन्द्त्रण गने 

▪ सजिक्षा ननकायहरु 

पशज घटना ▪ जनर्ेतना फैिाउन े

▪ उपर्ािको ब्यिस्था लमिाउने 
▪ िेबबजको सजई िगाउने 

▪ घजम्ती सेिा प्रदान गने 
▪ स्थानीय सिकाि 

▪ (पशज शािा, स्िास््य शािा) 
अननकाि ▪ पिम्पिागत अन्द्न भण्डािण गने पद्धतीिाई 

पूणसु्थापना गने 

▪ जनसंख्या ननयनत्रण गने  

▪ बेिोजगािी हटाउने 

▪ सीपमजिक तालिम हदन े

▪ हदगो िाहत कोर् स्थापना गने 

▪ परििाि ननयोजन गने 

▪ गरिबको िगीकिण गने 

▪ केन्द्रीय ि प्रदेश सिकाि 

▪ स्थानीय सिकाि (महहिा, 
बािबालिका तथा विकास शािा 

▪ विलभन्द्न गैि सिकािी संस्था 
र्टयाङ्ग ▪ व्यिजस्थत विधजतीकिण गने 

▪ ठजिा-ठजिा संिर्नाहरुमा अर्थङु्ग को व्यिस्था गने 
▪  

▪ केन्द्दीय सिकािको स्थानीय 
सिकाििाई ननदेशन हदनजपने 

▪ विधजत प्रार्धकिण 
महामािी ▪ व्यजततगत तथा सामजदानयक स्िास््य सम्बन्द्धी 

जनर्ेतना फैिाउन े

▪ शजद्ध िानेपानीको व्यिस्थापन गनजपुने 

▪ स्िास््य सम्बन्द्धी मापदण्ड पूण ु
रुपि ेपािना गनजपुने 

▪ नगिपालिका 
▪ विलभन्द्न सघं संस्थाहरु 

अलसना ▪ बािीनािीको बबमा गने 

▪ क्षनतपजनतकुो व्यिस्था 
▪  

▪ नगि- जजल्िा विपद् व्यिस्थापन 
सलमनत, प्रदेश सिकाि, केन्द्रीय 
सिकाि 

हािाहजिी ▪ हािाहजिी मैत्री भौनतक संिर्ना ननमाुण गने ▪  
▪ प्रदेश ि स्थानीय सिकाि 
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प्रकोप मुख्य समािानका उपायहरु  सहायक समािानका उपायहरु ल्जभमेिारी 
▪ िकृ्षािोपण गने 

▪ जनर्ेतना फैिाउन े
▪ विपद् व्यिस्थापन सलमनत 

भूकम्प ▪ भजकम्प प्रनतिोधात्मक भिनको ननमाुण गने 

▪ भिन ननमाुण ऐन िागू गने 
▪  

▪ नगिपालिका 
▪ योजना शािा 
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खण्ड ३: स्थानीय विपद् तथा जलिायु उत्थानशील गनतबबर्िहरु 

समजदायको संकटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्णिाट आएका सूर्नाहरुको आधािमा भािी हदनमा 
हजनसतन ेविपद्को सही विश्िेर्ण गिी त्यसको क्षनत न्द्यूननकिणको प्रयास स्िरुप विस्ततृ काय ु
योजना ननमाुण गरिएको छ । यो काय ुयोजनािे विपद् व्यिस्थापन कायमुा यस पालिका तथा 
अन्द्य संघ संस्थाहरुको स्रोतसाधनको उच्र्तम प्रयोग हजने अपेक्षा िाखिएको छ । मजिभजत रूपमा 
मानि संसाधन तथा संस्थागत बबकास, भौनतक पजिाुधाि, प्राकृनतक श्रोत संिक्षण, जजबबकोपाजनु 
सजधाि, नीनतगत क्षेत्रमा गनजपुने कायहुरु, विपद् जोखिम ब्यिस्थापन तथा अनजकज िन गने जस्ता 
प्रमजि क्रक्रयाकिापिाई विकासका योजनासंग मजिप्रिाहीकिण गरिनेछ भन्द्ने आधािमा स्थानीय 
समस्या समाधान गने क्रक्रयाकिापिाई प्राथलमकतामा िाखि व्यिस्थापनको योजना ननधाुिण 
गरिएको छ । 

3.1 विपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा पिूचतयारी, रोकथाम, अल्ल्पकरण र अनुकूलनका योजनाहरु 

विपद्को संङ्कटासन्द्नता, क्षमता ि जोखिम बबश्िेर्णबाट प्राप्त परिणाम बमोजजम अत्यार्धक 
जोखिम िहेका क्षेत्रमा जोखिम न्द्यूननकिणका िार्ग गनजपुन े क्रक्रयाकिापिाई ननम्न अनजसाि 
बबभाजन गरि ननधाुिण गरिएको छ । 

3.1.1 नीनतगत व्यिस्था तथा ननणचय 

नगिपालिका तथा िडािे विपद् जोखिम ब्यिस्थापनका कायिुाई प्रभािकािी रूपमा कायाुन्द्ियन 
गन ु जजम्मेिािी सहहत पालिका स्तिीय नगि विपद् व्यिस्थापन सलमनत तथा िडा विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत गठन गरिसकेको छ । साथै विपद् पूितुयािी तथा प्रनतकायकुो कामिाई 
प्रभािकािी िनाउनको िार्ग विजन्द्न पांर् कायुदिहरु, िोज तथा उद्धाि कायदुि, स्िास््य, प्राथलमक 
उपर्ाि तथा सिसफाई कायदुि, िाहत व्यिस्थापन तथा पजनः स्थापना कायदुि, पूिसुूर्ना कायदुि, 

िैङ्गीक समानता तथा सामाजजक समािेसीकिण कायदुि गठन भएको छ । आिश्यक पिेमा 
कायदुिहरु िनाउन ेतथा थपघट गन ुसक्रकने छ (अनजसजर्ी २) । त्यसैगिी प्रर्लित कानजनबमोजजम 
आिश्यक नीनतगत ननणयु समेत गिी पालिका स्तिमा स्थानीय विपद् ब्यिस्थान कोर् िडा 
भएको छ । साथै आिश्यकता अनजसाि अन्द्य नीनतगत ननणयु तथा कायहुरू ननधाुिण गिी 
कायाुन्द्ियनमा ल्याईने छ । विपद् व्यिस्थापन कायिुाई प्रभािकािी ि विकेजन्द्रकृत गन ुअन्द्य 
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पांर् िटा िडमहरुमा िडा स्तिमा समेत विपद् व्यिस्थाप सलमनत गठन गिी परिर्ािन गनजपुनेछ 
। 

3.1.2 जनर्ेतना तथा षमता अलभिदृ्र्ि 

नगिपालिकाको विलभन्द्न िडाहरुमा गरिएको संकटासन्द्नता तथा क्षमता बबश्िेर्णिे समजदाय 
स्तिमा विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण, ब्िस्थापन तथा जििायज उत्थानलशितामा िास ैजनरे्तना 
नभएको पाईयो । त्यसैिे नगिपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा विपद् प्रनतको ज्ञानमा थप जोड हदनजपने 
आिश्यकता देखिन्द्छ । जोखिम व्यिस्थापनमा समजदायको सजगता अलभिदृ्र्ध गन ु ननम्न 
अनजसािको जनरे्तना ि क्षमता अलभिदृ्र्धका कायिुाई कायाुन्द्ियन गने गरि योजनामा समाबेश 
गरिएको छ । 
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तालिका 20: जनरे्तना तथा क्षमता अलभिदृ्र्ध कायकु्रमहरु 

प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

1 समस्या: विपद् तथा जोखखम व्यिस्थापन सभबल्न्ि षमता र जनरे्तनाको कमी 

१.१ विपद् पूि ुतयािी तथा प्रनतकायकुो 
कामिाई प्रभािकािी िनाउनको िार्ग 
विलभन्द्न पांर् कायु कायदुिहरुको 
क्षमता अलभबदृ्र्ध गने 

५ िटा २० १००  १००  
 

विपत 
सलमनत 

  १ 

१.२ विद्यािय तथा मदिसा ECO-Club 

गठन गरि विपद् व्यिस्थापनको 
क्षमता बदृ्र्ध गन े 

  ि.स ५०० ४०० १००  विपत 
सलमनत 

MoSD  MoFE २ 

१.३ ECO-Club िाई परिर्ािन गरि 

विद्याियहरुमा सरे्तना कायुक्रमहरु 
संर्ािन गने 

३० िटा १० ३०० २०० १०० RDC, 

Nepal 
िातािािण/ 
लशक्षा 
शािा 

   

१.४ स्थानीय एफ.एम िेडडयो, पबत्रका तथा 
टेलिलभजनबाट विपद्को सम्भावित 
समयभन्द्दा अनघ देखि जनरे्तनाका 
िार्ग सन्द्देशहरु प्रसािण तथा 
प्रकाशन गन े। 

१५ पटक १० १५०  १५०  सूर्ना 
शािा 

  ५ 

१.५ विपद् जोखिम न्द्यूननकिण तथा 
व्यिस्थापन सम्िजन्द्ध जनरे्तना 
मूिक माईक्रकङ, सडक नाटक, 

१५ पटक १० १५०  १५०  सूर्ना 
शािा 

  ५ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

लभत्तेिेिन जस्ता कायकु्रम संर्ािन 
गने  

१.६ समजदाय स्तिमा विपद् ब्यबस्थापन, 

िोज तथा उद्धाि ि प्राथलमक 
उपर्ाि सम्बजन्द्ध प्रलशक्षण तथा 
सामाग्री सहयोग 

९ िटा ३०० २७०० १८०० ९००  विपत 
सलमनत 

MoSD    

१.७ विपद् जोखिम व्यिस्थापनिाई 
पाठ्यक्रममा मजिप्रिाहीकिण गने 

१  ि.स १००  १०० NGO/ 

INGO 
लशक्षा 
शािा 

  २ 

१.८ स्थानीय ज्ञान ि लशपिाई 
दस्तािेजीकिण गन ेि विस्ताि गन े 

१ िटा ३०० ३००  ३००  सूर्ना 
शािा 

  १ 

2 स्थानीय समुदायलाई विपद् तथा जोखखम व्यिस्थापन सभबल्न्ि पुिच सूर्ना प्रणालीसंग पहुर्को कलम 

२.१ जि तथा मौसम विज्ञान विभाग 

प्रकोप पजि ुसूर्ना प्रणािीसंग पहजँर् 
स्थावपत गरि डडजजटि सूर्ना प्रभाि 
गने 

१ िटा १५० १५०  १५० NGO/ 

INGO 

  MoEWRI २ 

२.२ स्थानीय विपद् पोटुि स्थावपत गरि 
त्यसिाई िाजष्िय तथा पदेलशक विपद् 
प्रोटिसँग जोड्ने 

१ िटा २०० २००  २०० NGO/ 

INGO 

  MoHA २ 

2.3 कृवर् अभ्यासहरूमा मौसम 
जानकािीको प्रयोगमा क्षमता ननमाुण 

१ िटा २०० २००  २०० NGO/ 

INGO 

  NARC/ 
MoALD 

२ 

३ समस्या: स्थानीयहरुलाई जलिायु पररितचन र अनुकुलन सभिल्न्ि जनर्ेतनाको कलम 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

३.१ कृवर् पाठशािा माफुत 
क्रकसानहरूिाई जििायज 
उत्थानशीि कृवर्मा सक्षम 
बनाउने 

९ िटा ३०० २७०० २१०० ६०० NGO/ 

INGO 

 MoLMAC  ५ 

३.२ जििायज-उत्थानशीि भूलम प्रयोग 
अभ्यासहरू अपनाउन ि िागू गन ु
क्रकसानहरूिाई तालिम तथा 
उपकिण सहयोग गने  

४०० कृर्क ५ २००० १५०० ५०० NGO/ 

INGO 
कृवर् 
शािा 

MoLMAC 

ि MoITF 

MoALD 

ि MoFE 
५ 

नोट MoSD: सामाजजक विकास मन्द्त्रािय; MoFE-िन तथा िाताििण मन्द्त्रािय; MoEWRI-ऊजा,ु जिस्रोत तथा लसँर्ाइ मन्द्त्रािय; MoHA-गहृ मन्द्त्रािय; 

MoALD- कृवर् तथा पशजपन्द्छी विकास मन्द्त्रािय; MoFE-िन तथा िाताििण मन्द्त्रािय; MoLMAC- भूलम व्यिस्थापन, कृवर् ि सहकािी मन्द्त्रािय; MoITF-

उद्योग, पयटुन तथा िन मन्द्त्रािय  
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3.1.3 जोखखम न्यूनीकरण 

नगिपालिकालभत्र िहेका विपद् जन्द्य सङ्कटासन्द्नता तथा जोखिम कम गन ुगनज ुपने कायहुरुिाई जोखिम न्द्यूननकिणको योजना 
अन्र्तगत यसिी प्रस्तजत गरिएको छ। 

तालिका 21: जोखिम न्द्यूनीकिणका कायकु्रमहरु 

प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

1 समस्या: िाढी, कट्टान र डुिानको कारण िासस्थानको षनत, खेनतिाली नस्ट तथा पशुपंषीको षनत हुने 

१.१ जोखिम संबेदनलशि 
भूउपयोग बनाउने ि 
कायनु्द्ियन गने 

१ िटा १२०० १२००  १२००  
 

विपत 
सलमनत 

  १ 

१.२ जोखिम संबेदनलशि 
भूउपयोगिे ननदेलशत गिेको 
भिन ननमाुण मापदण्ड 
बनाउने ि कायनु्द्ियन गने 

१ िटा २०० २००  २००  
 

विपत 
सलमनत 

  १ 

१.३ नदी उकाश क्षेत्रहरुमा िस्ती 
विस्ताििाई नजरुसाहहत गने 

५ िस्ती २० १०० ५० ५० RDC, 

Nepal 
िातािािण/ 
लशक्षा 
शािा 

   



54 

 

प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

१.४ तटिन्द्ध, तािजािी, िकृ्षािोपण, 

िाँधको उर्ाई िढाउने 

१००० लम ३० ३०००० २५००० ५०००   MoPID PCTMCDB/ 

MoFE ि 
DWRI/ 

MoEWRI 

५ 

१.५ पानी/ढि उर्र्त ननकाशको 
प्रबन्द्ध गने 

  ि.स १५००० १०००० ५०००   MoPID DUDBC/ 
MoUD 

५ 

१.६ डजिान सहने िािी प्रिधुन 
कायकु्रम गने 

१५० हे ५ ७५०  ७५० NGO/ 

INGO 
कृवर् शािा कृवर् ज्ञान 

केन्द्र 

 ५ 

१.७ पानी ननकास कम्जोि भएको 
िेतमा मच्यापिन प्रबधुन 

२० िटा १०० २००० १००० १०००  कृवर् शािा कृवर् ज्ञान 
केन्द्र 

 ५ 

२ समस्या: घर आगलागी भइ िन-जनको षनेत 
२.१ अनजदानमा आधारित फज स 

छानो विस्तापन गने 
२००० घिधजिी ६० १२०००० १२००००   भौनतक 

ननमाुण 
शािा 

 MoUD ५ 

२.२ दाउिा, भजस, पिाि, गजईँठा 
क्रमश विस्थापन गरि 
इिेतिोननक प्रविर्धहरुको 
प्रयोग गने 

३६०० घिधजिी २ ७२०० ६००० १२००  िाताििण 
शािा 

MoDWED  ५ 

२.३ िाना पकाउने ग्याँस 
लसलिन्द्डि ननयलमत 
अनजगमन हजनज पने 

१० पटक १० १००  १००  बजाि 
अनजगमन 

  ५ 



55 

 

प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

३ समस्या: अत्यार्िक जाडोको कारण सकंटासन्न माननसको समुहलाई तथा पशुर्ौपायाको षनत 
३.१ जनर्ेतना जगाउने, न्द्यानो 

घि ननमाुण अलभयान 
५ िटा ३०० १५०० १२०० ३०० NGO/ 

INGO 

 MoPID  ५ 

३.२ अनत बबपन्द्न िा/ि 
लसमान्द्तकृत घिधजिीिाई 
दाउिा वितिण 

२५०० घिधजिी १ २५००  ५०० NGO/ 

INGO 
िाताििण 
शािा 

  िावर्कु 
५00 
घिधजिी 

३.३ कृवर् बबमाको िार्ग 
प्रोशाहन गने ि समन्द्नय 
गरिहदने 

  ि.स २००  २०० बैंक कृवर् 
शािा 

 MoALD १ 

४ समस्या: गलमच लहरले जनजीविका र खेनत प्रणालीमा प्रनतकुल असर  
४.१ हरित सहिको योजना बनाई 

कायनु्द्ियन गने 
१ िटा १००० १००० १०००    MoPID  ५ 

४.२ हरित अलभयान (िकृ्षािोपण-
बंश/फिफज ि/ननम 
/अशोक/बि/वपपि) 

९००० बबरुिा ०.५ ४५०० ४००० ५००  िाताििण 
शािा 

DFO  ५ 

५ समस्या: खडेरीको कारण बालीनाली नास हुने तथा महामारी र आगलागीको सभभािना 
५.१ कज िो तथा नहि ममतु   ि.स ५०००० ४०००० १००००   MoPID MoEWRI ५ 

५.२ डडप िोरिङ  ७० िटा ५०० ३५००० ३०००० ५०००  लसर्ाई MoPID MoEWRI ५ 

५.3 बैकजल्पक लसर्ाई प्रबधुन 
गने  

१०० हे १० १००० ५०० ५०० NGO/ 

INGO 

कृवर् शािा MoLMAC MoALD ५ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

५.4 सजख्िा सहने िािका बािी 
तथा जातको प्रबधुन गने 

  ि स ५००  ५०० NGO/ 

INGO 
कृवर् शािा AGC  २ 

६ समस्या: सपचदंशले मानि ल्जबन र स्िास्थ्य असर 

६.१ घि िरिपिी झाडी सफाई 
तथा िाताििणीय  
सिसफाईमा अलभयान 
र्िाउने 

५ िटा १०० ५००  ५००  स्िस््य 
शािा 

  ५ 

७ समस्या: प्रदषुणले मानिीय स्िास्थ्य र िातािरणमा प्रनतकुल असर परेको 
७.१ उधोग स्िअनजगमन ि 

मूल्याङ्कन पद्धतीमा 
ल्याउने 

५ पटक १५० ७५० ७५०  ननजज क्षेत्र   DoE/ MoFE ५ 

७.२ उधोगिाई सामाजजक 
उत्तिदानयत्ि बहन गन ु
प्रोशाहहक गने 

२५ उधोग ५०० १२५०० १२५००  ननजज क्षेत्र    ५ 

७.३ नगिको ठोस-फोहि मैिािाई 
प्रिंग्गरिक ि गैि प्रिंग्गरिक 
संकिन ि ब्यिस्थापन गने 
गिाउने 

  ि.स\ ५००० ३००० २००० NGO/ 

INGO 

  MoUD ५ 

८ समस्या: बबलभन ्खालका दघुचटना िाट जन िनको षेनत 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

८.१ Traffic ननयमको पािना गने 
ि गनु िगाउने िाताििण 
लसजनुा गने 

  ि स १००  १०० सजिक्षा 
ननकायहरु 

   १ 

८.२ सडकमा जथाभािी पशज-
पन्द्छी छाड्निाई प्रनतबन्द्ध 
िगाउने 

  ि स १००  १०० सजिक्षा 
ननकायहरु 

नगि   १ 

९. समस्या: कुकुर र स्यालहरु बौलाएर माननसलाई टोक्ने र घोड गईल ेबाली/नालीमा षेनत 

९.१ सरे्तना कायकु्रम ५ िटा १०० ५००  ५००  स्िस्थय 
शािा 

  ५ 

९.२ नदी तटीय क्षेत्रमा घोड गाई 
आहाि प्रजानतको िकृ्षािोपण 

गने 

  ि.स २०० १०० १००  िाताििण 
शािा 

DFO/ 
MoITF 

 २ 

१० र्ट्याङिाट मानविय, भौनतक तथा प्राकृनतक षनत 

१०.१ अनजदानमा आधारित अर्थङु 
प्रणािीिाई अननिायु गने ि 
सािजुननक भिनहरुमा 
अर्थङु अननिाय ुगने 

  ि स ५०  ५०  पूिाुधाि 
शािा 

  १ 

 

११ महामारी (कोलभड, डेङ्क्गो , झाडापखाला, हैजा, आहद) को कारण जनिनको षनतहुनु 

११.१ व्यजततगत तथा सामजहहक 
स्िास््यको िािेमा जनरे्तना 
जगाउने 

  ि स १००  १००  स्िास््य 
शािा 

  १ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोर्ग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

११.२ टोि सिसफाई कायकु्रम 
संर्िान गने 

२६ टोि ५० १३००  १३०० NGO/ 

INGO 
िाताििण 
शािा 

  ५ 

१२ समस्या: अलसनाल ेिालीनाली र जन िनको षेनत 
१२.१ िािीनािी तथा पशज बबमा 

एिम िाहत कोर्को व्यिस्था 
गने 

  ि. स १००  १०० विपत 
सलमनत 

   २ 

१३ समस्या: हािाहुरीको कारण कच्र्ी संरर्नाहरु, विजुलीको पोलहरु, िगैर्ाहरु तथा अग्ला रुखहरु िाट मानविय, पशुर्ौपाय तथा भौनतक षनत 

१३.१ पतकी घि ननमाुण प्रोत्साहन 
गनजु 

  ि. स १००  १०० विपत 
सलमनत 

   १ 

१३.२ हािाहजिीिे कम क्षनत हजने 
िािका िािीनािी (दिहन 
िािी), रुि बबरुिा िगाउने 

  ि. स १०००  १००० नगि    ५ 

१३.३ हािाहजिीिाट बािीमा प्रभाि 
कम गन ेउर्र्त कृवर् िनको 
नजमाना परिक्षण गरि विस्ताि 
गने 

  ि. स १००० १०००    DFO/ 

MoITF ि 

MoLMAC 

 ३ 

नोट MoPID- भौतक पजिाुधाि विकास मन्द्त्रािय; PCTMCDB-िाष्िपनत र्जिे-तिाई-मधशे सम्रक्षण तथा विकास सलमनत; DFO-डडबबजन िन कायाुिय; MoFE-

िन तथा िाताििण मन्द्त्रािय; DWRI- जिस्रोत तथा लसँर्ाइ विभाग; MoEWRI-ऊजाु, जिस्रोत तथा लसँर्ाइ मन्द्त्रािय; DUDBC- शहिी विकास तथा 
भिन ननमाुण विभाग; MoUD- शहिी विकास मन्द्त्रािय;  MoLMAC- भूलम व्यिस्थापन, कृवर् ि सहकािी  मन्द्त्रािय; AGC-कृवर् ज्ञान केन्द्र; MoITF-उद्योग, 
पयटुन तथा िन मन्द्त्रािय; MoFE-िन तथा िाताििण मन्द्त्रािय;DFO-डडविजन िनकायाुिय; CBFM-सजमजहमा आधारित िन ब्यिस्थापन; MoDWED-

िानेपानी तथा उजाु विकास मन्द्त्रािय; DoE-िाताििण लभभाग 
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3.1.4 आपतकालीन पूिचतयारी 
नगिपालिकालभत्र कज नै पनन विपद्को घटना भएमा त्यसको सामना गन ुआिश्यक पने पूितुयािीका क्रक्रयाकिापिाई तिको ढाँर्ामा 
उल्िेि भए अनजसाि कायाुन्द्ियन गरिनेछ । जसमा, आपत्कािीन कोर्को स्थापना, िाद्य तथा गैििाद्य सामग्रीको बन्द्दोबस्त, 

आपत्कािीन आश्रयस्थिको पहहर्ान तथा व्यिस्था, प्राथलमक उपर्ाि सामग्री जस्ता क्रक्रयाकिापहरु समेहटएको छ । 

  



60 

 

तालिका 22: आपतकािीन पूितुयािीका कायकु्रमहरु 

प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

१ समस्या: आपत्कालीन विपद ब्यिस्थापन र्ुरुस्त-दरुुस्त नहुनु 

१.१ आपत्कािीन कोर्िाई क्रमश 
बढाउने 

१ िकम १०००० १००००  १००००  नगि    

१.२ िाहतको व्यिस्था गिी 
गोदाम घिमा तयािी िाख्न 

  ि स १००० ५०० ५०० NGO/ 

INGO 
नगि   २ 

१.३ अपाङ्गता भएका व्यजततहरु, 

िाििालिका गभिुती महहिा, 
बदृ्ध बदृ्धा तथा अन्द्य 
बबशेर् सहयोग आिश्यक 
व्यजततहरुको िार्ग आिश्यक 
सामग्रीहरु ि कायदुिका 

  ि.स १००० ५०० ५०० NGO/ 

INGO 
नगि MoSD  ३ 

१.४ स्ियंसेिकहरुिाई तयािीको 
अिस्थामा िाख्न 

  ि.स ५००  ५०० NGO/ 

INGO 
नगि   २ 

१.५ संञ्र्ािका सामग्रीहरु, 

स्िेर्िहरु तथा प्राथलमक 
उपार्ािका सामग्रीहरु तयािी 
अिस्थामा िाख्न े

  ि.स ५००  ५०० NGO/ 

INGO 
नगि   १ 

१.६ िोज तथा उद्धाि ि साथै 
िाहतिाई त्य प्रिक बनाउने 

  ि.स १००  १०० सजिक्षा 
ननकाय 

   १ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

२\ समस्या: िाढी, कट्टान र डुिानको भैसेदिुा/हसाच रहेको पुिच सूर्ना प्रणाली संर्ालन नरहेको  

२.१ जि तथा मौसम विज्ञान 
विभाग प्रकोप पजि ु सूर्ना 
प्रणािीिाई आिर्धक िाख्न ेि 
ितिाको सूर्ना मोबाइििाट 
संर्ाि गने 

  ि.स २००  २००  
 

विपत 
सलमनत 

  १ 

२.२ िोज तथा उद्धाि ि 
प्राथलमक उपर्ाि जानेका 
स्ियंसेिक तथा त्यसको 
िार्ग र्ाहहने अत्यािश्यक 
सामाग्रीहरु तयािी अिस्थामा 
िाख्ने 

  ि.स २००  २००  
 

विपत 
सलमनत 

  १ 

२.३ आपतकालिन आश्रय स्थि  
िनाउने, स्थानीय स्रोत 
साधनको प्रयोग गरि डजङगा, 
िाईफ ज्याकेट, स्टे«र्ि 
िनाउने सम्िजन्द्ध तालिम 
हदने, आिश्यक पौडीिाज 
तयाि गने 

  ि.स १००० ५०० ५०० RDC, 

Nepal 

   १ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

२.४ िाढी सम्िजन्द्ध घटना 
अभ्यास गन,े िाढी प्रभावित 
िडाहरुमा झटपट झोिा 
प्रिधनु 

गन ुप्रोत्साहहत गनु 

  ि.स ५००  ५००   DDRMC  २ 

२.५ उर्ोधािा तथा उर्ो भौनतक 
संिर्ना िनाउन प्रोत्साहहत 
गने 

९ िटा ५०० ४५०० ४०० ४०००   MoPID DUDBC/ 
MoUD 

३ 

३ समस्या: घर आगलागी भइ िन-जनको षनेत 

३.१ सजिक्षा ननकायिाई फायि 
फाइहटगं उपकिण प्रदान ि 
तालिम 

८ सेट २०० १६००  १६०० NGO/ 

INGO 
नगि   २ 

३.२ प्रत्येक िस्ती िरुण यन्द्त्र 
पजग्ने गरि बोटो र्ौडा गने 

  ि. स ५००० २००० ३०००  नगि MoPID  २ 

३.२ प्रत्येक सिकािी तथा 
सामजनयक भिनहरु ि 
बबद्याियहरुमा आगो 
ननभाउने यन्द्त्रहरु जडान गने 

१०० सेट १० १००० ५०० ५०० NGO/ 

INGO 
नगि   २ 

४ समस्या: प्रत्येक िषच जोस्तो आउने भएपनन शीत लहरको पुिच तयारी मजबुत छैन  
४.१ समन्द्िय ि सहकायमुा दाउिा 

संर्र्नत गने 
  ि.स ३०० १०० २०० NGO/ 

INGO 

 DFO  १ 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

४.२ अनत बबपन्द्न िा/ि 
लसमान्द्तकृत घिधजिीिाई  

इिेजतिक हीटि वितिण 

५०० घिधजिी १ ५००  ५०० NGO/ 

INGO 

 MoSD  २ 

५ समस्या: खडेरीको अनुकुलताको लार्ग कमजोर पुिचतयारी 
५.१ ननिन्द्ति बबउ बबजन उपिव्ध 

गनसुतने एग्रोभेट तथा 
सप्िायिहरुको पहहर्ान गने 
ि उननहरुको क्षमता 
अलभिदृ्र्ध गने 

  ि.स २०० १०० १००   MoLMAC  २ 

५.२ िोरिङ ि डडप िोरिङिाट पानी 
तान्द्नको िार्ग बबजजिीका 
पोिहरु जडान 

१०० िटा ५० ५००० ४००० १०००  लसर्ाई MoPID MoEWRI/ 

NEA 
५ 

६ समस्या: सपचदंशले मानि ल्जबन र स्िास्थ्य असर 

६.१ क्षेबत्रय ्सपदंुश उपर्ाि केन्द्र 
स्थापना 

१ िटा ५००० ५००० ५०००   स्िस््य 
शािा 

HD MoH ५ 

७. समस्या: कुकुर र स्यालहरु बौलाएर माननसलाई टोक्दाको औषर्ि/उपर्ार नहुनु 

७.१ िेविज और्र्ध उपर्ािको 
ब्यिस्था (भण्डािण) 

१ िटा ५० ५०  ५०  स्िस्थय 
शािा 

  १ 

८.  समस्या: संभावित अननकालको लार्ग कुनै पुिच तयारी नभएको 
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

८.१ पिम्पिागत अन्द्न भण्डािण 
गने पद्धतीिाई पूणसु्थापना 
गने 

१  ि.स २००० १००० १०००  नगि MoSD  ३ 

९ र्ट्याङिाट मानविय, भौनतक तथा प्राकृनतक षनत 

९.१ र्ट्याङिाट बच्नका िार्ग 
गरिने पिम्पिागत ज्ञानिाई 
पजनजाुगिण गने अलभयान 

  ि स ५०  ५०  पूिाुधाि 
शािा 

  २ 

१० महामारी (कोलभड, डेङ्क्गो , झाडापखाला, हैजा, आहद) को कारण जनिनको षनतहुनु 

१०.१ एकंग्की सेिा केन्द्र 
(Isolation centre) तयािी 
अिस्थामा िाख्न े

  ि स ९००  ९००  स्िास््य 
शािा 

  १ 

१०.२ िामािजट्टेको टोकाइबाट 
मिेरिया तथा 
इन्द्सेफ्िाइहटस,् डेङगज, काम 
ज्ििो फैलिन नहदन झजि 
वितिण कायकुा िार्ग 
झजिहरु तयािी अिस्थामा 
िाख्ने 

  ि स ५०  ५० NGO/ 

INGO 
स्िास््य 
शािा 

  १ 

नोट ▪ MoSD: सामाजजक विकास मन्द्त्रािय; DDRMC-जजल्िा विपद ब्यिस्थापन सलमनत; MoPID- भौतक पजिाुधाि विकास मन्द्त्रािय; DFO-डडबबजन िन 
कायाुिय; DWRI- जिस्रोत तथा लसँर्ाइ विभाग; MoEWRI-ऊजाु, जिस्रोत तथा लसँर्ाइ मन्द्त्रािय; MoLMAC- भूलम व्यिस्थापन, कृवर् ि सहकािी  
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प्राथलम 

कता 
क्रम 

 

व्यिस्थापनका 
कक्रयाकलाप 

पररमाण इकाई दर 

(हजार) 
स्रोतको व्यिस्था (हजार/०००) 
 

सभभावित 
सहयोग 
ननकाय 

ल्जमेिारी समय 
अिर्ि 
(िषच) 

जभमा 
बजेट 

बाह्य 

(सहयोगी 
आन्तररक  स्थानीय प्रदेश संघीय  

मन्द्त्रािय; AGC-कृवर् ज्ञान केन्द्र; HD- स्िास््य ननदेशनािय; MoH- स्िास््य मन्द्त्रािय; MoFE-िन तथा िाताििण मन्द्त्रािय; MoDWED-िानेपानी 
तथा उजाु विकास मन्द्त्रािय 

3.2 विपद्को समयका प्रनतकायचका कक्रयाकलापहरु 

नगिपालिकालभत्र कज नै पनन समयमा विपद् पिेमा प्रभावित तथा पीडडतको उद्धाि, जीिन िक्षा ि सम्पवत्त संिक्षणका िार्ग आपतकािीन 
समयमा गनज ुपने क्रक्रयाकिापिाई तिको ढाँर्ामा उल्िेि गरिएको छ । यसमा विशेर्गिी पूिसुूर्ना ि रे्तािनी प्रिाह गने हिाएकाको 
िोजी, पीडडतको उद्धाि, सजिक्षा ननकायमा ििि, आपत्कािीन बसोबास िाहत व्यिस्थापनका िार्ग गनज ुपने कायहुरु उल्िेि भएका 
छन।् 
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तालिका 23: विपद्को समयका प्रनतकायकुा कायकु्रमहरु 

 

क्र.म प्रमुख समस्या 
तथा जोखखम 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप मुख्य ल्जभमेिारी ;|f]tsf] Joj:yf  

cfGtl/s afXo  

-;xof]uL_ 

;do cjlw 

1 सूर्ना प्रिाहमा 
समस्या 
 

प्रकोपको पूि ुसूर्ना ि विपद्को सूर्ना 
सम्प्रेर्ण गनु स्थानीय तथा 
सामजदानयक विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतको बैठक बलस प्राप्त सूर्नाको 
आधािमा आपतकालिन ननणुयहरु गने 
तथा कायदुिहरु परिर्ािन गने 

पूि ुसूर्ना कायदुि, 

प्रभावित समजदायीक 
ि स्थानीय तथा िडा 
विपद् व्यिस्थापन 
सलमनत 

नगिपालिका, सजिक्षा 
ननकाय 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-५ घण्टा लभत्र 

2 समजदायमा उद्धाि 
तथा प्राथलमक 
उपर्ािको 
आिश्यकता 
 
 

बबलभन्द्न साधन तथा श्रोतको उपयोग 
गरि तालिम प्राप्त िोज तथा उद्धाि 
कायदुििे उद्धाि काय ुगन,े आिश्यक 
पिेमा सजिक्षा ननकाय तथा िेडक्रस िाई 
समेत अनजिोध गरि सामेि गन ेसाथै 
प्राथलमक उपर्ाि कायदुििे काय ु
संर्ािन गन े तथा घाईतेको अिस्था 
जहटि अिस्था छ भने अस्पताि 
पठाउने ब्यिस्था लमिाउने 

िोज तथा उद्धाि ि 
प्राथलमक उपर्ाि 
कायदुि 

नगिपालिका, सजिक्षा 
ननकाय 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

१ घण्टा लभत्र 

3 माननसहरुको िोजमा 
समस्या 
 

र्ोटपटक िागेका तथा हिाईिहेका 
माननसहरुको त्यांक अध्याबर्धक िाख्न े
तथा दजि्त सबेक्षण त्यांक संकिन  
गन 

समजदाय, सूर्ना तथा 
पजि ु रे्तािनी 
कायदुि, सबेक्षण 
टोिी गठन गरि 
परिर्ािन गन 

नगि स्िास््य ि प्रशासन 
शािा 

स्थानीय 
समजहहरु, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-२४ घण्टा लभत्र 
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क्र.म प्रमुख समस्या 
तथा जोखखम 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप मुख्य ल्जभमेिारी ;|f]tsf] Joj:yf  

cfGtl/s afXo  

-;xof]uL_ 

;do cjlw 

४ आन्द्तरिक बबस्थापन, 

िाद्यान्द्नको अभाि 

 

विपद् प्रभावित ि आन्द्तरिक 
बबस्थावपतका िार्ग  संर्ािन गन ेिा 
आधािभजत िाद्य सामाग्री तथा 
अस्थायी बसो बासको ब्यिस्था गन,े 

(स्थानीय व्यिस्थापन सलमनत 
आँपूmसंग भएको िाहत सामग्री 
परिर्ािन गन ेि अपजग श्रोतका िार्ग 
जजल्िा विपद् ब्यिस्थापन सलमनत तथा 
अन्द्य ननकायहरुिाई अनजिोध गन)े  

स्थानीय तथा िडा 
स्तरिय विपद्  

व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत ि प्रशासन शािा 

स्थानीय 
समजहहरु, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

२४ घण्टा -७ हदन लभत्र 

5 स्िास््य समस्या 
 

शजद्ध िाने पानीको व्यिस्था गन,े 

प्राथालमक उपर्ाि सलमनत परिर्ािन 
गने 

स्िास््य, प्राथलमक 
उपर्ाि तथा 
सिसफाई कायदुि 

नगि स्िास््य शािा स्थानीय 
समजहहरु, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-५ घण्टा लभत्र 

6 सत्य त्य सूर्नाको 
अभाि 

 

समजदायिाई सरे्त गिाउन जजल्िा 
विपद् ब्यिस्थापन सलमनत, बबलभन्द्न 
कायदुि, गैि सिकािी ननकायहरु, सञ्र्ाि 
माध्यम बाट सत्य त्य पजिसुूर्ना, 
आपतकािीन रे्तािनी, जोखिम घटेको 
िा बढेको भए गिेका उद्धाि प्रयासहरु 
ि अपनाउनज पन े सािधानीहरु तथा 
सािजुननक अवपिहरु आिश्यकता 
अनजसाि ननयमीत रुपमा प्रिाह गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत ि प्रशासन शािा 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-२४ घण्टा लभत्र 
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क्र.म प्रमुख समस्या 
तथा जोखखम 

व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप मुख्य ल्जभमेिारी ;|f]tsf] Joj:yf  

cfGtl/s afXo  

-;xof]uL_ 

;do cjlw 

7 प्रभावित नहजने 
परििाििे समेत 
िाहत माग गरि 
समस्या उत्पन्द्न गने 

प्रभावित परििािको दताु तथा 
िोजजकाय,ु प्रभावित परििाििाई 
पहहर्ान पत्र बबतिण ि त्याँक 
ब्यिस्थापन गने   

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत ि प्रशासन शािा 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

७ हदन देखि १ महहना 

8 सजिक्षाको अभाि  

 

सजिक्षा ननकायिाई परिर्ािन गने, 

सजिक्षा सलमनत गठन गन े 

जजल्िा विपद् 
ब्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत ि प्रशासन शािा 

सजिक्षा 
ननकाय, 
जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-५ घण्टा लभत्र 

9 आपतकालिन 
सामग्रीको अभाि हजने  

 

जजल्िा विपद् ब्यिस्थापन सलमनत 
अन्र्तगतको बबर्यगत सलमनतसंग 
समन्द्िय गरि अपजग स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत सामाग्री तथा श्रोत 
बबस्थावपत संख्याको आधािमा 
व्यस्थापन गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन  शािा 
ि जजल्िा सामान्द्य 
सलमनत. 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननयलमत 

10 िाहत वितिणको बेिा 
िैङ्क्रकक हहसंा, 
गजनासा तथा 

जजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमनत 
अन्र्तगतको बबर्यगत सलमनतसंग 
समन्द्िय गरि संकटासन्द्न बगकुो 

िैङगीक समानता 
तथा सामाजजक 

नगिपालिका स्थानीय 
समजहहरु, 
सिकािी तथा 

ननयलमत 
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बबिादहरु हजने तथा 
समाबेलशताको 
सजननश्र्तता नहजनज  

आिश्यकता अनजसाि ननणुय गरि 
कायाुन्द्ियन गने । िाहतको क्रक्रयाकिाप 
गदाु िैंर्गकता, अपाङगता, िाििालिका 
तथा जेष्ठ नागरिक हरुको 
समािेलशताको सजननजश्र्तता गने 

समािेसीकिण 
कायदुि 

गैिसिकािी 
ननकायहरु 

11 महामािी ननयन्द्त्रणका 
िार्ग पानी 
शजद्र्धकिण तथा 
फोहोि ब्यिस्थापन ि 
सिसफाईको कमी 
हजने 

स्िास््य संस्थाहरुसंगको समन्द्ियमा 
स्िास््य तथा सिसफाई कायदुििे 
जनरे्तनाका कायुहरु गने ि आिश्यक 
सामग्री उपिब्ध गिाउने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 
तथा बबर्यगत 
कायदुि, 

नगि स्िास््य शािा स्थानीय 
समजहहरु, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननयलमत 

12 सिकािी ननकायबाट 
हदईने आर्थकु 
सहयोग लिन 
समस्या 
 

शब ब्यिस्थापन तथा मतृक 
परििाििाई काजक्रकरियाका िार्ग 
आर्थकु सहयोग गन,े मतृक प्रमाण पत्र 
लिन सहयोग गन ेतथा िाज्यबाट पाउने 
अन्द्य सहयोगका िार्ग जजल्िा विपद् 
ब्यिस्थापन सलमनतिाई लसफारिस गन े 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 
तथा बबर्यगत 
कायदुि, 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन  शािा 
ि जजल्िा सामान्द्य 
सलमनत. 

जजल्िा विपत 
ब्यिस्थापन 
सलमनत, 
सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

०-१३ हदन 

13 त्यांक संकिन 
तथा आिश्यक थप 
िाहत समाग्रीको 
आंकिन गनु 
समस्या हजने  

बहजक्षेत्र प्रािजम्भक सबेक्षण गने 
बबर्यगत जनशजतत समाबेश गरिएको 
बबशेर् सलमनत गठन तथा परिर्ािन 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  
शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

२ हप्ता देखि १ महहना 
सम्म 
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14 मनोसामाजजक 
समस्या स्थानीय  

मनोसामाजजक पिामशकुो व्यिस्थापन 
गने 

विपद् व्यिस्थापन 
सलमनत तथा 
बबर्यगत कायदुि 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  
शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

१-२ महहना  

15 अस्थायी आश्रय 
स्थिमै िामो समय 
बस्ने  

 

मानविय सहायताको क्षेत्रमा कामगने 
सिकािी तथा गैिसिकािी ननकायहरु 
संग समन्द्िय गरि स्थायी िास 
स्थानमा फकाुउने क्रक्रयाकिापहरु गने 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 
तथा बबर्यगत 
कायदुि, 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  
शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

१-३ महहना  

 

3.3 विपद् पश्र्ातका कक्रयाकलापहरु 

विपद्ि पश्र्ात नगिपालिका तथा िडास्तिमा पूितुयािी तथा प्रनतकायकुो सलमक्षा, संकलित त्याङ्कको अद्यािर्धक, विपद् व्यिस्थापन 
योजना कायाुन्द्ियनको सलमक्षा नहजदा भविष्यमा हजनसतन ेसम्भाव्य जोखिमबाट समजदायमा नकािात्मक असिहरु पनु सतछ भन े
पजनःस्थापना तथा पजननुनमाुणका गनतविर्धहरु संर्ािनमा प्रनतकज ि असि पन ुजान्द्छ । तसथ,ु यसको समाधनको िार्ग विपद् पश्र्ात 
ननम्न बमोजजमको कृयकिाप गने योजना ननमाुण गरिएको छ । 
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तालिका 24: विपद् पश्र्ातका क्रक्रयाकिापहरु  

क्र.म व्यिस्थापनका कक्रयाकलाप मुख्य ल्जभमेिारी ;|f]tsf] Joj:yf ;do 

cjlw 
cfGtl/s afXo  

-;xof]uL_ 

1 नगिपालिका तथा िडा स्तिीय सलमक्षा बैठक  स्थानीय तथा िडा 
विपद् व्यिस्थापन 
सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

६ महहना 
लभत्र 

2 संकलित त्याङ्किाई अद्यािर्धक गने स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननिन्द्ति 

3 महामािी फैलिन नहदन समजदाय सिसफाई तथा 
अन्द्य आिश्यक काय ुगने 

स्िास््य र्ौकी, 
स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य/िाताििण  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननिन्द्ति 

4 पजनःस्थापना तथा पजननुनमाुणका गनतविर्धहरु 
सञ्र्ािन गने  

नगिपालिका ि अन्द्य 
सिकािी संस्था तथा 
गैसहरु 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/भौनतक ननमाुण शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननिन्द्ति 

5 जजविकोपाजनुका िार्ग आय आजनुका  

गनतविर्धहरु सञ्र्ािन गने  

नगिपालिका, ि 
गैससहरु 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/कृवर्  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननिन्द्ति 

6 विपद् पूितुयािी, िोकथाम, अल्पीकिणका 
गनतविर्धहरु िाई ननिन्द्ति रुपमा सञ्र्ािन 
गन,े साथै भत्केका संिर्नाहरु पजनः ननमाण ुि 
ममतु गन े 

नगिपालिका, गैससहरु 
ि िेडक्रस 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

ननिन्द्ति 
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7 विपद् जोखिम व्यिस्थापन योजनाको 
कायाुन्द्ियनको सलमक्षा तथा योजना 
पजनिाििोकन गन े 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत 

नगि विपत व्यिस्थापन 
सलमनत/प्रशासन/स्िास््य  शािा 

सिकािी तथा 
गैिसिकािी 
ननकायहरु 

िावर्कु 
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खण्ड ४: स्थानीय विपद् तथा जलिायु उत्थानशील योजनाको 
अनुगमन, मूल्याङ्क्कन तथा अध्यािर्िकता 

यो योजनाको अनजगमन, मूल्याङ्कन, अद्यािर्धक तथा परिमाजनु ननजश्र्त विर्ध ि समय अिर्धको 
अन्द्तिािमा गरिने छ । त्यस कायकुा िार्ग सलमनतिे स्थानीय स्तिका कायाुियहरूसँग समन्द्िय 
ि सहकाय ुगिी अनजगन तथा मूल्याङ्कनका लशद्धान्द्तहरूिाई अनजसिण गरि योजनाको ननयलमत 
अनजगमन तथा ननजश्र्त समयािर्धमा मूल्याङ्कन गनेछ । नगिपालिकामा िहेको स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनत अन्द्तगतु सजर्ना, समन्द्िय तथा पूिसुजर्ना उपसलमनतिे अनजगमन गने छ । 
यो योजनाको मूल्याङ्कन बावर्कु रूपमा नगिपालिका स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतको 
बैठक बसी गरिने छ । सो बैठकिे हालसि गिेको उपिब्धी, र्जनौनत तथा लसकाईको आधािमा 
आगामी हदनका िार्ग कायकु्रमहरु तय गने छ । यो योजनाको अद्यािर्धक तथा परिमाजनु 
प्रत्येक २ बर्मुा गरिने छ भने पजनिाििोकन तथा पजनिेिन प्रत्येक पाँर् बर्मुा गरिने छ । 
अद्यािर्धक तथा पजनिाििोकनका िार्ग विज्ञ तथा साझेदािको सहयोग लिईनेछ । अनजगमन, 

मूल्याङ्कन, अद्यािर्धक तथा परिमाजनुका कायहुरु ननम्नानजसाि गरिनेछ । 

4.1 स्थानीय विपद् तथा जलिायु उत्थानशील योजनाको अनुगमन, मूल्याङ्क्कन 

उपसलमनत गठन 

यो योजना कायाुन्द्ियनका िार्ग विलभन्द्न उपसलमनतहरु गठन गरिन ेछ । ती सलमनतहरुिे तोक्रकए 
बमोजजमको काय ुगने छन ् । यस नगिपालिका स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतमा िहने 
उपसलमनत, त्यसको संयोजक तथा सदस्यहरु अनजसूर्ी १ मा िाखिएको छ । ती उपसलमनतहरु 
मध्य सजर्ना, समन्द्िय तथा पूिसुजर्ना उपसलमनतिे योजनाको अनजगमन, मूल्याङ्कन, अद्यािर्धक 
तथा परिमाजनुको नेततृ्ि लिने छ । 
अनुगमन प्रकक्रया 
सहभार्गतामा आधारित अििोकन तथा समीक्षा बैठक गरि यो योजनाको अनजगमन गरिने छ 
। अनजगमनका िार्ग सजर्ना, समन्द्िय तथा पूिसुजर्ना उपसलमनतको बर्मुा कजम्तमा पनन ३ िटा 
बैठक बस्ने छ । योजनामा उजल्िखित कायकु्रमहरुको सजर्ी ि सजर्क बनाई अनजगमन गरि 
समजदायमा आधारित विपद् तथा जििायज उत्थानशीि सलमनतको बैठकमा प्रगनत प्रस्तजत गरिने 
छ । प्रगनत, समस्या तथा र्जनौनतको आधािमा नगिपालिकाको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनत िे आिश्यक ननणयु गने छ ।   
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मूल्याङ्क्कन  

नगिपालिका स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतिे बावर्कु रूपमा यो योजनाको मूल्याङ्कन 
गने छ । कायकु्रमको प्रगनत, र्जनौनत, समस्या, सान्र्दलभकता, कायकुज शिता, प्रभािकािीता, अपेक्षक्षत 
उपिब्धी हाँलसि, हदघकुालिन परिितनु जस्ता  विर्यमा छिफि गिी यो योजनाको मूल्याङ्कन 
हजने छ ।   

4.2 योजनाको अध्यािर्िकता 
योजनाको कायाुन्द्ियका क्रममा भएका पाठ लसकाइ, अनजभि ि र्जनौती सजधाि गनजपुने 
बबर्यबस्तजिाई समािेस गरि योजनािाई सहज ि प्रभािकािी बनाउनका व्यापक 
जनसहभार्गताका साथमा २÷२ बर्कुो अिर्धमा िा आिश्यकता अनजसाि प्रत्येक ५ बर्मुा 
परिमाजनु तथा पजनिेुिन गरिने छ ।    
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खण्ड ५: ननष्कषच 

5.1 ननष्कषच 
कटहरिया नगिपालिका मधेश प्रदेश अन्द्तिगत िहेको िौतहट जजल्िाको मध्य भागमा अिजस्थत 
भइ ४०.६९ िग ुक्रक. लम. क्षेत्रफिमा फैलिएको छ। यस नगिपालिकाको ५.४%,  ८३.०३% ि 
०.१% भूभाग क्रमश आिास क्षेत्र, भने उििु िेतीयोग्य जलमन ि िनजङ्गििे ओगटेको छ।यस 
नगिपालिका बहज-प्रकोपिे जोखिम यजतत छ ि स्थानीय सिकाििे विपद् जोखिम व्यिस्थापनमा 
थप जोड हदँदै िाहत ि प्रनतकाय ुभन्द्दा िोकथाम, अजल्पकिण, विपद् पूितुयािी ि  उत्थान्द्शीिमा 
प्रथालमकताका आधािमा अनघ बढ्नज पने आिश्यकता महसजस गरि “स्थानीय विपद् तथा जििायज 
उत्थानशीि योजना” ननमाुणको प्रयत्न गरिएको हो। 

नगि स्तिीय प्रकोप, संकटासन्द्नता ि क्षमता मूल्याङ्कन गोष्ठीिे कटहरिया नगिपालिका लभत्र 
१५ िटा प्रकोपहरु पहहर्ान गिेको छ ि प्रभािको आधािमा नतनीहरुको स्तिीकिण क्रमश: बाढी, 
आगो (घिेिज), र्र्सो/शीत िहि, गमी िहि, िडेिी, सपकुो टोकाइ, प्रदरू्ण, दजघटुना, पशज 
घटना, अननकाि, र्ट्टाङ, महामािी, अलसना, हािा/हजिी ि भूकम्प िहेको पाइएको छ। तथापी 
िडास्तिीय प्रथालमकिण केहह तिमार्थ देखिन्द्छ।यसरि पहहर्ान भएका प्रकोप ि नतनका कािणहरु 
तथा प्रभािहरु समेतिाई ध्यानमा िािी संकटासन्द्नता ि क्षमता विश्िेर्ण गरि समाधानका 
उपायहरु प्रस्ताप गरिएको छ। 
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अनुसूर्ीहरु 

स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि सलमनतको संिर्ना 

क्र  .सं.  प्रनतननर्ित्ि पद कैकफयत 

१ नगिपालिका प्रमजि  अध्यक्ष गाउँपालिका तथा 
नगिपालिकािे स्थानीय 
विपद् तथा जििायज 
उत्थानशीि सलमनतको 
संिर्नामा आिश्यकता 
अनजसाि परिमाजनु गनु 
सतनेछन ्। सलमनतका पदेन 
सदस्यबाहेक मनोननत 
सदस्यको पदािर्ध बढीमा 
दजई िर्कुो हजने व्यिस्था 
लमिाउनज पनेछ ।  

२ उप –प्रमजि   उपाध्यक्ष 

३ प्रमजि प्रशासकीय अर्धकृत  सदस्य 

४ िडाध्यक्षहरु सबै  सदस्य 

५ नगिपालिकािे तोकेको विर्यगत शािाका प्रमजिहरु  सदस्य 

६ स्थानीय तहमा िहेका सूिक्षा ननकायका प्रमजिहरु सदस्य 

७ स्थानीय नेपाि िेडक्रस सोसाइटीका प्रमजि सदस्य 

८ नगि कायपुालिकािे मनोननत गिेको स्थानीय 
गैिसिकािी संस्थाको तफुबाट – जना १ कजम्तमा 

३ महहिासहहत  जना सदस्य 

 

क्र . हकमा नम्बिको ८ सं  

महहिा, बाि तिि िा 
संजाि, िाििालिका, यजिा, 
लशक्षक तथा अपाङ्गता 
भएका व्यजततहरु, ज्येष्ठ 
नागरिक, ि दलितिाई 
प्राथलमकता हदनजपनेछ । 

९ स्थानीयस्तिमा उपिब्ध विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्धी 
विज्ञमध्ये नगिपालिकािे मनोनयन गिेका २ जना 

सदस्य 

१० स्थानीय उधोग बाखणज्य सँघको प्रमि तथा प्रनतननर्ध सदस्य 

११ नगिपालिकाको विपद् व्यिस्थापन शािाको प्रमजि  सदस्य सर्र्ि 

योजना तजजमुा तथा समन्द्िय सलमनतको संिर्ना 

क्र .
सं.  

प्रनतननर्ित्ि पद कैकफयत 

१ नगिपालिकाउपप्रमजि संयोजक सलमनतिे 
आिश्यकता 
अनजसाि 
सम्बजन्द्धत क्षेत्रका 
बबर्य विज्ञ िा 
बबर्यगत शािा 

२ प्रमजि प्रशासकीय अर्धकृत सदस्य 

३ बबर्यगत क्षेत्रहेने कायपुालिकाका सदस्यहरु सदस्य 

४ नगिपालिकाको विपद् जोखिम ब्यिस्थान हेने शािा िा महाशािा 
प्रमजि 

सदस्य 
सर्र्ि 
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महाशािा /कायाुि
य प्रमजििाई 
योजना तजजमुा 
कायमुा आमन्द्त्रण 
गन ुसक्रकन े।  

 

िडा विपद् तथा जििायज उत्थानशीि सलमनतको  संिर्ना 

क्र .
सं.  

प्रनतननर्ित्ि पद 

१ िडाको अध्यक्ष  अध्यक्ष 

२ िडा सदस्यहरु सदस्य 

३ विर्यगत शािाका प्रमजििा प्रनतननर्ध सदस्य 

४ िडामा िहेका सूिक्षा ननकायका प्रमजिहरु सदस्य 

५ स्थानीय नेपाि िेडक्रस सोसाइटीका, गैि सिकािी सँस्थाका तफुबाट एकजना महहिा 
सहहत २ प्रनतननर्ध 

सदस्य 

६ िडा सर्र्ि सदस्य 
सर्र्ि 

स्थानीय विपद् तथा जििायज उत्थानशीि सलमनत, योजना तजजमुा तथा समन्द्िय सलमनतसँग आिश्यक सहयोग 
तथा समन्द्ियका िार्ग तथा स्थानीय विपद् जोखिम व्यिस्थापनको प्रभािकािी कायाुन्द्ियनको िार्ग ननम्नअनजसाि 
उप–सलमनतहरु गरिएको छ तथापी स्थानीय अिश्यकतािाई दृजष्टगत गिी उप–सलमनतकाहरुको सङ्ख्या थपघट गनु 
सक्रकनेछ ।  

क्र .सं
. 

उप –ना सलमनतको म ध्यान हदनु पन ेकुरा पदािर्ि 

१ िातििण तथा विपद् ब्यिस्थापन उप 
सलमनत  

उप –र्यन सदस्य सलमनतको  गदाु 
उपिब्ध भएसम्म सम्बजन्द्धत 
विर्यमा ज्ञान भएका 
बािबालिका, महहिा, दलित, 
जनजानत, अपाङ्गता भएका तथा 
विपद्को उच्र् जोखिममा िहेका 
समजदायका प्रनतननधिाई 
प्राथलमकता हदनज पनेछ । 

पदेन सदस्यबाहेक अन्द्य 
सदस्यको कायकुाि पाँर् 
िर्कुो हजनेछ २ पूितुयािी तथा प्रनतकाय ुउप सलमनत 

३ अनजगमन तथा मूल्याङ्कन उपसलमनत 

४ िैङ्र्गक समानता तथा संिक्षण 
उपसलमनत 
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विपद् जोखिम न्द्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ अनजसाि स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतको काम, 
कतवु्य ि अर्धकाि देहाय बमोजजम हजनेछ ।  

▪ परिर्द्बाट स्िीकृत िाजष्िय नीनत तथा योजना एिम ् कायकुािी समसत ि प्रिेश विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीनत योजना ि कायकु्रम अनजरुप हजने गिी स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन योजना तजजमुा गिी कायाुन्द्ियन गने , 

▪ स्थानीय तहिाई विपद व्यिस्थापका िार्ग िजेट विननयोजन गन ुिगाउने,  

▪ सिकािी नीजज एिम ्गैसिकािी संस्था, स्थानीय स्िंसेिक, सामाजजक परिर्ालिका िगायत सम्बन्द्धीत सबै 
पक्षको समन्द्िय ि संिग्नतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काय ुगन ेगिाउने  

▪ स्थानीय तहका पदार्धकािी, कमरु्ािी, स्िंमसेिक, सामाजजक परिर्ालिका तथा समजदायिाई विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्द्ध प्रलशक्षण हदने व्यिस्था लमिाउने,  

▪ भौनतक संिर्ना ननमाुण गदाु भिनसंहहता िगायत अन्द्य स्िीकृत ननदेलशका िा मापदण्ड पािना गिाउने,  

▪ स्थानीय समजदायिाई विपद प्रनत जागरुक बनाउन विपदसंग सम्बन्द्धीत योजना तथा कायकु्रम तजजमुा गनु 
तथा विपदको घटना हजनासाथ प्रनतकायकुा िार्ग परिर्ालिका हजन िडा िा समजदायस्तिमा विपद् पूितुयािी 
तथा कप्रनतकाय ुसमनत गठन गने,  

▪ विपद् प्रनतकायकुा िार्ग आपत्कािीन नमूना अभ्यास गने, गिाउने,  

▪ विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धाि तथा िाहातको व्यिस्था गने,  

▪ विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्धमा सािजुननक संस्था तथा व्यिसानयक प्रनतष्ठानिे यस ऐन बमोजजम काय ुगिे 
नगिेको अनजगमन गने,  

▪ स्थानीय तहमा विपद् व्यिस्थापन सूर्ना प्रणिी तथा पूिरेु्तािनी प्रणिीको विकास ि संर्ािन गन,े 
गिाउने ,  

▪ स्थानीय स्तिमा आपतकािीन काय ुसंर्ािन केन्द्रको स्थापना ि संर्ािन गने  

▪ विपदमा पिी हिाएका विग्रेका िा नष्ट भएका कागजातको यक्रकन त्यङक अद्यािर्धक गिी िाख्न िगाउने,  

▪ विपद्बाट प्रभावित घिपरििािको पहहर्ान स्ति ननमाुिण तथा परिर्यपत्र वितिण गन,े गिाउने, 

▪ विपद्को समस्या प्रयोग गनु सक्रकन ेगिी िारुणयन्द्त्र िगायतका अन्द्य उपकािणहरु तयािी हाितमा िाख्न 
िगाउने,  

▪ कायकुािी सलमनत, प्रदेश विपद व्यिस्थापन सलमनत तथा जजल्िा विपद व्यिस्थापन सम्बन्द्धी अन्द्य काय ु
गन ेगिाउने ।  

▪ विपद व्यिस्थापन सम्बन्द्धमा तोक्रकए बमोजजमका अन्द्य काय ुगन ेगिाउने 
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िातििण तथा विपद् ब्यिस्थापन उप सलमनत 

विपद् पूिच विपद्को समय विपद् पश्र्ात ्

१. ब्यिस्थापन उप सलमनत  

पूिसुूर्ना तथा रे्तािनी प्रणािीबािे 
सञ्र्ाि माध्यम ि अन्द्य स्रोतबाट 

प्राप्त  सूर्ना प्राप्त गने 

विपद्को सूर्ना सबैभन्द्दा पहहिे िोज 
तथा उद्धाि कायदुििाई हदने 

क्षनत विश्िेर्ण कायदुिबाट भएको 
काय ुि क्षनतको अिस्थाको जानकािी 
लिने 

पूिरेु्तािनी प्रणािीको स्थापनाका 
िार्ग जजविस, गाविस, जि उत्पन्द्न 

प्रकोप ननयन्द्त्रण डडलभजन 
कायाुियसँग समन्द्िय गने 

यस्तो सूर्ना जजल्िा आप्तकािीन 
कायसुंर्ािन केन्द्र, स्थानीय प्रहिी, 
जजल्िा प्रहिी, शसस्त्र प्रहिी, नेपािी 
सेना, नेपाि िेडक्रस सोसाइटी, पालिका, 
जजसस ि जजल्िा दैिी प्रकोप उद्धाि 
सलमनतिाई उपिब्ध गिाएि सहयोग माग 
गने  

 विपद्पनछ उत्पन्द्न भएको थप 
सङ्कटासन्द्नता  ि जनजीिनमा पिेको 
असिको समीक्षा गन े

उपिब्ध पूिरेु्तािनी प्रणािीको 
सजिक्षा ि संिक्षण गने 

विपद्सम्बन्द्धी सम्पूण ुजानकािी जानकािी 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतमाफुत,् जजविस ि जजल्िा दैिी 
प्रकोप उद्धाि सलमनतिाई हदने 

जनजीिनमा पिेको असिअनजसाि 
पूितुयािीका कायिुाई ननिन्द्तिता हदने 
। 

विपद्सम्बन्द्धी काम गन ेिा अन्द्य 
सिोकाििािा ननकायमा विपद्बािे 
सही जानकािी हदने 

विपद्बािेको समार्ाि तथा सूर्ना 
सञ्र्ािमाध्यम िा पत्रकाििाई उपिब्ध 
गिाउने 

पजि ु सजर्ना प्रणालि संग सम्बजन्द्धत 
संिर्नागत पजजजमा भएको क्षनतको 
ममतु संभाि गने ि थप संिर्नाको 
आिश्यकता भएमा पहि गने । 

समजदायसँग ननयलमत छिफि गन े
ि स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतमा प्रनतिेदन ननयलमत रुपमा 
हदने 

 

स्थावपत संयन्द्त्रमा भएका कलम 
कमजोरिमा सजधाि ल्याउन पहि गने 
। 

सञ्र्ािमाध्यम, पत्रकाि महासङ्घ, 

स्थानीय पत्रकािसँग समन्द्िय गिी 
सूर्ना लिने ि हदने काम गने 

  

विपद् जोखिम व्यिस्थापनसम्बन्द्धी 
ज्ञानबद्र्धक सामग्रीको िोजी गिी 
समजदायमा उपिब्ध गिाउने  

  

आपत्कािीन समयमा र्ाहहने 
ननकायको फोनको सूर्ी तयाि गिी 
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समजदायका सबै सदस्यिाई उपिब्ध 
गिाउने 

जनरे्तना अलभिदृ्र्धका सामग्री 
जजल्िा ि केन्द्रबाट सङ्किन गिी 
जनरे्तना अलभयानमा हजने िर् ु
कटौती गने 

  

सूर्ना प्रबाह ि प्राजप्तको भिपदो 
संयन्द्त्रका िार्ग जजल्िा आपत्कालिन 
काय ुसञ्र्ािन केन्द्र, जि तथा 
मौसम बबभागका स्टेसनहरु, स्थानीय 
तहमा समजदाय आफैिे संर्ािन 
गिेका स्टेसनहरु विर्मा ननयलमत 
छिफि, बैठक, अनजगमन गने ि 

आिश्यकता अनजसाि सूर्ना आदान 
प्रदान संयन्द्त्रमा परिमाजनु गने । 

  

२ .प्रनतकायच उपसलमनत 

विपद्बाट विस्थावपतिाई िाख्नको 
िार्ग सजिक्षक्षत स्थानको पहहर्ान 
गने 

विपद् हजन ेमौसममा िोज तथा उद्धािको 
िार्ग तयािी अिस्थामा िहने  

उद्धाि गरिएका व्यजतत, 
धनसम्पवत्त, पशजधनको सरू्ी तयाि 
गिी मूि सलमनतिाई हदन े

उद्धािका िार्ग आिश्यक पने 
सामग्रीको बन्द्दोिस्त गन ुस्थानीय 

प्रहिी, नेपािी सेना, जजल्िा दिी 
प्रकोप उद्धाि सलमनतसँग समन्द्िय 
गिी सहयोग माग गने 

सूर्ना तथा पूिरु्ेतािनी कायदुिको 
सूर्नाका आधािमा अनत जोखिममा िहेका 
परििाििाई सजिक्षक्षत स्थानमा िजैान े

विपद्मा पिेि हिाएका िा मतृ्यज भएका 
माननस ि घिपािजिा पशजको सूर्ी तयाि 
गिी मूि सलमनतमाफुत सजिक्षा ननकाय 
ि गाविसिाई उपिब्ध गिाउन े

उद्धािका िार्ग नेपाि िेडक्रस 
सोसाइटीसँग समन्द्िय गने 

त्यस्ता परििािको महत्िपूण ुसम्पवत्त ि 
पशजधनको िक्षा तथा उद्धाि गने 

उद्धाि समाग्री पजनः यथास्थानमा िाख्ने 

बाढी ि पहहिोको समयमा उद्धाि 
गन ुसतन ेसमजदायका सदस्यको 
पहहर्ान गिी उनीहरूको सम्पकु 
नम्बि अध्यािर्धक िाख्ने 

समजदायमा िहेका महहिा, अपाङ्ग, 
बूढाबूढी, गभिुती तथा सजत्केिी महहिाको 
सूर्ी तयाि गिी मूि सलमनतिाई हदने ि 
सहयोगको प्राथलमक सूर्ीमा िाख्न आग्रह 
गने 

विपद्पनछ फोहोिमैिा व्यिस्थापनका 
काय ुगन े

उद्धािकमीका िार्ग तालिमको 
व्यिस्था गन ुगैसस, नेपाि िेडक्रस, 

प्रहिी ि सेनासँग समन्द्िय गने   

घाइतेको तत्काि उपर्ाि गन ु उद्धाि 
कायदुिसँगै विपद् प्रभावित के्षत्रमा जान े

विस्थावपत बसेको स्थानमा 
सिसफाइका कायिुाई ननयलमत रूपमा 
सञ्र्ािन गन े
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समजदायस्तिबाट उपिब्ध हजने िाहत 
सामग्री सङ्किन ि भण्डािणको 
व्यिस्था गने 

घाइतेको प्राथलमक उपर्ाि गिी आिश्यक 
पिेमा स्िास््यसंस्थामा पठाउन 

महामािीजन्द्य िोगहरूको ननयलमत 
ननगिानी गन े ि सम्बजन्द्धत 
ननकायिाई जानकािी हदन े

सामजदानयक विपद् व्यिस्थापन 
कोर्को स्थापना गने 

 

स्िास््य, सिसफाइ ि 
जनस्िास्थयसम्बन्द्धी जनर्तेना 
अलभिदृ्र्ध गने 

िाहत सामग्री प्रयोग नभएमा त्यस्तो 
सामग्री ननयमानजसाि बबक्री गिी प्राप्त 
िकम कोर्मा जम्मा गन े

  

विपद्को समयमा घाइतेको उपर्ािको 
िार्ग प्राथलमक उपर्ाि सामग्रीको 
व्यिस्था गने 

  

विपद् नभएमा प्राथलमक उपर्ाि 
सामग्रीको समय बाँकी िहँदै प्रयोग 
गिी पजनः नयाँ सामग्री तयािी 
अिस्थामा िाख्न े

  

स्थानीय स्िास््य र्ौकीसँग समन्द्िय 
गिी आिश्यक सामग्री माग गने 

  

स्थानीय तहमा एमबजिेन्द्स उपिब्ध 
भएमा सोको ममतुसम्भाि गिी 
दजरुस्त िाख्न ेव्यिस्था लमिाउने   

  

स्िास््य ि सिसफाइसम्बन्द्धी 
जनरे्तना अलभिदृ्र्ध गिी विपद् 
पहहिे ि पनछ हजन सतन ेमहामािी 
तथा जनस्िास््यसम्बन्द्धी 
समस्याबािेमा जनरे्तना अलभिदृ्र्ध 

गने 

  

जनरे्तना अलभिदृ्र्धको िार्ग 
जजल्िा जनस्िास््य कायाुिय ि 
अन्द्य स्िास््यसंस्थासँग सहयोग 
माग गन े 

  

स्ियंसेिकहरूिाई विपद् ि 
महामािीबािे अलभमजिीकिण गने 

  

३ .मूल्याङ्क्कन उपसलमनत 
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पूण ुरूपमा विस्थावपत हजने 
परििाििाई बसोबासको व्यिस्थाका 
िार्ग सािजुननक जग्गाको पहहर्ान 
गिी त्यस्तो जग्गा उपयोग गन ु
नगिपालिका ि गाउँपालिकामाफुत ्
सम्बजन्द्धत ननकायसँग अनजमनत 
लिने प्रक्रक्रया अनघ बढाउने 

सही समयमा काययुोजनाअनजसाि िाहत 
व्यिस्थापन गन े

विस्थावपत भएि पजनःस्थापन हजन 
नसकेका परििाििाई सजिक्षक्षत स्थानमा 
बसोबासको व्यिस्थाका िार्ग पहि 
तथा पैििी गन े

विस्थावपतिाई सजिक्षक्षत िाख्ने 
स्थानको िार्ग उद्धाि कायदुिसँग 

समन्द्िय गिी सजिक्षक्षत स्थानको 
पहहर्ान गने 

जजल्िाबाट प्राप्त अनजदान िा िाहत 
वितिणमा जजल्िाको कायदुििाई सहयोग 
गने 

पजनःस्थापना हजन सतने परििािको घि 
ममतुसम्भािको िार्ग पहि गने ि 
सहयोगको िार्ग जजल्िा दैिी प्रकोप 
उद्धाि सलमनतिाई स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमनतमाफुत ् लसफारिस 
गिी पठाउन े

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतको ननदेशनमा आिश्यक काय ु
गने 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमनतसँग 
सहमनत लिएि अन्द्य आिश्यक काय ुगन े

क्षनतको विस्ततृ विश्िेर्णका िार्ग 
सङ्किन गने । 

विपदपूि ुनै जनधनको हजन सतन े
क्षनतको विििण सङ्किन गने । 

विपद्बाट भएको क्षनतको िेिाजोिा गिी 
आपत्कािीन सहयोगको आिश्यकता 
पहहर्ान गने 

गरिएको कामको सलमक्षा गिी कमी 
कमजोिीहरूिाई पत्ता िगाउने । 

सम्भाव्य क्षनत विश्िेर्ण नमजना 
फािाम तयाि गन े। 

उपिब्ध सूर्नाका आधािमा सहयोगका 
िार्ग स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलमनतमाफुत सम्बजन्द्धत ननकायिाई 
उपिब्ध गिाउने । 

 

क्षनत विश्िेर्ण स्ियंसेिकहरूिाई 
तालिम हदने ।  

  

क्षनत विश्िेर्ण स्ियंसेिकहरूिाई 
तयािी अिस्थामा िाख्न े। 

  

४. संरषण उपसलमनत 

मनोसामाजजक पिामशदुाताहरुको 
िेकड ुअद्यिर्धक गने ि तालिम 

संर्ािनको बन्द्दोिस्त लमिाउने 

विपद् प्रनतकायकुा दौिान हजन सतन े
भेदभाि, हहसंा, दजव्र्यिहाि आहद घटनाको 
अनजगमन ि पहहर्ान गन े

विपद्बाट प्रभावित व्यजतत, परििाि ि 
जोखिममा िहेका विलभन्द्न समूहमार्थ 
विपद्को समय िा विपद् पश्र्ात ्
उत्पन्द्न हहसंा, शोर्ण, दजव्र्यिहाि, 
भेदभाि एि ं हेिामा पिेका समहूिाई 
मानिीय मापदण्डका आधािमा संिक्षण 
प्रदान गनज ु



83 

 

विपद् तथा जििायज उत्थानशीि 
योजना तजजमुा तथा कायाुन्द्ियन 
तथा जनरे्तना अलभिदृ्र्ध ि अन्द्य 
क्षमता अलभिदृ्र्धका कायकु्रमहरुमा 
िैङ्क्रक समानता ि सामाजजक 
समोिेशीकिण  सजननजश्र्त गने 

घटना घटेको िा घट्न सतने अिस्थामा 
कानूनी सहयोग तथा पिामशमुाफुत ्
दोर्ीिाई काििाही गन ुसक्रकने व्यिस्था 
लमिाउन े

 

िैङ्र्गक समानता ि संिक्षण 
सम्बन्द्धी अलभमजिीकिण गने 

विपद् प्रभावितिाई आिश्यकता अनजसाि 
मनोपिामश ुहदने 

 

अपाङ्गता भएका व्यजततहरु, जेष्ठ 
नागरिक, महहिा, गभिुनत महहिा 
तथा िाििालिका मैत्री आश्रयस्थिको 
पहहर्ान ि ननमाुणमा विपद् तथा 
जििायज उत्थानशीि सलमनतिाई 
सहयोग गने 

हिाएका िा विछोडडएका परििािको िोजी 
ि पजनलमिुनको िार्ग सहजीकिण गने 

 

अपाङ्गता भएका व्यजततहरु, जेष्ठ 
नागरिक, महहिा, गभिुनत महहिा, 
दलित, जनजानत तथा 
िाििालिकािाई सजिक्षा सम्बन्द्धी 
पूिजुानकािी एिं अलभमजिीकिण गने 

िाहत वितिण गरिँदा िाहत सामग्रीहरु 
िििालिका, महहिा, गभिुनत तथा 
सजत्केिी महहिाका िार्ग विशेर् सामग्रीको 
व्यिस्था गन ु विपद् तथा जििायज 
उत्थानशीि समूहिाई आग्रह ि सहयोग 
गने 
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िाड ुस्तिीय संकटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्ण 

  
पालिका स्तिीय संकटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्ण ि योजना ननमाुण कायशुािा 

  
पालिका स्तिीय संकटासन्द्नता तथा क्षमता विश्िेर्णको नानतजा प्रस्तजतीकिण 
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