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;jf{lwsf/ M © मधुवन gu/kflnsf 

 

 

cfly{s ;xof]uM k|flS6sn PSzg / ;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| afFs]sf] 

;fem]bf/Ldf ;+rflnt g]kfn af9L pTyfgzLn kl/of]hgf  
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gu/ k|d'vHo' af6 s]xL zAb 

 

alb{of lhn\nfsf] k|d'v :yflgo txsf] ?kdf /x]sf] dw'jg gu/kflnsf ax'k|sf]ksf b[li6n] pRr hf]lvd ePsf] 

gu/kflnsf xf] . o; gu/kflnsfsf] ef}uf]lns cjl:ylt, w/ftlno :j?k, df6f], hnjfo' ljljwtf / 

;+j]bgzLntf g} k|sf]ksf d'Vo sf/0f x'G . ef}uf]lns cj:yf, k|fs[lts >f]t;fwgsf] plrt Joj:yfkgsf] cefj, 

cj}1flgs e"-pkof]u, c;'/lIft ;+/rgf lgd{f0f h:tf sf/0fn] ljleGg k|sf]kx? l;h{gf eO{/x]sf] 5 . ljutb]lv 

xfn;Ddsf] k|sf]ksf] Oltxf;nfO{ lgofn\bf o; dw'jg gu/kflnsf af9L, h+unL hgfj/sf] cft+s, cfunfuL, 

xfjfx'/L, dxfdf/L, lztnx/, cl;gf nufotsf ax'k|sf]ksf b[li6n] hf]lvdf /x]sf]   5 . 

ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkgsf] nflu sfg"gL tyf gLltut Joj:yfkgsf If]qdf g]kfn ;/sf/n] 

;dofg's"n kl/dfh{g ub{} ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg P]g @)&$ -k|yd ;+zf]wg @)&%_, :yfgLo 

;/sf/ ;~rfng P]g @)&$, ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkg lgodfjnL @)&^, ljkb\ hf]lvd 

Go"gLs/0f /fli6«o gLlt @)&% / ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /fli6«o /0fgLlts sfo{of]hgf ;Gf @)!* b]lv @)#) 

nufotsf sfg"gL tyf gLltut cfwf/ tof/ u/]sf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfg cg';f/  ;+3Lo zf;g  Joj:yfdf 

tLg txsf] ;/sf/sf] Joj:yf /x]sf] 5 / ;a} tLg} txsf ;/sf/n] cfkm\gf] gLlt lgod P]g sfg"g agfpg] 

Joj:yf ;+ljwfgn] u/]sf] 5 . :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ -g_ n] 

ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ leq ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL ;a} r/0fsf sfo{x¿ 

;dfj]z u/]sf] 5 . log} ;+j}wflgs / sfg"gL cfwf/x?df /x]/ dw'jg gu/kflnsfnfO{ ljkb\ hf]lvdaf6 ;'/lIft, 

hnjfo' cg's'lnt tyf pTyfgzLn gu/kflnsf lgd{f0f ug{] bL3{sfnLg ;f]r / nIosf ;fy} dw'jg 

gu/kflnsfsf] ljkb\ hf]lvdnfO{ bL3{sfnLg / of]hgfj4 tj/df Go"gLs/0f ug{ :yfgLo ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f 

/0fgLlts sfo{of]hgf ;Gf\ @)@@–@)#) tof/ ul/Psf] 5 . 

of] /0fgLlts sfo{of]hgf ;Gf\ @)@@ b]lv @)#) ;Ddsf] cjlwnfO{ nlIft u/L tof/ ul/Psf] 5 . o; of]hgf 

lgd{f0f ug{] qmddf ljleGg 5nkmn tyf e]nfdf ;lqmo ?kdf ;xefuL eO dxTjk'0f{ /fo ;'emfj ;lxt 

k[i7kf]if0f k|bfg ug{'x'g] ;Dk'0f{ hgk|ltlgwL, sd{rf/Lx?, ;'/Iff lgsfo, /]8qm; pkzfvf  / ;du| dw'jg 

gu/kflnsf :yfgLonfO{ ljif]z wGoafb 1fkg ub{5' . dw'jg gu/kflnsfsf] :yfgLo ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f 

/0fgLlts sfo{of]hgf @)@@–@)#) th{'df ug{ cfly{s tyf k|flalws ¿kdf  ;xof]u ug{] k|fS6Lsn PS;g 

g]kfn / l;P;l8cf/, afFs]nfO{ xflb{s s[t1tf JoQm ub{5' . o; of]hgfn] ;d]6]sf s[ofsnfkx?nfO{ ;dod} 

;+rfng u/L ;DkGg ug{ dw'jg gu/kflnsf k|ltj4  /xg] s'/f ;d]t hfgsf/L u/fpg rfxfG5' .  

 

t]h axfb'/ ef6 

gu/ k|d'v
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gu/ pkk|d'vHo' af6 s]xL zAb 

 

 

dw'jg gu/kflnsfsf ljleGg k|sf]ksf lx;fan] hf]lvddf /x]sf] 5,. h; dWo] hgfj/ cft+s / af9L d'Vo 

k|sf]ksf] ?kdf b]lvPsf] 5 eg] afnLdf ls/fsf] k|sf]k, v8]/L, ;8s b'3{6gf, xfjfx'/L, cfunfuL, lztnx/, 

r6\of+u, ;k{sf] b+z h:tf k|sf]kx? d'Vo ;d:ofsf] ?kdf /x]sf 5g\. ljleGg ;dodf af9Lsf sf/0f ;of}+ 

3/w'/L la:yflkt x'gsf ;fy} s/f]8f}+ ?k}ofF a/fa/sf] wgdfn tyf hUufhldg Iflt ePsf] 5 .  

dw'jg gu/kflnsfnfO{ ljkb\ hf]lvdaf6 ;'/lIft, hnjfo' cg's'lnt tyf pTyfgzLn gu/kflnsf lgd{f0f ug{] 

bL3{sfnLg ;f]r / nIosf ;fy} gu/kflnsfsf] ljkb\ hf]lvdnfO{ bL3{sfnLg / of]hgfj4 tj/df hf]lvd 

Go"gLs/0f ug{ :yfgLo ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /0fgLlts sfo{of]hgf -@)@@–@)#)_ tof/ ul/Psf] 5 . o; 

of]hgf tof/Lsf r/0fdf gu/ k|d'vHo", j8f cWoIfHo"x?, sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, j8f ;b:oHo"x?, 

gu/kflnsf tyf j8f sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?, ;'/Iff lgsfo, gu/kflnsf :t/sf ljleGg ;/f]sf/jfnf 

lgsfosf k|ltlgwLx?, :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?, j8\3/, ;dfh;]jL, lzIfs, a'l4hLlj, cfdf ;d"x, ;fd'bflos jg 

pkef]Qmf ;d"x, blnt, dlxnf, hghftL tyf hf]lvd If]qsf k|ltlgwL nufot ;/f]sf/jfnf cGo ;+3;+:yfx?sf] 

k|ToIf ;xeflutfTds k|ls|of4f/f of]hgf th{"df ul/Psf] 5 .  

o; of]hgf tof/Lsf qmddf cfjZos ;Nnfx tyf pTk|]/0ff ug'{x'g] gu/ k|d'vHo", ( j6} j8f cWoIfHo"x?, 

nufot ;Dk'0f{ sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, j8f ;b:oHo"x? nufot gu/kflnsfsf Kf|d'v k|zflso clws[tHo", 

ljkb Joj:yfkg zfvf k|d'v, of]hgf zfvf k|d'v nufot ;a} sd{rf/LHo"x?nfO{ wGojfb lbg rfxG5' . o; 

gu/kflnsfsf] :yfgLo ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /0fgLlts sfo{of]hgf -@)@@–@)#)_ of]hgf tof/Lsf qmddf 

cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u pknAw u/fpg' x'g] ;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| / k|flS6sn PSzgsf] 

;fem]bf/Ldf ;+rflnt g]kfn af9L pTyfgzLn kl/of]hgf nfO{ ljz]if cfef/ tyf wGojfb lbg rfxG5' . 

 

          

 

clgtf rf}w/L 

gu/ pkk|d'v 
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k|d'v k|zf;sLo clws[t af6 s]xL zAb 

 

ljkb\ hf]lvDfsf lx;fAn] g]kfn cToGt} ;Gs6f;Gg d'n'sdf k5{ . lakb\ hf]lvDfnfO{ ;Daf]wg ug{ g]kfnfn] 

/fli6«o tyf cGt/f:6[o ?kdf k|ltj2tf ug{] u/]sf] 5, ;fy} laleGg gLlt lgoDfx?s]f GfLd{f0f tyf sfo{Gjog ub{} 

cfO/x]sf] 5 . g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ df ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f tyf Joj:yfkgsf] ljifonfO{ ljleGg efu, 

wf/f / cg';"rLdf pn\n]v ul/Psf] 5 . o;}u/L, cGt/{fli6«o :t/df ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu ;]08fO{ 

sfo{9fFrf -;Gf @)!%–@)#)_, lbuf] ljsf;sf nIox¿, hnjfo' kl/jt{g ;DaGwL k]l/; ;Demf}tf, cfjlws 

of]hgf, gLlt tyf sfo{qmd nufotsf ;lGw ;Demf}tfnfO{ ;d]t cfTd;fy ub{} g]kfn ;/sf/n] ljBdfg ljkb\ 

hf]lvdsf] Go"gLs/0f tyf gofF hf]lvdsf] k|efjsf/L /f]syfd u/L ljkb\ hf]lvdaf6 ;'/lIft, cg's'lnt tyf 

pTyfgzLn /fi6«sf] lgd{f0f ug{ ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /fli6«o gLlt, @)&% / ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /fli6«o 

/0fgLlts sfo{of]hgf -;Gf @)!*–@)#)_ tof/ u/L nfu' u/]sf] 5 . 

g]kfnsf] ;+ljwfg cg';f/ ;+3Lo zf;g Joj:yfdf ePsf tLg} txsf ;/sf/n] cfkm\gf] gLlt lgod P]g sfg'g 

agfpg] Joj:yf 5 . log} ;+j}wflgs / sfg'gL cfwf/x?df /x]/ dw'jg gu/kflnsfnfO{ ljkb\ hf]lvdaf6 

;'/lIft, hnjfo' cg's'lnt tyf pTyfgzLn gu/kflnsf lgd{f0f ug{] bL3{sfnLg ;f]r / nIosf ;fy} 

gu/kflnsfsf] ljkb\ hf]lvdnfO{ bL3{sfnLg / of]hgfj4 tj/df Go"gLs/0f ug{ dw'jg gu/kflnsfsf] :yfgLo 

ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f /0fgLlts sfo{of]hgf -@)@@–@)#)_ tof/ ul/Psf] 5 . o; of]hgf th{'df ug{ cfly{s 

tyf k|flalws ¿kdf  ;xof]u ug{] of]hgf tof/Lsf qmddf cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u pknAw u/fpg' x'g] 

;fdflhs ljsf; tyf cg';Gwfg s]Gb| / k|flS6sn PSzgsf] ;fem]bf/Ldf ;+rflnt g]kfn af9L pTyfgzLn 

kl/of]hgf nfO{ ljz]if wGojfb lbg rfxG5' . 

cGtdf, o; of]hgfsf] k|efjsf/L sfof{Gjog k|lqmofdf g]t[Tj Pj+ :yfgLo >f]t ;fwg kl/rfng ug{ dw'jg 

gu/kflnsfsf ;b}j ;lqmo /xg] k|lta4tfsf ;fy} cfjZostf cg';f/ ;DalGwt ;a} ;/f]sf/jfnfx?sf] ljleGg 

>f]tx?sf] pknAwtf;Fu} cem ;lqmo ;xof]u tyf ;xsfo{sf] ck]Iff ub{5f}+ .  

 

 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

wd{/fh Gof}kfg] 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

 

विषय सूची 
अध्याय एक : पृष्ठभूमी ............................................................................................ 7 

१.१ विपद् जोखिमको रावरि य पररदृष्य ......................................................................... 7 

१.२ विपद् जोखिमको प्रादेविक पररदृष्य ..................................................................... 8 

१.३ विपद् जोखिमको वजल्ला पररदृष्य ........................................................................ 9 

१.४ विपद् जोखिमको स्थानीय  पररदृष्य ..................................................................... 9 

अध्यायः  दुई विपद् जोखिम नू्यनीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नीवतगत व्यिस्था ............................. 11 

२.१ अन्तराावरि य कायाढााँचा तथा रणनीवतहरु ................................................................. 11 

२.२ विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापनका लावग रावरि य कानून नीवत तथा कायायोजना ....... 12 

अध्याय तीन: विपद् जोखिम नू्यनीकरणका लावग स्थानीय रणनीवतक कायायोजना .......................... 21 

३.१ पररचय ..................................................................................................... 21 

३.२ मागादिाक वसद्धान्त ....................................................................................... 21 

३.३ दीर्ाकालीन सोच, अपेवित पररणाम, उदे्दश्य र लक्ष्य ..................................................22 

३.४. विपद् जोखिम नू्यनीकरण रणनीवतक कायायोजनाका लक्ष्य र सूचकहरु ........................... 23 

३.४ प्राथवमकता प्राप्त िेत्रहरू ................................................................................27 

अध्याय चार : विपद् जोखिम नू्यनीकरण रणनीवतक कायायोजनाका प्राथवमकता प्राप्त कायाहरु ......... 29 

४.१. प्राथवमकता प्राप्त १: विपद् जोखिम बारेको बुझाई अवभिृखद्ध .................................... 29 

४.१.१: मधुिन नगरपावलकाको बहुप्रकोपको अिस्था बमोवजम जोखिमको लेिाजोिा र अनुगमन . 29 

४.१.२ मधुिन नगरपावलकाको बहुप्रकोप जोखिम आाँकलनको लावग अन्तर वनकाय समन्वय .......... 33 

४.१.३ प्रभािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सूचना प्रिाह .................... 34 

४.१.४. विपद् जोखिम बारेको बुझाईका लावग िमता अवभिृखद्ध ......................................... 35 

४.२ प्राथवमकता प्राप्त िेत्र २: स्थानीय विपद् जोखिम िासकीय पद्धवतको सुदृढीकरण ............... 37 

४.२.१.कानूनी संस्थागत संरचनाहरूको स्थापना एिं सुदृढीकरण ........................................ 38 

४.२.२.कानूनी तथा वनयामक संरचना वनमााण प्राथवमकता ................................................ 39 

३. विपद् जोखिम सुिासनको लावग िमता अवभिृखद्ध र सहकाया ....................................... 44 

४.२.४ विपद् जोखिम नू्यनीकरणमा लैविक तथा सामावजक समािेिीताको सुवनवितता ............... 45 

४.३ प्राथवमकता प्राप्त िेत्र ३: विपद् जोखिम नू्यनीकरणका लावग उत्थानिीलता िृखद्ध गना बृहत्तर 

जोखिम जानकारीमा आधाररत वनजी तथा सािाजवनक लगानी प्रिधान..................................... 47 

४.३.१ उत्थानिीलता िृखद्धका लावग विकास कायामा लगानी प्रिधान  र मुलप्रिाहीकरण .............. 47 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

४.३.२. विपद् जोखिम नू्यनीकरणमा सािाजवनक लगानी िृखद्ध ........................................... 49 

४.३.३ विपद् जोखिम नू्यनीकरणको लावग वनजी िेत्रको सहभावगता र लगानी िृखद्ध .................. 50 

४.३.४ सामावजक सुरिा,बीमा तथा जोखिम वहसे्सदारी मार्ा त उत्थानिीलता िृखद्ध ..................... 51 

४.४ प्राथवमकता प्राप्त िेत्र ४ प्रभािकारी विपद् प्रवतकाया र पुनलााभ, पुनः  स्थापना तथा पुनः  वनमााणमा 

‘अझ राम्रो र बवलयो वनमााण” का लावग विपद् पूिातयारीको सुदृढीकरण ................................ 53 

४.४.१ प्रभािकारी विपद् प्रवतकायाका लावग विपद् पूिातयारीको सुदृढीकरण ............................ 53 

४.४.२ बहुप्रकोप पूिासूचना प्रणालीको विकास ............................................................ 55 

४.४.३ समुदायमा आधाररत विपद् जोखिम नु्यवनकरण प्रिधान ........................................... 57 

४.४.४.विपद् पूिातयारीको लावग संचार समन्व तथा सूचना समे्प्रषण प्रणालीको सुदृढीकरण ......... 58 

४.४.५ िोज तथा उद्धार िमताको विकास ............................................................... 60 

४.४.६ पुनलााभ, पुनः स्थापना र पुनवनामााणमा “अझ राम्रो र अझ बवलयो वनमााण” अिधारणा प्रिधान . 62 

अध्याय पााँच : रणनीवतक योजना कायाान्वयनको लावग वित्तीय ब्यिस्था .....................................65 

अध्याय छ : रणनीवतक काया योजनाको कायाान्वयन .......................................................... 66 

अध्याय सात : अनुगमन, मूल्याड्ढन र पुनरािलोकन ........................................................... 67 

सन्दभा सामग्री ..................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

अध्याय एक : पषृ्ठभूमी 

१.१ विपद् जोखिमको राष्ट्रिय पररदृरय 

भिरालो र कमजोर िौगोभलक संरचना, चलायमान िौगभििक अिस्था, बदभलदंो हािापानी  र मानिीय 
असािधानीका कारण नेपाल प्राकृतिक र गरै प्राकृतिक बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । 
विश्िव्यापी रुपमा िूकम्पीय जोखिमका दृष्ट्रिले नेपाल ११ औँ, जलिायु पररिििनका जोखिमको दृष्ट्रिले 
चौथो स्थानमा रहेको ( गहृ मन्त्रालय २०१५) छ । देशका धेरै ष्ट्जल्लाहरुमा हरेक िर्ि विभिन्त्न 
प्रकारका प्रकोपका घिनाहरु दोहोररइरहने गदिछन ्र ८० प्रतिशि िन्त्दा बढी जनसंख्या बाढी, पहहरो, 
हािाहुरी, अभसन, आगलागी, िूकम्प िथा हहमिाल विरफोिन जस्िा बहुप्रकोपहरुको जोखिममा रहेका 
छन ् । समग्र विपद्का हहसाबल े नेपाल २० औ ं विपद् संकिासन्त्न रारिको रुपमा सूचीकृि छ (गहृ 
मन्त्रालय २०१७)। 

सन ् १९७१ देखि २०१५ सम्मको िथ्याङ्ग अनुसार विपद्का कारण नेपालमा ४० हजार िन्त्दा धेरै 
मातनसको मतृ्यु िएको छ । बबभिन्त्न विपद्का कारण प्रतििर्ि औसिमा ९०० जनाको मतृ्यु हुनेगरेको, 
१ लाि ३२ हजार मातनसहरु प्रिाविि हुनेगरेको र ३० हजार घरहरुमा क्षति हुनेगरेको र सामान्त्य 
अिस्था कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशि विपद्को कारण नोक्सानी हुने गदिछ । नेपालमा िावर्िक 
कररब १० हजार सडक दघुििना हुने गरेका छन ् िने कररब १९०० व्यष्ट्क्िको मतृ्यु हुने र १३०० 
मातनसहरु घाइि े िथा अङ्गिङ्ग हुने पररदृरय पतछल्लो िथ्याङ्कल े देिाएको छ (विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कायियोजना २०१८–२०३० )।  

िूकम्प, बाढी, पहहरो, आगलागी, हािाहुरी, शीिलहर, महामारी, चट्याङ, डुङ्गा दघुििना जस्िा 
विपद्हरु नेपालमा हरेक िर्ि बारम्बार दोहोरररहने विपद्हरु हुन ् । पतछल्लो समय नेपालमा मानि 
सषृ्ट्जि विपद्का कारण मानिीय क्षति बढीरहेको छ । िासगरी सडक दघुििना, महामारी, आगलागी, 
सपिदंश जस्िा प्रकोपका कारण मानिीय िथा धनसम्पविको क्षति बढीरहेको छ । दैतनक १७ ििा सडक 
दघुििना हुने र दैतनक ५ जना िन्त्दा मातनसको मतृ्यु हुने गरेको छ (विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण राष्ट्रिय 
रणनीतिक कायियोजना २०१८–२०३०)।  

हहन्त्दकुुश हहमालय के्षरका ८ ििा देशहरुमध्ये बहुप्रकोपको जोखिमका कारण हुने मतृ्युदरमा नेपाल 
बंगलादेश पतछ दोश्रो स्थानमा रहेको छ । यस्िो अिस्थाका कारण पतन यहााँ क्षतिको मारा िदृ्धध हुदै 
गएको छ (इभसमोड २०१९)। 

िौगभििक रूपमा गतिशील पििि श्रृंिला, अष्ट्स्थर र अति भिरालो जभमन िथा कमजोर िौगोभलक 
बनाििका कारण मनसुनको समयमा देशिैरर विभिन्त्न प्रकारका िौगभििक िथा जलिायुजन्त्य प्रकोपहरू 
हुने गदिछन ्। कररब ८३ प्रतिशि नेपाल हहमाल िथा पहाडी िू–िागमा र १७ प्रतिशि समिल िराईमा 
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पछि । पहाडी िाग पहहरो र ि–ूक्षयको जोखिममा छ िने िराई र चुरे के्षर बाढी, िडेरी, आगलागी 
र महामारीको जोखिममा छन ्। हहमाली के्षरमा हहमपहहरो र हहमिाल विस्फोिनको ििरा छ । परैु 
नेपाली ि–ूिाग सक्रिय िकूम्पीय के्षरमा पने हुनाल ेपहाडी र हहमाली के्षरका बस्िीहरू उच्च िूकम्पीय 
जोखिममा छन ्। यी विपद् बाहेक देशमा अन्त्य मानि सषृ्ट्जि विपद्का घिनाहरू पतन हुने गरेका छन ्
(विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कायियोजना २०१८–२०३०)। 

१.२ विपद् जोखिमको प्रादेभशक पररदृरय 
लुष्ट्म्बनी प्रदेशमा १२ ष्ट्जल्लाहरु रहेका छन।् आधा ष्ट्जल्लाहरु पहाडी के्षरमा छन ्िने आधा ष्ट्जल्लाहरु 
िराईमा पदिछन ्। जसमध्ये निलपरासी (बदिघाि सुस्िा पष्ट्श्चम), रुपन्त्देही, कवपलिस्िु, दाङ, बााँके 
र बहदिया िराईमा पदिछन ्िने पाल्पा, अघाििााँची, गुल्मी, रुकुम (पिूी िाग), रोल्पा र प्युठान 
पहाडी िागमा अिष्ट्स्थि छन ्।  

यस प्रदेशमा ३२ ििा जलाधार प्रणाली रहेका छन ्जस अन्त्िगिि ४४ ििा नदी िोलाहरु रहेका छन ्। 
यस प्रदेशमा रहेका नदी राप्िी, बबई लगायि नदीहरुमा आएको बाढीका कारण यस प्रदेशका विभिन्त्न 
ष्ट्जल्लाहरुमा हरेक िर्ि ठूलो पररमाणमा क्षति िएको छ । त्यसैगरी यस प्रदेशमा ८ ििा उप जलाधार 
रहेका छन ् । यस प्रदेशको सबिैन्त्दा ठूलो उप जलाधारको रुपमा पष्ट्श्चम राप्िी ल े३५.५३ प्रतिशि 
के्षर ओगट्छ । बाणगंगा तिनाउ जलाधारल े२२.५१ र बबई मानिोला जलाधार के्षरल े१७.०८ प्रतिशि 
के्षर ओगिेको छ । लुष्ट्म्बनी प्रदेश बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको छ । िास गरी पहाडी के्षरमा 
अिष्ट्स्थि ष्ट्जल्लाहरु पाल्पा, अघाििााँची, गुल्मी, रुकुम (पूिी िाग), रोल्पा र प्युठानमा पहहरोको 
जोखिमसाँगै किान र पिानसगै िेिीयोग्य जभमन बगरमा पररणि िएको छ िने िराईमा आउने 
बाढीका कारण किान र डुबान  हुाँदा िेिी बाली मार निएर उििर िूभम बगरमा पररणि िएका छन ्। 
(प्रदेश ५ को िस्िुष्ट्स्थति वििरणः प.ृ१२६) 

समग्र लुष्ट्म्बनी प्रदेशको बबगिको विपद् पररदृरयलाई तनयाल्दा र यहााँ विपद्ल े पुयािएको क्षतिको 
अिस्थालाई हेदाि यो प्रदेश बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । अनुसन्त्धान र िोजहरुले यो प्रदेश 
प्राकृतिक र मानिीय प्रकोपका कारण संकिासन्त्न देखिन्त्छ । पहहरो, बाढी, आगलागी, रोगको प्रकोप, 
सडक दघुििना, िडेरी, चट्याङ र सुख्िा िडेरी, हािाहुरी मुख्य प्रकोपहरू हुन ्(OPM 2019)। प्रमुि 
रुपमा जलउत्पन्त्न, जलिायुजन्त्य र िौगभििक प्रकोपका दृष्ट्रिकोणल ेसंकिासन्त्न प्रदेशको रुपमा रहेको 
छ िने अधधकिम उद्योग कलकारिाना सञ्चालन यही प्रदेशमा िएकोले औद्योधगक िथा प्राविधक 
विपद्को पतन जोखिम रहेको छ । बाढी, पहहरो, सडक दघुििना, आगलागी, हािाहुरी, अभसन, 
चट्याङ, डुङ्गा दघुििना जस्िा प्रकोपहरु िर्ेनी दोहोररइरहने िम तनरन्त्िर रहेकोले पूििियारीका 
क्रियाकलापहरुलाई तनरन्त्िरिा हदनु आिश्यक छ ।  
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१.३ विपद् जोखिमको ष्ट्जल्ला पररदृरय 
बहदिया ष्ट्जल्ला प्रकोप िथा विपद्को दृष्ट्रिले उच्च जोखिम िएको ष्ट्जल्ला हो । िासगरी िौगोभलक 
अिस्था, प्राकृतिक श्रोिसाधनको उधचि व्यिस्थापनको अिाि, अिजै्ञातनक ि–ूउपयोगको अभ्यास, 
असुरक्षक्षि सरंचना तनमािण जस्िा कारणले ि–ूक्षय, सुख्िा िडेरी, आगलागी एिं जलउत्पन्त्न प्रकोपहरु 
भसजिना िईरहेको छ । बहदिया ष्ट्जल्लामा रहेका प्रमिु प्रकोपहरु तनम्नानुसार छन ् – १) बाढी २) 
जनािरको आिंक ३) आगलागी ४) सडक दघुििना ५) हािाहुरी ६) महामारी ७) भशिलहर ८) िडेरी 
९) अभसना । बहदिया ष्ट्जल्लामा रहेका परुाना विद्यालय, साििजतनक िथा नीष्ट्ज सरंचनाहरु प्रायः 
प्राविधधक परामशिलाइ केन्त्रबबन्त्दमुा नरािी तनमािण गररएकाले पुराना सरंचनाहरु िूकम्पीय दृष्ट्रिकोणबाि 
अति सिंेदनभशल रहेका छन ्( ष्ट्जल्ला विपद पूिि ियारी िथा प्रतिकायि योजना २०७८  बहदिया ) । 

बहदिया ष्ट्जल्लाको मध्य पष्ट्श्चमी िागमा मानसरोिरबाि आउने कणािली नदी र ष्ट्जल्लाको मध्यिागिाि 
दाङ् हुाँदै आएको बबई नदी बग्दछन ्िने पष्ट्श्चमपट्िी कैलाली र बहदियाको भसमाना हुदै कणािलीको 
अको िङ्गालो बग्दछ, त्यस्िै पिूिमा मान िोला बीचमा बबई नदी, िादा नाला, बुढी नाला, डडुिा 
नालाझरन गरर कररब एक सय बहढ नदी नाला  बग्दछन ् । बाढीले बर्ेनी बहदियािासीलाई डुबान, 
किान, पिान जस्िा बाढीजन्त्य विपद्मा पारररहेका हुन्त्छन ् । २०७१ सालमा गएको भिर्ण बाढील े
बहदिया ष्ट्जल्लामा ठुलो धनजनको क्षति िएको धथयो । नेपाल रेडिस सोसाइिी ष्ट्जल्ला शािा बहदियाको 
सिेक्षणको िथ्यांक अनुसार २०७१ सालमा आएको बाढी िथा डुिानल े२१ गाविस र २ नगरपाभलकाका 
१७,३७६ पररिार प्रिाविि िएको, जस्मा पुणिरुपमा क्षति िएको घर संख्या ३,८५९ र आंभशक रुपमा 
क्षति िएको १३,५१७ रहेको धथयो िने ९३,०३० जनसंख्या प्रिाविि िएको पाइन्त्छ । यस्िै नेपाल 
सरकार गहृ मन्त्रालय राष्ट्रिृय आपिकाभलन संचालन केन्त्रको िथ्यांक अनुसार मतृ्यु ३१ र िेपिा १५ 
रहेको जनाएको छ िने करीि ३ अरि ७५ करोड जतिको आधथिक क्षति िएको छ । यसैगरी बहदिया 
राष्ट्रिय तनकुञ्ज के्षर िथा िारिको तनकुञ्जबाि आउने जङ्गली जनािर लगायिले मातनस, 
बालीनाली, घर, सम्पवि, पश ुलगायिको क्षति नोक्सानी बर्ेनी परुाइरहेका छन ्( ष्ट्जल्ला विपद पूिि 
ियारी िथा प्रतिकायि योजना २०७८  बहदिया ) । 

१.४ विपद् जोखिमको स्थानीय  पररदृरय 
मधुिन नगरपाभलका कणािली िथा बबई नदी िहिय के्षर अिष्ट्स्थि िएको हुनाल े नदी किान र 
डुिानकको दृष्ट्रिकोणले जोखिममा रहेको छ । विगिमा  कणािलीको किानले विशरे् गरर िडा नं 
१,२,र ३ क समुदायहरुमा धेरै क्षति पुयािएको पाईएको छ ।त्यसैगरर बहदिया राष्ट्रिय तनकुन्त्जसंग 
भसमाना िएकाले पतन हदनानुहदन बन्त्यजन्त्िुका कारण मानबबय मतृ्यु साथै बालीनाली र घरपालिुा 
गाईबस्िुको नोक्सानी बढी रहेको छ ्र् समग्रमा मधुिन नगरपाभलका भिरका विभिन्त्न िोल र 
बस्िीहरुको विगि ३० िर्िको विपद्को ऐतिहाभसक वििरण हेदाि यस नगरपाभलकामा बहुप्रकोपको जोखिम 
रहेको छ । विपद्कै कारण हरेक िर्ि मानिीय, िौतिक, आधथिक, सामाष्ट्जक र मनोबैज्ञातनक क्षति 
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िएको पाइएको छ । बाढी, आगलागी, हािाहुरी, िडेरी, जंगली जनिरको आिंक जस्िा प्रकोहरु यस 
नगरपाभलका भिर दोहोरीइरहने प्रकोप हुन ् । प्राकृतिक, मानिीय, जलिायुजन्त्य प्रकोपले यस 
नगरपाभलकामा विपद् तनम्त्याउने गरेको कारण िविरयमा िी विपद्हरुको जोखिम न्त्युनीकरणमा कदम 
चाल्नुपने अिस्था िड्कारो रुपमा देखिएको छ । पतछल्लो समयमा जलिायु पररिििन र यसका 
असरहरुल े समुदायको आयश्रोिको प्रमुि माध्यम कृवर्मा नकारात्मक असर पनि थालकेो स्थानीयल े
अनुिि गनि थालेका छन ्। विपद्ले गने जनधनको क्षति कम गने िथा विपद् व्यिस्थापनको कायिलाई 
प्रिािकारी बनाउने उदेश्यका साथ यस नगरपाभलकामा, नगरपाभलका स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सभमति 
िथा िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सभमतिहरू साथै बाढी प्रिाविि समुदायमा समुदाय स्िरीय विपद् 
िथा जलिायु उत्थानशील सभमति समिे गठन िएका छन ् । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग 
नगरपाभलका स्िरबािै प्रयासहरुको सुरुिाि िएको छ । 
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अध्यायः दईु विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्था 

२.१ अन्त्िरािष्ट्रिय कायिढााँचा िथा रणनीतिहरु 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िागग सेण्डाई काययढााँचा सन ्(२०१५ – २०३०) 

जापानको सेण्डाईमा सन ् २०१५ माचिमा सम्पन्त्न िएको िेश्रो विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी 
सम्मेलनले विश्िमा विपद्का कारणबाि हुने मानिीय, िौतिक र आधथिक क्षतिलाई उल्लेिनीय कमी 
ल्याउने उद्देश्यका साथ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका साथ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग सेण्डाई 
कायिढााँचा (२०१५ - २०३०) पाररि गयो । सेण्डाई कायिढााँचाले विपद जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग 
तनधािरण गरेका विश्िव्यापी सािििा लक्ष्ययहरुमा विश्िव्यापी रुपमा विपदबाि हुने मतृ्युदर उल्लेख्य 
रुपमा कम गने, विपद्बाि प्रिाविि हुने जनसंख्या उल्लेख्य रुपमा कम गने, विपद्को कारणबाि हुने 
आधथिक क्षति उल्लेख्य रुपमा घिाउने, विपद्बाि हुने संिेदनशील  पिूािधारको नोक्शानी घिाउने, विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण राष्ट्रिय िथा स्थानीय रणनीति िएका देशहरुको संख्या बढाउने र बहुप्रकोप 
पूििसूचना प्रणाली र विपद् जोखिम सम्बन्त्धी सूचनाको पहुाँच र उपलब्धिा बढाउने रहेका छन ् । 
उपरोक्ि लक्ष्य हाभसल गनिका लाधग उक्ि सम्मेलनले चारििा प्राथभमकिाहरु तनधािरण गरेको छ । 
विपद् सम्बन्त्धी बुझाई, विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण लाधग सबलीकृि विपद् जोखिम सशुासन,् विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरणमा लगानी प्रिद्धन गने र पुनिस्थापना र पुनतनमािणका क्रियाकलापहरुमा अझ राम्रो 
अझ बभलयो अिधारणा सहहि विपद् पिूिियारी सेण्डाई कायिढााँचाले तनधािरण गरेका प्राथभमकिाहरु हुन ्। 

पेररस सम्झौिा २०१५ 

डडसेम्बर २०१५ मा फ्रान्त्सको पेररसमा पक्ष रारिहरुको २१ औ ं सम्मलेन सम्पन्त्न ियो । यस 
सम्मेलनले हदगो विकास िथा गररबी तनिारण गने प्रयासका सन्त्दििमा जलिायु पररिििनका जोखिमलाई 
घिाउन विश्िब्यापी उपायहरु प्रस्िुि गयो । यस ैसम्मेलनलाई पेररस सम्झौिाका नामले धचतनन्त्छ । 
जलिायु पररिििनको जोखिम िथा यसबाि उत्पन्त्न असरहरुलाई उल्लेख्यरुपले न्त्यूनीकरण गने कुरालाई 
आत्मसाथ गदै विश्िव्यापी और्ि िापिममा हुने िदृ्धधलाई पिूि औद्योधगक िहिन्त्दा माधथ १.५ डडग्री 
सेल्सीयसमा सीभमि राख्न प्रयास गने, िाद्य उत्पादनमा कमी हुन नहदने गरी जलिायु पररिििनका 
प्रतिकुल प्रिािहरुलाई अनुकुल गने क्षमिा बबस्िार गने र न्त्युन हररिगहृ ग्यााँस उत्सजिन िथा जलिायु 
अनुकुलन विकासमुलक कायिप्रणाली अनुरुप लगानी गने उद्देश्य भलएको पेररस सम्झौिाले जलिायु 
पररिििनका कारण हुनसक्ने क्षति िथा नोक्शानीलाई सम्बोधन गदै यसको न्त्यूनीकरणका लाधग 
पििसूचना प्रणाली, आपत्कालीन प्रतिकायि र जोखिम हहस्सेदारीमा सहकायि गदै जलिायुजन्त्य जोखिम 
न्त्यूनीकरणका विर्यिस्िलुाई प्राथक्रकिामा रािेको छ । 
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र्दगो विकास िक्ष्य सन ्२०१५-२०३० 

सन२्०१५ सेप्िेम्बरमा संयुक्ि रारिसंघका १९३ सदस्य रारिहरूले सन ् २०३० सम्मका लाधग हदगो 
विकास लक्ष्यहरू पाररि गरेका छन ् । संयुक्ि रारिसंघले सन ् २०३० सम्ममा विश्िलाई रुपान्त्िरण 
गनिका लाधग हदगो विकास लक्ष्य २०३० अगाडड ल्याएको हो जुन हदगो विकासका िीन आधारििु 
आयामहरु आधथिक विकास, सामाष्ट्जक समानिा र िािािरणीय सन्त्िलुनमा आधाररि छन ् । पथृ्िी, 
मानि, समदृ्धध, शाष्ट्न्त्ि र साझेदारीहरुलाई हदगो विकास प्राप्िीका लाधग आधार स्िम्ि मानेको छ । 
हदगो विकास लक्ष्य २०१५-२०३० उत्थानशील विकासका लाधग विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण र जलिायु 
पररिििन अनुकुलनका विर्यलाई विकास लक्ष्यमा समािेश गररएको दस्िािेज हो । हदगो विकास 
लक्ष्यमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणको सिाल विभिन्त्न के्षरसाँग सम्बष्ट्न्त्धि लक्ष्यहरुमा समािशे िएका 
छन ्। हदगो विकासका १७ लक्ष्यहरुमध्ये १० ििा र ६९ ििा प्रमुि सूचक मध्ये २५ ििा सूचकहरु 
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण र उत्थानशीलिासाँग सम्बष्ट्न्त्धि छन ् । हदगो विकास लक्ष्यल ेजोखिमका 
अन्त्िरतनहहि कारणहरुलाई के्षरगि र तनयभमि विकास प्रयास माफि ि सम्बोधन गरेर जोखिम सुसूचीि 
विकास र उत्थानशील िविरयको सुतनष्ट्श्चििा गदिछ िने सेण्डाई कायिढााँचाल ेअतघ सारेका सािििा 
लक्ष्यले विश्िव्यापी लक्ष्यमाफि ि विपद्बाि हुने मानिीय, आधथिक र पूिािधारको क्षति िथा नोक्शानीलाई 
घिाउाँ दै विकासको हदगोपनालाई सुतनष्ट्श्चि गनि मद्धि गदिछ । 

नयााँ शहरी एजेण्डा २०१६ 

सन ्२०१६ को  अक्िोबरमा आिास िथा हदगो शहरी विकासका लाधग संयुक्ि रारिसंघीय सम्मेलनमा 
अिलम्बन गररएको नयााँ शहरी एजेण्डाल ेपतन विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन अपनाउने र 
कायािन्त्ियन गने, सङ्किको अिस्था कम गने, प्राकृतिक िथा मानि भसष्ट्जिि प्रकोपमा उत्थानशीलिा 
एि ं प्रतिकायि क्षमिा तनमािण गने र जलिायु पररिििन न्त्यूनीकरण िथा अनुकुलनलाई बढािा हदने 
शहरहरूको पररकल्पना गरेको  छ । 

मानिीयिाका िागग ऐजेण्डा २०१६ 

सन ् २०१६ िकीको स्िानबुलमा िएको विश्ि मानिीयिा सम्बन्त्धी सम्मेलनले पााँचििा प्रमुि 
दातयत्िसहहि मानिीयिाका लाधग एजेण्डा पाररि गयो । यस एजेण्डाल े मानिीय सहायिाका लाधग 
गररने कायि र विकास कायिलाई जोड्ने नयााँ मागि प्रसस्ि गरेको छ । यस एजेण्डामा उल्लेि गररएका 
पााँचििा प्रमुि दातयत्िमध्ये मानिीयिाका लाधग लगानी र कोही पतछ नहोस ् रहेका छन ् । यसल े
मानिीय सहायिाका लाधग काम गने स्थानीय संस्था र प्रणालीलाई बभलयो बनाउन जोड हदएको छ । 

२.२ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनका लाधग राष्ट्रिय कानून नीति िथा 
कायियोजना 
नेपािको संविधान २०७२ 
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नेपालको संविधानले विपद् व्यिस्थापनलाई राज्यको दातयत्िको रुपमा सिंैधातनक रुपले नै पररिावर्ि 
गरेको छ । संविधानमा राज्यका नीतिहरु अन्त्िगिि जलउत्पन्त्न प्रकोप तनयन्त्रण र नदीको व्यिस्थापन 
गनि पिूिसूचना, ियारी, उद्धार राहि एिं  पुनस्र्थापना गने उल्लेि गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ ल ेस्थानीय िहको एकल अधधकारको सूचीका २२ बुाँदामध्ये एउिा बुाँदामा विपद् 
व्यिस्थापन रहेको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको अधधकारको साझा सूचीमा विपद् 
व्यिस्थापनलाई राखिएको छ । यसरी नेपालको िििमान संविधानले विपद् व्यिस्थापनसाँग सम्बष्ट्न्त्धि 
विर्यलाई िीनििै िहको साझा अधधकार के्षरको रुपमा पररिावर्ि गरेको छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७५ 

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग सेण्डाई कायिढााँचा, हदगो विकासका लक्ष्यहरु, जलिायु पररिििन 
सम्बन्त्धी पेररस सम्झौिा लगायिका अन्त्िरािष्ट्रिय सष्ट्न्त्ध सम्झौिा एि ंराष्ट्रिय आिश्यकिा महशसु गरी 
विपद् जोखिमबाि सुरक्षक्षि, जलिायु अनुकुभलि िथा उत्थानशील रारिको तनमािण गदै हदगो विकासमा 
योगदान पुयािउने दीघिकालीन सोचका साथ लागु िएको छ । 

यस नीतिको योजनाबद्ध कायािन्त्ियनका लाधग िीनै िह संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन रणनीतिक कायियोजनाका साथै आिधधक, िावर्िक िथा आकष्ट्स्मक 
योजना िजुिमा गरी कायािन्त्ियन गररने विर्यगि मन्त्रालय, साििजतनक तनकायहरु, विकास साझेदार 
िथा तनजी के्षरको कायििम िजुिमा एिं लागु गदाि यस नीतिलाई मागिदशिनको रुपमा भलइने, प्रदेश 
िथा स्थानीय सरकारका आिधधक िथा िावर्िक योजना िथा कायििम िजुिमा एि ंकायािन्त्ियन गदाि यस 
नीतिलाई मागिदशिनको रुपमा भलइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा आिश्यक बजेि वितनयोजन 
गरर कायििम सञ्चालन गररने र विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ (पहहलो 
संशोधन २०७५) मा व्यिस्था िए बमोष्ट्जम आिश्यक कानून िथा संस्थागि व्यिस्था गररने उल्लेि 
छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ (पर्हिो संशोधन २०७५) 

सन२्०१५ पतछ विपद् व्यिस्थापनको के्षरमा विश्िव्यापी रुपमा विकास िएका अिधारणा र नेपालल े
विपद् व्यिस्थापनका के्षरमा गरेका बबगिका अनुििका आधारमा यो ऐन तनमािण गररएको हो । पहहलो 
कुरा यस ऐनल ेविपद जोखिम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापनका सबै चरणहरुलाई बहृि रुपमा समेिेको छ 
र दोश्रो कुरा संघीय संविधानको ममि अनुरुप विपद् व्यिस्थापनको िहगि सरंचना तनधािरण गररएको 
छ । जसमा केन्त्रमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन राष्ट्रिय पररर्द र कायिकारी सभमति, 
प्रदेशमा प्रदेश विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन पररर्द र कायिकारी सभमति, ष्ट्जल्लामा 
ष्ट्जल्ला विपद् व्यिस्थापन सभमति र स्थानीय िहमा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सभमति रहने 
व्यिस्था गररएको छ । िेश्रो कुरा तनयभमि र रणनीतिक रुपमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा 
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व्यिस्थापनको कायि गनि र विपद् जोखिम ससुूचीि विकास योजनाको कायािन्त्ियन माफि ि उत्थानशीलिा 
विकास गनिको लाधग विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन राष्ट्रिय प्राधधकरण स्थायी संरचनाको 
प्रादिुािि ियो । त्यसगैरी यस ऐनले िीनििै िहका सरकारलाई विपद् व्यिस्थापन कोर् व्यिस्थापन र 
सञ्चालन गने र राहि व्यिस्थापन र वििरण गने अधधकार प्रत्यायोजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िीनििै सरकारलाई विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी दीघिकालीन, 
मध्यकालीन िथा अल्पकालीन नीति, रणनीतिक योजना िथा कायििम िजुिमा गरर कायािन्त्ियन गने 
गराउने अधधकार प्रदान गरेको छ । 

राष्ट्ष्िय कृवष नीति, २०६१  

राष्ट्रिय कृवर् नीति, २०६१ ल ेप्राकृतिक श्रोि, िािािरण र जैविक विविधिाको सरंक्षण, सम्बद्र्धन 
एि ंसदपुयोग गने उद्देश्य भलएको धथयो । यसमा प्राकृतिक प्रकोप, अतििषृ्ट्रि, अनािषृ्ट्रि, रोग, 
कीरा एि ंअन्त्य प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूको आंकलन र कृवर् राहि पररचालनका लाधग 
तनगरानी प्रणाली स्थावपि गरी क्रियाशील राखिने उल्लेि गररएको धथयो । हाल कायािन्त्ियनमा रहेको 
कृवर् विकास रणनीति (२०७२–२०९२) ल ेक्रकसानहरूलाई जलिायु पररिििन र विपद् उत्थानशील बनाउन 
मौसम िथा जलिायु पूििसूचना प्रणालीको स्थापना, सुख्िा र पानी िप्न सक्ने जािको अनुसन्त्धान, 
क्रकसान कल्याणकारी कोर्को स्थापना, कृवर् बीमाको प्रिद्र्धन, िाद्य, बीउ र स्याउलाको िण्डारण 
व्यिस्था, पिूिियारी र प्रतिकायि कोर्को स्थापना आहद क्रियाकलापहरूलाई प्राथभमकिामा रािेको छ । 

राष्ट्ष्िय विपद् प्रतिकायय काययढााँचा २०१८ 

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकायि कायिढााँचा २०१८ ल े विपद् पिूिियारी र विपद् पतछको िोज, उद्दार र 
राहिलाई व्यिष्ट्स्थि िुल्याउन, ष्ट्जम्मिेारीको बााँडफााँड गनि र समन्त्ियलाई प्रिािकारी बनाउन स्परि 
व्यिस्था गरेको छ । यस अन्त्िगिि प्रतिकायिका लाधग अन्त्िरािष्ट्रिय सहयोगको अवपल गने प्रक्रिया र 
त्यसको ष्ट्जम्मेिारी, त्यसका लाधग ध्यान हदनु पने पक्ष, अन्त्िरािष्ट्रिय सहायिाको समन्त्ियका 
कुराहरूलाई पतन उक्ि कायिढााँचाले व्यिष्ट्स्थि गरेको छ । उक्ि कायिढााँचाल ेआपत्कालीन समयमा 
तनकायगि समन्त्ियका लाधग विर्य के्षरगि समूहको प्रािधान, विपद् सूचना संकलन र प्रिािको 
संयन्त्र र त्यसको पररचालनको पक्षमा पतन स्परि व्यिस्था गरेको छ । विपद् पतछका विभिन्त्न समय 
अिधधको प्राथभमकिायुक्ि कामको पहहचान गदै विपद् पतछ गनुिपने कामको पहहचान र ष्ट्जम्मिेारीको 
बबिाजन पतन गरेको छ । 

राष्ट्ष्िय स्िास््य नीति, २०७१ 

राष्ट्रिय स्िास्थ्य नीति, २०७१ ल ेजलिायु पररिििनबाि पने स्िास्थ्य सम्िन्त्धी नकारात्मक असरको 
सम्बोधनका लाधग समष्ट्रिगि व्यिस्थापन गनि राष्ट्रिय सञ्जाल िथा संयन्त्र एि ंअिसरको समुधचि 
प्रयोग गदै बहुपक्षीय कायियोजना बनाई सरोकारिाला सम्पूणि तनकायसाँग सहकायि गने एि ंपशुपक्षी िथा 
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कीिहरूबाि मातनसमा सने  रोगहरूको व्यिस्थापनका लाधग सरोकारिाला तनकायहरूसाँग प्रिािकारी 
समन्त्िय र सहकायिको समुधचि व्यिस्था गने नीति िय गरेको छ । 

जि उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापन नीति, २०७२  

जल उत्पन्त्न प्रकोप व्यिस्थापन नीति, २०७२ ल े बाढी, पहहरो जस्िा जलउत्पन्त्न प्रकोपहरूको 
संरचनागि िथा गैरसंरचनागि प्रविधधबाि रोकथाम गरी सोबाि हुन सक्ने जनधनको क्षति न्त्यूनीकरण 
गनि र नदी, जलाधार के्षर िथा जलजन्त्य पयाििरणको संरक्षण गरी प्राकृतिक श्रोि साधन एिं 
िानेपानी, जल पररिहन, भसचंाई, स्थल यािायाि आहद जस्िा पिूािधारका उपयोधगिालाई हदगो 
बनाउन विभिन्त्न नीतिहरू प्रस्ििु गरेको छ ।  

राष्ट्ष्िय शहरी विकास रणनीति, २०७३ 

राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, २०७३ ल े सन्त्िुभलि र समदृ्ध शहरी िविरयको लाधग 
उत्थानशीलिालाई पााँच मागिदशिक भसद्धान्त्िहरू मध्ये एक मानेको छ । यस रणनीतिले विपद् जोखिम 
अनुकुभलि शहर र समुदाय तनमािणका लाधग उत्थानशीलिालाई शहरी प्रणाली र समुदायको योजना 
तनमािण िथा विकासमा एकीकृि गनि जोड हदएको छ ।  

स्थानीय स्िायत्त शासन  ऐन, २०५५  

यस ऐनल े ित्कालीन स्थानीय तनकायहरू (गाउाँ विकास सभमति, नगरपाभलका र ष्ट्जल्ला विकास 
सभमतिहरू) र जनिाहरूलाई आफ्ना के्षरमा प्रिािकारी विकास योजना तनमािण र कायािन्त्ियनका लाधग 
सबिैन्त्दा उपयुक्ि प्रिेश विन्त्दकुा रूपमा भलई विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी कायिहरू गनि 
अधधकार हदनुका साथै ष्ट्जल्ला विकास सभमति, गाउाँ विकास सभमति र नगरपाभलका िहमा िािािरण 
संरक्षण िथा विपद् व्यिस्थापन कोर् स्थापना गनि अधधकार प्रदान ग¥यो । वि.स.ं २०७४ मा यस 
ऐनलाई विस्थावपि गदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कायािन्त्ियनमा आइसकेको छ । 

राष्ट्ष्िय पुनतनयमायण िथा पुनस्थायपना नीति, २०७२  

राष्ट्रिय पुनतनिमािण िथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ ल े विपद् पश्चात्को पुनलािि, पुनतनमािण र 
पुनस्र्थापना कायिको लाधग नीतिगि मागिदशिन गदिछ । २०७२ साल बैशािको िूकम्पल ेक्षति पु¥याएका 
िौतिक सरंचनाहरू र बस्िीहरू पुनतनमािण गनि, पुनतनमािण िथा पुनःस्थापना कायििमको कायािन्त्ियन 
योजना तनमािण र समन्त्िय गनि राष्ट्रिय पुनतनमािण प्राधधकरण स्थापना िएको छ । 

नेपाि सडक सरुक्षा कायययोजना (२०७०–२०७७)  

नेपाल सडक सरुक्षा कायियोजना (२०७०–२०७७) ल ेसरुक्षक्षि सडक पूिािधार र सेिाहरुको व्यिस्था िथा 
दघुििना पश्चाि ्प्रिािकारी प्रतिकायि माफि ि जनधन िथा आधथिक क्षति कम गने सोच रािेको छ । 
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यस कायियोजनाल ेसडक सरुक्षा व्यिस्थापन, सरुक्षक्षि सडक िथा आिागमन, सुरक्षक्षि सिारी साधन, 
सुरक्षक्षि सडक प्रयोगकिाि र दघुििना पश्चाि ्प्रतिकायि जस्िा पााँच आधार स्िम्िहरु अन्त्िगिि विभिन्त्न 
क्रियाकलापहरु िय गरेको छ । 

भू िथा जिाधार संरक्षण ऐन २०३९  

यस ऐनमा बाढी, पहहरो, िू–क्षय जस्िा प्राकृतिक प्रकोपको तनयन्त्रण गरी िू िथा जलाधार संरक्षण 
गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यिस्था गररएको छ । जलस्रोि ऐन, २०४९ मा जलस्रोिको उपयोग गदाि िू–
क्षय, बाढी, पहहरो िा यस्िै अरू कारणद्िारा िािािरणमा उल्लेिनीय प्रतिकूल असर नपने गरी 
गनुिपने व्यिस्था छ । 

राष्ट्ष्िय लशक्षा नीति २०७६ 

सुरक्षक्षि विद्यालयको अिधारण अनुसार ििन लगायि सम्पूणि िौतिक पिूािधार विपद् जोखिममकु्ि 
बनाउनुको साथसाथै विद्यालयलाई सरुक्षक्षि एिं हररि विद्यालयको रुपमा विकास गने लक्ष्य भलएको 
राष्ट्रिय भशक्षा नीति २०७६ कायािन्त्ियनमा आएको छ । यसका लाधग विद्यालयको िौतिक पूिािधार र 
भसकाई िािािरण विपद् उत्थानशील बनाइने विद्यालय िथा भशक्षालयहरुमा सुरक्षक्षि विद्यालय र 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी सैद्धाष्ट्न्त्िक िथा व्यिहाररक ज्ञान हदई विपद्को पूििियारी, प्रतिकायि, 
न्त्यूनीकरण र पुनलािि सम्बन्त्धी कायििम र सुरक्षक्षि विद्यालय सम्बन्त्धी अभ्यास तनयभमि रुपमा 
सञ्चालन गने, विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी विर्यिस्िु पठनपाठनको प्रबन्त्ध गने, 
विद्यालयलाई बालमैरी, लैङ्धगकमैरी, अपाङ्गमैरी, हहसंारहहि एि ंियरहहि भसकाई केन्त्रका रुपमा 
विकास गरी सम्पणूि रुपमा सुरक्षक्षि विद्यालय बनाउने रणनीति अिलम्बन गररएको छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्ष्िय रणनीतिक कायययोजना २०१८-२०३० 

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीतिल ेिय गरका उद्देश्य पूरा गनि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग 
सेण्डाई कायिढााँचा २०१५—२०३० लगायिका अन्त्िरािष्ट्रिय प्रतिबद्धिाको जगमा उभिएर यस रणनीतिक 
कायियोजनाको तनमािण गररएको हो । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण  िथा व्यिस्थापन राज्यको नैं प्रमुि 
ष्ट्जम्मेिारी हुने, संघ, प ्् र्देश िथा स्थानीय सरकारका सब ैसरोकारिाला संघ संस्थाहरु, समूदायहरु 
अन्त्िरािष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहिाधगिा र सहयोगमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण  िथा व्यिस्थापनको 
काम गररने उल्लेि छ । संघ प ्् ्रदेश िथा स्थानीय सरकारका सब ैसरोकारिाला तनकायहरुको पूणि 
सहिाधगिा साििजतनक र तनजी के्षरका सरोकारिालाहरुको ष्ट्जम्मिेारीमा स्परििा, जिाफदेहहिा, 
कायािन्त्ियनमा सिीय सलंग्निा, साझेदारी सुतनष्ट्श्चि गररने । त्यसैगरी स्थानीय िह िथा समूदायलाई 
श्रोि साधन िथा तनणिय गने ष्ट्जम्मिेारी माफि ि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण  िथा सशष्ट्क्िकरण गररने 
। विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग बहुप्रकोप अिधारणा िथा विज्ञानमा आधाररि विपद् सम्बन्त्धी 
िथ्याङ्कको सहज उपलब्धिा, िुला आदानप्रदानको माध्यमबाि समािशेी जोखिम सूचना एि ं
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जानकारीमा आधाररि तनणिय गररनेछ । जोखिमका स्थानीय र विभशरठ विशेर्िालाई बुझी जोखिम 
न्त्यूनीकरणका उपायहरु अिलम्बन गररने जस्िा कुराहरु मागिदशिक भसद्धान्त्िको रुपमा राखिएको छ । 

विपद् बाि  जीिन िथा धनसम्पवि, स्िास्थ्य, जीविकोपाजिन िथा उत्पादनका साधनहरु िौतिक एिं 
सामाष्ट्जक पिूािधार, सााँस्कृतिक एिं िािािरणीय सम्पदामा हुने क्षतिको उल्लेख्य रुपमा न्त्यूनीकरण 
गनि विभिन्त्न रणनीतिक कृयाकलापको पहहचान गरी आिधधक िथा िावर्िक योजना िजुिमा गरी 
कायािन्त्ियन गदै विपद जोखिम न्त्यूनीकरण, रोकथाम, पूििियारी, प्रतिकायि िथा पुनस्र्थापना र 
पुनतनमािणको सुदृढीकरण र उत्थानशीलिा अभििदृ्धध गरी विद्यमान विपद् जोखिम िथा क्षतिको 
न्त्यूनीकरण र नयााँ जोखिमको रोकथाम गनुि रणनीतिक कायियोजनाको उद्देश्य रहेको छ । 

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायियोजनाल े विकास प्रकृयामा विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणलाई मूलप्रिाहीकरण गरी हदगो विकासमा सहयोग पुयािउन समष्ट्रिगि अिधारणालाई 
आत्मसाथ गदै सणे्डाई कायिढााँचालाई मलू मागिदशनको रुपमा भलएर ४ ििा प्राथभमकिा प्राप्ि के्षरहरु र 
१८ प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरु तनधािरण गरेको छ । हरेक प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरुलाई अल्पकालीन 
सन ्२०१८—२०२०, मध्यकालीन सन ्२०१८—२०२५ र दीघिकालीन २०१८—२०३० र तनरन्त्िर रुपमा गररने 
क्रियाकलापहरुका लाधग तनरन्त्िर अिधध िोकी रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । सबै 
प्रदेश र स्थानीय िहल े सन ् २०२० सम्ममा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक 
कायियोजना ियार गररसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

पन्रौँ योजनाको आघार पत्र २०७६/७७ २०८०/८१ 

“समदृ्ध नेपाल सुिी नेपाली” को दीघिकालीन सोच सहहि पन्त्रौं पञ्चिर्ीय योजना सुरु गररएको छ । 
यस योजनाल ेसरुक्षक्षि, सभ्य र न्त्यायपूणि समाजको पररकल्पना गरेको छ । सुिका राष्ट्रिय लक्ष्य, 
गन्त्िव्य र सूचकका रुपमा सुरक्षक्षि ििन (ििन आचारसंहहिा मापदण्ड अनुसार तनभमिि) आिासमा 
बसोिास गने जनसंख्या २०७४÷७५ मा ३७.८ प्रतिशि रहेकोमा २०८०÷८१ मा ६० प्रतिशि पुयािउने 
लक्ष्य रहेको छ । यस योजनाका आठििा दीघिकालीन रणनीतिमध्ये एक प्राकृतिक श्रोिको संरक्षण र 
पररचालन िथा उत्थानशील विकास गने रहेको छ । विपद्का घिनाबाि प्रिाविि जनसंख्या २०७६÷७७ 
मा प्रति हजार १९.५ जना रहेकामा २०८०÷८१ मा प्रतिहजार ५ जनामा झाने र विपद्का घिनाबाि 
२०७६÷७७ मा प्रतिलाि १.७ जना रहेकोमा २०८०÷८१ मा १.०९ झाने लक्ष्य रहेको छ । उक्ि 
योजनाले कायािन्त्ियनका लाधग ८ ििा राष्ट्रिय रणनीतिहरु तनधािरण गरेको छ । जसमध्ये प्राकृतिक 
श्रोिको संरक्षण र पररचालन िथा उत्थानशीलिाको विकास गने एक रहेको छ र प्राकृतिक श्रोिको 
उपयोग गदाि जैविक विविधिा सरंक्षण र पयाििरणीय िलुनमा जोड हदइने जलिायु पररिििन अनुकुलन 
र विपद्को जोखिम न्त्यूनीकरण गने रणनीति भलइने, विपद् व्यिस्थापनको पिूिियारी, उद्धार र 
पुनस्र्थापनाका लाधग संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको ससं्थागि र संरचनागि सुधार एि ं विकास 
प्रकृयामा मलुप्रिाहीकरण गररने उल्लेि छ (राष्ट्रिय योजना आयोग २०७६) । 
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विद्यािय के्षत्र विकास योजना २०१६-२०२१ 

यस योजनाको उद्देश्य पूरा गने पााँचििा आयामहरु समिा, गुणस्िर, सक्षमिा, सुशासन  िथा 
व्यिस्थापन र उत्थानशीलिा मध्ये उत्थानशीलिालाई एउिा आयामकै रुपमा समािशे गरेको छ । यस 
योजनाले बहृि विद्यालय सरुक्षा कायिढााँचाको कायािन्त्ियन माफि ि, पुनतनमािण र प्रिलीकरणको 
माध्यमबाि विभिन्त्न प्रकारका जोखिमहरुलाई मध्यनजर गदै सरुक्षक्षि भसकाई सुविधाहरु सुतनष्ट्श्चि 
गने, संघीय, प्रादेभशक, स्थानीय स्िरमा विद्यालय भशक्षामा विपद् व्यिस्थापनलाई संस्थागि र 
मुलप्रिाहीकरण गने, बहृि विद्यालय सुरक्षा र विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणलाई विद्यालयको पाठयिम 
िथा समूदायमा प्रिाह गने उद्देश्य भलएको छ । सन ्२०३० सम्ममा रारिव्यापी रुपमा श्रोि पररचालन 
गरी बहृि विद्यालय सरुक्षा मुलप्रिाहीकरण गने लक्ष्यका साथ बहृि विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना ियार 
गरेको छ । बहृि विद्यालय सरुक्षा गुरुयोजनाको लक्ष्य हाभसल गनि विद्यालयको संरचनात्मक सरुक्षा, 
विपद् व्यिस्थापन र उत्थानशील भशक्षाको के्षरलाई समेिेर सरुक्षक्षि भसकाई िािािरण सुतनष्ट्श्चि गनि 
प्रत्येक विद्यालयमा अतनिायि रुपमा लागु गनुिपने न्त्युनिम उपायहरुको प्याकेज ियार पाररएको छ । 

नेपाि र्दगो विकास िक्ष्यहरु 

हदगो विकासका विश्िव्यापी लक्ष्यहरुलाई कायािन्त्ियन गनिका लाधग नेपालल ेहदगो विकास लक्ष्यहरु िय 
गरेको छ । आधथिक विकास, सामाष्ट्जक समानिा र िािािरणीय िलुनका िीनििा आयामहरुमा 
आधाररि हदगो विकासको अिधारणमा ियार िएको हदगो विकास लक्ष्यल े यसका विभिन्त्न 
पररमाणात्मक लक्ष्यभिर विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका सूचकहरु समेिेको छ । गररबी र सकंिान 
अिस्थामा रहेका मातनसहरुको उत्थानशीलिा तनमािण गने र यस्िा मातनसहरुको िािािरणसाँग 
सम्बष्ट्न्त्धि विर्म घिनाहरुका साथै अन्त्य आधथिक, सामाष्ट्जक र िािािरणीय नकारात्मक पक्षहरु, 
विपद्का जोखिमहरु र कमजोरपनालाई कम गने । विपद्का कारण मतृ्यु हुने बपेिा िएका 
ब्यष्ट्क्िहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घिाउने, विपद्को कारण राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा िएको 
प्रत्यक्ष आधथिक क्षति घिाउने, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण रणनीति अनुरुप स्थानीय विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण रणनीतिहरु लागु गने स्थानीय सरकारको अनुपाि बढाउने जस्िा विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण रणनीतिक कायियोजनाका सूचकहरु समिे समेहिएको छ । यसरी नेपालल े हदगो र 
उत्थानशील विकास र जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग राष्ट्रिय िहमा रणनीति र कायियोजना िजुिमा गरी 
कायािन्त्ियनमा ल्याइसकेको छ (राष्ट्रिय योजना आयोग २०७६) ।  

प्रादेलशक कानून, नीति िथा कायययोजना  

नेपालको संविधान २०७२ को अधधकार बाडफााँड सम्बन्त्धी अनुसूचील े विपद् व्यिस्थापन िीनििै िहको 
साझा अधधकारको रुपमा सूचीकृि गरेपतछ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ 
(पहहलो सशंोधन २०७५) ल ेप्रदेशमा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररर्द र प्रदेश कायिकारी सभमति रहने 
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व्यिस्था गरेको छ । प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सभमतिको काम, कििब्य र अधधकार अन्त्िगिि १९ ििा 
ष्ट्जम्मेिारीहरु िोकेको छ । 

प्रदेश सरकारको आन्त्िररक माभमला िथा कानून मन्त्रालय विपद् जोखिम व्यिस्थापनको फोकल 
मन्त्रालय हो । यस अन्त्िगिि विपद् व्यिस्थापन शािाहरु, प्रदेश आपिकालीन कायिसञ्चालन केन्त्र 
सञ्चाभलि छन ्। लुष्ट्म्बनी प्रदेशले विपद व्यिस्थापनसाँग सम्बष्ट्न्त्धि कायिलाई व्यिष्ट्स्थि गनिका लाधग 
प्रदेश विपद व्यिस्थापन कायिसंचालन कायिविधध (पहहलो संसोधन २०७७) का साथै विपद उद्दार िचि 
संचालन कायिविधध २०७७ जारी गरेको छ । हाल लषु्ट्म्बनी प्रदेशको विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीति 
िथा रणनीतिक कायियोजना तनमािणाधीन अिस्थामा रहेको छ ।  

स्थानीय अभ्यास 

नेपालको संविधान २०७२ को अधधकार बााँडफााँड सम्बन्त्धी अनुसूचील े विपद् व्यिस्थापन िीनििै िहको 
साझा अधधकारको रुपमा सूचीकृि गरेको छ । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ 
(पहहलो संशोधन २०७५) ल ेनगरपाभलका िा गाउाँपाभलका िहमा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सभमति 
रहने व्यिस्था गरेको छ िने विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन तनयमािली २०७६ ल े
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सभमतिले िडास्िरमा विपद् पूििियारी िथा प्रतिकायि सभमति गठन गरी 
कायि सञ्चालन गनिसक्ने व्यिस्था गरेको छ । 

मधुिन नगरपाभलका के्षरभिर बाढी, आगलागी, जंगली जनािर आिंक, महामारी सडक दघुििना जस्िा 
विपद्का घिनाहरुका कारण जनधनको क्षति न्त्यूनीकरण गने सन्त्दििमा उत्पन्त्न कानूनी अड्चन 
पन्त्छाउाँ दै विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन २०७५ जारी गरी कायािन्त्ियन गरेको छ । 
यस ऐनले नगर विपद् व्यिस्थापन सभमतिको काम, कििव्य र अधधकारहरु तनधािरण गरेको छ । 
त्यसैगरी िडास्िरीय विपद् व्यिस्थापन सभमतिको काम, कििव्य र अधधकार, सरुक्षा तनकाय िथा 
अन्त्य सरकारी िथा गरैसरकारी तनकायहरुको पररचालन, नगर विपद् व्यिस्थापन कोर्को व्यिस्थापन 
र पररचालन जस्िा सिालहरुलाई समेिेको छ । नगरपाभलकामा विपद् व्यिस्थापन सम्पकि  व्यष्ट्क्ि 
िोकी  उपरोक्ि कायिहरुलाई प्रिािकारी रुपल ेपररचालन गने गराउने अष्ट्ख्ियारी प्रदान गरेको छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायययोजना तनमायण प्रकृया 

मधुिन नगरपाभलकाको विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिका कायियोजना तनमािणका लाधग 
नगरपाभलकाले नै  नेितृ्ि गरेको धथयो । सोही अनुसार नगर विपद् जोखिमको विश्लरे्ण, जोखिमको 
स्थानीय पररदृश्य र विपद् व्यिस्थापनमा विद्यमान नीतिगि िथा कानूनी पक्षको पुनरािलोकन गरी 
नगरपाभलकास्िरीय पररचयात्मक गोरठीको आयोजना गयो  ।नगरपाभलका स्िरीय विपद् व्यिस्थापन 
सभमति, सुरक्षा तनकायको , प्रहरी कायािलय, नेपाली, विभिन्त्न सरकारी िथा गरैसरकारी तनकायको 
सहिागीिामा छलफल गरी विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीतिमा समेिनुपने विर्यहरुको बारेमा छलफल 
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ियो ।नगरपाभलकाको ९ ििै िडाहरुको विपद् जोखिमको अिस्था, विपद् जोखिमको ऐतिहाभसक वििरण 
िथा विद्यमान श्रोि साधन र क्षमिाको विश्लरे्ण गरर आिश्यक सुझािहरु सकंलन गररयो । िडाबाि 
प्राप्ि सूचनाहरुलाई एकीकृि गरी , छलफल गरी सुझािहरु संकलन गरी एकीकृि गररयो । यस 
आधारमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण नीति िथा रणनीतिक कायियोजनाको मस्यौदा ियारी ियो ।ियारी 
मस्यौदा उपर नगरस्िरीय छलफल आयोजना गरर अष्ट्न्त्िम रुप हदईयो । 
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अध्याय िीन: विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िागग स्थानीय रणनीतिक 
कायययोजना 

३.१ पररचय  

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण स्थानीय रणनीतिक कायियोजना सन ्२०२०–२०३० विपद् उत्थानशील समुदाय 
तनमािण गदै हदगो विकासका लक्ष्यहरू हाभसल गनि सहयोग पुयािउने सन्त्दििमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन कायिका लाधग प्रतिबद्धिा सहहिको स्थानीय दस्िािेज हो । यस कायियोजनाल ेविपद् 
व्यिस्थापनमा “जोखिम न्त्यूनीकरण” केष्ट्न्त्रि बहृिर अिधारणालाई जोड हदएको छ । यो कायियोजना 
िजुिमा गदाि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग सेण्डाइ कायि ढााँचा सन ्२०१५–२०३०, विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणका लाधग राष्ट्रिय रणनीतिक कायियोजना सन ् २०१८–२०३० लगायिका अन्त्िरािष्ट्रिय 
प्रतििद्धिा अनुरूपलाइ स्थानीयकरण गरी समेिेको छ ।  

३.२ मागिदशिक भसद्धान्त्ि  
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण रणनीतिक कायियोजना कायािन्त्ियन गदाि देहाय बमोष्ट्जमका मागिदशिक 
भसद्धान्त्िहरू अिलम्बन गररनेछनः्  

१. यस कायियोजना बमोष्ट्जम विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन गने मुख्य ष्ट्जम्मेिारी 
स्थानीय सरकारको हुनेछ । स्थानीय सरकारल ेआिश्यक परेमा विभिन्त्न तनकायहरुसाँग सहकायि िथा 
साझेदारी गनि सक्नेछ । 

२. स्थानीय सरकारल े स्थानीय सरोकारिाला संघ, संस्थाहरू िथा समुदाय, तनजी के्षर, स्थानीय 
िहमा रहेर काम गने अन्त्िरािष्ट्रिय संघ संस्थाहरू लगायिको सहिाधगिा िथा सहयोगमा विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन कायि गनेछ । 

३. विपद् जोखिम व्यिस्थापन गदाि व्यष्ट्क्िको जीिन िथा सम्पवि, स्िास्थ्य, जीविकोपाजिन िथा 
उत्पादनका साधनहरू, सााँस्कृतिक िथा िािािरणीय सम्पदाको रक्षा गदै मानि अधधकार िथा 
विकासको अधधकारलाई सरंक्षण िथा प्रिधिन गररनेछ ।  

४. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन समाजका सब ैपक्ष िथा के्षरसाँगको सहिाधगिा िथा 
साझेदारीमा गररनेछ । यसका लाधग विपद्बाि  अति प्रिाविि समुदायको सशष्ट्क्िकरण गररनेछ । 
मुख्यिया अति गरीब समुदायको समािेशी, पहुाँचयुक्ि िथा वििेद रहहि सहिाधगिा सुतनष्ट्श्चि 
गररनेछ । भलङ्ग, उमेर, अपाङ्गिा िथा सााँस्कृतिक र िौगोभलक विविधिालाई नीति तनमािण िथा 
कायािन्त्ियनमा पयािप्ि ध्यान हदइनेछ । महहला िथा युिा नेितृ्िलाई प्रिधिन  गररनेछ ।  
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५. स्थानीय सरकारका सब ैसरोकारिाला तनकायहरूको पूणि सहिाधगिा, साििजतनक र तनजी के्षरका 
सरोकारिालाहरूको ष्ट्जम्मिेारी र िूभमकाको स्परििा, जिाफदेहहिा, कायािन्त्ियनमा सक्रिय सलंग्निा, 
साझेदारी िथा पररपरूकिाको सुतनष्ट्श्चििा गररनेछ ।  

६. स्थानीय िह िथा समुदायलाई श्रोि, साधन िथा तनणिय गने ष्ट्जम्मिेारी माफि ि विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनमा सशष्ट्क्िकरण गररनेछ । 

७. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग बहुप्रकोप अिधारणा िथा भलङ्ग, उमेर र अपाङ्गिाको 
आधारमा छुट्िाछुट्िै अद्यािधधक, बहृिर, परम्परागि ज्ञानलाई औपचाररक र सम्मानपूणि मान्त्यिा 
हदई विज्ञानमा आधाररि िथ्याड्ढको सहज उपलब्धिा, िुला आदानप्रदान र प्रचार प्रसारको 
माध्यमबाि समािशेी जोखिम सूचना एिं जानकारीमा आधाररि तनणिय गररनेछ ।  

८. हदगो विकास लक्ष्य, िाद्य सुरक्षा, स्िास्थ्य सुरक्षा, जलिायु पररिििन अनुकुलन, िािािरण 
व्यिस्थापन र विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण बीच सामञ्जस्यिा कायम गररनेछ । 

९. विपद् जोखिमका स्थानीय िथा विभशरठ विशेर्िालाई बुझी जोखिम न्त्यूनीकरणका उपायहरू 
अिलम्िन गररनेछन ्।  

१०. विपद् जोखिमका कारक ित्िहरूको तनराकरणको लाधग साििजतनक िथा तनजी लगानी िदृ्धध गरी 
संघीय सरकारको हदगो विकासको लक्ष्यमा समिे योगदान पुयािइनेछ ।  

११. विपद् पश्चाि पुनलािि, पुनः स्थापना र पनुतनिमािणमा िविरयमा विपद् जोखिमको अिस्था 
भसजिना हुन नहदन र विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण गनि स्थानीय योजना तनमािण र कायािन्त्ियन “अझ 
राम्रो, बभलयो र सुरक्षक्षि बनाऔ”ं िन्त्ने अिधारणा अिलम्िन गररनेछ । 

१२. विपद् जोखिमको बारेमा साििजतनक भशक्षा र सचेिना अभििदृ्धध गररनेछ ।  

१३. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनमा विज्ञान िथा प्रविधधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनुिका 
साथै स्थानीय श्रोि, साधन, ज्ञान, सीप िथा श्रमलाई अत्यधधक उपयोग गररनेछ । 

३.३ दीघिकालीन सोच, अपेक्षक्षि पररणाम, उद्देश्य र लक्ष्य  
दीघयकािीन सोच  

मधुिन नगरपाभलकालाई विपद् जोखिमबाि सुरक्षक्षि, अनुकुभलि िथा उत्थानशील नगरको रूपमा 
स्थावपि गदै स्थानीय विकासमा योगदान पुयािउने यस रणनीतिक कायियोजनाको दीघिकालीन सोच रहेको 
छ ।  

अपेक्षक्षि पररणाम  
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विपद्बाि हुने मतृ्युदर िथा प्रिाविि व्यष्ट्क्िहरूको संख्यामा उल्लेख्य रूपले कमी ल्याउनु, 
जीविकोपाजिन, स्िास्थ्य, सम्पवि, व्यिसाय र समदुायमा हुने जोखिम िथा क्षतिको न्त्यूनीकरण गनुि 
यस रणनीतिक कायियोजनाको अपेक्षक्षि पररणाम रहने छ । 

रणनीतिक कायययोजनाको उद्देश्य  

विपद्बाि जीिन िथा सम्पवि, स्िास्थ्य, जीविकोपाजिन िथा उत्पादनका साधनहरू, िौतिक एिं 
सामाष्ट्जक पूिािधार, सााँस्कृतिक एि ं िािािरणीय सम्पदामा हुने क्षतिको उल्लेख्य रूपमा न्त्यूनीकरण 
गनि विभिन्त्न रणनीतिक क्रियाकलापहरूको पहहचान गरी आिधधक िथा िावर्िक योजना िजुिमा गरी 
कायािन्त्ियन गदै विपद् जोखिम रोकथाम, पिूिियारी, प्रतिकायि एिं पुनस्थािपना िथा पुनतनिमािणको 
सुदृढीकरण उत्थानशीलिा अभििदृ्धध गरी विद्यमान विपद् जोखिम िथा क्षतिको न्त्यूनीकरण नयााँ 
जोखिमको रोकथाम गनुि यस रणनीतिक कायि योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।  

िक्ष्य  

विपद्बाि हुने मतृ्युदर िथा प्रिाविि व्यष्ट्क्िहरुको संख्या उल्लेख्य रुपले कम गनुि, जीविकोपाजिनका 
स्रोि साधनहरुका साथै कृवर्, उद्योग, सडक, सञ्चार, िानेपानी िथा सरसफाइका संरचना, 
स्िास्थ्य र शैक्षक्षक सुविधाहरु जस्िा महत्िपूणि पिूािधार िथा आधारिूि सेिाहरूमा विपद्ल े पुयािउने 
क्षति एिं अिरोधलाई कम गदै तिनीहरुको उत्थानशीलिा िदृ्धध गनुि र विपद्बाि हुने प्रत्यक्ष आधथिक 
क्षति कम गनुि रहेको छ ।  

३.४. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण रणनीतिक कायियोजनाका लक्ष्य र सूचकहरु 
लस.नं. सूचक  आधार रेिा 

२०२२को औसि  
अल्पकािीन 
िक्ष्य २०२४ 

सम्म 

मध्यकािीन 
िक्ष्य २०२७ 

सम्म  

र्दघयकािीन 
िक्ष्य २०३० 
सम्म 

१ नगरपालिकामा विपद्बाट  हुने मानिीय  क्षति उल्िेख्य रूपमा घटाउने 

!=! विपद ् बाट मतृ्यु हुनेको बावषिक 

औसत संख्या 

३ २ २ १ 

२ नगरपालिकामा विपद्बाट  प्रभाविि हुने व्यष्ट्तिहरुको संख्या उल्िेख्य रूपमा कामम गने 

@=! विपद्बाि  प्रत्यक्ष 
प्रिाविि हुने पररिारको 
िावर्िक औसि संख्या 

३० २० १० ५ 
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@=@ विपद्बाि  घाइि े हुने 
व्यष्ट्क्िहरुको िावर्िक 
औसि संख्या 

४ ३ २ १ 

@=# सडक दघुििनाको  संख्या 
उल्लेख्य रूपमा घिाउने 

१५ १० ५ ५ 

@=$ विपद्बाि  क्षति हुने 
घरहरुको िावर्िक औसि 
संख्या 

१४ १० ७ ३ 

३ नगरपालिकामा विपद्को कारण हुने प्रत्यक्ष आगथयक क्षति उल्िेख्य रुपमा कम गने 

#=! विपद्बाि  नोक्शान हुने 
औसि आधथिक क्षति ( 

ने.रु) 

१७,५०,००० १२,००,००० ९,००,०००० ३,००,००० 

$ नगरपाभलकामा आधारिूि सिेाहरु र महत्िपूणि पिूािधारमा विपद्ले पुयािउने क्षति र अिरोध 
उल्लेख्य रुपमा कम गने 

$=! स्िास्थ्य संस्थाका 
ििनहरुको प्रिलीकरण 
गरी उत्थानशीलिा 
विकास गने 

३ १ १ १ 

$=@ कक्षाकोठाहरुको ममिि 
संिार र प्रिलीकरण गरी 
उत्थानशीलिा विकास 
गने 

२४ ८ १२ ४ 

$=# विद्यालय ििनहरुको 
प्रिलीकरण गरी 
उत्थानशीलिा विकास 
गने 

१४ ४ ८ २ 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

$=$ विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणका लागी 
नमुना विद्यालय ियार 
गने 

८ २ ३ ३ 

$=% साििजतनक र सरकारी 
ििनहरुको प्रिलीकरण 
गरी उत्थानशीलिा 
विकास गने 

४ १ २ १ 

$=^ िानेपानी संरचनाहरुको 
ममिि गरी उत्थानशीलिा 
विकास गने 

३ १ १ १ 

 िानेपानी संरचनाहरुको 
ममिि गरी उत्थानशीलिा 
विकास गन 

५ १ २ २ 

$=& एकीकृि जलश्रोि 
व्यिस्थापनको योजना 
कायािन्त्ियनको प्रतिशि 

० १० ४० ५० 

$=* िायोइष्ट्न्त्जतनयरीङ्ग 
प्रविधधद्धारा नदी 
क्रकनारको संरक्षण 

३०० भमिर २ क्रकमी ३ क्रकमी ५ क्रकमी 

$=( प्रमुि जलाधार के्षरहरुको 
संरक्षण 

० १ १ १ 

$=!) िाल, भसमसार के्षरिथा 
पोिरीहरुको संरक्षण 

२ १  १ 

$=!! जलिायुमैरी कृवर् प्रिधिन  ० १ १ १ 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

$=!@ जलिायुमैरी गाउाँ प्रिधिन  ० १ १ १ 

५ नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको संस्थागि सरंचना ियार गने 

%=! नगरपाभलकामा स्थानीय 
आपिकालीन 
कायिसञ्चालन केन्त्र 
स्थापना िई सञ्चालन 
िएको 

० १   

%=@ विपद् िथा जलिायु 
सूचना केन्त्र सञ्चालन 
िएको िडा संख्या 

० ३  ७ 

 

९ 

६ नगरपालिकामा बहुप्रकोप, पूियसूचना प्रणािी र विपद् जोखिम सूचना िथा आाँकिनको 
व्यिस्थापन र उपिब्धिामा उल्िेख्य िदृ्गध गने 

^=! कुल के्षरफलको 
अनुपािमा बहुप्रकोप 
अनुगमन िथा पिूिसूचना 
प्रणाली स्थापना र 
सञ्चालन िएको 
के्षरफलको प्रतिशि 

  ५०% १००% 

^=@ नगर के्षरभिरका विपद् 
प्रिाविि स्थानको 
अनुपािमा सूचना प्रणाली 
माफि ि पूििसूचना प्राप्ि 
गने जनसंख्याको प्रतिशि 

  ५०% १००% 

^=# सामूदातयक िोज िथा 
उद्धार िोली गठन 
िएको िडाहरुको संख्या 

३ ४ ७ ९ 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

^=$ पूििसूचना प्राप्ि िएपतछ 
विपद् प्रिाविि के्षरबाि 
सुरक्षक्षि स्थानमा 
साररएका जनसंख्याको 
प्रतिशि 

 २५% ५०% १००% 

नोि: मानिीय, िौतिक र आधथिक क्षेतिको हकमा पतछल्लो ४ बर्िको िथ्यांकको औसिलाई आधार रेिा मानेर सचूकमा 
राखिएको छ श्रोि: http://drrportal.gov.np/ िथा https://bipadportal.gov.np/damage-

and-loss  

 

३.४ प्राथभमकिा प्राप्ि क्षेरहरू  
यस रणनीतिक कायियोजनाले विकास प्रक्रियामा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणलाई मलुप्रिाहीकरण गरी 
हदगो विकासमा सहयोग पुयािउन समष्ट्रिगि अिधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ । विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणका लाधग सणे्डाई कायि ढााँचालाई र विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग राष्ट्रिय रणनीतिक 
कायियोजना २०१८–२०३० लाई मूल मागिदशिनको रुपमा भलई यस कायियोजनाल ेचार प्राथभमकिा प्राप्ि 
के्षरहरू र अठार प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरू तनधािरण गरेको छ । हरेक प्राथभमकिा प्राप्ि कायि अन्त्िगिि 
अल्पकालीन (सन ्२०२२–२०२४), मध्यकालीन (सन ्२०२२–२०२७), दीघिकालीन (सन ्२०२२–२०३०) 
र तनरन्त्िर रुपमा गरररहनुपने क्रियाकलापहरुका लाधग तनरन्त्िर अिधध िोकी तनम्न बमोष्ट्जमका 
रणनीतिक क्रियाकलापहरू तनधािरण गररएका छन ्। 

प्राथलमकिा प्राप्ि के्षत्र १: विपद् जोखिम बारे बुझाई  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १: मधुिन नगरपाभलकाको बहुप्रकोपको अिस्था बमोष्ट्जम जोखिमको लेिाजोिा  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि २: मधुिन नगरपाभलकाको बहुप्रकोप जोखिम आाँकलनको लाधग अन्त्िर तनकाय 
समन्त्िय 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ३:  प्रिािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास िथा सूचना प्रिाह  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ४: विपद् जोखिम सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुधान िथा  क्षमिा अभििदृ्धध  

प्राथलमकिा प्राप्ि के्षत्र २ : स्थानीय िहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ५:  मधुिन नगरपाभलकामा कानूनी संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना एि ं
सुदृढीकरण 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ६: कानूनी िथा तनयामक संरचना तनमािण प्राथभमकिा 

http://drrportal.gov.np/
https://bipadportal.gov.np/damage-and-loss
https://bipadportal.gov.np/damage-and-loss


 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

प्राप्ि कायि ७: विपद् जोखिम सशुासनको लाधग क्षमिा अभििदृ्धध, सहकायि र साझेदारी  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ८: विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा लैंङ्धगक िथा सामाष्ट्जक समािशेीिाको 
सुतनष्ट्श्चििा 

प्राथलमकिा प्राप्ि के्षत्र ३: विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िागग उत्थानशीििा िदृ्गध गनय बहृत्तर जोखिम 
जानकारीमा आधाररि तनजी िथा साियजतनक िगानी प्रिधयन 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ९: उत्थानशीलिा िदृ्धधका लाधग   लगानी प्रिधिन  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १०: विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा साििजतनक लगानी िदृ्धध  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि ११: विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा तनजी लगानी िदृ्धध  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १२: सामाष्ट्जक सुरक्षा िथा  बीमा जोखिम हहस्सेदारी माफि ि विपद् 
उत्थानशीलिा अभििदृ्धध 

प्राथलमकिा प्राप्ि के्षत्र ४: प्रभािकारी विपद् प्रतिकायय र पुनिायभ, पुनः स्थापना िथा पुनः तनमायणमा 
‘अझ राम्रो र बलियो तनमायण’ का िागग विपद् पिूयियारीको सुदृढीकरण 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १३: प्रिािकारी विपद् प्रतिकायिका लाधग विपद् पूििियारीको सुदृढीकरण 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १४: विपद् पिूिियारीको लाधग बहुप्रकोप पिूि सूचना प्रणालीको विकास 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १५: समुदायमा आधाररि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण प्रिधिन 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १६: विपद् पिूिियारीको लाधग सञ्चार िथा प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण  

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १७: िोज िथा उद्धारको क्षमिा अभििदृ्धध 

प्राथभमकिा प्राप्ि कायि १८: पुनलािि, पुनःस्थापना र पुनतनिमािणमा “अझ राम्रो र अझ बभलयो 
तनमािण” अिधारणा प्रिधिन 



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

अध्याय चार : विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कायययोजनाका प्राथलमकिा 
प्राप्ि काययहरु 

४.१. प्राथभमकिा प्राप्ि १: विपद् जोखिम बारेको बुझाई अभििदृ्धध 
समाज र राज्यको विपद् सम्बन्त्धी बुझाईल े विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापनका लाधग गररने 
समग्र क्रियाकलापलाई तनदेश गदिछ । प्रकोपको अिस्था र जोखिम सम्बन्त्धी सही ज्ञानल े विपद् 
व्यिस्थापनका लाधग उधचि तनणिय भलन र कायािन्त्ियन गनि मागि प्रसस्ि गदिछ । प्रकोपको 
सम्िािना, समुदायको सम्मुििा र उपलब्ध क्षमिाल ेसंकिानिा र जोखिमको स्िर तनधािरण गदिछ । 
मधुिन नगरपाभलका बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको बबगिका िथ्याङ्कल ेदेिाउाँछ । कुन स्थान के 
कस्िा विपद्को जोखिममा छ, कति समुदाय र जनसंख्या जोखिमपणूि के्षरमा बसोबास गदिछन ्िन्त्ने 
कुरा बहुप्रकोपको लेिाजोिा, जोखिम आाँकलन िथा नक्शाङ्कनबाि जानकारी हुने हुाँदा बहुप्रकोप 
जोखिम सम्बन्त्धी सूचनाहरु, व्यिष्ट्स्थि िथा अद्यािधधक गरी नीति तनमािण र समुदायलाई सहज 
उपलब्ध गराउने व्यिस्था हुनुपदिछ । विपद् सम्बन्त्धी सूचना संकलन, प्रशोधन, व्यिस्थापन िथा 
त्यसको प्रसारको लाधग मधुिन नगरपाभलकाको पयािप्ि क्षमिा बबस्िार गनुि आिश्यक पदिछ । यी 
सिालहरुलाई सम्बोधन गरी विपद् जोखिमबारे बुझाई अभििदृ्धध गनि देहाय बमोष्ट्जमका प्राथभमकिा 
प्राप्ि कायिहरु अन्त्िगिि अल्पकालीन (२०२२-२०२४), मध्यकालीन (२०२२-२०२७), दीघिकालीन 
(२०२२-२०३०) र तनरन्त्िर गरररहनुपने क्रियाकलापको लाधग तनरन्त्िर अिधध क्रकिान गरी रणनीतिक 
क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

प्राथलमकिा प्राप्ि काययहरु 

४.१.१: मधुिन नगरपाभलकाको बहुप्रकोपको अिस्था बमोष्ट्जम जोखिमको लेिाजोिा र 
अनुगमन 
मधुिन नगरपाभलका बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको छ । िूकम्प, बाढी, सडक दघुििना, जङ्गली 
जनािर आिंक आगलागी, शीिलहर, यहााँका दोहोररइरहने प्रमुि प्रकोपहरु हुन ्। बहुप्रकोप सम्मुििा, 
समुदायको संकिानिा र समुदायमा उपलब्ध क्षमिाका आधारमा जोखिमको आाँकलन, जोखिम 
नक्शाङ्कन यस नगरपाभलकाल ेअपनाउनु आिश्यक छ । जोखिम सिंेदनशील ि–ूउपयोग योजना ियार 
गरी जोखिमको स्िरको आधारमा ि–ूउपयोग के्षर तनधािरण गरी कायािन्त्ियन गनि सकेको िण्डमा 
दीघिकालीन रुपमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण गनि सक्रकन्त्छ । नगरपाभलकाको विपद्  जोखिम लेिाजोिा 
र आाँकलनको लाधग देहाय बमोष्ट्जम रणनीतिक क्रियाकलाप तनधािरण गररएको छ । 
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क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि 
पररणाम  

समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

१. नगरपाभलका के्षर भिरका 
मुख्य नदी, िथा िोला 
िथा जलाधार के्षर िमशः 
कणािली नहद, औरही, 
बबई नदी, लगायिका 
अन्त्य िोलामा बाढी प्रकोप 
प्रकोप के्षर तनधािरण र  
नक्शाङ्कन 

कणािली, बबई 
नदी,  र 
अन्त्य 
िोलाहरुको  
बाढी प्रकोप 
के्षर र 
जोखिम 
नक्शांकन 
सहहिको 
नक्शा 
उपलब्ध 
िएको हुनेछ 
। 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका  

जल िथा मौसम 
विज्ञान वििाग 
वििाग, जल िथा 
उजाि आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, विपि 
व्यिस्थापन शािा, 
विकास साझेदार, विज्ञ 
परामशिदािा 

२. प्रमुि जलिायुजन्त्य प्रकोप 
के्षरको  आाँकलन, 
नक्शाङ्कन र जोखिम  
के्षर तनधािरण गने 
   

जलिायुजन्त्य 
जोखिम नक्शा 
ियार िएको 
हुनेछ । 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 
  

जल िथा मौसम 
विज्ञान वििाग 
वििाग, प्रदेश 
मन्त्रालय,विकास 
साझेदार, व्यिस्थापन 
शािा विज्ञ 
परामशिदािा 

३. 
 

मधुिन नगरपाभलका 
के्षरको िूकम्पीय प्रकोप 
आाँकलन, नक्शाङ्कन र 
जोखिम  के्षर तनधािरण 
गने   

  

नगरमा 
िूकम्पीय 
प्रकोप नशा 
उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

िानी िथा िूगिि 
वििाग, प्रदेश 
मन्त्रालय विकास 
साझेदार, 
विश्िविद्यालयहरु िथा 
विज्ञ परामशिदािा 

४. नगरका जोखिमयुक्ि 
पूिािधार, ऐतिहाभसक िथा 

जोखिमको 
जानकारी 

मध्यकालीन  नगरपाभलका िानी 
िथा िूगिि वििाग, 
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सााँस्कृतिक सम्पदाहरु, 
सामुदातयक ििनहरु, 
भशक्षण संस्थाहरु, स्िास्थ्य 
संस्थाहरु, िानेपानी िथा 
सरसफाईका सरंचनाका  
जोखिममा रहेका 
समुदायको िथ्याङ्क लाधग 
िूकम्पीय जोखिम आाँकलन 
एि ं नक्शाङ्कन गने र 
यसलाई होडीङबोडिको 
माध्यमबाि साििजतनक 
रुपमा जानकारी गराउने
 िूकम्पीय 

िुल्ला श्रोिको 
रुपमा उपलब्ध 
िएको हुनेछ 
। 

विर्यगि तनकाय िथा 
विकास साझेदार 
संस्थाहरु, व्यिस्थापन 
शािा नेपाल रेडिस 
सोसाइिी 

५. नगरपाभलकाको जोखिम 
संिेदनशील िूउपयोग 
योजना िजुिमा गरी 
कायािन्त्ियन गने  
   

जोखिम 
संिेदनशील 
िूउपयोग 
योजना िजुिमा 
गरी 
कायािन्त्ियन 
िएको हुनेछ 

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश योजना आयोग, 
आधथिक माभमला िथा 
योजना मन्त्रालय, 
िानी िथा िूगिि 
वििाग, प्रदेश 
मन्त्रालय विकास 
साझेदार, 
विश्िविद्यालयहरु िथा 
विज्ञ परामशिदािा 

६. महामारीबाि सरुक्षाको 
लाधग चेिनामूलक िथा 
सचूनामूलक सामग्रीको 
विका स, प्रसार िथा 
सामाष्ट्जक पररचालनको 
काम गने  

महामारी 
रोकथामको 
जाधग 
सामुदातयक 
सचेिना बहृद 
िएको हुनेछ 

तनयभमि मधुिन 
नगरपाभलका 

िडा कायािलय, 
स्थानीय स्िास्थ्य 
संस्था, नेपाल रेडिस  
िथा विकास साझेदार 
संस्थाहरु 

७. मुख्य पिूािधार सरंचना र आगलागीको मध्यकालीन मधुिन िडा कायािलय, 
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सेिाहरुका आगलागी 
तनयन्त्रण सम्बन्त्धी 
उपकरण  राखे्न  
   

जोखिम 
घट्नेछ 

नगरपाभलका विर्यगि तनकाय िथा 
विकास साझेदार 
संस्थाहरु, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 

८. सडक दघुििनाका सम्िाविि 
के्षरहरुको पहहचान सहहि 
प्रकोप आाँकलन िथा 
नक्शांकन गरी जोखिम 
के्षर तनधािरण गने 
    

सडक 
दघुििनाको 
प्रकोप नक्शा 
उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

 मधुिन 
नगरपाभलका 

पूिािधार शािा प्रदेश 
मन्त्रालय ष्ट्जल्ला 
िाक्रफक िथा प्रहरी 
कायािलय िथा  
साझेदार संस्थाहरु 

९. सडक सुरक्षा सम्बन्त्धी 
सचेिनाका लाधग 
जानकारीमलूक सामग्री 
उपलब्ध गराउने  
    

सडक सरुक्षा 
सम्बन्त्धी 
जानकारी 
उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

िडा कायािलय,िाक्रफक 
प्रहरी कायिलय,स्थानीय 
समुदाय 

१०. मधुिन  नगरपाभलकाको 
बहुप्रकोपको लेिा जोिा 
गरी प्राप्ि निीजाको 
आधारमा प्रकोपको प्रकृति 
अनुरुपका  पिूिियारी 
कायििम िजुिमा र 
कायािन्त्ियन गने  
  

नगरपाभलकाको 
बहुप्रकोप 
जोखिमको 
लेिाजोिा 
प्रतििेदन 
सहहि जोखिम 
न्त्यूनीकरणका 
काम सुरु 
िएका हुनेछन ्

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

जल िथा मौसम 
विज्ञान वििाग 
वििाग, जल िथा 
उजाि आयोग, िानी 
िथा िूगिि वििाग, 
िू िथा जलाधार 
संरक्षण वििाग, प्रदेश 
मन्त्रालय,विकास 
साझेदार, विज्ञ 
परामशिदािा नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
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४.१.२ मधुिन नगरपाभलकाको बहुप्रकोप जोखिम आाँकलनको लाधग अन्त्िर तनकाय 
समन्त्िय 
नेपालमा बहु–मापदण्डमा आधाररि बहुप्रकोप जोखिमको आाँकलन िथा नक्शाड्ढनहरू पयािप्ि छैनन ्। 
यस दििमा बहुप्रकोप जोखिमको आाँकलन िथा नक्शाड्ढनको लाधग अन्त्िर तनकाय समन्त्िय संयन्त्र 
स्थापना गनुि पने आिश्यकिा छ । यसका लाधग तनम्न रणनीतिक क्रियाकलापहरू तनधािरण गरीएका 
छनः् 

क्र.
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि 
पररणाम  

समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

११. प्रकोप, सम्मुििा, 
सड्ढिाउन्त्मुििा र जोखिम 
िथ्याड्ढ संकलनमा एकरूपिा 
कायम गनि स्थानीय िहमा  
अन्त्िर तनकाय संयन्त्र 
स्थापना गने 

प्रकोप, 
सम्मुििा, 
संकिउन्त्मुििा र 
जोखिम िथ्याड्ढ 
संकलनमा 
एकरूपिा कायम 
िएको हुनेछ 

अल्पकाली
न 

मधुिन 
नगरपाभल
का 

स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सभमति, 
सामुदातयक विपद् 
व्यिस्थापन सभमति, 
स्थानीय आपिकालीन 
कायि  संचालन केन्त्र, 
िडा कायािलय, नेपाल 
रेडिस िथा विकास 
साझेदार 

१२. स्थानीय िहमा महत्िपूणि 
पूिािधारहरू (आिास, भसचंाई, 
उद्योग, कृवर्, सडक, 
पशुधन, िन, भसमसार, 
जीविकोपाजिन, विद्यालय, 
अस्पिाल, स्िास्थ्य चौकी, 
िानेपानीका संरचना आहद), 
आश्रयस्थल र जनसंख्याको 
लाधग बहु–मापदण्डमा 
आधाररि विस्ििृ बहुप्रकोप 
जोखिम आाँकलन िथा 
नक्शाड्ढन गने 

सििसाधारणका 
लाधग िुला श्रोि 
स्िरूपमा 
महत्िपणूि 
पूिािधार र 
आिासको बहु–
प्रकोप जोखिम 
जानकारी 
उपलब्ध िएको 
हुनेछ 

अल्पकाली
न 

मधुिन 
नगरपाभल
का 

प्रदेश सरकारका 
मन्त्रालयहरु िथा 
िानी िथा िूगिि 
वििाग, जल िथा 
मौसम विज्ञान 
वििाग, सहरी विकास 
िथा ििन तनमािण 
वििाग िथा विकास 
साझेदार 
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४.१.३ प्रिािकारी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास िथा सूचना प्रिाह   

विपद् जोखिम व्यिस्थापन सम्बन्त्धी बुझाई अभििदृ्धध गनि अध्यापन िथा प्रभशक्षण र अनुिि आदान 
प्रदानका कायििम सञ्चालन गनुिपदिछ।यसका लाधग आिश्यक संस्थागि व्यिस्था गनि देहाय 
बमोष्ट्जमका रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ। 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

१३. 
 

िुल्ला िौगोभलक सूचना 
प्रणालीमा आधाररि विपद् 
जोखिम सूचना व्यिस्थापन 
प्रणालीको विकास गरर 
सञ्चालन गने 

विपद् सम्बन्त्धी 
सूचना उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन 
मन्त्रालय, विपद् 
ब्यिस्थापन 
शािा र  
विकास साझेदार 

१४. 
 

जोखिम सुचना साझेदारीका 
लाधग सरकारी संस्थाहरु, 
समुदायमा आधाररि 
संस्थाहरु,विकास 
साझेदार,रेडिस अभियान, 
संचार भमडडया लगायिका 
सिसैाँग स्थानीय स्िरमा 
सहकायि गने 

जोखिम सुचना 
साझेदारीमा  
सहकायि हुनेछ 

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
ब्यिस्थापन 
शािा,समुदायमा 
आधाररि संस्था, 
नेपाल रेडिस 
िथा विकास 
साझेदार 

१५. जोखिम सूचना साझेदारी 
गनि (मोिाइल एप्स, 
िेिसाइि, एसएमएस, 
रेडीयो र िेभलिीजन जस्िा 

विपद् जोखिम 
सूचनाको 
प्रिािकारी सञ्चार 
र प्रसार हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानून 
मन्त्रालय, विपद् 
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प्रविधधको प्रयोग सहहि) 
सञ्चार िथा प्रसार 
कायिविधध ियार गने 

व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस, स्थानीय 
परकार, िथा 
विकास साझेदार 

१६. विपद् पोििलको 
स्थानीयकारण गने  

स्थानीय िहमा 
विपद् जोखिमबारे 
ब्यापक प्रचार 
प्रसार र जानकारी 
िएको हुनेछ 

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानून 
मन्त्रालय, विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस, स्थानीय 
परकार, िथा 
विकास साझेदार 

१७. महहला, बालबाभलका, 
बदृ्धबदृ्धा, अपागंिा िएका 
ब्यष्ट्क्ि िथा अन्त्य 
संकिाउन्त्मुि समूह र 
समुदायसाँग जोखिम सूचना 
साझेदारी िथा आदान प्रदान 
गनि संयन्त्र र कायिविधध 
ियार गने 

संकिान समूह िथा 
समुदायसाँग 
जोखिम सूचना 
आदान प्रदान 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

समाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय, 
महहला 
बालबाभलका 
शािा, िडा 
कायािलय , 

विभिन्त्न विकास 
साझेदार तनकाय 

 

४.१.४. विपद् जोखिम बारेको बुझाईका लाधग क्षमिा अभििदृ्धध  
स्थानीय स्िरमा  विपद् जोखिमबारे बुझाईका लाधग क्षमिा अभििदृ्धध गनि विभिन्त्न अध्ययन, 
अध्यापन, अनुसन्त्धान िथा प्रभशक्षण कायििमहरू गनुि पने आिश्यकिा छ । यसका लाधग तनम्न 
रणनीतिक क्रियाकलापहरू तनधािरण गररएका छन ्। 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

१८. विद्यालयको विपद् व्यिस्थापन तनरन्त्िर मधुिन भशक्षा शािा, प्रदेश 
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पाठ्यिममा विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
सम्बन्त्धी विभिन्त्न 
पक्षमा विधागि, 
विर्यगि र 
अन्त्िरविर्यगि 
पाठ्यिम तनमािण गरी 
अध्ययन, अध्यापनलाई 
संस्थागि गन]{ 

सम्बन्त्धी 
प्रभशक्षणका लाधग 
दक्ष जनशष्ट्क्ि 
विकास िएको 
हुनेछ 

नगरपाभलका सामाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय 
नेपाल रेडिस 
सोसाइीिी र विकास 
साझेदारहरु 

१९. राष्ट्रिय िथा 
अन्त्िराष्ट्रिय 
विश्िविद्यालय, 
बबभिन्त्न अनुधान 
केन्त्रहरु, सरकारी िथा 
गैरसरकारी तनकाय, 
विकास साझेदार तनकाय 
िथा सामाष्ट्जक संघ 
संस्थासाँगको सहकायिमा 
नगरको बहुप्रकोप िथा 
जलिायु जोखिमको 
अध्ययन अनुधान गने 

नगरपाभलकाको 
बहुप्रकोप 
जोखिमको 
अिस्था अिगि 
हुनेछ 

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

विश्िविद्यालयहरु 
अनुसन्त्धान केन्त्रहरु 
िथा विकास साझेदार 
तनकाय 

२०. जनप्रतितनधध र 
कमिचारीहरुको क्षमिा 
िदृ्धधका लाधग विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्त्धी 
अभिमुिीकरण र 
प्रभशक्षण कायििमहरु 
सञ्चालन गने   

विपद् जोखिम 
व्यिस्थापन 
सम्बन्त्धी बुझाईमा 
िदृ्धध िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा कानुन 
मन्त्रालय नेपाल 
रेडिस सोसाइिी, 
िाभलम 
केन्त्दहरु,परामशिदािा 
िथा विकास साझेदार 
तनकाय 

२१. उद्योगी, व्यिसायी तनजी के्षर विपद् मध्यकालीन मधुिन प्रदेश आन्त्िररक 
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 िथा तनजी के्षरका सिेा 
प्रदायकहरुलाई विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरणबारे 
प्रभशक्षण हदई विपद् 
व्यिस्थापनमा उनीहरुको 
सहिाधगिा, 
ष्ट्जम्मेिारीबोध िथा 
जिाफदेहहिा िदृ्धध गने 

जोखिमबारे 
जानकार िई 
आफ्नो 
िूभमकाबारे 
ष्ट्जम्मेिार हुनेछन ्

नगरपाभलका माभमला िथा कानुन 
मन्त्रालय नेपाल 
रेडिस सोसाइिी, 
िाभलम 
केन्त्दहरु,परामशिदािा, 
उद्योग बाष्ट्ण्ज्य संघ 
िथा विकास साझेदार 
तनकाय 

२२. सुरक्षक्षि ििन तनमािण, 
प्रिलीकरण र ममिि 
सम्िारका बारेमा सूचना 
भशक्षा िथा सञ्चार 
सामग्रीको विकास गरी 
प्रसार गने  

सुरक्षक्षि तनमािण 
सम्बन्त्धी 
चेिनाको विकास 
हुनेछ  

दीघिकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
साझेदार संस्थाहरु 

 

४.२ प्राथभमकिा प्राप्ि क्षेर २: स्थानीय विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको 
सुदृढीकरण 
विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको स्थापना िथा सुदृढीकरण जोखिम बुझ्ने िथा न्त्यूनीकरण र 
व्यिस्थापनको प्रयासका लाधग पहहलो अतनिायि शिि हो । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापनका 
लाधग आिश्यक संस्थागि सरंचनाको स्थापना र सुदृढीकरण र आिश्यक नीति िथा कानूनको िजुिमा 
गनुिपने हुन्त्छ । विभिन्त्न के्षरगि विकास योजना माफि ि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका कायिलाई 
मुलप्रिाहीकरण गनि आिश्यक संयन्त्र र प्रकृया तनधािरण गनुिपछि । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापनमा नागररक सरोकारको सम्बोधन िथा शासकीय पद्धति समािशेी र जोखिममा रहेका 
समूहमैरी पतन हुनुपछि । संघीय संविधान बमोष्ट्जम संघीय संरचनाको अभ्यास प्रारम्ि िएको छ र 
सोही बमोष्ट्जम विपद् व्यिस्थापनको लाधग पतन नयााँ अिधारणा अनुसार संघीय नीति, कानून र 
रणनीतिक कायियोजना ियार िएको अिस्थामा स्थानीय सरकारको िोक्रकएको काम, कििब्य र 
अधधकार िथा स्थानीय आिश्यकिा र संघीय र प्रादेभशक नीति िथा कायियोजनाको लक्ष्य परूा गनि 
सहयोग पगु्ने गरी यस प्राथभमकिा प्राप्ि के्षर अन्त्िगिि देहाय अनुसारका प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरु र 
रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छः 
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४.२.१.कानूनी संस्थागि संरचनाहरूको स्थापना एिं सुदृढीकरण 
विपद् व्यिस्थापन िीनििै सरकारको साझा अधधकार के्षरमा पने िएकोले स्थानीय सरकार ( मधुिन 
नगरपाभलका) ल े  पतन आिश्यकिा अनुसार कानून िजुिमा र संस्थागि संरचना स्थापना िथा 
विद्यमान सरंचनाहरुको सुदृढीकरण गनुिपने हुन्त्छ । आफ्नो के्षराधधकारभिर विपद् व्यिस्थापनको 
शासकीय पद्धति सुदृढ र प्रिािकारी बनाउनु स्थानीय सरकारको ष्ट्जम्मेिारी हो यसका लाधग देहाय 
अनुरुपका रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक 
क्रक्रयाकिाप  

अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

२३. स्थानीय 
आपिकालीन 
कायिसञ्चालन 
केन्त्रलाई आधुतनक 
प्रविधधले िररपणूि 
बनाई   सञ्चालन 
गने  

विपद् पूििियारी िथा 
प्रतिकायिका क्रियाकलापहरु 
प्रिािकारी रुपल े सञ्चालन  
िएका हुनेछन ्

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
परामशिदािा िथा 
विकास साझेदार 

२४. 
 

गाउाँपाभलकामा 
िोक्रकए बमोष्ट्जम 
विपद् पूििियारी 
िथा प्रतिकायिका 
लाधग विर्यगि 
के्षर गठन गरी 
पररचालन गने  

विपद् पूििियारी िथा 
प्रतिकायिका क्रियाकलापहरु 
ब्यिष्ट्स्थि रुपले सञ्चालन  
गनिका लाधग विर्यगि 
क्षेरको गठन र पररचालन 
िएका हुनेछ्  

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
परामशिदािा िथा 
विकास साझेदार 

२५. सब ै विद्यालय र 
अस्पिालहरुमा 
विपद् व्यिस्थापन 
सभमति गठन गरी 
कायि ष्ट्जम्मेिारी 
तनधािरण गने 
  

  

विद्यालय िथा 
अस्पिालमा विपद् 
व्यिस्थापन सभमति गठन 
िई कायि ष्ट्जम्मिेारी 
तनधािरण िएको हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा,स्िास्थ्य 
शािा,विब्यस, 
भशक्षा शािा, 
रेडिस  



 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनैतिक कायययोजना (२०२२-२०३०)-मधुिन नगरपालिका,बर्दयया  

 

४.२.२.कानूनी िथा तनयामक संरचना तनमािण प्राथभमकिा 
बबगिका कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्थाहरुको आधारमा सम्पादन गररएका कायिहरुको अनुििहरुलाई 
समिे अिलम्बन गरी विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापनको बहु आयाभमकिालाई सम्बोधन 
गनि समसामतयक कानूनी िथा नीतिगि व्यिस्था गनुिपने आिश्यकिा िएको हुनाल े विपद् 
व्यिस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्त्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा व्यिस्थापन गरी विपद्बाि 
सििसाधारणको जीउज्यान र साििजतनक, नीष्ट्ज िथा व्यष्ट्क्िगि सम्पवि, प्राकृतिक एिं सास्कृतिक 
सम्पदा र िौतिक संरचनाको संरक्षण गनि नगर कायिपाभलकाले विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७५ बनाएको छ । यस ऐनको कायािन्त्ियनका लाधग विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन तनयमािली ियार गनुि पने आिश्यकिा छ । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणको लाधग 
विभिन्त्न विर्यगि के्षरसाँग सम्बष्ट्न्त्धि कानूनी र तनयामक संरचनाहरूको पतन विकास गनुि पने 
आिश्यकिा छ । यसका लाधग तनम्न रणनीतिक क्रियाकलापहरू तनधािरण गरीएका छन ्। 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

२६. विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ को प्रिािकारी 
कायािन्त्ियन गनि विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापन 
तनयमािली ियार गने 

विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन शासन 
व्यिष्ट्स्थि र सुदृढ 
गनि तनयमािली 
ियार िएको हुनेछ
  

अल्पकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् व्यिस्थापन 
शािा नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
परामशिदािा िथा 
विकास साझेदार 

२७. मधुिन नगरपाभलकाको  
स्थानीय विपद् िथा 
जलिायु उत्थानशील 
योजना ियार गने 

स्थानीय िहमा 
प्रिािकारी विपद् 
िथा जलिायु 
उत्थानशील योजना 
ियार िएको हुने
  

अल्पकालीन
  

 विपद् व्यिस्थापन 
शािा, विकास 
साझेदारहरु, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
िथा परामशिदािा 

२८. विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण िथा 
ब्यिस्थापनका लाधग 
स्थानीय नीति, 

मधुिन 
नगरपाभलकामा 
विपद् जोखिम 
न्त्युनीकरण  िथा 

अल्पकालीन
 

  

 विपद् व्यिस्थापन, 
विकास 
साझेदारहरु,नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
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रणनीति र कायियोजना 
ियार गने 

व्यिस्थापनका 
लाधग स्थानीय 
नीति, रणनीति र 
कायियोजना ियार 
िएको हुनेछ 

िथा परामशिदािा 

२९. स्थानीय सडक सुरक्षा 
रणनीति ियार गने 
   

स्थानीय सडक 
सुरक्षा रणनीति 
ियार िएको हुनेछ 

अल्पकालीन
 

  

 िाक्रफक प्रहरी 
कायािलय,िडा 
कायािलय, विकास 
साझेदारहरु िथा 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी 

३०. नेपाल सरकारल े
तनमािण गरेको सुरक्षक्षि 
सडकका लाधग 
डडजाईन तनदेभशका 
कायािन्त्ियन गने  

सुरक्षक्षि सडकका 
लाधग डडजाईन 
तनदेभशका 
कायािन्त्ियन िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर  पूिािधार विकास 
शािा, िडा 
कायािलय र तनमािण 
कम्पनी 

३१. सीि बेल्ि, हेलमेिको 
प्रयोग र साििजतनक 
यािायाि सुरक्षा 
सम्बन्त्धी तनयमहरुलाई 
कडाईका साथ लागु 
गने   

सडक प्रयोगकिािहरु 
सचेि र अनुशाभसि 
िई सडक दघुििना 
कम िएको हुनेछ 

अल्पकालीन
  

 िडा कायािलय 
िाक्रफक प्रहरी 
कायािलय 

३२. राष्ट्रिय ििन संहहिा 
लागू गने, शहरी िथा 
ग्रामीण के्षरहरूको 
लाधग ििन संहहिा 
अनुरुप ििन  तनमािण 
वितनयम िनाउने 

बाढी र िूकम्प 
प्रतिरोधी ििन 
तनमािणका लाधग 
नीतिगि व्यिस्था 
लागु िएको हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश िौतिक 
पूिािधार विकास 
मन्त्रालय, पिूािधार 
विकास शािा िथा 
िडा कायािलय 

३३. 
 

मधुिन नगरपाभलकाका 
विकास योजनाहरूमा 

विकास योजना 
िथा कायििममा 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा कानुन 
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विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण 
मुलप्रिाहीकरण गनि 
तनदेभशका ियार गने 

विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण 
मुलप्रिाहीकरण गनि 
तनदेभशका ियार 
िएको हुनेछ  

मन्त्रालय विकास 
साझेदारहरु,नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
िथा परामशिदािा 

३४. विपद् जोखिम प्रिाि 
मूल्याड्ढनलाई 
स्थानीय िािािरण 
संरक्षण ऐनमा 
समािेश गने   

विपद् जोखिम 
प्रिाि मूल्याड्ढन 
िािािरण संरक्षण 
ऐन िएको हुनेछ
   

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् व्यिस्थापन 
शािा र  विकास 
साझेदारहरु 

३५. प्राकृतिक श्रोि िथा 
जलाधार ब्यिस्थापन 
र जलिायु पररिििन 
सम्बन्त्धी कायििम र 
कायियोजनाहरुमा विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
समािेश गने  

प्राकृतिक स्रोि 
व्यिस्थापन 
सम्िन्त्धी विभिन्त्न 
कायििम र 
कायियोजनाहरूमा 
विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण समािेश 
िएको हनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

विकास 
साझेदारहरु,नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
िथा परामशिदािा 

३६. स्थानीय र सामुदातयक 
विपद् व्यिस्थापन 
सभमतिका लाधग 
स्थानीय विपद् 
जोखिम व्यिस्थापन 
कायि सञ्चालन विधध 
ियार र तनयभमि 
अद्यािधधक गने 

स्थानीय र 
सामुदातयक विपद 
व्यिस्थापन 
सभमतिका लाधग 
विपद व्यिस्थापन 
कायिसञ्चालनका 
लाधग कायिविधध 
ियार िएको हुनेछ  

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विकास साझेदारहरु, 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी,िडा 
कायािलय 

३७. स्थानीय आपिकालीन 
कायिसंचालन केन्त्रको  
कायिसंचालन कायिबबतघ 
ियार गरी कायािन्त्ियन 

आपिकालीन  
कायिसञ्चालन बबतघ 
ियार िएको हुनेछ 

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, विकास 
साझेदार 
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गने   

३८. स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन कोर् 
सञ्चालन तनदेभशका 
ियार गरी कायािन्त्ियन 
गने   

आपिकालीन कोर् 
कायिसञ्चालन 
तनदेभशका ियार 
गरी कायािन्त्ियन 
िएको हुनेछ 

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

नगरपाभलका विपद् 
व्यिस्थापन शािा, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा  
विकास साझेदार 

३९. उच्च जोखिममा रहेका 
बालबाभलका, 
बदृ्धबदृ्धा, महहला, 
अपाङ्गिा िएका 
ब्यष्ट्क्िको 
आपिकालीन 
अिस्थामा सरुक्षा र 
संरक्षणको लाधग 
तनदेभशका ियार गरी 
कायािन्त्ियन गने  

आपिकालीन 
अिस्थामा 
संकिासन्त्न समूहको 
संरक्षण िएको 
हुनेछ  

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश सामाष्ट्जक 
विकास मन्त्रालय, 
गाउाँपाभलका महहला 
िथा बालबाभलका 
शािा, नेपाल 
रेडिस सोसाइी, 
महहला िथा विकास 
साझेदारहरु 

४०. तनजी के्षरहरुको विपद् 
व्यिस्थापन 
अभ्यासहरुमा विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
एकीकृि गनि 
तनदेभशका ियार गने
  

तनजी के्षरमा विपद् 
जोखिम 
न्त्यूनीकरणको 
अभ्यास िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

उद्योग बाधगज्य 
संघ, तनजी के्षर, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी 

४१. विपद् पश्चािको िोज 
उद्धार िथा राहि 
वििरण स्थानीय 
मापदण्ड ियार गरी 
कायािन्त्ियन गने  

उद्धार राहि 
सम्बन्त्धी मापदण्ड 
िथा राहि 
व्यिस्थापन 
प्रिािकारी िएको 
हुनेछ 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

नगरपाभलका विपद् 
व्यिस्थापन शािा, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी 

४२. पूिािधार योजनाहरुको 
सम्िाब्यिा अध्ययन, 

पूिािधार योजनाको  
उत्थानशील 
डडजाइन र 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

नगर पिूािधार 
विकास शािा, प्रदेश 
िौतिक पिूािधार 
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डडजाइन र तनमािणका 
लाधग जोखिम ससुूचीि 
र सुरक्षक्षि हुनेगरी 
मापदण्ड र मानकहरु 
िजुिमा गने 

तनमािणका लाधग 
मापदण्ड ियार 
िएको हुनेछ 

विकास मन्त्रालय 

४३. विपद्को समयमा 
पशपुंक्षीको उद्धार र 
हेरचाह सम्बन्त्धी 
तनदेभशका तनमािण र 
कायािन्त्ियन गने 
   

आपिकालीन 
अिस्थामा पशपुंक्षी 
उद्धार तनदेभशका 
तनमािण र 
कायािन्त्ियन िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

नगरपाभलका पश ु
सेिा शािा, प्रदेश 
कृवर् मन्त्रालय, 
विशेर्ज्ञ 
परामशिदािाहरु िथा 
विपद् व्यिस्थापन 
शािा 

४४. हररि पिूािधार र 
पाररष्ट्स्थतिकीय 
प्रणालीमा आधाररि 
अनुकुलन ( 

Ecosystem Based 

Adaptation) माफि ि 
विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणका लाधग 
मागिदशिन ियार गने
  

हररि पिूािधार र 
पाररष्ट्स्थतिकीय 
प्रणालीमा आधाररि 
अनुकुलन माफि ि 
विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणका लागी 
मागिदशिन ियार 
िएको हुनेछ  

मध्यकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश सरकार, 
विशेर्ज्ञ 
परामशिदािाहरु, 
राष्ट्रिय िथा 
अन्त्िरािष्ट्रिय 
गैरसरकारी 
संस्थाहरू, दाि ृ
तनकायहरू िथा 
अन्त्य सरोकारिाला, 
विश्िविद्यालय िथा 
अनुसन्त्धान 
केन्त्रहरू, 
सामुदातयक िन 
उपिोक्िा महासंघ 
फेकोफन 
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३. विपद् जोखिम सुशासनको लाधग क्षमिा अभििदृ्धध र सहकायि  
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन कायिलाई प्रिािकारी र पररणाममुिी बनाउन  मधुिन 
नगरपाभलका स्ियं  र यसमा संलग्न सब ैतनकायहरुको क्षमिा बढाउन आिश्यक हुन्त्छ । यसका लाधग 
देहाय बमोष्ट्जमका रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छः 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

४५. स्थानीय िहमा रहेर कायि 
गने स्थानीय विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
सञ्जाल  तनमािण गरी 
बबस्िार गने  

विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणमा सब ै
सरोकारिालाहरुको 
सहिाधगिा 
सुतनष्ट्श्चि हुनेछ  

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् व्यिस्थापन 
शािा,नेपाल 
रेडरस सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदारहरु 

४६. विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनमा (जलाधार 
व्यिस्थापन र पूििसूचना 
प्रणालीका लाधग) 
सम्बष्ट्न्त्धि स्थानीय 
िहबीच संयन्त्र ियार 
गने  

अन्त्िर स्थानीय 
िहबीच समन्त्िय 
िएको हुनेछ 
   

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

विपद् व्यिस्थापन 
शािा,नेपाल 
रेडरस सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदारहरु 

४७. विपद् व्यिस्थापनमा 
सम्बद्ध संस्थाहरुको 
क्षमिा अभििदृ्धधका 
लाधग एक आपसमा 
आदान प्रदानका कायििम 
िथा विकास साझेदार 
ससं्थाहरुिीच सहकायि 
गने  

विपद् 
व्यिस्थापनमा काम 
गने संस्थाहरुको 
क्षमिा िदृ्धध 
िएको हुनेछ  

अल्पकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

४८. समुदायमा गठन िएका 
सामुदातयक विपद् 
व्यिस्थापन 
सभमतिहरुलाई िडा 

सामुदातयक विपद् 
व्यिस्थापन 
सभमतिको स्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन 

अल्पकालीन
  

 मधुिन 
नगरपाभलका
 विपद् 
व्यिस्थापन 
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कायािलयमा सूचीकृि गरी 
विपद व्यिस्थापन 
सभमति र सामुदातयक 
विपद् व्यिस्थापन 
सभमतिको सञ्जाल  
तनमािण र बबस्िार गने 
  

सभमतिसाँग सहज 
पहुाँच  िएको 
हुनेछ 

शािा, िडा 
कायािलय,  
रेडिस सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदारहरु 

 

४.२.४ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा लैङ्धगक िथा सामाष्ट्जक समािेशीिाको 
सुतनष्ट्श्चििा 
महहला, बालबाभलका, बदृ्धबदृ्धा, अपाङ्गिा िएका व्यष्ट्क्ि र सीमान्त्िकृि समूदाय विपद्को बढी 
जोखिममा हुन्त्छन ्। विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका कायििमहरु यस प्रकारका जोखिममा रहेका समूहलाई 
प्राथभमकिामा रािेर सञ्चालन गनुिपदिछ र उनीहरुको अथिपूणि सहिाधगिा माफि ि समािशेीिाको 
सुतनष्ट्श्चििा गनुिपदिछ । विपद् जोखिम न्त्युतनकणमा समािशेीकरणको सुतनष्ट्श्चिाको लाधग तनम्न 
अनुसार रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

४९. नगरपाभलकाको विपद् 
जोखिम व्यिस्थापनमा 
लैङ्धगक समानिा िथा 
सामाष्ट्जक 
समािेशीकरण 
कायियोजना ियार गने 
   

जोखिम 
व्यिस्थापनमा 
लैङ्धगक समानिा 
िथा सामाष्ट्जक 
समािेशीकरण 
कायियोजना ियार 
िएको हुनेछ  

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानून मन्त्रालय, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, महहला 
िथा बालबाभलका 
शािा,िडा 
कायािलय 

५०. विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनका 
कायििममा जोखिममा 
रहेका नागररक र 

विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनका लाधग 
मधुिन 
नगरपाभलकामा 

मध्यकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

िडा कायािलय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, महहला 
िथा बालबाभलका 
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समुदायको पहुाँच 
प्रतितनधधत्ि र 
प्रिािकारी 
सहिाधगिाको लाधग 
समुदायस्िरमा 
सामाष्ट्जक पररचालनका 
कायििमहरु सञ्चालन 
गने  

सामाष्ट्जक 
पररचालनका 
कायििमहरु 
सञ्चालन िएका 
हुनेछन ्  

शािा िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

५१. सीमाष्ट्न्त्िकृि समूह, 
महहला, अपाङ्गिा 
िएका ब्यष्ट्क्ि, 
बालबाभलका, िथा 
बदृ्धबदृ्धा जस्िा अति 
संकिान समुदायका 
लाधग प्राथभमकिाका 
आधारमा विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
सम्बन्त्धी विशरे् 
कायििमको विकास गरी 
कायािन्त्ियन गने  

समािेशीकरणका 
लाधग विशेर् 
कायििम सञ्चालन 
िएको हुनेछ  
  

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन मन्त्रालय 
िथा बालबाभलका 
शािा िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

५२. विपद् व्यिस्थापनका 
सब ै चरणहरुमा समूह, 
महहला, अपाङ्गिा 
िएका ब्यष्ट्क्ि, 
बालबाभलका, िथा 
बदृ्धबदृ्धा जस्िा अति 
संकिान समुदायको 
प्रत्यक्ष सहिाधगिा 
सुतनष्ट्श्चि गनिका लाधग 
तनदेभशकासहहि 

विपद् व्यिस्थापनका 
सब ै चरणमा 
लैङ्धगक समानिा 
िथा सामाष्ट्जक 
समािेशीकरण 
सुतनष्ट्श्चि िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन मन्त्रालय 
िथा बालबाभलका 
शािा िथा 
विकास 
साझेदारहरु 
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अनुगमन संयन्त्रको 
विकास गरी 
कायािन्त्ियन गने 

 

४.३ प्राथभमकिा प्राप्ि क्षेर ३: विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग उत्थानशीलिा 
िदृ्धध गनि बहृिर जोखिम जानकारीमा आधाररि तनजी िथा साििजतनक लगानी प्रिधिन 
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा लगानी प्रिधिन गनुिको मलूििू उद्देश्य उत्थानशीलिा िदृ्धधका लाधग श्रोि 
पररचालन माफि ि विद्यमान जोखिम न्त्यूनीकरण गरी सम्िाविि क्षतिलाई कम गनुि हो । साििजतनक 
तनजी लगानी सुतनष्ट्श्चि गरेर जोखिम न्त्यूनीकरणका क्रियाकलापहरुलाई विकास तनमािणका कायिमा 
एकीकरण गरी िविरयमा सजृना हुनसक्ने सम्िाविि जोखिमको अन्त्िरतनहीि कारणहरुको सम्बोधन 
गरी जनधन िथा विकास पिूािधारहरुलाई सरुक्षक्षि गनि सक्रकन्त्छ । यस प्राथभमकिा प्राप्ि के्षर अन्त्िगिि 
देहाय बमोष्ट्जमका प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरु र रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

४.३.१ उत्थानशीलिा िदृ्धधका लाधग विकास कायिमा लगानी प्रिद्र्धन र 
मुलप्रिाहीकरण 
सम्िाविि िथा विद्यमान विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका उपायहरु माफि ि उत्थानशीलिा िदृ्धधका लाधग 
विपद्का अन्त्िरतनहस्ि कारणहरुलाई सम्बोधन गरी विकास कायिमा मलूप्रिाहीकरण गनि आिश्यक हुन्त्छ 
। यसका लाधग तनम्नअनुसारका रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

५३. नगरको िावर्िक योजना 
छनोिदेखि  विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
योजनालाई प्राथभमकिा 
हदने तनयभमि  

योजनामा विपद् 
जोखिम 
न्त्यूनीकरण 
समािेश िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

समुदाय,िडा 
कायािलय,योजना 
शािा, िौतिक 
पूिािधार विकास 
शािा 

५४. नगरपाभलकाले पूिािधार 
तनमािणका काम गदाि नयााँ 
मार निई सुरक्षक्षि र 
मजबिु तनमािणको विधध 
अिलम्बन गने  

पूिािधार 
संरचनाहरु विपद् 
जोखिम 
न्त्यूनीकरणका 
दृष्ट्रिले मजबिु 
हुनेछन  

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् व्यिस्थापन 
िडा 
कायािलय,योजना 
शािा, िौतिक 
पूिािधार विकास 
शािा 
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५५. नगरपाभलका के्षरभिर 
जोखिम मा रहेका 
पूिािधारहरु (विद्यालय, 
अस्पिाल, स्िास्थ्य 
चौकी, िानेपानी िथा 
सरसफाइका सरंचना, 
सरकारी िथा सािजतनक 
ििनहरु, ऐतिहाभसक 
सम्पदा र सााँस्कृतिक 
धरोहरहरु) प्रिलीकरणका 
लाधग लगानी बढाउने   

जोखिमयुक्ि 
पूिािधारहरु 
सुरक्षक्षि िएका 
हुनेछन ् 

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

प्रदेश सामाष्ट्जक 
विकास मन्त्रालय, 
िौतिक पिूािधार 
मन्त्रालय, प्रदेश 
योजना आयोग 
िथा नगरपाभलका 
विर्यगि शािा 

५६. नगर के्षरभिरका सब ै
विद्यालयलाई मजबिु 
संरचनाको रुपमा 
तनमािण, पुनतनमािण िथा 
प्रिलीकरण गरी सरुक्षक्षि 
आपिकालीन आिासीय 
सेिा समेि हदन सक्ने 
गरी तनमािण गने  

सब ै विद्यालय 
उत्थानशील र 
सुरक्षक्षि िएका 
हुनेछन ्

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

सामाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय, प्रदेश 
योजना 
आयोग,प्रदेश भशक्षा 
तनदेशनालय, 
वि.व्य.स., भशक्षा 
शािा विकास 
साझेदार 

५७. बहृि ् विद्यालय सरुक्षा 
अिधारणाको कायािन्त्ियन 
गरी सबै विद्यालयलाई  
सुरक्षक्षि विद्यालय 
बनाउने     

सब ै विद्यालय 
विपद् जोखिमबाि  
सुरक्षक्षि िएका 
हुनेछन ्

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

सामाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय, िौतिक 
पूिािधार मन्त्रालय, 
प्रदेश भशक्षा 
तनिदेशनालय 
विब्यस,समुदाय, 
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भशक्षा 
मन्त्रालय,भशक्षा 
शािा 

५८. आिश्यक ठाउाँमा 
पोिरीहरुको तनमािण िथा 
संरक्षण गरी पानी सरंक्षण 
र िर्ािको पानी संकलन 
िथा पानी उपयोगमा 
कुशल प्रविधधको उपयोग 
गने  

बाढी, िडेरी िथा 
आगलागीको क्षति 
कम िएको हुनेछ 

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

िडा कायिलयहरु, 
पूिािधार   विकास 
शािा िथा विकास 
साझेदार 

५९. सरकारी कायािलयहरु, 
सामुदातयक ििनहरु, 
विद्यालयहरु, 
अस्पिालहरु र आश्रय 
स्थलहरु र साििजतनक 
पूिािधारहरु, बालमैरी , 

बदृ्धबदृ्धा िथा 
अपाङ्गमैरी बनाउने 

संकिासन्त्न 
समूहको 
उत्थानशीलिा 
िदृ्धध िएको 
हुनेछ 

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

सामाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय, िौतिक 
पूिािधार मन्त्रालय,  
भशक्षा शािा िथा 
विकास साझेदारहरु 

 

४.३.२. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा साििजतनक लगानी िदृ्धध 
नगरपाभलकाको िावर्िक योजना िथा कायििमहरु िथा विकास तनमािणका ठूला पररयोजना र सडक 
तनमािण जस्िा कायिमा जोखिम आाँकलनका आधारमा तनष्ट्श्चि प्रतिशि बजेि विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणको लाधग छुट्याउने अतनिायि व्यिस्था गरी विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणको लाधग साििजतनक 
लगानी बढाउन सक्रकन्त्छ । यसका लाधग तनम्नानुसार रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

६०. नगरपाभलकाको िावर्िक 
विकास बजेिको ५ प्रतिशि 
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका 
लाधग छुट्याउने   

विपद् जोखिम 
न्त्युनीकरणका 
लाधग लगानी 
सुतनष्ट्श्चि िएको 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा 
नगरकायिपाभलका 
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हुनेछ  

६१. 
 

विकास आयोजनाको 
बजेिबाि विपद् पश्चाि 
पुनतनमािणमा उपयोगी गने 
अनुमति हदन बजेि 
रकमान्त्िरका लाधग प्रकृया 
स्थावपि गने  

पुनतनमािणका 
लाधग लगानी 
उपलब्ध िएको 
हुनेछ  

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा 
नगरकायिपाभलका 

६२. नगरपाभलकाको िावर्िक बजेि 
पद्धतिमा विपद् जोखिम 
व्यिस्थापन बजेि कोडको 
व्यिस्था गने   

िावर्िक रुपमा 
विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणको 
लाधग बजेि 
सुतनष्ट्श्चि िएको 
हुनेछ 

अल्पकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा 
नगरकायिपाभलका 

 

४.३.३ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणको लाधग तनजी क्षेरको सहिाधगिा र लगानी िदृ्धध  
तनजी के्षरले एकातिर आफ्नै व्यिसाय र कमिचारीहरुको सुरक्षा र व्यिसातयक तनरन्त्िरिाको लाधग 
लगानी गनुिपदिछ िने अकोिफि  व्यिसातयक उिरदातयत्िको रुपमा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग 
लगानी गनि र व्यिसातयक रुपमा सरकारसाँग साझेदारी र निप्रिििनका लाधग लगानी गने िािािरण 
ियार गनुिपदिछ । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा तनजी के्षरको साझेदारी र लगानी िदृ्धधका लाधग 
तनम्नानुसार रणनीतिक क्रियाकलाप तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी 
तनकाय 

६३. नगरपाभलका भिरका 
व्यापाररक प्रतिरठान िथा 
उद्योगलाई विपद्को 
समयका लाधग व्यिसाय 
तनरन्त्िरिा योजना ियार 
गरी कायािन्त्ियन गनि 
प्रोत्साहन गने   

व्यिसाय 
तनरन्त्िरिा योजना 
ियार िइ 
कायािन्त्ियन िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

उद्योग 
बाखणज्य संघ, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा 
तनजी के्षर 

६४. व्यिसातयक सामाष्ट्जक विपद् जोखिम मध्यकालीन मधुिन उद्योग 
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उिरदातयत्ि माफि ि विपद 
जोखिम न्त्यूनीकरण, 
पूििियारी, पुनलािि र 
पुनतनमािणका लाधग तनजी 
के्षरको लगानी पररचालन 
गने  

न्त्यूनीकरणमा 
तनजी के्षरको 
लगानी र 
साझेदारी िदृ्धध 
िएको हुनेछ
 तनरन्त्िर  

नगरपाभलका
  

बाखणज्य संघ, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा  
तनजी के्षर 

६५. विपद् जोखिम लगानी िथा 
जोखिम हहस्सेदारीका लाधग 
साििजतनक, तनजी संयुक्ि 
लगानी प्रिद्र्धन गने 
कायििम ियार गरी 
पररचालन गने   

विपद् जोखिम 
न्त्युनीकरणमा 
तनजी के्षरको 
लगानी र 
साझेदारी िदृ्धध 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

उद्योग 
बाखणज्य संघ, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा िथा  
तनजी के्षर, 
सहकारी 

६६. वििीय संस्था, सहकारी 
िथा सामुदातयक संस्थाहरु 
माफि ि विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरणमा लगानीको 
लाधग सहज िािािरणको 
ब्यिस्था गने   

विपद् जोखिम 
न्त्यूनीकरण  लाधग 
तनजी िथा 
सामुदातयक लगानी 
िदृ्धध िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

उद्योग 
बाखणज्य संघ, 
तनजी के्षर, 
सामुदातयक 
संस्थाहरु िथा 
सहकारी 

६७. विपद् व्यिस्थापन िथा 
न्त्यूनीकरणका लाधग तनजी 
के्षरलाई प्रोत्साहहि गनिका 
लाधग प्याकेज स्थापना र 
सञ्चालन गने   

निप्रिििनका लाधग 
तनजी के्षरले 
लगानी गरेको 
हुनेछ  

दीघिकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

उद्योग 
बाखणज्य संघ 
िथा तनजी के्षर 

 

४.३.४ सामाष्ट्जक सुरक्षा,बीमा िथा जोखिम हहस्सेदारी माफि ि उत्थानशीलिा िदृ्धध 
विपद् पश्चाि ्वििरण गररने राहिलाई सामाष्ट्जक सुरक्षा, बीमा, कृवर् िथा पश ुबीमा, सम्पवि बीमा 
जस्िा जोखिम हहस्सेदारीका उपायहरु माफि ि िमशः प्रतिस्थापन गनि जरुरी छ र सामुदातयक िथा 
सामाष्ट्जक सरुक्षाका क्रियाकलापहरुलाई जोखिम व्यिस्थापनसाँग जोडेर सञ्चालन गनुिपदिछ । यसका 
लाधग तनम्नानुसार रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 
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क्र. 

स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

६८. विपद्को जोखिममा 
रहेका समूह, समुदाय 
िथा नागररक जीिन 
बीमाको व्यिस्था गने 

जोखिममा रहेका 
नागररकको 
उत्थानशीलिा 
िदृ्धध िएको हुनेछ
  

अल्पकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, बीमा 
कम्पनीहरु िथा  
तनजी के्षर 

६९. घर, ििन िथा तनजी 
सम्पविको बीमाको 
लाधग नीतिगि रुपमा 
सहजीकरण गने   

विपद्बाि हुने 
नोक्शानीको 
क्षतिपूति ि सुतनष्ट्श्चि 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका
  

प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, बीमा 
कम्पनीहरु, 
तनजी के्षर 

७०. कृवर् िथा पश ु बीमा 
कायििमलाई नगर 
के्षरका सब ै बस्िीहरुमा 
बबस्िार गने  

कृवर् के्षरको 
उत्थानशीलिा 
िदृ्धध िएको हुनेछ
  

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, बीमा 
कम्पनीहरु, 
तनजी के्षर 

७१. जीविकोपाजिनका 
आधार, सीप, औजार 
र लगानीलाई विपद्को 
अिस्थाबाि जोगाउन 
योगदानमा आधाररि 
बीमा प्रणालीलाई 
बबस्िार गने  

जीविकोपाजिनमा 
उपायहरुको बीमा 
माफि ि 
उत्थानशीलिा 
िदृ्धध िएको हुनेछ
  

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, बीमा 
कम्पनीहरु, 
तनजी के्षर 

७२. नगरका साििजतनक 
ििनहरु, विद्यालय, 
अस्पिाल, स्िास्थ्य 
चौकी िथा महत्िपूणि 
पूिािधारहरुको विपद् 
जोखिम बीमाको 
व्यिस्था गने  

साििजतनक ििन 
िथा पिूािधारहरुको 
विपद् बीमा िएको 
हुनेछ  

दीघिकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

प्रदेश योजना 
आयोग, प्रदेश 
मन्त्रालय, बीमा 
कम्पनीहरु, 
तनजी के्षर 
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४.४ प्राथभमकिा प्राप्ि क्षेर ४ प्रिािकारी विपद् प्रतिकायि र पुनलािि, पुनः स्थापना 
िथा पुनः तनमािणमा ‘अझ राम्रो र बभलयो तनमािण’ का लाधग विपद् पूििियारीको 
सुदृढीकरण 
यस प्राथभमकिा प्राप्ि के्षरल ेप्रिािकारी प्रतिकायिको लाधग आिश्यक पिूिियारी र जोखिम न्त्यूनीकरण 
सहहिको पुनस्थािपना िथा पुनतनमािणलाई समेट्दछ । विपद् पश्चािको प्रतिकायि, पुनस्थािपना र 
पुनतनमािण िथा पुनलाििका गतिविधधहरुमा बहुप्रकोप जोखिमलाई ख्याल गरी अझ बभलयो र 
सबपै्रकारको जोखिमबाि सरुक्षक्षि तनमािणका लाधग आिश्यक रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई समेिेर 
तनम्नानुसारका प्राथभमकिा प्राप्ि कायिहरु र रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

४.४.१ प्रिािकारी विपद् प्रतिकायिका लाधग विपद् पूििियारीको सुदृढीकरण 
क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

७३. आपिकालीन अस्थायी 
आश्रयस्थलको लाधग 
नगरमा िुल्ला के्षर 
पहहचान गरी अस्थायी 
आश्रयस्थल तनमािण गने  

आपिकालीन 
समयको लाधग 
िुल्ला के्षर पहहचान 
र आश्रयस्थल 
तनमािण िएको 
हुनेछ  

मध्यकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन 
मन्त्रालय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

७४. िण्डारण गहृ स्थापना गरी 
आपिकालीन उद्धार 
सामाग्री िथा उपकरणहरु 
िथा गैरिाद्य  राहि 
सामग्रीहरुको व्यिस्थापन 
र िण्डारण गने   

उद्धार िथा राहि 
सामाग्रीको 
उपलब्धिा 
सुतनष्ट्श्चि िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर मधुिन 
नगरपाभलका 

आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन 
मन्त्रालय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

७५. स्थानीय िहका िण्डारण 
गहृहरुमा महहला, 
सुत्केरी, बालबाभलका, 

आपिकालीन 
समयमा संकिान 
समूहको विशरे् 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

आन्त्िररक 
माभमला िथा 
कानुन 
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बदृ्धबदृ्धा, अपाङ्गिा 
िएका िथा विरामीका 
विशेर् आिश्यकिा परूा 
हुने गरी िाद्यान्त्न, 
और्धध, सरसफाइका 
सामाग्री िथा उपकरणहरु 
पयािप्ि मारामा िण्डारण 
गने 

आिश्यकिा 
सम्बोधनको 
सुतनष्ट्श्चिा िएको 
हुनेछ  

मन्त्रालय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास 
साझेदारहरु 

७६. प्रत्येक साििजतनक, 
सरकारी र व्यिसातयक 
ििनमा आपिकालीन 
तनकास मागि र 
आपिकालीन िलेा हुने 
स्थान छुट्याई विपद् 
पूििियारी िथा प्रतिकायि 
योजना ियार गने  

साििजतनक 
ििनहरुमा विपद् 
प्रतिकायिको लाधग 
पूििियारी िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा विकास 
साझेदारहरु िथा 
परामशिदािा 

७७. नगरपाभलकाको विपद् 
पूििियारी िथा प्रतिकायि 
योजना िजुिमा गने 
  

नगरपाभलकाको 
विपद् पिूिियारी 
योजना ियार िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर 
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस 
सोसाइिी,विकास 
साझेदारहरु िथा 
परामशिदािा 
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४.४.२ बहुप्रकोप पूििसूचना प्रणालीको विकास 
बहुप्रकोप जोखिम आाँकलन र पूिािनुमान पद्धतिको सुदृढीकरण गरी पिूिसूचना प्रणलीसाँग जोडेर यसको 
बबस्िार गनि आिश्यक छ । विपद् पूििसूचनामा जोखिममा रहेका समुदाय र समूहको पहुाँच स्थावपि 
गनुपदिछ । प्रिािकारी प्रतिकायिका लाधग कायि सञ्चालन प्रक्रिया र विधध िजुिमा गनुिपदिछ । यसका 
लाधग देहाय अनुसारका रण्नीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

७८. नगरपाभलका भिर बग्ने 
प्रमुि जलाधारहरु बबई 
नदी, औरही, गेरुिा  
लगायिका अन्त्य िोलामा 
बाढीको जोखिममा रहेका 
के्षरमा पूििसूचना प्रणालीको 
स्थापना र सुदृढीकरण गने
   

बबई नदी, औरही, 
गेरुिा  लगायिका 
अन्त्य िोलामा 
ििीय के्षरमा 
पूििसूचना प्रणली 
व्यिष्ट्स्थि िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

 विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, जल िथा 
मौसम विज्ञान 
वििाग, नेपाल 
रेड िस 
सोसाइिी, 
विकास साझेदार 
िथा परामशिदािा 

७९. प्रमुि प्रकोपहरुको 
िथ्याङ्क विरलरे्ण र 
पूिािनुमान गरी प्रकोप 
पारोको आधारमा 
पूििसूचनामूलक देशहरुको 
उत्पादन िथा प्रसारण गने
  

पूििसूचनामुलक 
देशहरु उत्पादन र 
प्रसारण िएको 
हुनेछ  

तनरन्त्िर 
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, जल िथा 
मौसम विज्ञान 
वििाग, नेपाल 
रेडmस सोसाइिी, 
विकास साझेदार 
िथा परामशिदािा 

८०. स्थानीय ज्ञान सीप, 
अनुिि र परम्परागि 
असल अभ्यासलाई विपद् 
पूििसूचनाको रुपमा 
सदपुयोग गने  

  

पूििसूचनामा 
परम्परागि ज्ञान, 
सीप र अनुििलाई 
समेहिएको हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस 
सोसाइिी, िथा 
विकास साझेदार 
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८१. जल िथा मौसम मापन 
केन्त्र र स्थानीय सञ्चार 
माध्यमसाँगको समन्त्ियमा 
जोखिममा रहेका समुदायको 
पूििसूचनामा पहुाँच स्थावपि 
हुने विधध र सरंचना ियार 
गने   

संकिासन्त्न 
समुदायको 
पूििसूचनामा पहुाँच 
स्थावपि िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर 
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, जल िथा 
मौसम विज्ञान 
वििाग, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदार 

८२. नगर भिरका सब ै
साििजतनक ििनहरु, 
भशक्षण संस्थाहरु, 
अस्पिाल,िथा व्यबसातयक  
ििनहरुमा आगलागी  
पूििसूचना प्रणाली 
उपकरणहरु जडान गने  

आगलागीको 
पूििसूचनाले क्षति 
कम िएको हुनेछ
  

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस 
सोसाइिी, 
विकास साझेदार 

८३. पूििसूचना प्रणालीलाई विपद् 
जोखिम व्यिस्थापन 
सम्बन्त्धी िाभलम िथा 
शैक्षक्षक कायििमको 
पाठ्यिममा समािेश गने
   

पूििसूचना प्रणालीका 
बारेमा अध्ययन 
अध्यापन िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

भशक्षा शािा, 
विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा,रेडिस 
सोसाइिी, 
विकास साझेदार 

८४. विपद् पूििसूचनामा 
जोखिममा रहेका महहला, 
बालबाभलका, बदृ्धबदृ्धा, 
अपाङ्गिा िएका व्यष्ट्क्ि 
िथा संकिान समुदायको 
पहुाँच, प्रतितनधधत्ि र 
सहिाधगिा सुतनष्ट्श्चि गने
   

पूििसूचना प्रणालीमा 
सबैको पहुाँच 
सुतनष्ट्श्चि िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर  मधुिन 
नगरपाभलका
  

विपद् 
व्यिस्थापन 
शािा, नेपाल 
रेडिस 
सोसाइिी, 
विकास साझेदार, 
सामुदाधगक विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति 
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४.४.३ समुदायमा आधाररि विपद् जोखिम न्त्युतनकरण प्रिधिन 
विपद्को समयमा प्रारष्ट्म्िक प्रतिकायिकिाि समुदाय नै हुन्त्छ । समुदायमा आधाररि संस्थाहरुलाई विपद् 
जोखिमको अिस्था आाँकलन िथा स्थानीय जोखिम न्त्युनीकरण योजना तनमािणमा सहिागी गराई विपद् 
सम्बन्त्धी ज्ञान र सूचना सबंाहकको रुपमा विकास गनुिपदिछ ।सामुदातयक संस्थाहरुको विकास, विस्िार 
र सञ्जालीकरणले समुदायको क्षमिा अभिबदृ्धध हुन्त्छ । यसका लाधग देहाय बमोष्ट्जमका रणनीतिक 
क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

८५. विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण 
िथा व्यिस्थापनका लाधग 
समुदायमा आधाररि 
संस्थाहरुको स्थापना, विकास 
र संञ्जालीकरण गने   

समुदायमा 
प्रिािकारी रुपमा 
विपद् 
व्यिस्थापनमा 
सहयोग पगु्नेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

िडा कायािलय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास साझेदार 

८६. स्थानीय स्िरमा हरेक 
प्रकोपका लाधग समुदायमा 
आधाररि पिूिसूचना प्रणालीको 
विकास गने   

समुदायमा 
आधाररि 
पूििसूचना 
प्रणालीको विकास 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

िडा कायािलय, 
सामुदातयक विपद् 
व्यिस्थापन 
सभमति, 
गैससहरु 

८७. समुदायमा आधाररि िाभलम 
प्राप्ि र इच्छुक 
स्ियमसिेकहरुको प्रथम िोज 
िथा उद्धार समूह तनमािण 
गरी क्षमिा विकास गने 
   

समुदायमा िाभलम 
प्राप्ि प्रथम िोज 
िथा उद्धारक 
उपलब्ध िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

सुरक्षा तनकाय, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास साझेदार 

८८. विपद् जोखिम व्यिस्थापनका 
लाधग समूदायमा आधाररि 
संस्थाहरु,  गरै सरकारी 
संस्थाहरु, स्थायी प्रकृतिका 
उपिोक्िा सभमतिहरु र 
नागररक संस्थाहरुबीच 

विपद् जोखिम 
व्यिस्थापनमा 
सब ै स्थानीय 
सरोकारिालाहरुको 
सहिाधगिा िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

िडाकायािलय, 
सामुदातयक विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति नेपाल 
रेडिसा सोसाइिी 
िथा विकास 
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सहकायिको लाधग संयन्त्र 
ियार गने   

साझेदार 

८९. विपद् जोखिम व्यिस्थापनका 
कायििम िथा नीति 
तनमािणमा महहला, 
बालबाभलका, बदृ्धबदृ्धा, 
अपाङ्गिा िएका र संकिान 
समुदायको पहुाँच र 
प्रतितनधधत्ि बढाउने । 
  

समुदायमा 
आधाररि विपद् 
जोखिम 
व्यिस्थापन 
समािेशी िएको 
हूनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

िडाकायािलय, 
सामुदातयक विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति नेपाल 
रेडिसा सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदार 

४.४.४.विपद् पूििियारीको लाधग संचार समन्त्ि िथा सूचना सम्पे्रर्ण प्रणालीको 
सुदृढीकरण  
आम सञ्चार िथा सूचना प्रविधधको विकासलाई विपद् पिूिसूचना, पूििियारी र प्रतिकायिमा ब्यिष्ट्स्थि 
रुपमा प्रयोग गने संयन्त्र र विधधको विकास गरी विभिन्त्न माध्यमहरु मफि ि विपद् सूचनामा जोखिममा 
रहेका समुदायको पहुाँच बढाउन आिश्यक छ । यसका लाधग तनम्नानुसार रणनीतिक क्रियाकलापहरु 
तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

९०. सब ै िडामा सामुदातयक 
विपद् िथा जलिायु 
सूचना केन्त्र स्थापना र 
सञ्चालन गने  

   

विपद् जोखिमबारे 
समुदाय ससुूचीि 
िएको हुनेछ 

अल्पकालीन मधुिन 
नगरपाभलका 

िडाकायािलय, 
सामुदातयक विपद् 
ब्यिस्थापन सभमति 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास साझेदार 

९१. आमसञ्चार, स्थानीय र 
आधुतनक सूचना 
प्रविधधलाई विपद् जोखिम 
सचेिना िदृ्धधअभििदृ्धध 
र पूििसूचना प्रणालीसाँग 
व्यिष्ट्स्थि रुपले जोड्न 

विपद् जोखिमको 
जानकारी र 
पूििसूचनामा 
प्रविधधको प्रयोग 
िएको हुनेछ 

अल्पकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

नगरपाभलका विपद् 
व्यिस्थापन शािा, 
परकार महासंघ, 
सञ्चार संस्था, 
एफ.एम रेडीयोहरु, 
नेपाल रेडिस 
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संस्थागि र कायििम 
िहको साझेदारी विकास 
गने   

सोसाइिी िथा 
विकास साझेदार 

९२. प्रदेश र केन्त्रीय िहसाँग 
समन्त्िय हुनेगरी विपद् 
जोखिम न्त्यूनीकरण 
स्थानीय िेि पोििल 
विकास गरी सञ्चालन 
गने   

विपद् सूचना 
व्यिष्ट्स्थि िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

आन्त्िररक माभमला 
िथा कानुन 
मन्त्रालय, केन्त्र 
प्रदेश र ष्ट्जल्ला 
आपिकालीन 
कायिसञ्चालन, 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
विकास साझेदार 

९३. विपद् पश्चात्को 
आिश्यकिाको 
लेिाजोिाको लाधग 
आधुतनक सूचना 
प्रविधधको उपयोग गरेर  
लेिाजोिा  प्रणाली 
विकास गने  

  

विपद्बाि िएको 
क्षतिको वििरण 
ित्काल उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका 

आन्त्िररक माभमला 
िथा कानुन 
मन्त्रालय, ष्ट्जल्ला 
आपिकालीन 
कायिसञ्चालन 
केन्त्र, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
िथा विकास 
साझेदार 

९४. संकिासन्त्न  समूह िथा 
फरक क्षमिा िएका, 
दृष्ट्रिविहीन, बहहरा िथा 
तनरक्षरको लाधग विशरे् 
प्रकारका सञ्चार िथा 
प्रसार सामाग्री, विधध र 
माध्यमको विकास गरी 
सञ्चालन गने  

विपद् सूचनाका 
समािेशी पहुाँच 
िदृ्धध िएको 
हुनेछ 

मध्यकालीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभलका 

सामाष्ट्जक विकास 
मन्त्रालय, ष्ट्जल्ला 
आपिकालीन 
कायिसञ्चालन 
केन्त्र,परकार 
महासंघ,सञ्चार 
संस्था िथा  नेपाल 
रेडिस सोसाइिी 
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४.४.५ िोज िथा उद्धार क्षमिाको विकास 
िोज िथा उद्धार कायि प्राथभमक रुपमा सरुक्षा तनकायको ष्ट्जम्मेिारी अन्त्िगिको विर्य िएिापतन सब ै
स्थानमा विपद्को समयमा ित्काल सरुक्षा तनकाय पगु्न सम्िि हुदैन । यसथि समुदाय िहमा 
स्ियमसिेकहरुको प्रथम उद्धारकिाि िोली ियार गरी क्षमिा विकास गनुिपदिछ ।त्यसगैरी समुदायिहमा 
आिश्यक िोज उद्धार सामग्रीको ब्यिस्थापन गनुिपदिछ । यसका लाधग तनम्नानुसार रणनीतिक 
क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समयािगध ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

९५. नगरपाभलकाका सबै िडामा 
समूदायमा आधाररि िोज 
र उद्धार कायिदल गठन 
गरी प्रथम उद्धारकका 
रुपमा िभलम हदने  
  

िडा िहमा प्रथम 
उद्धारकको िोली 
गठन िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
  

िडा 
कायािलय 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
सुरक्षा तनकाय 
सामुदातयक 
विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति िथा 
विकास साझेदार 

९६. िडा िहमा प्राथभमक 
उपचार कायिदल गठन गरी 
स्थानीय स्िास्थ्य 
संस्थाहरुसाँगको समन्त्ियमा 
उनीहरुको क्षमिा 
िदृ्धधअभििदृ्धध गने 
   

प्राथभमक उपचारका 
लाधग दक्ष 
जनशष्ट्क्ि उत्पादन 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन िडा 
कायािलय
  

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
सामुदातयक 
विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति,स्थानीय 
स्िास्थ्य संस्था 
िथा विकास 
साझेदार 

९७. आगलागी तनयन्त्रणका 
लाधग सामुदातयक िोज 
िथा उद्धार कायिदलको 
क्षमिा विकासका लाधग 
िाभलम हदने    

िोज िथा उद्धार 
िोलीको  आगलागी 
तनयन्त्रण सम्बन्त्धी  
क्षमिा विकास 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
 

  

िडा 
कायािलय 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
सुरक्षा तनकाय 
सामुदातयक 
विपद् 
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ब्यिस्थापन 
सभमति िथा 
विकास साझेदार 

९८. नगरपाभलका के्षरका  
प्रमुि प्रकोपहरु (िूकम्प, 
बाढी, किान, सडक 
दघुििना, आगलागी, 
महामारी) को लाधग 
पररदृरयमा आधाररि 
कृबरम घिना अभ्यास 
तनयभमि रुपमा सञ्चालन 
गने 

प्रतिकायिका लाधग 
पूििियारी 
व्यिष्ट्स्थि र 
प्रिािकारी िएको 
हुनेछ 

तनरन्त्िर 
  

िडा 
कायािलय 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
सुरक्षा तनकाय, 
सामुदातयक 
विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति िथा 
विकास साझेदार 

९९. िडा िहमा िाद्य, 
गैरिाद्य िथा और्धध 
जस्िा माििीय सहायिा 
सामाग्रीको िण्डारण िथा 
पुनःिण्डारणको प्रबन्त्ध 
गने   

स्थानीय िहमा 
ित्काल राहि 
सामाग्री उपलब्ध 
िएको हुनेछ 

तनरन्त्िर 
  

िडा 
कायािलय 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, 
सुरक्षा तनकाय 
सोसाइिी, 
सामुदातयक 
विपद् 
ब्यिस्थापन 
सभमति,सुरक्षा 
तनकाय 

१००. िोज उद्धार र राहिको 
िममा महहला, 
बालबाभलका, बदृ्धबदृ्धा 
िथा अपाङ्गिा िएका 
व्यष्ट्क्िहरुको सरुक्षा, 
संरक्षण र फरक 
आिश्यकिाको लाधग 
विशेर् व्यिस्था गने  

आपिकालीन 
अिस्थामा 
जोखिममा रहेका 
समूहको संरक्षण 
िएको हुनेछ 

मध्यकालीन
  

मधुिन 
नगरपाभलका
  

महहला िथा 
बालबाभलका 
शािा, नेपाल 
रेडिस 
सोसाइिी, 
सुरक्षा तनकाय 
िथा विकास 
साझेदार 
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४.४.६ पुनलािि, पुनःस्थापना र पुनतनिमािणमा “अझ राम्रो र अझ बभलयो तनमािण” 

अिधारणा प्रिधिन 
मधुिन नगरपाभलका बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकोले विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका उपायहरु 
अिलम्बन गदाि बहुप्रकोप जोखिमको ख्याल गनुिपदिछ । विपद् पश्चािको पुनस्र्थापना िथा 
पुनतनमािणलाई अझ राम्रो, अझ बभलयो र सरुक्षक्षि तनमािणको अिसरको रुपमा भलएर बहुप्रकोप 
जोखिमबाि सुरक्षक्षि हुनेगरी पुनतनमािण सुतनष्ट्श्चि गनिका लाधग आिश्यक नीतिगि र कायििमगि 
प्रबन्त्ध गनुिपदिछ । विपद् पुनःस्थापना र पुनतनिमािणलाई राम्रो, बभलयो र सुरक्षक्षि बनाउन देहाय 
बमोष्ट्जमका रणनीतिक क्रियाकलापहरु तनधािरण गररएको छ । 

क्र. 
स. 

रणनीतिक क्रक्रयाकिाप  अपेक्षक्षि पररणाम  समया
िगध 

ष्ट्जम्मेिार 
तनकाय 

सहयोगी तनकाय 

१०१. पुनस्थािपना र 
पुननभमािणमा स्थानीय 
श्रोि, साधन, श्रम, 
प्रविधध, ज्ञान िथा 
सीपको उपयोग गने 
  

पुनतनमािण कायि 
भमिव्ययी र हदगो 
िएको हुनेछ   

मध्य
कालीन 

मधुिन 
नगरपाभल
का 

 प्रदेश िौतिक 
पूिािधार िथा विकास 
मन्त्रालय, नेपाल 
रेडिस सोसाइिी, 
मानिीय िथा विकास 
साझेदार 

१०२. अझ बभलयो र सरुक्षक्षि 
पुनतनमािणको लाधग 
प्राविधधक जनशष्ट्क्ि, 
तनमािणकमी, डकमी, 
भसकमी र आपूतििकिािको 
लाधग तनमािण िाभलम र 
चेिनामूलक कायििम 
माफि ि क्षमिा अभििदृ्धध 
गने  िथा 
तनमािण ब्यिसायी संघ 

स्थानीय  तनकाय 
र व्यष्ट्क्िको 
क्षमिा 
िदृ्धधअभििदृ्धध 
िएको हुनेछ 

 

मध्य
कालीन 

मधुिन 
नगरपाभल
का  

 

प्रदेश िौतिक पिूािधार 
िथा विकास मन्त्रालय 
नेपाल रेडिस 
सोसाइिी, विकास 
साझेदार 

१०३. नगरपाभलकाको िू–उपयोग 
नीति िथा िथा योजना 
ियार गदाि बहुप्रकोप 
जोखिमलाई एउिा 

उच्च जोखिमयुक्ि 
के्षरका समुदाय 
विपद्बाि सरुक्षक्षि 
िएका हुनेछन ्

दीघिका
लीन
 

  

मधुिन 
नगरपाभल
का 

प्रदेश िौतिक पिूािधार 
िथा विकास 
मन्त्रालय, प्रदेश िूमी 
व्यिस्थापन, कृवर् 
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आधारको रुपमा भलएर 
जभमनको बगीकरण गरी 
उच्च जोखिमयुक्ि के्षरमा 
बस्िी विकास िथा ठूला 
संरचना तनमािण र उद्योग 
िोल्न तनर्ेध गने  

िथा सहकारी 
मन्त्रालय िथा 
नगरकायिपाभलका 

१०४. जोखिम संिेदनशील ि–ू
उपयोग योजना िथा 
बहुप्रकोप जोखिम 
लेिाजोिाको आधारमा 
उच्च जोिमयुक्ि के्षरमा 
बसोबास गरररहेका 
समुदायलाई सरुक्षक्षि 
स्थान मा स्थानान्त्िरण 
गने   

उच्च जोखिमयुक्ि 
के्षरका समुदाय 
विपद्बाि सरुक्षक्षि 
िएका हुनेछन ्

दीघिका
लीन
  

मधुिन 
नगरपाभल
का 

प्रदेश िौतिक पिूािधार 
िथा विकास 
मन्त्रालय, प्रदेश िूमी 
व्यिस्थापन, कृवर् 
िथा सहकारी 
मन्त्रालय िथा 
नगरकायिपाभलका 

१०५. 
 

नगर के्षरभिरका प्रमुि 
जलाधार के्षर बबई, 
औरही, गेरुिा  िोलाको 
जोखिम के्षर तनधािरण 
गरी जोखिममा रहेका 
बस्िीहरु साथै ििीय के्षर 
अतििमण गरी बसकेा 
सब ै बस्िीहरु िभमक 
रुपमा स्थानान्त्िरण गने 

नगर के्षरभिरका 
प्रमुि जलाधार 
के्षर बबई, 
औरही, गेरुिा  
िोलाको hf]lvddf 

/x]sf a:tLx? 

;fy} t6Lo If]q 

cltqmd0f u/L 

a;]sf ;a} 

a:tLx? ;'/lIft 

:yfgdf 

:yfgfGt/0f 

ePsf x'g]5g\ . 

bL3{sf

nLg 

मधुिन 
नगरपाभल
का 

विपद् व्यिस्थापन 
शािा,प्रदेश मन्त्रालय 
र केन्त्र सरकार िुभम 
व्यिस्था,सहकारी िथा 
गररबी तनबारण 
मन्त्रालय प्रदेश 
आन्त्िररक माभमला 
िथा कानून मन्त्रालय 

१०६. विपद् पश्चािको  
पुनतनमािण िथा 
जोखिमपूणि बस्िीहरु 

योजनाबद्ध र 
सुरक्षक्षि बस्िी 
विकास हुनेछ  

दीघिका
लीन
  

मधुिन 
नगरपाभल
का 

आन्त्िररक माभमला 
िथा कानुन 
मन्त्रालय,नेपाल 
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स्थानान्त्िरण गदाि िौतिक 
पूिािधारहरुको योजनासहहि 
बहुप्रकोपबाि सरुक्षक्षि 
एकीकृि बस्िी विकास 
गने  

रेडिस सोसाइिी 
िौतिक पिुािधार 
विकास शािा 

१०७. सुरक्षक्षि ििन तनमािण, 
प्रिलीकरण र ममिि 
सम्िारका बारेमा सूचना 
भशक्षा िथा सञ्चार 
सामग्रीको विकास गरी 
प्रसार गने  

सुरक्षक्षि तनमािण 
सम्बन्त्धी चेिनाको 
विकास हुनेछ 

दीघिका
लीन
  

मधुिन 
नगरपाभल
का 

नेपाल रेडिस 
सोसाइिी िथा 
साझेदार संस्थाहरु 
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अध्याय पााँच : रणनीतिक योजना कायायन्ियनको िागग वित्तीय ब्यिस्था 
 

यस रणनीतिक कायि योजनाको प्रिािकारी कायािन्त्ियनका लाधग आिश्यक आधथिक स्रोिको व्यिस्था 
तनम्न प्रकारले गररनेछ  

१. नगरपाभलकाको औपचाररक श्रोि बााँडफााँड प्रक्रिया 

२. केन्त्र िा प्रदेशिाि प्राप्ि हुने आधथिक सहयोग 

३.प्राकृतिक श्रोिसाधनहरू (िन, जंगल, िन्त्यजन्त्ि,ु चराचुरूङ्गी, जल उपयोग, धगिी, बालिुा, 
िानी िथा ितनज, माछा आहद) बाि प्राप्ि रोयल्िी 

४.विभिन्त्न विकास साझेदारहरु जस्ि ै द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, संयुक्ि रारिसंघ अन्त्िगििका तनकाय 
,मानिीय सहायिामा काम गने तनकाय, रेडिस र अन्त्य दािा बाि प्राप्ि हुने रकम र अन्त्य 
सहायिालाई यस कायियोजनाको कायािन्त्ियनका लाधग पररचालन गररनेछ । 
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अध्याय छ : रणनीतिक कायय योजनाको कायायन्ियन 
 

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका लाधग स्थानीय सरकार िथा स्थानीय सरकारी एिं गरैसरकारी 
सरोकारिालाहरू, विकास साझेदारहरू,  राजनीतिक दल िथा िाि ृसंगठनहरु िथा तनजी के्षरहरुको 
साझा प्रयासको आिश्यकिा पदिछ । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण विकास प्रक्रियाको एक िाग िएकोल े
सरकारका सबै विकाससाँग सम्बष्ट्न्त्धि तनकायहरूल ेसहकायि र समन्त्िय गरेर काम गनुि आिश्यक छ । 
विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू आिधधक योजना िथा कायििममा एकीकृि गनि र प्रगति 
तनयभमि अनुगमन गनि जरूरी छ । विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण रणनीतिक कायियोजना कायािन्त्ियनको 
लाधग देहाय बमोष्ट्जमका उपायहरू अिलम्बन गररनेछन ्। 

 १) यस कायियोजनाको योजनाबद्ध कायािन्त्ियनका लाधग मधुिन नगरपाभलकाको आिधधक िथा 
िावर्िक योजना िजुिमा गरी लागु गदाि यस कायियोजनालाई मागिदशिनका रूपमा भलइनेछ । 

२) विर्यगि के्षर िथा शािाहरूको कायििम िजुिमा एि ं कायािन्त्ियन गदाि यस कायियोजनालाई 
मागिदशिनका रूपमा भलइनेछ ।  

३) यस कायि योजनाको योजनाबद्ध कायािन्त्ियनका लाधग विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा ब्यिस्थापन 
ऐन २०७४ र विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िथा ब्यिस्थापन तनयमािली २०७६ का साथै मधुिन 
नगरपाभलकाको विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा ब्यिस्थापन गनि बनेको ऐन २०७५ बमोष्ट्जम आिश्यक 
संस्थागि संरचना ियार गररनेछ 

४) यस कायियोजना कायािन्त्ियनको लाधग मधुिन नगरपाभलकाल े विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा 
ब्यिस्थापनमा पााँच प्रतिशि िजेि व्यिस्था गनेछ ।  

५) मधुिन नगरपाभलकाको भिर कायिके्षर िएका साििजतनक तनकायहरु,विकास साझेदार िथा तनष्ट्ज 
के्षरको कायििम िजुिमा िथा कायािन्त्ियनं गदाि यस कायियोजनालाई मागिदशिनका रूपमा भलइनेछ ।  
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 अध्याय साि : अनुगमन, मूल्याड्ढन र पुनराििोकन 
 

मधुिन नगरपाभलका स्िरमा रणनीतिक कायियोजना कायािन्त्ियनको अनुगमन “िावर्िक प्रतििेदन र 
अनुगमन प्रणाली” माफि ि गररनेछ । नगरपाभलकाको विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ अनुसार गहठि विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सभमतिल े स्थानीय स्िरमा यस 
रणनीतिक कायियोजना कायािन्त्ियनको प्रगतिको अनुगमन िथा मूल्याड्ढन गनेछ । रणनीतिक कायि 
योजनाको आिश्यकिा अनुसार पुनरािलोकन गररनेछ । रणनीतिक कायि योजना अद्यािधधक गनिको 
लाधग सब ै सम्बद्ध तनकायहरू सहिागी हुनेछन ् । रणनीतिक कायि योजना तनम्न अिस्थामा 
अद्यािधधक गररनेछ  

• स्थानीय सरकारको कानून र नीति पररिििन िएमा  
• विश्िव्यापी संरचना र विकासिमसाँग िालमेल भमलाउनु आिश्यक िएमा  
• प्रमुि विपद् घिना पतछको भसकाईलाई समेट्न जरूरी िएमा  
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