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अध्याय  एक :  पृष्ठभूवि
स्णविकको कर््णणाली अञ्चलक्ण प्ँणच वजल््णहरु; जुम््ण, क्णवलकोट, डोल््ण, मुगु ि हुम््ण ि्थ्ण भेिी अञ्चलक्ण िीन वजल््णहरु; सुिखेि, 

दैलेि ि ज्णजिकोट; ि ि्णप्ती अञ्चलक्ण सल््णन ि स्णविक रुकुमल्णर्णा  टुर्िय्णएि बनेको पवचिम रुकुम गिी दश िट्ण वजल््ण 

वमल्णएि बनेको कर््णणाली प्रदेशले ३०२११ िगणा वकलोवमटि के्त्रफल ओगटेको छ । देशको कुल के्त्रफलको २१ प्रविशि भूभ्णग 

ओगटेको कर््णणाली नेप्णलको सबैभन््ण ठूलो प्रदेश हो । नेप्णलको सबैभन््ण ल्णमो नदीको न्णमब्णट न्णम्णकिर् गरिएको यो प्रदेश 

कर््णणाली नदी ि यसक्ण सह्णयक नदीहरुको जल्णध्णि के्त्र हो । स्णनी भेिी, ठूली भेिी, मुगु कर््णणाली, हुम््ण कर््णणाली, विल्ण, सेिी 

गंग्ण, बुढी गंग्ण यस प्रदेशक्ण मुख्य नदी ि्थ्ण जल्णध्णि हुन् । कर््णणाली दवक्र्म्ण चुिे पिणािदेखि वभवत्र मधेश, उपत्यक्ण, मह्णभ्णिि 

पिणाि, िल्ो वहम्णलय, उच्च वहम्णलय ि उत्तिम्ण वसम्णन्त वहम्णलयसम्म फैवलएको भौगोवलक विविधि्णयुक्त प्रदेश हो । यस 

प्रदेशको अवधक्ंणश भ्णग वहम्णली ि उच्च पह्णडी भूगोलम्ण पदणाछ ।  

कर््णणाली प्रदेशम्ण २५ नगिप्णवलक्ण ि ५४ ग्णउँप्णवलक्ण गिी ७९ िट्ण स््थ्णनीय िहक्ण ३  ल्णि ७१ हज्णि १२५  घिघुिीम्ण १६ ल्णि 

९४ हज्णि ८८९ जनसङ््ख्य्ण बसोब्णस गदणाछन् । त्यसमधे् ४८.८८ प्रविशि पुरुष ि ५१.१२ प्रविशि मवहल्णको जनसङ््ख्य्ण िहेको 

छ । यस प्रदेशम्ण बसोब्णस गनखे सबैभन््ण ठूलो ज्णिज्णवि समूह क्त्री हो भने दोस्ोम्ण दवलि (क्णमी) ि िेस्ोम्ण जनज्णवि (मगि) 

को जनसङ््ख्य्ण आउँछ [१] । विगिदेखिनै विक्णसम्ण पछ्णडी प्णरिँदै आएको यस प्रदेशको म्णनि विक्णस सूचक्णङ्क सबैभन््ण नू्न 

ि बहुआय्णवमक गरििी सूचक्णङ्क सबैभन््ण उच्च िहेको छ ।

१.१ विपद् जोखििको  रयावट्रि य पररदृष्य

पवछल्ो ४५ िषणा, सन् १९७१ देखि २०१५ को अिवधम्ण विपद्क्ण क्णिर् नेप्णलम्ण ४० हज्णि भन््ण बढी म्णवनसले ज््णन गुम्णए । 

यो हिेक वदन २ जन्णको मृतु्य भएको भन््ण बढी हो । त्यसै् उक्त अिवधम्ण ७५ हज्णि भन््ण बढी व्यखक्तहरु घ्णर्िे भए भने ३० 

ल्णि म्णवनसहरु विपद् ब्णट प्रभ्णविि भए । नेप्णलम्ण विपद्क्ण क्णिर् ि्णवषणाक औसि ९०० जन्णको मृतु्य हुन्छ । १ ल्णि ३२ हज्णि 

परिि्णि प्रभ्णविि हुन्छन् । िीस हज्णि घिहरुम्ण क्वि हुन्छ ि स्णम्णन् अिस््थ्णम्ण कुल ग््णहस््थ उत््णदनको २ प्रविशि विपद्को 

क्णिर् नोक््णनी हुने गदणाछ [२]। २०७२ स्णलको भूकम्पब्णट म्णत्र ८९७० जन्णको मृतु्य भयो भने कुल ग्णहणास््थ उत््णदनको एक 

विह्णर्णा  अ्थ्णणाि स्णि िबणा रुपैय्ँण बि्णबि आव्थणाक नोक््णनी हुन पुग्ो [३]। ब्णढी, पवहिो, आगल्णगी, चट््णङ््, ह्णि्णहुिी, शीिलहि, 

भूकम्प ि मह्णम्णिी नेप्णलम्ण ब्णिम््णि दोहोरििहने विपद् हुन् [४]।  

गृह मन्त्णलयको िथ््णङ्क अनुस्णि नेप्णलम्ण ि्णवषणाक करिि १०,००० सडक दुघणाटन्ण हुने गदणाछन् । जसक्ण क्णिर् िषखेनी करिि 

१,९०० व्यखक्तले ज््णन गुम्णउँछन् भने १३,००० व्यखक्तहरु घ्णर्िे हुन्छन् [५]। औषिम्ण दैवनक १७ िट्ण सडक दुघणाटन्ण हुने गिेको 

ि ५ जन्ण भन््ण बढीको मृतु्य हुने गिेको देखिन्छ । पवछल्ो समयम्ण नेप्णलम्ण सडक दुघणाटन्णब्णट हुने मृतु्यदि वदन्णनुवदन 

बढ्दो अिस््थ्णम्ण छ । सन् २०१७ ि २०१८ म्ण म्णत्र २४,५४१ िट्ण सडक दुघणाटन्ण भए । जसब्णट ५५५७ जन्णको मृतु्य भयो भने 

२८३००  जन्ण घ्णर्िे भए [६]।

[१] िथ््ंणकम्ण कर््णणाली प्रदेश: प्रदेश सिक्णि, मुख्य मन्ती ि्थ्ण मखन्तपरिषद्को क्णय्णणालय, सुिखेि २०७६  
[२] विपद् जोखिम नू्नीकिर् िवट्रि य िर्नीविक क्णयणायोजन्ण २०१८ – २०३०, नेप्णल सिक्णि, गृह मन्त्णलय २०१८
[३] Nepal Earthquake 2015, Post Disaster Need Assessment: Government of Nepal, National Planning Commission 2015
[४] ि्णवट्रि य जनगर्न्ण२०७८को , प्र्णिखभिक नविज्ण 
[५] विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य िर्नीविक क्णयणायोजन्ण २०१८ – २०३०: नेप्णल सिक्णि, गृह मन्त्णलय 
[६] Nepal Disaster Report 2019: Government of Nepal, Ministry of Home Affairs 2019
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ऐविह्णवसक एिम् ह्णलसम्म म्णपन गरिएक्ण भूकम्पको अिखस््थविल्णर्णा  हेद्णणा नेप्णलको समू्पर्णा भूभ्णग उच्च भूकम्पीय जोखिमम्ण 

िहेको प्णर्न्छ । संस्णिभिी ह्णलसम्म गएक्ण भूकम्पको सङ््ख्य्ण ि आिृवत्तल्णर्णा  विशे्षर् गद्णणा भौगवभणाक पे्टहरुक्ण वसम्णन्णहरु 

वरिय्णशील भर्णा  बढी भूकम्प ज्णने गिेको देखिन्छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दल्णर्णा  विशे्षर् गद्णणा मह्णदेशीय भूगोलम्ण दुर्णािट्ण प्रमुि 

भूकम्पीय के्त्रहरु देखिन्छन् । पवहलो; प््णवसवफक पे्टको िरिपरिको के्त्र (Curcum Pacific) ि दोस्ो; मेवडटेरियन वहम्णलय 

(Mediterian Himalayan) के्त्र जह्ँण नेप्णल पवन अिखस््थि छ । यी के्त्रहरुम्ण बढी भूकम्प ज्णनुको प्रमुि क्णिर् उच्च 

गविशील पे्टहरुको वसम्णन्णम्ण अिखस््थि हुनु नै हो [७] । संस्णिम्ण वहम्णलय पिणाि शृ्ङ््िल्ण बढी भूकम्प ज्णने के्त्रहरु मधे् एक 

हो । वहम्णलय पिणाि शृ्ङ््िल्ण भ्णििीय ि युिेवशय्णली पे्टबीचको वसम्णन्णम्ण अिखस््थि छ । प्रवििषणा भ्णििीय पे्ट किीि २ 

सेन्ीवमटिक्ण दिले वहम्णलय मुवन घुसे् गदणाछ । परिर््णम स्रुप यस के्त्रम्ण िहेक्ण सवरिय दि्णिहरुम्ण िन्णि/शखक्त संवचि भर्णा 

भूकम्पहरु उत्न्न हुने गदणाछन् । नेप्णल सवरिय भूकम्पीय के्त्रम्ण पनखे हुन्णले जवहले पवन ठूल्ण भूकम्प ज्णनसके् सभि्णिन्ण िहन्छ  

ि गर्िहेक्ण पवन छन् । 

नेप्णलको अिखस््थवि, भौगवभणाक रुपम्ण चल्णयम्णन टेक्ोवनक पे्ट, अवि वभि्णलो धि्णिलीय स्रुप ि कमजोि भौगोवलक 

बन्णिट, िषणाको छोटो अिवधम्ण अवधक िष्णणा हुने मनसुनी ह्णि्णप्णनी जस््ण प्र्णकृविक विशेषि्णक्ण क्णिर् भौगवभणाक ि 

जलि्णयुजन् बहु-प्रकोपको उच्च जोखिमम्ण िहेको छ । स्णम्णवजक ि्थ्ण आव्थणाक संिेदनशीलि्णले विपद् जोखिम बढ्णर्णािहेको 

छ । वहन्कुश वहम्णलय के्त्रक्ण ८ िट्ण देशहरुमधे् बहु-प्रकोपको जोखिमक्ण क्णिर् हुने मृतु्यदिम्ण नेप्णल बंगल्णदेश पवछ 

दोस्ो स््थ्णनम्ण आउँछ [८] । नेप्णलक्ण अवधक्ंणश वजल््णहरुम्ण प्रते्यक िषणा लग्णि्णि विपद्क्ण घटन्ण दोहोरिने गछणा न ि ८० 

प्रविशिभन््ण बढी जनसङ््ख्य्ण ब्णढी, पवहिो, ह्णि्णहुिी, अवसन्ण, आगल्णगी, भूकम्प ि वहमि्णल विष्ोट जस््ण प्रकोपको उच्च 

जोखिमयुक्त स््थ्णनम्ण बसोि्णस गदणाछन् [९] ।

१.२ कणया्यली प्देिको विपद् जोखििको अिस्थया

कर््णणाली प्रदेश नेप्णलक्ण स्णििट्ण प्रदेशहरुमधे् के्त्रफलक्ण वहस्णिले सबैभन््ण ठूलो, जनसङ््ख्य्णक्ण वहस्णिले सबैभन््ण स्णनो, 

गरििीको दि सबैभन््ण उच्च िहेको, विक्णस सूचक्णङ्कक्ण आध्णिम्ण सबैभन््ण पछ्णडी पिेको ि विपद् जोखिमको वहस्णिले 

सबैभन््ण उच्च जोखिमम्ण िहेको प्रदेश हो । सन् १९७४ देखि २०१८ सम्म ४५ िषणाको अिवधम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण २,४३२ पटक 

विपद्क्ण घटन्णहरु भए  । जसब्णट ४,१५५ जन्णको मृतु्य भयो । २५४ जन्ण बेपत्त्ण भए २,३८० जन्ण घ्णर्िे भए । यस अिवधम्ण १ 

ल्णि २२ हज्णि परिि्णि प्रभ्णविि भए [१०]। 

कर््णणाली प्रदेशको विपद् ब्णट हुने म्णनिीय क्वि ि्णवट्रि य औसिभन््ण उच्च िहेको देखिन्छ । नेप्णलको विपद् ब्णट हुने मृतु्यदि 

प्रविल्णि जनसङ््ख्य्णम्ण ि्णवषणाक औसि १.७ जन्ण छ [११] भने कर््णणाली प्रदेशको प्रवि ल्णि जनसङ््ख्य्णम्ण (सडक दुघणाटन्ण ब्णहेक) 

विपद् ब्णट हुने ि्णवषणाक औषि मृतु्यदि ७ जन्ण पनणा आउँछ । यस प्रदेशको गरििी  ि विक्णसम्ण पछ्णवड पिेको सूचक्णङ्कले विपद् 

जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपनको कमजोि क्मि्णल्णर्णा  प्रविवबखविि गदणाछ । 

विपद्को क्णिर् भएको आव्थणाक क्विको ल्णवग सन् २०११ भन््ण अवघको भिपददो िथ््णङ्क उपलब्ध छैन । सन् २०११ देखि २०२१ 

[७] गोिि्ण भूकम्प - २०७२ अनुभि ि वसक्णर्णा : नेप्णल सिक्णि, गृह मन्त्णलय २०७३  
[८] The Hindukush Himalaya Assessment, Mountains, Climate Change, Sustainability and People: ICIMOD 2019
[९] Nepal Disaster Report 2017: Government of Nepal, Ministry of Home Affairs 2017
[१०] Disaster Risk Reduction Portal: Government of Nepal, Ministry of Home Affairs (www.drrportal.gov.np) 
[११] पन्धौ ंयोजन्ण (आव्थणाक िषणा २०७६/७७ – २०८०/२०८१) आध्णि पत्र: नेप्णल सिक्णि ि्णवट्रि य योजन्ण आयोग
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सम्म १० िषणाको अिवधम्ण सडक दुघणाटन्ण ि कोवभड मह्णम्णिी ब्णहेकक्ण अन् विपद् ब्णट म्णत्र कर््णणाली प्रदेशम्ण ११ अबणा ११ किोड 

२५ ल्णि  रुपैय्ँण बि्णबिको आव्थणाक नोक््णनी  भएको िथ््णङ्कले देि्णउँछ । औसिम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण ि्णवषणाक १ अबणा १५ किोड 

भन््ण बढी क्वि हुने गिेको देखिन्छ । जुन च्णलु आव्थणाक िषणाको यस प्रदेशको बजेटको करिि ३ प्रविशि भन््ण बढी हो । यस 

प्रदेशम्ण ब्णढीब्णट सबैभन््ण बढी आव्थणाक क्वि हुने गिेको देखिएको छ । दोस्ोम्ण आगल्णगीब्णट, िेस्ोम्ण पवहिोब्णट ि त्यसपवछ 

चट््णङ््, ह्णि्णहुिी ि मह्णम्णिीब्णट धेिै आव्थणाक क्वि हुने गिेको देखिन्छ ।

तयावलकया १: 

सन् २००९ देखि २०२१ सम्म १३ िष्यको अिवधिया कणया्यली प्देििया भएकया प्कोपकया घटनया र यसबयाट भएको क्वत

प्कोप सिूह विपद्कया प्कयारहरु घटनया 
सङ्््यया

िृतु्  
सङ्््यया

प्भयावित 
पररियार

आवथ्यक क्वत 
हजयारिया

जलउत्न्न/ 
जलि्णयुजन्

पवहिो, ब्णढी, भीषर् बष्णणा, चट््णङ्, ह्णि्णहुिी, 
वहमआँवध, वहमपवहिो, अवसन्ण, शीिलहि, िडेिी, लु

१००३ ५४१ १२७३८ १०८७०४११

जैविक अन् मह्णम्णिी, कोवभड १९, िन्जनु्तको प्रकोप, 
सपणादंश

२७१ ७८१ ३६१७ १८००

प्र्णविवधक/ म्णनिजन् आगल्णगी, संिचन्ण भखकिनु, डंुग्ण दुघणाटन्ण, हि्णर्णा  
दुघणाटन्ण, डढेलो,

६२९ १०७ १३६३ ५९९१५६

भौगवभणाक/ भू भौविक भूकम्प १४ २ ० ०

अन् ९ ९ ३००९ ३०३

जम्मया १९२६ १४४० २०७२७ ११४७१३६८

िथ््णङ्क स्ोि: गृह मन्त्णलय, वडआिआि पोटणाल (www.drrportal.gov.np)

पवछल्ो १३ िषणाको म्णत्र िथ््णङ्कको विशे्षर् गद्णणा सन् २००९ देखि २०२१ को अिवधम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण विवभन्न २५ प्रक्णिक्ण 

विपद्क्ण घटन्ण १,९२६ पटक घटेको ि यसब्णट १,४४० जन्णको ज््णन गएको देखिएको छ । विपद्क्ण घटन्णको सङ््ख्य्णको 

आध्णिम्ण सबैभन््ण बढी आगल्णगीक्ण घटन्ण ६०० िट्ण, त्यसपवछ पवहिो ३०१ िट्ण, िेस्ोम्ण मह्णम्णिी २३४ िट्ण, चट््णङ्क्ण घटन्ण 

२२५ िट्ण, भ्णिी िष्णणाक्ण घटन्ण २२२ िट्ण ि ब्णढीक्ण घटन्ण १६१ िट्ण भएक्ण व्थए । त्यसैगिी सडक दुघणाटन्ण ६९ िट्ण, ह्णि्णहुिी, 

अवसन्ण, संिचन्ण भखकिएक्ण घटन्ण, लेक ल्णगे्, वहमआँधीक्ण घटन्ण, डडेलो, िन्जनु्त प्रकोप ि भूकम्प जस््ण प्रकोपक्ण घटन्णहरु 

पवन उले्िनीय रुपम्ण हुने गिेको देखिन्छ । यसिी हेद्णणा कर््णणाली प्रदेशम्ण आगल्णगी, दुघणाटन्ण, संिचन्ण भखकिने जस््ण म्णनिीय 

कमजोिी ि प्रविवधजन् प्रकोप; पवहिो, ब्णढी भीषर् िष्णणा, चट््णङ्, ह्णि्णहुिी, आँधी जस््ण जलउत्न्न ि्थ्ण जलि्णयुजन् प्रकोप; 

भूकम्प, पवहिो जस््ण भौगवभणाक ि्थ्ण भू-भौविक प्रकोप; ि  िन्जनु्त प्रकोप, मह्णम्णिी ि्थ्ण कोवभड १९ जस््ण जैविक प्रकोपसँग 

सम्खधिि विपद्क्ण घटन्णहरु ब्णिम््णि दोहोरिने गिेको प्णर्न्छ ।

जलउत्पन्न / जलियायुजन् विपद् 

कर््णणाली प्रदेशम्ण पवछल्ो िेह्र िषणाम्ण सबैभन््ण बढी १,००३ िट्ण ब्णढी, पवहिो, भीषर् िष्णणा, चट््णङ्, ह्णि्णहुिी, आँधी, वहमआँधी, 

वहमपवहिो, अवसन्ण, शीिलहि, िडेिी ि लु जस््ण जलउत्न्न / जलि्णयुजन् विपद्क्ण घटन्णहरु भएक्ण व्थए । घटन्ण सङ््ख्य्णको 

वहस्णबले सबैभन््ण बढी घटन्ण, संिचन्णको क्वि ि आव्थणाक नोक््णनीक्ण वहस्णिले सबैभन््ण बढी आव्थणाक क्वि ि जैविक प्रकोपपवछ 

सबैभन््ण बढी म्णनिीय क्वि जलउत्न्न/ जलि्णयुजन् विपद्क्ण घटन्णहरुब्णट भएको देखिन्छ । यस अिवधम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण 

जलउत्न्न/ जलि्णयुजन् विपद्क्ण क्णिर् ५४१ जन्णको मृतु्य ि २१७ जन्ण बेपत्त्ण भए । १२७३८ परिि्णि प्रभ्णविि भए भने १० अबणा 

८७ किोड ४ ल्णि एघ्णि हज्णि  रुपैय्ँण बि्णबिको आव्थणाक क्वि जलउत्न्न ि्थ्ण जलि्णयुजन् विपद्क्ण क्णिर् भएको िथ््णङ्कले 

देि्णउँछ । यसम्ण पवन सबैभन््ण बढी म्णनिीय ि आव्थणाक क्वि पवहिो, ब्णढी ि चट््णङ्क्ण घटन्णहरुब्णट हुने गिेको देखिन्छ । 
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जैविक प्कोपजन् (िहयाियारी) विपद्  

सन् २००९ देखि २०२१ को १३ िषणाको विपद्को िथ््णङ्क हेद्णणा कर््णणाली प्रदेशम्ण सबैभन््ण बढी म्णनिीय क्वि जैविक प्रकोप अ्थ्णणाि 

मह्णम्णिीक्ण क्णिर् भएको देखिन्छ । मह्णम्णिीम्ण पवन झ्णड्णपि्णल्ण, मौसमी रुघ्णिोकी ि कोवभड - १९ संरिमर् मुख्य देखिएको 

छ । उक्त अिवधम्ण यस प्रदेशम्ण कोवभड - १९ ब्णहेक अन् मह्णम्णिीसँग सम्खधिि ३३५ िट्ण घटन्ण भए भने यसब्णट ३९० 

जन्णको मृतु्य भयो ि ३,५८२ परिि्णि प्रभ्णविि भएक्ण व्थए । पवछल्ो समयम्ण झ्णड्णपि्णल्ण जस््ण मह्णम्णिीम्ण कमी आएि्ण पवन 

पवछल्ो दुई िषणाम्ण कोवभड १९ मह्णम्णिीब्णट यस प्रदेशम्ण २३,२०९ जन्ण संरिवमि भए भने ३९१ जन्णको मृतु्य भयो । यसप्रक्णि 

विगि १३ िषणाको अिवधम्ण यस प्रदेशम्ण मह्णम्णिीक्ण क्णिर् म्णत्र ७८१ जन्णको मृतु्य भयो । समुद्णयको नू्न चेिन्णस्ि, स््णस्थ्य 

ि सिसफ्णर्णाको कमजोि अिस््थ्ण, गरििी ि आपकि्णलीन स््णस्थ्य सेि्णको कमजोि व्यिस््थ्णपन ि नू्न प्रभ्णिक्णरिि्ण यस प्रक्णिक्ण 

मह्णम्णिी ब्णिम््णि फैवलनुको क्णिर्क्ण रुपम्ण वलन सवकन्छ।

तयावलकया २: 

कणया्यली प्देििया कोवभड -१९ बयाट २०७८ चैत्र ३० गतेसम्म भएको विरयािीको वििरण

वजल्या
विरयािी

कुल िृतु् वनको भएको
िवहलया पुरुष जम्मया

हुम््ण ३७ ६३ १०० ५ ९५

मुगु १६ ६४ ८० ४ ७६

डोल््ण २० ५० ७० ५ ६५

जुम््ण ६१० ९६९ १५७९ २४ १५५५

क्णवलकोट २५६ ५४८ ८०४ ७ ७९७

दैलेि ९१० २२७६ ३१८६ २४ ३१६२

ज्णजिकोट २९६ ५०० ७९६ ५ ७९१

रुकुम पवचिम ३७४ ५५४ ९२८ ३६ ८९२

सल््णन ४८२ १२०३ १६८५ ५३ १६३२

सुिखेि ५४६० ७४८५ १२९४५ २२४ १२७२१

अन् १७५ ८६१ १०३६ ४ १०३२

जम्मया ८६३६ १४५७३ २३२०९ ३९१ २२८१८

स्ोि: स््णस्थ्य सेि्ण वनदखेशन्णलय, कर््णणाली प्रदेश 

प्याविवधक / ियानिजन् विपद् जोखिि

विगि १३ िषणाको अिवधको िथ््णङ्क हेद्णणा ६२९ िट्ण आगल्णगी, डढेलो, दुघणाटन्ण, डुङ््ण दुघणाटन्ण, हि्णर्णा  दुघणाटन्ण, संिचन्ण भखकिने 

जस््ण प्र्णविवधक ि म्णनिजन् विपद्क्ण घटन्ण भएक्ण व्थए । यसम्ण पवन सबभन््ण धेिै ६०० िट्ण आगल्णगीक्ण म्णत्र घटन्ण भएक्ण 

व्थए । यी घटन्णहरुब्णट १०९ जन्णको मृतु्य ि ४ जन्ण बेपत्त्ण भए । १३६३ परिि्णि प्रभ्णविि भए भने ५९ किोड ९१ ल्णि बि्णबिको 

आव्थणाक क्वि हुन पुगेको व्थयो । कर््णणाली प्रदेश प्रहिी क्णय्णणालयको िथ््णङ्क अनुस्णि आ. ि. २०७६/७७ देखि २०७८/२०७९ िीन 

िषणाको अिवधम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण ८६१ िट्ण सडक दुघणाटन्णक्ण घटन्णहरु भए । जसब्णट ३४२ जन्णको मृतु्य ि १२३६ जन्ण घ्णर्िे 

भए । यस प्रदेशम्ण ि्णवषणाक औषि २८७ िट्ण सडक दुघणाटन्ण हुने, यसब्णट ४१२ जन्ण घ्णर्िे ि १४४ जन्णको मृतु्य हुने गिेको 

देखिन्छ । सडकको कमजोि गुर्स्ि सि्णिी स्णधनको अिस््थ्ण, च्णलकको अयोग्ि्ण ि जनचेिन्णको नू्न स्िले गद्णणा सडकको 

विस््णि ि सि्णिी स्णधनको िृखद्धसँगै पवछल्ो समयम्ण कर््णणाली प्रदेशम्ण पवन सडक दुघणाटन्ण बढीिहेको छ ।
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भौगवभ्यक / भू-भौवतक विपद् जोखिि

वहम्णलय पिणाि शृ्ङ््िल्ण बढी भूकम्प ज्णने के्त्रहरु मधे् एक हो । यो पिणाि शृ्ङ््िल्ण भ्णििीय ि युिेवशय्णली पे्टबीचको 

वसम्णन्णम्ण अिखस््थि छ । प्रवििषणा भ्णििीय पे्ट किीि २ सेन्ीवमटिक्ण दिले वहम्णलय मुवन घुसे् गदणाछ । परिर््णम स्रुप यस 

के्त्रम्ण िहेक्ण सवरिय दि्णिहरुम्ण िन्णि / शखक्त संवचि भर्णा  भूकम्पहरु उत्न्न हुने गदणाछन् । बीसौ ंशि्णब्ीम्ण म्णत्र वहम्णलय 

के्त्रम्ण आठ म््णगे्चू्डभन््ण ठूल्ण िीनिट्ण [१२] विन्णसक्णिी मह्णभूकम्पहरु गएक्ण व्थए । यी भूकम्पहरुले वहम्णलय के्त्रम्ण ठूलो 

जनधनको क्वि गिेको व्थयो । ह्णलैको गोिि्ण भूकम्पदेखि पवचिम ि भ्णििको देहि्णदुन सम्मको के्त्रम्ण ल्णमो समयसम्म ठूल्ण 

भूकम्प गएको छैन । वहम्णलय पिणािको पवचिमी िण्डम्ण ल्णमो समयदेखि ठूलो भूकम्प नगएकोले शखक्त संवचि भएि िहेको ि 

कुनै पवन समयम्ण ठूलो भूकम्प ज्णन सके् आँकलन विवभन्न िैज््णवनक अध्नहरुले गददै  आएक्ण छन् । विगि ल्णमो समयदेखि 

नेप्णलको पवचिमी के्त्रम्ण ठूलो भूकम्प नगएकोले भूकम्पब्णट भएको क्विको िथ््णङ्क उपलब्ध छैन िि वसंगो नेप्णल नै उच्च 

भूकम्पीय जोखिमम्ण िहेको ि त्यसम्ण पवन वसधुिलीको दवक्र्िफणा , उदयपुि आसप्णस, पोिि्णको पूिवी ि पवचिमी भ्णग, बझ्णङ् ि 

दैलेि वजल््णम्ण जवमनको प्रिेग उच्च प्णर्एको अध्यनले देि्णएको छ । उच्च प्रिेगले कम्पन बढी हुने के्त्रल्णर्णा  जन्णउँछ ।

नेप्णलको संिेदनशील भूबन्णिट एिम् कमजोि स्णम्णवजक ि्थ्ण आव्थणाक अिस््थ्ण कम गुर्स्िीय वनम्णणार् प्रकृय्ण, अव्यखस््थि भू-

उपयोग एिम् सहिीकिर् ि विपन्नि्ण जस््ण क्णिर्ले गद्णणा भूकम्पीय जोखिमको दृवट्कोर्ले नेप्णल विश्वम्ण एघ्णिौ ंस््थ्णनम्ण िहेको 

छ [१३]। भूकम्प अन् प्रकोपजस्ो ब्णिम््णि नआउने िि कुन समय ि कवि सघनि्णम्ण आउँछ भने्न अनुम्णन गनणा नसवकने, 

आएपवछ छोटो अिवधम्ण ठूलो के्त्र ि धेिै जनसङ््ख्य्णल्णर्णा  प्रभ्णविि गनखे ि ठूलो आव्थणाक क्वि गनखे प्रकोप भएकोले ह्णम्ो जस्ो 

उच्च भूकम्पीय जोखिमम्ण िहेक्ण मूलुकको ल्णवग भूकम्पीय जोखिम नू्नीकिर् ि पूिणािय्णिील्णर्णा  प्र्ण्थवमकि्णम्ण ि्णखे् गरिन्छ । 

तयावलकया ३: 

सन् २००९ देखि २०२१ सम्म कणया्यली प्देििया  विपद् बयाट भएको क्वतको वजल्यागत वििरण

वजल्या घटनया 
सङ्््यया िृतु् घयाइते बेपत्या प्भयावित 

पररियार भिन क्वत आवथ्यक क्वत*
(२०११-२०२१)

सुिखेि २८९ ३०० १३०७१ १०६ ४२४१ ४१५२ १०३४९१४९

दैलेि २८२ १५४ ३३२९ १५ २७०२ ९९९ २५६४०१

ज्णजिकोट २७५ २७७ ९२२ १६ २१८५ २०४८ २२८७१

रुकुम २५६ १४० १०५३ ८ २७२६ ९२६ ७७४८१

सल््णन २१४ १२४ ३४९ ५ ४५८ ५६१ २०७१२५

हुम््ण १९७ १०० ९७९ ३२ ४९५ ३३५ १२१४२५

क्णवलकोट १७५ १७७ ९७९ ३२ ३५३४ २७१ ८२२५०

डोल््ण ९६ ७१ ९५ २१ १८९ ८८ ४३७०२

जुम््ण ८७ ६३ १६१५ ६ २०२ ५६ १५७९९५

मुगु ५५ ३४ ९४ ६ ३९९५ ९२ १५२९६५

जम्मया १९२६ १४४० २३२६२ २२२ २०७२७ ९५२८ ११४७१३६८

िथ््णङ्क स्ोि: गृह मन्त्णलय, वडआिआि पोटणाल (www.drrportal.gov.np)

[१२] सन् १९०५ को क्ँणगड्ण भूकम्प, सन् १९३४ को (विसं १९९०) को विह्णि-नेप्णल भूकम्प ि सन् १९५० को अस्णम भूकम्प  
[१३] Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development, A Global Report: UNDP/BCPR 2004
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वजल््णगि रुपम्ण हेद्णणा विगि १३ िषणाम्ण सडक दुघणाटन्ण ब्णहेक सबैभन््ण बढी विपद्क्ण घटन्ण २८९ िट्ण सुिखेि वजल््णम्ण, दैलेिम्ण 

२८२, ज्णजिकोटम्ण १७५ ि रुकुम पवचिमम्ण २५६ िट्ण ि सबैभन््ण ्थोिै जुम््णम्ण ८७ ि मुगुम्ण ५५ िट्ण घटन्ण भएक्ण व्थए । 

म्णनिीय क्विको वहस्णिले यस अिवधम्ण सबैभन््ण बढी मृतु्य सुिखेिम्ण ३०० जन्ण, ज्णजिकोटम्ण २७७ जन्ण, क्णवलकोटम्ण १७७ 

जन्ण ि सिैभन््ण कम जुम््णम्ण ६३  जन्ण ि मुगुम्ण ३४ जन्णको मृतु्य भएको प्णईएको छ ।

कर््णणाली प्रदेशम्ण विगिम्ण ब्णिम््णि दोहोरिएक्ण २० िट्ण मुख्य विपद्हरुको सङ््ख्य्ण, आिृवत्त, त्यसको प्रभ्णि, म्णनिीय क्वि, 

प्रभ्णवििहरुको सङ््ख्य्ण ि्थ्ण आव्थणाक क्वि  ि पुन आउन ि्ण घट्न सके् सभि्णिन्णक्ण आध्णिम्ण हेद्णणा ब्णढी, पवहिो, चट््णङ््, 

आगल्णगी, सडक दुघणाटन्ण, मह्णम्णिी ि भूकम्पको उच्च जोखिम िहेको देखिन्छ । भीषर् िष्णणा, वहम आँधी, वहमपवहिो, ह्णि्णहुिी, 

अवसन्ण, शीिलहि, िडेिी, लु, डडेलो, डंुग्ण दुघणाटन्ण, हि्णर्णा  दुघणाटन्ण, संिचन्ण भखकिने  ि िन्जनु्त प्रकोप पवन यस प्रदेशम्ण 

दोहोरििहने विपद् हुन् । 

कर््णणाली प्रदेशम्ण विगिम्ण भएक्ण विपद्क्ण 

घटन्णहरुको सङ््ख्य्ण, क्विको विििर् एिम् यस 

के्त्रको सङ्कट्णसन्नि्ण ि जोखिमको विषयम्ण 

गरिएक्ण अध्यनको आध्णिम्ण कर््णणाली प्रदेश 

जैविक, प्र्णविवधक/म्णनिजन्, जलि्णयुजन्/

जलउत्न्न ि भौगवभणाक/ भू-भौविक बहु-प्रकोपको 

उच्च जोखिमम्ण िहेको छ । मह्णम्णिी, ब्णढी, 

पवहिो, आगल्णगी, चट््णङ्् ि दुघणाटन्ण कर््णणाली 

प्रदेशम्ण ब्णिम््णि दोहोरििहने प्रमुि विपद् हुन् 

भने भूकम्प ल्णमो समयको अन्ति्णलम्ण आएि्णपवन 

ठूलो क्वि गनणा सके् विपद् हो । अकदोविि प्रदेशको 

विक्णसम्ण वपछवडएको अिस््थ्ण  छ । नेप्णलको 

म्णनि विक्णस सूचक्णङ्क ०.४९ हँुद्ण कर््णणाली 

प्रदेशको सूचक्णङ्क ०.४२७ िहेको छ [१४] । यो 

स्णििट्ण प्रदेशहरुम्ण सबैभन््ण नू्न हो । त्यसैगिी 

ब््णप्त गरििी; बहुआय्णवमक गरििीदि नेप्णलको 

औसि २८.६ हँुद्ण कर््णणाली प्रदेशको ५१.२ प्रविशि िहेको 

छ [१५] , वशक््ण ि चेिन्णको नू्न अिस््थ्ण ि्थ्ण विपद् सूचन्ण ि आपकि्णलीन सेि्णम्ण अपय्णणाप्त पूि्णणाध्णि ि समुद्णयको कमजोि 

पहँुचले प्रदेशको विपद् संिेदनशीलि्ण ि व्यिस््थ्णपनको कमजोि क्मि्णल्णर्णा  देि्णउँछ । परिर््णम स्रुप यस प्रदेशले विपद् ब्णट 

ि्णवट्रि य औसिभन््ण उच्च क्वि व्यहोनुणा परििहेको छ ।

वचत्र १: कर््णणाली प्रदेशको बहु -प्रकोप जोखिमको अिस््थ्ण  

[१४] िथ््णङ्कम्ण कर््णणाली प्रदेश: प्रदेश सिक्णि, मुख्य मन्ती ि्थ्ण मखन्तपरिषद्को क्णय्णणालय, सुिखेि २०७६    
[१५] Nepal Multidimentional Poverty Index 2018: Government of Nepal, National Planning Commission 2018 
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अध्याय दुई: विपद् जोखिि नू्नीकरण सम्बन्ी कयानूनी तथया नीवतगत 
व्यिस्थया

२.१ अन्तरया्यवट्रि य कयाय्यढयँाचया तथया रणनीवतहरु

विपद् जोखिम नू्नीकिर् सम्धिी अन्ति्णणावट्रि य दशक १९९० - २००० को अिवधम्ण सन् १९९४ मे म्ण ज्णप्णनको योक्ोह्णम्णम्ण 

विपद् जोखिम नू्नीकिर् सम्धिी पवहलो विश्व समे्मलन सम्पन्न भयो । उक्त समे्मलनले सुिवक्ि विश्वको ल्णवग योक्ोह्णम्ण 

िर्नीवि ि क्णयणायोजन्ण प्णरिि ग�यो । योक्ोह्णम्ण िर्नीवि विपद् िोक्थ्णम, नू्नीकिर् ि अल्ीकिर्क्ण ल्णवग म्णनिीय ि्थ्ण 

संस््थ्णगि विक्णस, सूचन्ण संकलन, प्रच्णि ि्थ्ण प्रयोगको ल्णवग प्रविवधको आद्णनप्रद्णन ि स्ोि परिच्णलनको ल्णवग अन्ति्णणावट्रि य 

सह्णयि्ण परिच्णलन गनखे प्रवििद्धि्ण व्थयो । यसैगिी सन् २००५ जनििीम्ण ज्णप्णनको कोिे, ह्ोगोम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् 

सम्धिी दोस्ो विश्व समे्मलन आयोजन्ण भयो । उक्त विश्व समे्मलनले विपद् नू्नीकिर्क्ण ल्णवग १० िषखे क्णयणायोजन्ण, ह्ोगो 

क्णयणाढ्ँणच्ण २००५-२०१५ प्णरिि गि् यो ।

विपद् जोखिि नू्नीकरणकया लयावग सेन्याइ्य  कयाय्यढयँाचया २०१५ – २०३०: ह्ोगो क्णयणाढ्ँणच्णको अिवध सवकँदै गद्णणा सन् २०१५ 

म्णचणाम्ण ज्णप्णनको सेन््णर्णाम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् सम्धिी िेस्ो विश्व समे्मलन आयोजन्ण गरियो । उक्त समे्मलनले विश्वम्ण 

विपद्को क्णिर्ब्णट हुने म्णनिीय क्वि, आव्थणाक ि्थ्ण भौविक क्विल्णर्णा  २०३० सम्मम्ण उले्िनीय रुपम्ण कवम ल््णउने 

उदे्श्यक्णस्ण्थ विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्ण २०१५ - २०३० प्णरिि ग�यो । सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्णले विपद् 

जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग विश्वव्य्णपी स्णििट्ण लक्ष्य वनध्णणािर् गिेको छ  जसम्ण; विपद्को क्णिर्ब्णट हुने विश्वव्य्णपी मृतु्यदि 

उले्ख्य रुपम्ण कम गनखे, विपद् ब्णट प्रभ्णविि हुने जनसङ््ख्य्ण उले्ख्य रुपम्ण कम गनखे, विपद्को क्णिर्ब्णट हुने आव्थणाक क्वि 

उले्ख्य रुपम्ण घट्णउने, विपद् ब्णट हुने संिेदनशील पूि्णणाध्णिको नोक््णनी घट्णउने, विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य ि्थ्ण स््थ्णनीय 

िर्नीवि भएक्ण देशहरुको सङ््ख्य्ण बढ्णउने, िर्नीविक क्णयणायोजन्ण क्णय्णणान्वयनको ल्णवग अन्ति्णणावट्रि य सह्णयि्ण बढ्णउने ि बहु-

प्रकोप पूिणा सूचन्ण प्रर््णली ि विपद् जोखिम सम्धिी सूचन्णको पहँुच ि उपलब्धि्ण बढ्णउने िहेक्ण छन् । उपिोक्त लक्ष्य ह्णवसल 

गनणाक्ण ल्णवग ४ िट्ण प्र्ण्थवमकि्णहरु िय गिेको छ  जसम्ण; (१) विपद् सम्धिी बुझ्णर्णा , (२) विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनको ल्णवग 

सबलीकृि विपद् जोखिम सुश्णसन, (३) विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण लग्णनी िृखद्ध ि (४) पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनम्णणार्क्ण क्णयणाहरुम्ण 

“अझ ि्णम्ो अझ बवलयो” अिध्णिर््ण सवहि विपद् पूिणािय्णिी  सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्णले वनध्णणािर् गिेक्ण प्र्ण्थवमकि्णहरु हुन् ।

वदगो विकयास लक्ष्य २०१५-२०३०: संयुक्त ि्णट्रि सङ्घले सन् २०३० सम्मम्ण विश्वल्णर्णा  बदल्नको ल्णवग वदगो विक्णस लक्ष्य २०१५ - 

२०३० (Sustainable Development Goal 2015 - 2030) २०३० अवघ स्णिेको छ । वदगो विक्णस लक्ष्य वदगो विक्णसक्ण 

िीनिट्ण आध्णिभूि आय्णमहरु; आव्थणाक विक्णस, स्णम्णवजक सम्णनि्ण ि ि्णि्णििर्ीय सनु्तलनको अिध्णिर््णम्ण आध्णरिि छ । 

पृथ्ी, म्णनि, सवृिखद्ध, श्णखन्त ि स्णझेद्णिील्णर्णा  वदगो विक्णस प्र्णखप्तक्ण आध्णि स्भि म्णनेको छ । वदगो विक्णस लक्ष्य २०१५-२०३० 

उत््णनशील विक्णसक्ण ल्णवग विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि जलि्णयु परिििणान अनुकुलनक्ण विषयल्णर्णा  विक्णस लक्ष्यम्ण सम्णिेश 

गरिएको दस््णिेज हो । वदगो विक्णस लक्ष्यम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण विषयिसु् विवभन्न के्त्रसँग सम्खधिि लक्ष्यहरुम्ण 

सम्णिेश भएक्ण छन् । वदगो विक्णसक्ण १७ िट्ण मधे् १० िट्ण लक्ष्य ि ६९ िट्ण मुख्य सूचक मधे् २५ िट्ण सूचक विपद् जोखिम 

नू्नीकिर् ि उत््णनशीलि्णसँग सम्खधिि छन् । वदगो विक्णस लक्ष्यले जोखिमक्ण अन्तिवनवहि क्णिर्हरुल्णर्णा  के्त्रगि ि वनयवमि 

विक्णस प्रय्णसम्णफणा ि सम्ोधन गिी जोखिम सुसुवचि विक्णस ि उत््णनशील भविष्यको सुवनवचििि्ण गदणाछ भने सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्णले 

अवघ स्णिेक्ण स्णि िट्ण विश्वव्य्णपी लक्ष्यम्णफणा ि विपद् ब्णट हुने म्णनिीय, आव्थणाक ि्थ्ण पूि्णणाध्णिको क्वि ि नोक््णनील्णर्णा  घट्णउँदै 

विक्णसको वदगोपन्णल्णर्णा  सुवनवचिि गनणा मद्ि गदणाछ । 
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पेररस सम््झौतया, २०१५: सन् २०१५ वडसेम्िम्ण फ््णन्सको पेरिसम्ण सम्पन्न पक् ि्णट्रि हरुको २१ औ ंसमे्मलनले वदगो विक्णस ि्थ्ण 

गरििी वनि्णिर् गनखे प्रय्णसक्ण सन्भणाम्ण जलि्णयु परिििणानक्ण जोखिम विरुद्ध च्णवलने विश्वव्य्णपी उप्णयहरु प्रसु्ि ग�यो । जसल्णर्णा 

पेरिस सम्झौि्णको न्णमले वचवनन्छ । जलि्णयु परिििणानको जोखिम ि्थ्ण असिल्णर्णा  उले्िनीय रुपम्ण घट्णउने कुि्णल्णर्णा  आत््णस्णि 

गददै  विश्वव्य्णपी औषि ि्णपरिमम्ण हुने िृखद्धल्णर्णा  पूिणा औद्ोवगक िहभन््ण म्णव्थ १.५ वडग्ी सेखसियसम्ण वसवमि ि्णख् प्रय्णस गनखे, 

ि्णद् उत््णदनम्ण कमी हुन नवदने गिी जलि्णयु परिििनणाक्ण प्रविकुल प्रभ्णिहरुल्णर्णा  अनुकुलन गनखे क्मि्ण अवभिृखद्ध गनखे ि नू्न 

हरििगृह ग््णस उत्सजणान ि्थ्ण जलि्णयु सम्णनुकुलनल्णर्णा  प्रिधणान गनखे, नू्न हरििगृह ग््णस उत्सजणान ि्थ्ण जलि्णयु सम्णनुकुलन 

विक्णसमूलक क्णयणाप्रर््णली अनुरुप लग्णनी प्रि्णह गनखे उदे्श्य वलएको पेरिस सम्झौि्णले जलि्णयु परिििणानक्ण क्णिर् हुने क्वि ि्थ्ण 

नोक््णनील्णर्णा  सम्ोधन गददै  यसको नू्नीकिर्क्ण ल्णवग पूिणा सूचन्ण प्रर््णली, आपकि्णलीन प्रविक्णयणा ि जोखिम वहसे्द्णिीम्ण 

सहक्णयणा गददै  जलि्णयु जोखिम नू्नीकिर्क्ण विषयिसु्ल्णर्णा  प्र्ण्थवमकि्णम्ण ि्णिेको छ ।

ियानिीयतयाकया लयावग एजेण्या २०१६: सन् २०१६ म्ण टकवीको स््णमु्लम्ण भएको विश्व म्णनिीयि्ण सम्धिी समे्मलनले प्ँणचिट्ण 

प्रमुि द्णवयत्व सवहि म्णनिीयि्णक्ण ल्णवग एजेण्ड्ण (Agenda for humanity) प्णरिि गि् यो । यस एजेण्ड्णले म्णनिीय सह्णयि्णक्ण 

ल्णवग गरिने क्णयणा ि विक्णसक्ण क्णयणाल्णर्णा  जोड्ने नय्ँण म्णगणा प्रसस् गिेको छ । यस एजेण्ड्णम्ण उले्ि गरिएक्ण प्ँणच िट्ण प्रमुि 

द्णवयत्वमधे् म्णनिीयि्णक्ण ल्णवग लग्णनी (Invest in humanity) ि कोही पवछ नहोस् (Leave no one behind) िहेक्ण छन् । 

यसले म्णनिीय सह्णयि्णक्ण ल्णवग क्णम गनखे स््थ्णनीय संस््थ्ण ि प्रर््णलील्णर्णा  बवलयो बन्णउन जोड वदएको छ ।

नययँा िहरी एजेण्या २०१६:  सन् २०१६ को अक्ोबिम्ण आि्णस ि्थ्ण वदगो शहिी विक्णसक्ण ल्णवग संयुक्त ि्णट्रि  सङ्घीय समे्मलनम्ण 

अिलम्न गरिएको नय्ँण शहिी एजेण्ड्ण (New urban agenda) ले विश्वको बढ्दो शहिीकिर् ि शहिी जोखिमल्णर्णा  दृवट्गि 

गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपन, सङ्कट्णसन्नि्ण घट्णएि उत््णनशीलि्ण वनम्णणार् ि्थ्ण जलि्णयु परिििणानको अनुकुलन 

ि अल्ीकिर्ल्णर्णा  शहिी विक्णसक्ण ल्णवग प्र्ण्थवमकि्णको रुपम्ण ग्हर् गिी उत््णनशील वनम्णणार्, जोखिम नू्नीकिर् ि जलि्णयु 

परिििणान अनुकुलनल्णर्णा  बढि्ण वदने शहिहरुको परिकल्न्ण गिेको छ । 

सन् २०१५ पवछ  विश्वव्य्णपी रुपम्ण प्ँणचिट्ण महत्वपूर्णा दस््णिेजहरु; सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्ण २०१५- २०३०, वदगो विक्णस लक्ष्य २०१५- 

२०३०, पेरिस सम्झौि्ण २०१५, म्णनिीयि्णक्ण ल्णवग एजेण्ड्ण २०१६ ि नय्ँण शहिी एजेण्ड्ण २०१६ िय्णि भए । यी दस््णिेजहरु एक 

अक्णणाम्ण परिपूिक छन् ि सन् २०१५ पवछको उत््णनशील ि विपद् जोखिमब्णट सुिवक्ि, जलि्णयु अनुकुवलि वदगो विक्णस प्र्णखप्त 

िफणा को विश्वको लक्ष्य, गन्तव्य ि म्णगणावचत्र प्रसु्ि गिेक्ण छन् । ि्णट्रि हरुले स््थ्णनीय विशेषि्ण ि आिश्यकि्णको आध्णिम्ण उपिोक्त 

दस््णिेजहरुको स््थ्णनीयकिर् गिी ि्णवट्रि य, प्र्णदेवशक ि स््थ्णनीय नीवि, िर्नीवि ि्थ्ण क्णयणारिम म्णफणा ि क्णय्णणान्वयनको शुरुि्णि 

गिेक्ण छन् ।

२.२ रयावट्रि य कयानून, नीवत तथया कयाय्ययोजनया

नेपयालको संविधयान २०७२: नेप्णलको संविध्णन (२०७२) ले पवहलो पटक विपद् व्यिस््थ्णपनल्णर्णा  ि्णज्को वजमे्मि्णिीको रुपम्ण 

परिभ्णवषि गिेको छ । संविध्णनम्ण ि्णज्क्ण नीविहरु अन्तगणाि जलउत्न्न प्रकोप वनयन्तर् ि नदीको व्यिस््थ्णपन गददै  वदगो ि 

भिपददो वसंच्णर्को विक्णस गनखे  ि प्र्णकृविक प्रकोपब्णट हुने जोखिम नू्नीकिर् गनणा पूिणा सूचन्ण, िय्णिी, उद्ध्णि  ि्णहि एिम् 

पुनस््थ्णणापन्ण गनखे [१६] उले्ि छ ।

[१६] नेप्णलको संविध्णन, २०७२: ध्णि्ण ५१ (छ) ४ ि ९
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त्यसैगिी संविध्णनको अनुसूची ७ म्ण प्र्णकृविक ि्थ्ण गैि प्र्णकृविक विपद् उद््णि ि्थ्ण ि्णहि ि पुनल्णणाभ  सम्धिी विषय संघ ि 

प्रदेशको स्णझ्ण अवधक्णि सूचीम्ण समेवटएको छ । अनुसूची ८ म्ण स््थ्णनीय िहको एकल अवधक्णि सूचीक्ण २२ बँुद्णमधे् एउट्ण 

बँुद्ण विपद् व्यिस््थ्णपन िहेको छ । अनुसूची ९ म्ण संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहको अवधक्णिको स्णझ्ण सूचीम्ण विपद् व्यिस््थ्णपन 

ल्णर्णा  ि्णखिएको छ  [१७] । यसिी नेप्णलको ििणाम्णन संविध्णनले विपद् व्यिस््थ्णपनसँग सम्खधिि विषयल्णर्णा  िीनिटै िहको सिक्णिको 

स्णझ्ण अवधक्णि के्त्रको रुपम्ण परिभ्णवषि गिेको छ ।

विपद् जोखिि नू्नीकरण तथया व्यिस्थयापन ऐन २०७४:  सन् २०१५ पवछ विपद् व्यिस््थ्णपनको के्त्रम्ण विश्वव्य्णपी रुपम्ण 

विक्णस भएक्ण अिध्णिर््ण ि नेप्णलले विपद् व्यिस््थ्णपक्ण के्त्रम्ण गिेक्ण विगिक्ण अनुभि समेिको आध्णिम्ण यो ऐन िय्णि 

भएको हो । प्र्थमिः  यस ऐनले विपद् व्यिस््थ्णपन ि नू्नीकिर्क्ण सबै चिर्ल्णर्णा  बृहि रुपम्ण समेटेको छ । दोस्ो;  संविध्णनको 

ममणा बमोवजम विपद् व्यिस््थ्णपनको संिचन्ण वनध्णणािर् गिेको छ । जसम्ण केन्द्रम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन 

परिषद् ि क्णयणाक्णिी सवमवि िहने व्यिस््थ्ण छ भने प्रदेशम्ण प्रदेश विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन परिषद् ि क्णयणाक्णिी 

सवमविको व्यिस््थ्ण गरिएको छ । त्यसैगिी वजल््णम्ण वजल््ण विपद् व्यिस््थ्णपन सवमवि ि स््थ्णनीय िहम्ण स््थ्णनीय विपद् व्यिस््थ्णपन 

सवमवि िहने व्यिस््थ्ण छ । िेस्ो; वनयवमि ि िर्नीविक रुपम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपनको क्णम गनणा ि विपद् 

जोखिम  सुसुवचि विक्णस योजन्णको क्णय्णणान्वयन म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण विक्णस गनणाको ल्णवग विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 

व्यिस््थ्णपन ि्णवट्रि य प्र्णवधकिर् स््थ्णयी संिचन्णको रुपम्ण िहने व्यिस््थ्ण गिेको छ । चौ्थो; यस ऐनले िीनिटै िहक्ण सिक्णिल्णर्णा  

विपद् व्यिस््थ्णपन कोष सञ्च्णलन गनखे ि ि्णहि व्यिस््थ्णपन ि विििर् गनखे अवधक्णि वदएको छ । प्ँण्थौ; संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय 

िीनिटै सिक्णिल्णर्णा  विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन सम्धिी मध्क्णलीन ि्थ्ण अल्क्णलीन नीवि िर्नीविक योजन्ण 

ि्थ्ण क्णयणारिम िजुणाम्ण गिी ल्णगु गनखे गि्णउने अवधक्णि िहेको छ । 

औद्ोवगक नीवत, २०६७: उद्ोग व्य्णिस्णयम्ण आगल्णगीब्णट हुने जोखिम कम गनणा स््थ्णनीय सिक्णिको समन्वयम्ण औद्ोवगक 

के्त्र ि कोरिडिम्ण आधुवनक ब्णरुर् यन्तको व्यिस््थ्ण गनखे ि्थ्ण कुनै प्र्णकृविक विपवत्त ि स्णम्णवजक सेि्णम्ण उद्ोगले वदने अनुद्णन 

ि्ण सहयोगम्ण आयकि छुट वदने व्यिस््थ्ण उद्ोग नीवि, २०६७ ले गिेको छ । 

रयावट्रि य स्यास्थ्य नीवत, २०७१: जलि्णयु परिििणानब्णट पनखे स््णस्थ्य सम्धिी नक्णि्णत्क असिको सम्ोधनक्ण ल्णवग समवट्गि 

व्य्णिस््थ्णपन गनणा ि्णवट्रि य संज्णल ि्थ्ण संयन्त एिम् अिसिको समुवचि प्रयोग गददै  बहुपक्ीय क्णयणायोजन्ण बन्णर्णा  सिोक्णिि्णल्ण 

समू्पर्णा वनक्णयहरुसँग सहक्णयणा गनखे ि पशुपंक्ी ि्थ्ण कीटब्णट म्णवनसम्ण सनखे िोगहरुको व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग सिोक्णिि्णल्ण 

वनक्णयहरुसँग समन्वय ि सहक्णयणाको समुवचि व्यिस््थ्ण गनखे नीवि ि्णवट्रि य स््णस्थ्य नीवि, २०७१ ले वलएको छ । 

कृवष विकयास रणनीवत, २०७२ – २०९२:  वकस्णनहरुल्णर्णा  जलि्णयु परिििणान ि विपद् उत््णनशील बन्णउन मौसम ि्थ्ण जलि्णयु 

पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको स््थ्णपन्ण, सुख््ण ि प्णनी िप्न सके् ज्णिको ब्णलीको अनुसधि्णन, वकस्णन कल््णर्क्णिी कोषको स््थ्णपन्ण, 

कृवष बीम्णको प्रबधणान, ि्णद् ि बीउको भण्ड्णिर् व्यिस््थ्ण, पूिणािय्णिी ि प्रविक्णयणा कोषको स््थ्णपन्ण आवद वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा 

कृवष विक्णस िर्नीवि, २०७२ - २०९२ ले प्र्ण्थवमकि्णम्ण ि्णिेको छ ।

जलउत्पन्न प्कोप व्यिस्थयापन नीवत, २०७२: ब्णढी पवहिो जस््ण जल उत्न्न प्रकोपको संिचन्णगि ि्थ्ण गैि संिचन्णगि 

प्रविवधब्णट िोक्थ्णम गिी सोब्णट हुन सके् जनधनको क्वि नू्नीकिर् गनणा ि नदी, जल्णध्णि के्त्र ि्थ्ण जलजन् पय्णणाििर्को 

[१७] नेप्णलको संविध्णन, २०७२: अनुसूची ७, ८, ९
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संिक्र् गिी प्र्णकृविक स्ोि स्णधन एिम् ि्णनेप्णनी, जल परििहन, वसंच्णर्णा , स््थल य्णि्णय्णि आवद जस््ण पूि्णणाध्णिको उपयोवगि्णल्णर्णा  

वदगो बन्णउन जलउत्न्न प्रकोप व्यिस््थ्णपन नीवि, २०७२ ले विवभन्न नीविहरु िय गिेको छ । 

रयावट्रि य िहरी विकयास रणनीवत, २०७३: सनु्तवलि ि समृ्द्ध शहिी भविष्यको ल्णवग उत््णनशीलि्णल्णर्णा  प्ँणच म्णगणादशणाक 

वसद्ध्णन्तहरुकधे् एक म्णनेको छ । यस िर्नीविले विपद् जोखिम अनुकुवलि शहि ि समुद्णय वनम्णणार्क्ण ल्णवग उत््णनशीलि्णल्णर्णा  

शहिी प्रर््णली ि समुद्णयको योजन्ण वनम्णणार् ि्थ्ण विक्णसम्ण एवककृि गनणा जोड वदएको छ । 

नेपयाल सडक सुरक्या कयाय्ययोजनया २०७०  - २०७७:   सुिवक्ि सडक पूि्णणाध्णि ि सेि्णहरुको व्यिस््थ्ण ि्थ्ण दुघणाटन्ण पचि्णि 

प्रभ्णिक्णिी प्रविक्णयणा म्णफणा ि जनधन ि्थ्ण आव्थणाक क्वि कम गनखे उदेश्य नेप्णल सडक सुिक््ण क्णयणायोजन्ण २०७० -२०७७ ले 

ि्णिेको छ । यस क्णयणायोजन्णले सडक सुिक््ण व्यिस््थ्णपन, सुिवक्ि सडक ि्थ्ण आि्णगमन, सुिवक्ि सि्णिी स्णधन, सुिवक्ि 

सडक प्रयोगकि्णणा ि दुघणाटन्ण पचि्णि प्रविक्णयणा जस््ण प्ँणच आध्णि स्भि अन्तगणाि विवभन्न वरिय्णकल्णपहरु िय गिेको छ । 

रयावट्रि य जलियायु पररित्यन नीवत, २०७६: नेप्णल जलि्णयु परिििणानक्ण प्रविकुल असिहरुको उच्च जोखिम िहेक्ण ि्णट्रि हरुमधे् 

एक हो । भौगोवलक विविधि्ण, ह्णि्णप्णनीको विषेशि्ण, संिेदनशील प्णरिखस््थविक प्रर््णली जस््ण प्र्णकृविक क्णिर् ि गरििी, 

अवशक््ण, स्णम्णवजक असम्णनि्ण ि समुद्णयको प्र्णकृविक स्ोिम्ण आध्णरिि जीविकोप्णजणानक्ण क्णिर् जलि्णयु परिििणानक्ण 

असिहरुप्रविको संिेदनशीलि्ण अझ बढेको छ । ब्णढी, पवहिो, ह्णि्णहुिी, डढेलो, िडेिी जस््ण जलि्णयुजन् प्रकोपक्ण क्णिर् 

हिेक िषणा ठूलो म्णत्र्णम्ण जनधनको क्वि भर्िहेको पृष्ठभूवमम्ण जलि्णयु परिििणानको असि नू्नीकिर् गददै  जलि्णयु उत््णनशील 

सम्णजको विक्णस गिी ि्णट्रि को स्णम्णवजक, आव्थणाक सवृिखद्धम्ण योगद्णन पु�य्णउने लक्ष्य ि्णिेि ि्णवट्रि य जलि्णयु परिििणान नीवि, 

२०७६ ल्णगू  भएको छ । यस नीविको क्णय्णणान्वयनको ल्णवग संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण संस््थ्णगि संिचन्ण िय्णि गनखे ि संघ, 

प्रदेश ि स््थ्णनीय िहब्णट आिश्यक क्णनून, िर्नीवि, क्णयणानीवि, वनदखे शवशक्ण, क्णयणाविवध वदग्दशणान ि योजन्ण िजूणाम्ण गिी ल्णगू गरिने 

उले्ि छ । 

रयावट्रि य विक्या नीवत, २०७६: सुिवक्ि विद््णलयको अिध्णिर््ण अनुस्णि विद््णलय भिन लग्णयि समू्पर्णा भौविक पूि्णणाध्णि विपद् 

जोखिममुक्त बन्णउनुक्ण स्ण्ैथ सबै विद््णलयल्णर्णा  सुिवक्ि एिम् हरिि विद््णलयको रुपम्ण विक्णस गनखे नीवि वलएको छ । यसक्ण 

ल्णवग विद््णलयको भौविक पूि्णणाध्णि ि वसक्णर्णा  ि्णि्णििर् विपद् उत््णनशील बन्णर्ने विद््णलय ि्थ्ण वशक््णलयहरुम्ण सुिवक्ि 

विद््णलय ि विपद् व्यिस््थ्णपन सम्धिी सैद्ध्णखन्तक ि्थ्ण व्यिह्णरिक ज््णन वदर् विपद्को पूिणािय्णिी, प्रविक्णयणा नू्नीकिर् ि पुनल्णणाभ 

सम्धिी क्णयणारिम ि सुिवक्ि विद््णलय सम्धिी अभ््णस वनयवमि रुपम्ण सञ्च्णलन गनखे । विपद् जोखिम नू्नीकिर् सम्खधि 

विषयिसु् पठनप्णठनको प्रबधि गनखे । विद््णलयल्णर्णा  ब्णलमैत्री, लैंशवगकमैत्री, अप्ंणगमैत्री, वहंस्णिवहि एिम् भयिवहि वसक्णर्णा 

केन्द्रक्ण रुपम्ण विक्णस गिी समू्पर्णा रुपम्ण सुिवक्ि विद््णलय बन्णउने नीवि अिलम्न गरिएको छ ।

विपद् जोखिि नू्नीकरण रयावट्रि य नीवत, २०७५: विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्ण, वदगो विक्णसक्ण 

लक्ष्यहरु, जलि्णयु परिििणान सम्धिी पेरिस सम्झौि्ण लग्णयिक्ण अन्ति्णणावट्रि य सखधि सम्झौि्ण एिम् ि्णवट्रि य आिश्यकि्ण अनुरुप 

विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग मूल नीवि िजुणाम्णको आिश्यकि्ण महसुस गिी विपद् जोखिमब्णट सुिवक्ि, जलि्णयु अनुकुवलि 

ि्थ्ण उत््णनशील ि्णट्रि को वनम्णणार् गददै  वदगो विक्णसम्ण योगद्णन पु�य्णउने दीघणाक्णलीन सोचक्ण स्ण्थ विपद् जोखिम नू्नीकिर् 

ि्णवट्रि य नीवि २०७५ ल्णगू भएको छ । 

विपद् जोखिम सम्धिी बुझ्णर्णा  अवभिृखद्ध गनखे, सबै िगणा ि िहम्ण जोखिम सम्धिी ज्णनक्णिीको पहँुच सुवनवचिि गनखे, जोखिम मैत्री 
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श्णसनको सुदृढीकिर् गनखे, विपद् जोखिम नू्नीकिर्ल्णर्णा  जलि्णयु परिििणान अनुकुलनसँग एवककृि गिी विक्णस प्रकृय्णम्ण मूल 

प्रि्णहीकिर् गनखे, लग्णनी प्रिधणान गिी उत््णनशीलि्ण िृखद्ध गनखे, विपद् व्यिस््थ्णपन सूचन्ण प्रर््णलीको सुदृढीकिर् ि पूिणा सूचन्ण 

प्रर््णलीको विस््णि गनखे, विपद् पचि्णिको पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनणाम्णणार्को क्णम अझ ि्णम्ो अझ बवलयो अिध्णिर््ण अनुस्णि गनखे,  विपद् 

जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य नीविको उदे्श्य िहेको छ ।

यस नीविको योजन्णबद्ध क्णय्णणान्वयनको ल्णवग संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन िर्नीविक 

क्णयणायोजन्णक्ण स्ण्ैथ आिवधक ि्णवषणाक ि्थ्ण आकखमिक योजन्ण िजुणाम्ण गिी ल्णगू गरिने, विषयगि मन्त्णलय, स्णिणाजवनक 

वनक्णयहरु, विक्णस स्णझेद्णि ि्थ्ण वनजी के्त्रको क्णयणारिम िजुणाम्ण एिम् क्णय्णणान्वयन गद्णणा यस नीविल्णर्णा  म्णगणादशणाकको रुपम्ण 

वलर्ने, प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय सिक्णिक्ण आिवधक ि्थ्ण ि्णवषणाक योजन्ण ि्थ्ण कयणारिम िजुणाम्ण एिम् क्णय्णणान्वयन गद्णणा यस नीविल्णर्णा  

म्णगणादशणाकको रुपम्ण वलर्ने  । संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण आिश्यक बजेट विवनयोजन गिी क्णयणारिम सञ्च्णलन गरिने ।  विपद् 

जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन ऐन २०७४ म्ण व्यिस््थ्ण गिेबमोवजमक्ण आिश्यक क्णनूनी ि्थ्ण संस््थ्णगि प्रबधि गरिने  

उले्ि छ । 

विपद् जोखिि नू्नीकरण रयावट्रि य रणनीवतक कयाय्ययोजनया, २०१८ -२०३०: विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग सेन््णर्णा 

क्णयणाढ्ँणच्ण २०१५ – २०३० को प्रविबद्धि्ण अनुरुप विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य नीविले िय गिेक्ण उदे्श्य पूि्ण गनणा विपद् 

जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य िर्नीविक क्णयणायोजन्ण, २०१८ -२०३० िजुणाम्ण गरिएको छ । 

विपद् ब्णट जीिन ि्थ्ण सम्पवत्त, स््णस्थ्य, जीविकोप्णजणान एिम् उत््णदनक्ण स्णधनहरु भौविक ि्थ्ण स्णम्णवजक पूि्णणाध्णि, स्ंणसृ्विक 

एिम् ि्णि्णििर्ीय सम्पद्णम्ण हुने क्विको उले्ख्य रुपम्ण नू्नीकिर् गनणा विवभन्न िर्नीविक वरिय्णकल्णपको पवहच्णन ि आिवधक 

ि्थ्ण ि्णवषणाक योजन्ण िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वयन गददै  विपद् जोखिम िोक्थ्णम, पूिणािय्णिी, प्रविक्णयणा एिम् पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण पुनवनणाम्णणार्को 

सुदृढीकिर् ि उत््णनशीलि्ण अवभिृखद्ध गिी विद्म्णन विपद् जोखिम ि्थ्ण क्विको नू्नीकिर् ि नय्ँण जोखिमको िोक्थ्णम गनुणा 

िर्नीविक क्णयणायोजन्णको उदे्श्य िहेको छ ।

विपद् जोखिम नू्नीकिर्  ि्णवट्रि य िर्नीविक क्णयणायोजन्णले विक्णस प्रकृय्णम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्ल्णर्णा  मूल प्रि्णहीकिर् 

गिी वदगो विक्णसम्ण सहयोग पु�य्णउन समवट्गि अिध्णिर््णल्णर्णा  आत्स्णि गिी सेन््णर्णा  क्णयणाढ्ँणच्णल्णर्णा  मूल म्णगणादशणानको रुपम्ण 

वलएि ४ िट्ण प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्रहरु ि अठ्णि िट्ण प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त क्णयणाहरु वनध्णणािर् गिेको छ । हिेक प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त 

क्णयणाहरुल्णर्णा  अल्क्णलीन सन् २०१८-२०२० मध्क्णलीन सन् २०१८-२०२५ ि दीघणाक्णलीन २०१८-२०३० ि वनिन्ति रुपम्ण गरिने 

वरिय्णकल्णपक्ण ल्णवग वनिन्ति अिवध िोकी िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ  । सन् २०२० सम्मम्ण सबै प्रदेश ि 

स््थ्णनीय िहको विपद् जोखिम िर्नीवि ि्थ्ण क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे, संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहहरु ि सिोक्णिि्णल्णहबीच अन्ति 

ि्थ्ण पिस्पि समन्वय ि स्णझेद्णिी अवभिृखद्ध गनणा संयन्त विक्णस गनखे ि सबै सिक्णिी वनक्णयहरुले पुनल्णणाभ, पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण 

पुनवनणाम्णणार्क्ण ल्णवग “अझ ि्णम्ो ि बवलयो” वनम्णणार्को वसद्ध्णन्तक्ण आध्णिम्ण श्ोि व्यिस््थ्णपन ि क्णय्णणान्वयन गनखे गिी सूचक िय्णि 

गरिएको छ ।

पन्धौ ंयोजनया २०७६/७७ – २०८०/८१:  पन्धौ ंआिवधक योजन्ण “समृ्द्ध नेप्णल ि सुिी नेप्णली”को दीघणाक्णलीन सोच सवहि 

शुरु गरिएको छ । यस योजन्णले सुिवक्ि, सभ् ि न््णयपूर्णा सम्णजको परिकल्न्ण गिेको छ । सुिक्ण ि्णवट्रि य लक्ष्य, गन्तव्य ि 

सूचकम्ण सुिवक्ि ि्थ्ण सुविध्ण सम्पन्न आि्णस अन्तगणाि सुिवक्ि भिन (आच्णि संवहि्णको म्णपदण्ड अनुस्णि वनवमणाि) आि्णसम्ण 

बसोब्णस गनखे जनसङ््ख्य्ण २०७४/७५ म्ण ३७.८ प्रविशि िहेकोम्ण २०८०/ ८१ म्ण ६० प्रविशि पु�य्णउने लक्ष्य िहेको छ । विपद्क्ण 
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घटन्णब्णट प्रभ्णविि जनसङ््ख्य्ण २०७६/७७ म्ण प्रवि हज्णि १९.५ जन्ण िहेकोम्ण २०८०/८१ म्ण प्रविहज्णि ५ जन्णम्ण झ्णनखे ि 

विपद्क्ण घटन्णब्णट मृतु्य हुने जनसङ््ख्य्ण २०७६/७७ म्ण प्रविल्णि १.७ जन्ण िहेकोम्ण २०८०/८१ म्ण १.०९ म्ण झ्णनखे लक्ष्य िहेको 

छ [१८] । उक्त योजन्ण क्णय्णणान्वयनको ल्णवग वनध्णणािर् गरिएक्ण आठ िट्ण ि्णवट्रि य िर्नीविहरुमधे् प्र्णकृविक स्ोिको संिक्र् ि 

परिच्णलन ि्थ्ण उत््णनशीलि्णको विक्णस गनखे एक िहेको छ । जसम्ण … प्र्णकृविक स्ोिको उपयोग गद्णणा जैविक विविधि्ण 

संिक्र् ि पय्णणाििर्ीय सनु्तलनम्ण जोड वदर्ने जलि्णयु परिििणान अनुकुलन ि विपद् जोखिम नू्नीकिर् गनखे िर्वनवि वलर्ने, 

विपद् व्यिस््थ्णपनको पूिणािय्णिी, उद्ध्णि, ि्णहि ि पुनस््थ्णणापन्णक्ण ल्णवग संघ, प्रदेश ि स््थ्णनीय िहको संस््थ्णगि ि संिचन्णगि सुध्णि 

एिम् विक्णस प्रवरिय्णम्ण मूल प्रि्णहीकिर् गरिने उले्ि छ । 

नेपयाल: वदगो विकयास लक्ष्यहरु:  नेप्णलले वदगो विक्णस लक्ष्य २०१५ - २०३० क्ण विश्वव्य्णपी लक्ष्यल्णर्णा  क्णय्णणान्वयन गनणाको ल्णवग 

नेप्णलः  वदगो विक्णस लक्ष्यहरु िय गिेको छ । आव्थणाक विक्णस, स्णम्णवजक सम्णनि्ण ि ि्णि्णििर्ीय सनु्तलनक्ण िीन िट्ण 

आय्णमहरुम्ण आध्णरिि वदगो विक्णसको अिध्णिर््णम्ण िय्णि भएको वदगो विक्णस लक्ष्यले यसक्ण विवभन्न परिम्णर््णत्क लक्ष्यवभत्र 

विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण सूचकहरु समेटेको छ । गरििी ि संकटग्स् अिस््थ्णम्ण िहेक्ण म्णवनसहरुको उत््णनशीलि्ण वनम्णणार् 

गनखे ि यस््ण म्णवनसहरुको ि्णि्णििर्सँग सम्खधिि विषम घटन्णहरुक्ण स्ण्ैथ अन् आव्थणाक स्णम्णवजक ि ि्णि्णििर्ीय नक्णि्णत्क 

धक््णहरु, विपद्क्ण जोखिमहरु ि कमजोिपन्णल्णर्णा  कम गनखे, विपद्क्ण क्णिर् मृतु्य हुने बेपत्त्ण भएक्ण व्यखक्तहरु ि प्रत्यक् रुपम्ण 

प्रभ्णविि व्यखक्तहरुको सङ््ख्य्ण उले्ख्य रुपम्ण घट्णउने, विपद्को क्णिर् ि्णवट्रि य कुल ग््णहस््थ उत््णदनम्ण भएको प्रत्यक् आव्थणाक 

क्वि घट्णउने, ि्णवट्रि य विपद् जोखिम नू्नीकिर् िर्नीवि अनुरुप स््थ्णनीय विपद् जोखिम नू्नीकिर् िर्नीविहरु ल्णगू गनखे 

स््थ्णनीय सिक्णिको अनुप्णि बढ्णउने [१९] , जस््ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् िर्नीविक क्णयणायोजन्णक्ण सूचकहरु समेि समेवटएको 

छ । यसिी नेप्णलले वदगो ि्थ्ण उत््णनशील विक्णस ि जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग ि्णवट्रि य िहम्ण िर्नीवि ि क्णयणायोजन्ण िजुणाम्ण 

गिी क्णय्णणान्वयनम्ण ल््णएको छ । 

विद्यालय के्त्र विकयास योजनया, २०१६-२०२१: यस योजन्णको उदे्श्य पूि्ण गनखे प्ँणचिट्ण आय्णमहरु समि्ण, गुर्स्ि, सक्मि्ण, 

सुश्णसन ि्थ्ण व्य्णिस््थ्णपन ि उत््णनशीलि्णमधे् उत््णनशीलि्णल्णर्णा  एउट्ण आय्णमकै रुपम्ण सम्णिेश गिेको छ । यस योजन्णले 

बृहि विद््णलय सुिक््ण क्णयणाढ्ँणच्णको [२०] क्णय्णणान्वयन म्णफणा ि वनम्णणार्, पुनवनणाम्णणार् ि प्रबलीकिर्को म्णध्मब्णट विवभन्न प्रक्णिक्ण 

जोखिमहरुल्णर्णा  ध््णन वदँदै सुिवक्ि वसक्णर्णा  सुविध्णहरु सुवनवचिि गनखे, सङ्घीय, प्र्णदेवशक, स््थ्णनीय स्िम्ण विद््णलय वशक््णम्ण विपद् 

जोखिम व्यिस््थ्णपनल्णर्णा  संस््थ्णगि ि मूलप्रि्णहीकिर् गनखे, िृहद् विद््णलय सुिक््ण ि विपद् जोखिम नू्नीकिर्ल्णर्णा  विद््णलयको 

प्णठ्यरिम ि्थ्ण वशक्कको पेश्णगि विक्णसम्ण एवककृि गिी विद््ण्थवी, वशक्क, विद््णलय व्यिस््थ्णपन सवमवि सदस्य ि्थ्ण समुद्णयम्ण 

प्रि्णह गनखे उदे्श्य वलएको छ । सन् २०३० सम्मम्ण ि्णट्रि व्य्णपी रुपम्ण स्ोि परिच्णलन गिी बृहि् विद््णलय सुिक््ण मूलप्रि्णहीकिर् 

गनखे लक्ष्यक्ण स्ण्थ बृहि् विद््णलय सुिक््ण गुरू योजन्ण िय्णि गिेको छ । बृहि् विद््णलय सुिक््ण गुरु योजन्णको लक्ष्य ह्णवसल गनणा 

विद््णलयको संिचन्णत्क सुिक््ण, विपद् व्यिस््थ्णपन ि उत््णनशील वशक््णको के्त्रल्णर्णा  समेटेि सुिवक्ि वसक्णर्णा  ि्णि्णििर् सुवनवचिि 

गनणा प्रते्यक विद््णलयम्ण अवनि्णयणा रुपम्ण ल्णगू गनुणापनखे नू्निम् उप्णयहरुको प््णकेज िय्णि गिेको छ । 

नेप्णलम्ण दशौ ंआिवधक योजन्णब्णट विपद् जोखिम नू्नीकिर्को विषय विक्णस योजन्णम्ण सम्णिेश गरियो भने पन्धौ ंयोजन्णम्ण 

[१८] पन्धौ ंयोजन्ण (आव्थणाक िषणा २०७६/७७ – ८०/८१): नेप्णल सिक्णि, ि्णवट्रि य योजन्ण आयोग २०७६     
[१९] नेप्णल वदगो विक्णसक्ण लक्ष्यहरुः  ििणाम्णन अिस््थ्ण ि भ्णिी म्णगणावचत्र २०१६-२०३०, परिम्णर््णत्क लक्ष्य: १.५, ११.५ ि १३.१: नेप्णल सिक्णि, ि्णवट्रि य योजन्ण आयोग २०१६ 
[२०] बृहि् विद््णलय सुिक््ण क्णयणाढ्ँणच्ण (Comprehensive School Safety Framework) लैंशवगक सम्णनि्ण, ब्णलमैत्री, अप्ंणगि्णमैत्री, ि सम्णिेशी म्णन्ि्ण अनुरुप सुिवक्ि वसक्णर्णा 

सुविध्ण, विद््णलय विपद् व्यिस््थ्णपन, जोखिम नू्नीकिर् ि उत््णनशील वशक््णक्ण ल्णवग एवककृि वरिय्णकल्णपको बृहि अिध्णिर््ण, जुन विश्वव्य्णपी रुपम्ण क्णय्णणान्वयनम्ण आएको 

छ ।
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आर्पुग्द्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ्ुथपै्र विषयिसु् विक्णस लक्ष्यम्ण सम्णिेश गरिएको छ । वदगो विक्णस लक्ष्यले विक्णसको 

एउट्ण आय्णम नै सनु्तवलि ि्णि्णििर्ल्णर्णा  स्ीक्णि गरिसकेपवछ जोखिम सुसूवचि विक्णसको अभ््णस ि उत््णनशीिल्णको एजेण्ड्ण 

विक्णस योजन्णम्ण प्रिेश गरिसकेको छ । वदगो विक्णस लक्ष्य, पन्धौ ं योजन्ण ि अन् के्त्रगि योजन्णहरुले विपद् जोखिम 

नू्नीकिर्क्ण गविविवधहरुल्णर्णा  विक्णसको वदगोपन्णको ल्णवग अवनि्णयणा शिणाको रुपम्ण अवङ्क्णि गिेक्ण छन् । 

नेप्णलको संविध्णन, विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन ऐन, २०७४ ि विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन 

वनयम्णिली, २०७५ ले विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनको संस््थ्णगि संिचन्ण वनवचिि गिेको छ । सङ्घीय संिचन्ण अनुस्णि िीन िटै 

िहको क्णम किणाब् ि अवधक्णि िोवकएको छ  । विवभन्न के्त्रगि नीवि ि िर्नीविहरुले विपद् जोखिम नू्नीकिर्ल्णर्णा  अिलम्न 

गिेक्ण छन् । एवककृि रुपम्ण अन्ति्णणावट्रि य क्णयणाढ्ँणच्ण ि ि्णवट्रि य आिश्यकि्ण अनुस्णि विपद् जोखिम नू्नीकिर्को मूल नीवि िय्णि 

भएको छ भने विपद् जोखिम नू्वनकिर् ि उत््णनशील विक्णसम्ण सहयोग पुि् य्णउनक्ण ल्णवग विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण सबै 

पक्हरुल्णर्णा  समेटेि ि्णवट्रि य िर्नीविक क्णयणायोजन्ण २०१८-२०३० क्णय्णणान्वयनम्ण आएको छ । यी ि्णवट्रि य दस््णिेजहरुले नेप्णलको 

विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्य्णिस््थ्णपनको लक्ष्य, गन्तव्य, प्र्ण्थवमकि्ण ि संिचन्णगि आध्णि िय गिेक्ण छन् । यसको आध्णिम्ण 

सङ्घीय व्यिस््थ्ण अनुरुप स््थ्णनीय विशेषि्ण ि आिश्यकि्णल्णर्णा  सम्ोधन गनखे गिी प्र्णदेवशक ि स््थ्णनीय िहक्ण ल्णवग नीवि ि्थ्ण 

िर्नीविक क्णयणायोजन्ण िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वन गनणा आिश्यक छ ।

२.३ प्यादेविक अभ्यास

नेप्णलको संविध्णनको अवधक्णि ब्ँणडफ्ँणट सम्धिी अनुसूचीले विपद् व्यिस््थ्णपन िीनिटै िहक्ण सिक्णिको स्णझ्ण अवधक्णिको 

रुपम्ण सूचीकृि गिेपवछ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन ऐन, २०७४ ले प्रदेशम्ण प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन परिषद् ि 

क्णयणाक्णिी सवमवि िहने व्यिस््थ्ण गिेको छ । प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन सवमविको क्णम किणाव्य ि अवधक्णि अन्तगणाि विवभन्न १९ 

िट्ण क्णमहरु िोवकएको छ । जसम्ण प्रदेशले विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपन सम्धिी आिश्यक नीवि, योजन्ण  ि्थ्ण 

क्णयणारिम िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वयन गनखे, वनयम, म्णपदण्ड, क्णयणाविवध िजुणाम्ण गिी ल्णगू गनखे, पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग पूिणा सूचन्ण प्रर््णली, 

विपद् व्यिस््थ्णपन सूचन्ण प्रर््णलीको स््थ्णपन्ण ि िोज, उद््णि ि्थ्ण ि्णहिको पूिणािय्णिी गनखे, विपद् प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग ि्णहि 

स्णमग्ीको प्रबधि, अस््थ्णयी आश्यस््थलको व्यिस््थ्णपन गनखे, आपकि्णलीन व्यिस््थ्णपनम्ण संकटग्स् के्त्र घोषर््णको ल्णवग 

वसफ्णरिस, असुिवक्ि स््थ्णनम्ण िहेक्ण व्यखक्तको सुिवक्ि स््थ्णन्णन्तिर् बज्णि ि्थ्ण गुर्स्ि वनयन्तर्, सूचन्ण व्यिस््थ्णपन ि 

रिपोवटङ््, विपद् सम्धिी सूचन्णको  संकलन भण्ड्णिर् ि समे्पषर्, विपद् व्यिस््थ्णपनक्ण सबै चिर्क्ण क्णयणाहरुम्ण समन्वय ि 

अनुगमन ि्थ्ण मूल््णङ्कन ि कोष सञ्च्णलन सम्धिी क्णम गनखे अवधक्णि प्रदेशल्णर्णा  िहेको छ । प्रदेश सिक्णिको आन्तरिक 

म्णवमल्ण ि्थ्ण क्णनून मन्त्णलय विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनको ल्णवग वजमे्मि्णि मन्त्णलय हो  । यस मन्त्णलय अन्तगणाि विपद् 

व्यिस््थ्णपन श्णि्ण ि प्रदेश आकखमिक क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्र सञ्च्णवलि छन् ।

कणया्यली प्देि विपद् जोखिि नू्नीकरण तथया व्यिस्थयापन वनयियािली, २०७६: विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन 

ऐन, २०७४ ले वदएको अवधक्णि प्रयोग गिी प्रदेश सिक्णिले कर््णणाली प्रदेश विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन वनयम्णिली, 

२०७६ िजुणाम्ण गिी ल्णगू गिेको छ । प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन परिषद्को गठन ि क्णम किणाब् अवधक्णि सम्धिी व्यिस््थ्ण, 

क्णयणाक्णिी सवमविको गठन ि्थ्ण क्णम किणाब् ि अवधक्णि, सुझ्णि सवमवि गठन गनणा सके् व्यिस््थ्ण, प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन कोष 

सञ्च्णलन सम्धिी व्यिस््थ्ण, िसु्गि सह्णयि्ण स्णमग्ी सम्धिी व्यिस््थ्णक्ण स्ण्ैथ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनसँग 

सम्खधिि अन् विविध दफ्णम्ण प्रदेशको विपद् व्यिस््थ्णपन सम्धिी वनयमहरुल्णर्णा  यस वनयम्णिलीम्ण व्यिखस््थि गरिएको छ । 

प्रदेश विपद् क्णयणाक्णिी सवमविको क्णम किणाब् ि अवधक्णिम्ण विपद् व्यिस््थ्णपन सम्धिी प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण योजन्ण िय्णि गिी 

ल्णगू गनखे उले्ि छ ।   
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कणया्यली प्देि आकखमिक कोष ऐन, २०७५: भूकम्प, ब्णढी, पवहिो, आगल्णगी, मह्णम्णिी जस््ण विपद् लग्णयि अन् आकखमिक 

ि्ण अप्रत्य्णवसि क्णिर्ब्णट सृजन्ण भएको विशेष परिखस््थविम्ण िकि्णल च्णवहने िचणाको ल्णवग व्यिस््थ्ण गनणा कर््णणाली प्रदेश आकखमिक 

कोष ऐन, २०७५ ज्णिी गिेको छ । प्रदेश सिक्णिले प्रदेश आकखमिक कोषब्णट आकखमिक क्णयणाक्ण ल्णवग िचणा गनणा सके् व्यिस््थ्ण 

गिेको छ ।

एवककृत बस्ी विकयास कयाय्यक्रि सञ्यालयान कयाय्यविवध,२०७८:  प्रदेश सिक्णिले कर््णणाली प्रदेशक्ण विवभन्न विकट के्त्रम्ण 

छरिएि िहेक्ण बस्ी, ब्णढी, पवहिो लग्णयिक्ण प्र्णकृविक विपद्को उच्च जोखिमम्ण िहेक्ण ि आफ्नो घि जग््ण नभएक्ण व्यखक्तको 

संिक्र् उत््णन शसखक्तकिर् ि्थ्ण विक्णस गददै  आध्णिभूि एिम्  सुिवक्ि आि्णसको व्यिस््थ्णक्ण ल्णवग एवककृि बस्ी विक्णस 

क्णयणारिम क्णय्णणान्वयन क्णयणाविवध, २०७८  िय्णि गिेको छ । यस क्णयणारिमक्ण ल्णवग प्रकोपको उच्च जोखिमम्ण िहेक्ण विपद् 

प्रभ्णविि, सुकुम््णसी, दवलि, वसम्णन्तकृि ि छरिएको बसोब्णस भएको के्त्रल्णर्णा  ल्णभग््णही छनोटम्ण प्र्ण्थवमकि्ण वदर्ने उले्ि 

छ । 

विपद् जोखिि बीिया सम्बन्ी कयाय्यविवध,२०७६:  प्रदेश सिक्णिले कर््णणाली प्रदेशको भौगोवलक वबकटि्ण, जवटलि्ण, 

संिेदनशीलि्ण ि पटक पटकक्ण विपद्क्ण घटन्णल्णर्णा  दृवट्गि गददै  विपद् जोखिम नू्नीकिर् गनणा ि न्णगरिकहरुल्णर्णा  बीम्ण म्णफणा ि 

जोखिम सुिक््णको प्रत्य्णभूि गददै  विपद् पचि्णि ि्णहिक्ण रुपम्ण गरिने िचणाल्णर्णा  जोखिम वहसे्द्णिी म्णफणा ि परिपूिर् गनणा विपद् 

जोखिम बीम्ण सम्धिी क्णयणाविवध, २०७६ ज्णिी गिेको छ । कर््णणाली प्रदेशक्ण सबै ब्णवसन््णहरुको विपद् ब्णट हुन सके् जोखिमको 

ल्णवग जीिन बीम्णको शुरुि्णि भएको छ ।  

कणया्यली प्देिको प्थि पञ्िषषीय योजनया २०७६/७७: २०७६ म्ण िय्णि गरिएको प्रदेशको प्र्थम पञ्चिषवीय योजन्णले 

भौगोवलक जवटलि्ण, मौसमी प्रविकूलि्ण, छरिएि िहकदो बस्ी गुर्स्िीय पूि्णणाध्णिको अभ्णि, पूिणा सजगि्ण ि पूिणािय्णिीको कमी, 

दक् जनशखक्त ि्थ्ण आधुवनक उपकिर् ि बन्ोबस्ीक्ण स्णम्णनहरुको अपय्णणाप्तल्णल्णई यस प्रदेशको विपद् व्यिस््थ्णपनको 

प्रमुि समस्य्णको रुपम्ण वलएको छ । विपद् जोखिमब्णट सुिवक्ि ि उत््णनशील प्रदेश बन्णउने सोचं, विपद् जोखिम ि्थ्ण प्रभ्णि 

नू्नीकिर् गनखे लक्ष्य ि्थ्ण प्रभ्णिक्णिी पूिणािय्णिी गिी विपद् ब्णट हुने क्विल्णई नू्न गनखे ि प्रदेशको विपद् नू्नीकिर् ि प्रविक्णयणा 

क्मि्ण विक्णस गनखे उदे्श्य वलएको प्र्थम पञ्चिषवीय योजन्णले विपद् व्यिस््थ्णपक्ण िीन िट्ण मुख्य िर्नीवि ि बीस िट्ण क्णयणानीविहरु 

िय गिेको छ । 

कणया्यली प्देिको नीवत तथया कयाय्यक्रि: प्रदेश सिक्णिले प्रदेशको नीवि क्णयणारिम ि्थ्ण ि्णवषणाक बजेट म्णफणा ि २०७६/७७ देखि 

विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनक्ण सि्णलल्णई सम्ोधन गददै  आएको छ । कर््णणाली प्रदेशको नीवि ि्थ्ण क्णयणारिम 

२०७९/८० म्ण यस प्रदेशको भौगोवलक विवशट्ि्णल्णई मध्नजि गददै  विपद् व्यिस््थ्णपन ल्णवग स््थ्णनीय िह, सुिक््ण वनक्णय ि 

सम्द्ध संघ सस््थ्णसँगको समन्वय ि्थ्ण सहक्णयणाल्णई प्रभ्णिक्णिी बन्णउन नीविगि ि संस््थ्णगि सबलीकिर् गरिएको छ । िड्ण 

िहसम्मको विपद् जोखिम नक््णङ्कन ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण िय्णि गरिने । स््थ्णनीय िह, ि्णवट्रि य ि्थ्ण अन्ति्णणावट्रि य गैिसिक्णिी संघ 

संस््थ्ण ि वनजी के्त्रसँग समन्वय ि्थ्ण सहक्णयणा गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनको क्णमल्णई अवघ बढ्णर्ने । प्रदेश 

ि स््थ्णनीय िहम्ण िहने विपद् व्यिस््थ्णपन कोषल्णई योगद्णनम्ण आध्णरिि आत्वनभणाि ि वदगो बन्णउन वसजणान्णत्क क्णयणारिम 

सञ्च्णलन गरिने । समू्पर्णा कर््णणालीि्णसी, ि्णट्रि  सेिक ि गैिसिक्णिी संघ संस््थ्णम्ण क्णयणािि कमणाच्णिील्णई गरिदै आएको स्णमुवहक 

विपद् जोखिम दुघणाटन्ण बीम्णल्णई वनिन्तिि्ण वदर्ने । विपद् सम्खधि सचेिन्णमुलक स्णमग्ी पत्रपवत्रक्ण, एफ. एम. िेवडयो ि 

टेवलवभजनब्णट प्रच्णि प्रस्णि ि्थ्ण प्रक्णशन गिी जनचेिन्ण अवभिृखद्ध गरिने । विपद् सवेिदनशील के्त्रम्ण विपद् सूचन्ण प्रर््णली 

जड्णन गरि वनगि्णनी केन्द्र समेि स््थ्णपन्ण गरिने ि्थ्ण विपद् व्यिस््थ्णपनको के्त्रम्ण स्णहवसक ि्थ्ण उद्णिर्ीय क्णयणा गनखे व्यखक्तल्णई 
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पुिसृ्ि गरिने कुि्ण नीवि ि्थ्ण क्णयणारिमम्ण समेवटएको छ ।   

कर््णणाली प्रदेशको बजेट बक्तव्य २०७९/८० म्ण  विपद् व्यिस््थ्णपन शीषणाकम्ण बजेट विवनयोजन गरिएको छ । विपद सम्धिी 

सचेिन्णमुलक स्णमग्ी उत््णदन, आम संच्णिक्ण म्णध्मब्णट प्रक्णसन, प्रच्णि प्रस्णि सम्खधि क्णयणारिम संच्णलन ि्थ्ण विपद् 

सवेिदनशील के्त्रम्ण पूिणा सूचन्ण प्रर््णली जड्णन गिी वनगि्णनी केन्द्र स््थ्णपन्ण गनखे व्यिस््थ्ण गरिएको छ  । िड्ण िहसम्मको विपद् 

जोखिम नक््णङ्कन ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण िय्णि गनणा बजेट वबवनयोजन गरिएको छ । कर््णणाली प्रदेशक्ण आम न्णगरिक, ि्णट्रि सेिक 

ि विवभन्न संघ संस््थ्णम्ण क्णयणािि कमणाच्णिीको ल्णवग स्णमुवहक विपद् दुघणाटन्ण बीम्ण गनणा रु. १ किोड ७५ ल्णि विवनयोजन गरिएको 

छ । यो जोखिम वहसे्द्णिीक्ण वहस्णिले महत्वपूर्णा ्थ्णलनी हो, जसले विपद् पचि्णिको ि्णहिक्ण ल्णवग हुने ि्णज्को िचणाल्णर्णा  

घट्णउन ि प्रभ्णवििहरुल्णर्णा  य्थोवचि सह्णयि्ण उपलब्ध गि्णउन प्रभ्णिक्णिी ि सहयोगी हुने अपेक््ण गरिएको छ । 

कर््णणाली प्रदेश सिक्णिले संविध्णन ि ऐनले वदएको अवधक्णि प्रयोग गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग 

आिश्यक क्णनून ि्थ्ण क्णयणाविवध िय्णि गरििहेको छ भने ि्णवषणाक योजन्ण ि विवभन्न क्णयणारिम म्णफणा ि विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण 

वरिय्णकल्णपहरुको क्णय्णणान्वयन शुरु गिेको छ । यस सन्भणाम्ण प्र्णदेवशक िहम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्को ल्णवग विपद् 

व्यिस््थ्णपनक्ण सबै चिर्ल्णर्णा  समेटेि अन्ति्णणावट्रि य ि्थ्ण ि्णवट्रि य क्णयणाढ्ँणच्ण नीवि ि क्णयणायोजन्णक्ण आध्णिम्ण स्पट् लक्ष्य, उदे्श्य ि 

प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त क्णयणाहरु सवहिको विपद् जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक नीवि ि िर्नीविक क्णयणायोजन्ण िय्णि गिेको छ । 

२.४ विपद् जोखिि नू्नीकरण नीवत तथया रणनीवतक कयाय्ययोजनया वनिया्यण प्वक्रयया

वि. सं. २०७६  भदौम्ण बसेको कर््णणाली प्रदेश विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन क्णयणाक्णिी सवमविको बैठकले विपद् जोखिम नू्नीकिर् 

प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे वनर्णाय गिेपचि्णि अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण क्णनून मन्त्णलयक्ण सवचिको 

संयोजकत्वम्ण प्रदेश सिक्णिक्ण विवभन्न मन्त्णलयक्ण प्रविवनवध, सिोक्णिि्णल्ण वनक्णयहरुक्ण प्र्णदेवशक िहक्ण प्रविवनवधहरु ि 

यूएनवडपीक्ण विज् िहेको व्यिस््थ्णपन सवमवि गठन गिी आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण क्णनून मन्त्णलयक्ण सवचिको नेिृत्वम्ण एक जन्ण 

विज् समेि िहेको च्णि जन्णको मस्यौद्ण िय्णिी सवमवि गठन गरियो । यसै बैठकब्णट प्णरिि गरिएको क्णयणाि्णवलक्णको आध्णिम्ण 

िही मस्यौद्ण िय्णिी सवमविले विगिक्ण विपद्को िथ््णङ्क ि यसभन््ण अवघ गरिएक्ण अध्यनहरुक्ण आध्णिम्ण कर््णणाली प्रदेशको 

विपद् जोखिमको विशे्षर् गिी विपद् जोखिमको प्र्णदेवशक परिदृष्य ि विद्म्णन नीविगि ि्थ्ण क्णनूनी व्यिस््थ्णको पुनि्णिलोकन 

गिी प्रवििेदन िय्णि ग�यो । २०७६ असोजम्ण व्यिस््थ्णपन सवमवि ि्थ्ण विपद् व्यिस््थ्णपन क्णयणाक्णिी सवमविको बैठकले प्रदेशको 

विपद् प्णश्ववचत्रल्णई अनुमोदन गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर् नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणा योजन्णको लक्ष्य, के्त्र ि प्र्ण्थवमकि्ण िय 

ग�यो ि यसैक्ण आध्णिम्ण मस्यौद्ण िय्णिी सवमविले २०७६ क्णविणाकम्ण प्र्थम मस्यौद्ण िय्णि प्ण�यो । उक्त मस्यौद्णम्णव्थ विवभन्न 

के्त्रगि समूहम्ण प्र्णदेवशक िहक्ण सिोक्णिि्णलहरुबीच छलफल ि्थ्ण पि्णमशणा भयो । २०७६ म्णघम्ण उक्त मस्यौद्णम्णव्थ कर््णणाली 

प्रदेशक्ण समू्पर्णा स््थ्णनीय िहक्ण प्रमुि ि उपप्रमुिहरुसँग छलफल ि्थ्ण पि्णमशणा गोष्ठीको आयोजन्ण स््थ्णनीय िहक्ण 

प्रविवनवधहरुब्णट प्र्णप्त सल््णह, सुझ्णहरु समेिल्णई समेटेि दोस्ो मस्यौद्ण िय्णि गरियो । २०७९ स्णल जेठ ३० गिे कर््णणाली प्रदेश 

विपद् व्यिस््थ्णपन क्णयणाक्णिी सवमविको आयोजन्णम्ण मुख्यमन्ती ि्थ्ण ि्थ्ण प्रमुि सवचि समेिको उपखस््थविम्ण प्रदेश विपद् 

व्यिस््थ्णपन परिषद्क्ण सदस्यहरु ि्थ्ण सिोब्णिि्णल्णहरुबीच कर््णणाली प्रदेशको विपद् जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण 

िर्नीविक क्णयणायोजन्णको अखन्तम मस्यौद्ण प्रसु्ि गरिएको व्थयो । ित्चि्णि वमवि २०७९/३/१४ गिे बसेको कर््णणाली प्रदेश विपद् 

व्यिस््थ्णपन परिषद्को बैठकब्णट स्ीकृि भई ल्णगू गरिएको छ ।
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अध्याय तीन: विपद् जोखिि नू्नीकरण प्यादेविक नीवत
३.१ सोचं 

विपद् जोखिमब्णट सुिवक्ि, जलि्णयु अनुकूवलि ि वदगो विक्णसको अभ््णस म्णफणा ि सुिवक्ि, उत््णनशील ि्थ्ण सवृिद्ध प्रदेशको 

वनम्णणार् । 

३.२ लक्ष्य 

जोखिम सुसूवचि विक्णस वनम्णणार्को अभ््णस ि्थ्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरु म्णफणा ि महत्वपूर्णा पूि्णणाध्णि, आध्णिभूि 

सेि्ण ि जीविकोप्णजणानक्ण स्ोि स्णधनहरुम्णव्थको विपद् जोखिम नू्नीकिर् गिी विपद् ब्णट हुने म्णनिीय क्वि, प्रभ्णवििको 

सङ््ख्य्ण, आव्थणाक क्वि, ि्थ्ण विपद्को क्णिर् हुने संिेदनशील पूि्णणाध्णि ि आध्णिभूि सेि्णको अििोध कम गददै  सुिवक्ि, 

उत््णनशील ि सवृिद्ध कर््णणाली प्रदेश वनम्णणार्म्ण योगद्णन पु�य्णउने ।   

३.३ उदे्श्यहरु 

• अध्यन, अनुसधि्णन, वशक््ण ि्थ्ण सूचन्णको आद्णन प्रद्णन म्णफणा ि सबै िहम्ण विपद् जोखिम सम्धिी बुझ्णर्णा  अवभिृखद्ध गनखे ।

• प्र्णदेवशक िहम्ण आिश्यक संस््थ्णगि, नीविगि ि्थ्ण क्णनूनी प्रबधि गिी विपद् जोखिम सुश्णसनको सुदृढीकिर् गनखे ।

• विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण जलि्णयु परिििणान अनुकुलनक्ण वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा  विक्णस प्रवरिय्णम्ण मूल प्रि्णहीकिर् ि 

आन्तरिकीकिर् गिी उत््णनशीलि्ण विक्णस गनखे ।

• विपद् व्यिस््थ्णपन सूचन्ण प्रर््णलीको सुदृढीकिर् ि्थ्ण बहु-प्रकोप पूिणासूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस एिम् विस््णि गिी विपद् 

सम्धिी सूचन्णम्ण समुद्णयको पहँुच बढ्णउने ।

• बहु-प्रकोप जोखिम लेि्णजोि्ण ि्थ्ण सूचन्णको आध्णिम्ण पय्णणाप्त पूिणािय्णिी गिी प्रविक्णयणाल्णर्णा  प्रभ्णिक्णिी बन्णउने । 

• विपद् पचि्णिको पुनस््थ्णणापन्ण, पुनवनणाम्णणार् ि्थ्ण पुनल्णणाभक्ण वरिय्णकल्णपहरुम्ण “अझ ि्णम्ो अझ बवलयो” अिध्णिर््ण अिलम्न 

गिी जोखिम नू्नीकिर् गनखे ।

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण स्णिणाजवनक एिम् वनजी के्त्रको लग्णनी िृखद्ध गिी वदगो विक्णसम्ण सहयोग पु�य्णउने । 

३.४ अिधयारणया

• नेप्णलको संिैध्णवनक व्यिस््थ्ण बमोवजम विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन स्णझ्ण अवधक्णि के्त्रको रुपम्ण संघ, 

प्रदेश ि स््थ्णनीय िहबीच समन्वय ि्थ्ण सहक्णयणाको वसद्ध्णन्तल्णर्णा  अिलम्न गनखे ।

• जोखिम सुसुवचि ि उत््णनशील विक्णसको अिध्णिर््ण अिलम्न गनखे ।

• विपद् सुश्णसनको वसद्ध्णन्त अनुरुप सहभ्णगीि्ण, जि्णफदेवहि्ण ि प्णिदवशणाि्णको आध्णिम्ण स्णम्णवजक सम्णिेशीकिर्को 

वसद्ध्णन्त अिलम्न गनखे ।

• बहु-प्रकोप जोखिम लेि्णजोि्ण ि सूचन्णम्ण आध्णरिि विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणाको वसद्ध्णन्त अिलम्न गनखे ।

• विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनम्ण विज््णन ि्थ्ण प्रविवधको अवधकिम् प्रयोगम्ण आध्णरिि स््थ्णनीय स्णधन, स्ोि, ज््णन ि सीपको 

अत्य्णवधक उपयोगको अिध्णिर््ण अिलम्न गनखे ।

• विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनम्ण स्णिणाजवनक एिम् वनजी के्त्रको लग्णनी प्रिधणान गनणा निप्रििणानमुिी विवत्तय 

लग्णनीको अिध्णिर््ण अिलम्न गनखे । 

• पुनल्णणाभ पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण पुनवनणाम्णणार्म्ण “अझ ि्णम्ो अझ बवलयो” को अिध्णिर््ण अिलम्न गनखे ।
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३.५ नीवत तथया रणनीवतहरु

१. प्रदेशको बहु-प्रकोपम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम लेि्णजोि्ण ि्थ्ण नक््णङ्कन ि जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग योजन्ण  

 वनम्णणार् गिी क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेशको जोखिम संिेदनशील भू उपयोग नीवि ि्थ्ण भू-उपयोग योजन्ण वनम्णणार् गिी क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।

 ¾ जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग योजन्णक्ण आध्णिम्ण जमीनको िगवीकिर् गिी उच्च जोखिमयुक्त के्त्रम्ण बस्ी विक्णस 

ि्थ्ण संिचन्ण वनम्णणार्ल्णर्णा  वनरुत्स्णवहि गरिनेछ । 

 ¾ प्रदेशक्ण प्रमुि नदी ि्थ्ण जल्णध्णिहरुम्ण नदी ि्थ्ण जल्णध्णि व्यिस््थ्णपनको अिध्णिर््णम्ण आध्णरिि जल्णध्णि व्यिस््थ्णपन 

योजन्ण िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।

 ¾ बहु-प्रकोपम्ण आध्णरिि विपद् जोखिमको लेि्णजोि्ण ि नक््णङ्कन गिी यसको आध्णिम्ण जोखिम नू्नीकिर् ि 

पूिणािय्णिीक्ण गविविवध सञ्च्णलन गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेशक्ण सबै विद््णलय ि्थ्ण स््णस्थ्य संस््थ्ण ि स्णिणाज्णवनक भिनहरुको संिचन्णत्क ि गैि संिचन्णत्क जोखिम 

लेि्णजोि्ण गरिनेछ ।

२. प्रदेशम्ण आधुवनक प्रविवधम्ण आध्णरिि प्रभ्णिक्णिी विपद् सूचन्ण व्यिस््थ्णपन प्रर््णलीको विक्णस गरिनेछ ।

 ¾ केखन्द्रय प्रर््णलीम्ण एवककृि गिी दुि संिेदन प्रर््णली (Remote Sensing), भौगोवलक सूचन्ण प्रर््णली (Geographical 

Information System)  ि िुल्ण स्ोि (Open Source) प्रविवधम्ण आध्णरिि विपद् सूचन्ण व्यिस््थ्णपन प्रर््णलीको 

विक्णस गरिनेछ ।

 ¾ केखन्द्रय प्रर््णलीसँग समन्वय गिी विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणाको ल्णवग आधुवनक सूचन्ण प्रविवधम्ण आध्णरिि सूचन्ण 

ि्थ्ण सञ्च्णि प्रर््णलीको स््थ्णपन्ण ि प्रयोग गरिनेछ । 

 ¾ कर््णणाली प्रदेशम्ण ब्णिम््णि दोहोरिने प्रकोपहरु (ब्णढी, पवहिो, चट््णङ््, ह्णि्णहुिी, मह्णम्णिी, आगल्णगी ि सडक दुघणाटन्ण) 

को वनयवमि रुपम्ण अनुगमन ि्थ्ण पूि्णणानुम्णनको स्ण्ैथ पूिणासूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस गिी पूि्णणानुम्णनको आध्णिम्ण 

पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।  

३. अध्यन, अनुसधि्णन ि्थ्ण सूचन्णको आद्णन प्रद्णन म्णफणा ि विपद् जोखिम एिम् नू्नीकिर् सम्धिी ज््णन ि चेिन्णको  

 विस््णि गरिनेछ ।

 ¾ विपद् व्यिस््थ्णपन सम्धिी विषय विद््णलयदेखि उच्च वशक््णसम्मको प्णठ्यरिमम्ण सम्णिेश गिी पठन प्णठन ि अध्यन 

अनुसधि्णनको व्यिस््थ्ण गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेश िहको विपद् जोखिमको अध्यन अनुसधि्णनम्ण सिक्णिी वनक्णयहरु, विक्णस स्णझेद्णि संस््थ्णहरु, वनजी ि्थ्ण गैि 

सिक्णिी संस््थ्णहरु, विश्वविद््णलय ि अनुसधि्णन केन्द्रहरुबीचको समन्वय ि सहक्णयणाल्णर्णा  प्रोत्स्णहन गरिनेछ । 

 ¾ विपद् जोखिम सम्धिी बुझ्णर्णाल्णर्णा  अवभिृखद्ध गनणा समुद्णय स््थ्णनीय िह ि्थ्ण प्रदेश िहम्ण विवभन्न ि्णवलम ि्थ्ण आद्णन 

प्रद्णन क्णयणारिम सञ्च्णलन गरिनेछ । 

४. भौविक पूि्णणाध्णि  ि्थ्ण संिचन्णहरुको वडज्णर्न, वनम्णणार् ि व्य्णिस््थ्णपनम्ण विपद् सुसुवचि, उत््णनशील  ि्थ्ण सुिवक्ि  

 नीवि अिलम्न गरिनेछ ।

 ¾ विपद् जोखिमब्णट सुिवक्ि भिन वनम्णणार्क्ण ल्णवग भिन सम्धिी क्णनून ि्थ्ण भिन संवहि्ण ि स््थ्णनीय म्णपदण्ड िय्णि 

गिी ल्णगू गरिनेछ ।

 ¾ भौविक पूि्णणाध्णिहरुको वडज्णर्न ि्थ्ण वनम्णणार्म्ण जोखिम सुसूवचि, उत््णनशील ि ि्णि्णििर् अनुकूवलि पूि्णणाध्णि 
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वनम्णणार्को नीवि अिलविन गरिनेछ ।

 ¾ विक्णस वनम्णणार्क्ण ठूल्ण आयोजन्णहरुको सभि्णव्यि्ण अध्यन ि्थ्ण वडज्णर्नम्ण विपद् जोखिम ि्थ्ण जलि्णयु परिििनणाको 

प्रभ्णिसम्धिी मूल््णङ्कनल्णर्णा  अवनि्णयणा गरिनेछ ।

 ¾ ठूल्ण आयोजन्णहरुको वनम्णणार् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनम्ण विपद् ि जलि्णयु परिििणानको जोखिम मूल््णङ्कनक्ण आध्णिम्ण जोखिम 

नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरु अिलम्न गरिनेछ ।

 ¾ प्रबलीकिर् गिी स्णिणाजवनक भौविक संिचन्णहरुको विद्म्णन विपद् जोखिम नू्नीकिर् गरिनेछ । 

 ¾ बृहि् विद््णलय सुिक््ण अिध्णिर््णको क्णय्णणान्वयन गिी प्रदेशक्ण सबै विद््णलयहरुल्णर्णा  सुिवक्ि बन्णर्नेछ । 

 ¾ स्णिणाजवनक भौविक संिचन्णहरु सुिवक्ि ि जेष्ठ न्णगरिकमैत्री, लैंशवगकमैत्री, अप्णङ्मैत्री एिम् ब्णलमैत्री बन्णर्नेछ ।

५. प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनसँग सम्खधिि संस््थ्णगि संिचन्ण वनम्णणार् एिम्   

 सुदृढीकिर् गरिनेछ ।

 ¾ प्र्णदेवशक आपकि्णलीन क्णयणासञ्च्णलन केन्द्रल्णर्णा  पय्णणाप्त आधुवनक उपकिर् ि जनशखक्तको प्रबधि गिी चौबीसै घण््ण 

सञ्च्णलनको व्यिस््थ्ण गरिनेछ ।

 ¾ कर््णणाली प्रदेशक्ण सबै स््थ्णनीय िहम्ण स््थ्णनीय आपकि्णलीन क्णयणासञ्च्णलन केन्द्र स््थ्णपन्ण गिी सञ्च्णलन गरिनेछ ।

 ¾ विपद् जोखिम नू्नीकिर्, पूिणािय्णिी, पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनल्णणाभक्ण सबै चिर्हरुम्ण क्णम गनणाको ल्णवग प्रदेश ि स््थ्णनीय 

िहबीच ि्थ्ण सिक्णिी ि अन् सहयोगी वनक्णयहरुबीच प्रभ्णिक्णिी संयन्तको वनम्णणार् गिी क्णम गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेशक्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनक्ण वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा  समन्वय्णत्क ढंगले क्णय्णणान्वयन गनणाक्ण 

ल्णवग आिश्यक संस््थ्णहरुको स््थ्णपन्ण गरिनेछ ।

६. विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण स्णिणाजवनक एिम् वनजी के्त्रको सहभ्णवगि्ण ि लग्णनी प्रिधणान गरिनेछ ।

 ¾ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्य्णिस््थ्णपनक्ण ल्णवग प्रदेश सिक्णिब्णट ि्णवषणाक रुपम्ण बजेट विवनयोजन गिी क्णयणारिम 

सञ्च्णलन गरिनेछ । 

 ¾ विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण वनजी के्त्र, विवत्तय संस््थ्ण, बीम्ण कम्पनी, विक्णस स्णझेद्णि वनक्णय, द्णिृ संस््थ्ण आवदको 

लग्णनी प्रिधणान ि परिच्णलन गरिनेछ ।

 ¾ सबै िह ि्ण के्त्रको विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन प्रवरिय्णम्ण वनजी के्त्रको सहभ्णवगि्ण ि लग्णनी प्रोत्स्णवहि 

गरिनेछ ।

 

७. जोखिम वहसे्द्णिी ि्थ्ण हस््णन्तिर्क्ण उप्णयहरु म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण िृखद्ध गरिनेछ । 

 ¾ कर््णणाली प्रदेशक्ण सबै न्णगरिकहरुको विपद् ि्थ्ण आकखमिक दुघणाटन्णब्णट हुने मृतु्यको ल्णवग स्णमुवहक जीिन बीम्ण 

क्णयणारिमल्णईप्रभ्णिक्णिी रुपम्ण वनिन्तिि्ण वदर्नेछ ।

 ¾ विपद् ि्थ्ण आकखमिक दुघणाटन्णब्णट घ्णर्िे भएक्णहरुको उपच्णिको ल्णवग स्णमुवहक दुघणाटन्ण बीम्ण गरिनेछ ।

 ¾ सङ्कट्णसन्न अिस््थ्णम्ण िहेक्ण समुद्णयको घि, सम्पवत्त, कृवष, ब्णली, पशुपंक्ी, ि्थ्ण व्य्णिस्णयको बीम्ण गि्णउन प्रोत्स्णहन 

गिी सहज पहँुचको व्यिस््थ्ण गरिनेछ ।

 ¾ विपद््ब्णट हुनसके् क्विको ल्णवग वनजी, सिक्णिी ि्थ्ण स्णमुद्णवयक भिन, शैवक्क एिम् स््णस्थ्य सम्धिी संिचन्णहरु, 

ि्णनेप्णनी लग्णयिक्ण अन् भौविक संिचन्णहरुको अवनि्णयणा बीम्ण गनणा प्रोत्स्णहन गरिनेछ ।

 ¾ शुरुम्ण प्रदेश सिक्णिले विपद् बीम्णको ल्णवग प्रोत्स्णहन स्रुप बीम्ण शुल्क विरिवदने ि रिमश: स््थ्णनीय सिक्णिसँग 

स्णझेद्णिी गददै  बीम्ण शुल्क व्यखक्त आफैं ले विनखे ि सिक्णिले ि्णहि ि्थ्ण बीम्णको ल्णवग गनखे िचणाल्णर्णा  जोखिम नू्नीकिर्को 
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ल्णवग लग्णनी गनखे नीवि वलर्नेछ ।

८. प्रभ्णिक्णिी प्रविक्णयणाको ल्णवग सबै िह ि के्त्रम्ण पय्णणाप्त पूिणािय्णिी गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण बन्णर्णा  क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।

 ¾ सबै सिक्णिी वनजी ि्थ्ण गैि सिक्णिी के्त्रहरुको व्य्णिस्णय वनिन्तिि्ण योजन्ण बन्णर्णा  क्णय्णणान्वयन गरिनेछ ।

 ¾ विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग िुल्ण के्त्रको पवहच्णन विक्णस ि व्यिस््थ्णपन दुगणाम स््थ्णनहरुम्ण हेवलप््णडको 

वनम्णणार् एिम् व्यिस््थ्णपन गनुणाको स्ण्ैथ जोखिमम्ण िहेक्ण समुद्णयको ल्णवग सुिवक्ि ि पहँुचयुक्त आश्यस््थलको वनम्णणार् 

गरिनेछ । 

 ¾ प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय िहम्ण क्णनून बमोवजम विपद् व्यिस््थ्णपन कोषको व्यिस््थ्ण गिी स्ोि परिच्णलन गरिनेछ ।

 ¾ प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय िहम्ण आपकि्णलीन भण्ड्णिर् गृहको स््थ्णपन्ण, विक्णस ि विस््णि गिी आिश्यक पनखे उद्ध्णि ि्थ्ण 

ि्णहि स्णमग्ीको भण्ड्णिर् गरिनेछ ।

 ¾ विपद् प्रविक्णयणाल्णर्णा  प्रभ्णिक्णिी बन्णउन प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण सबै के्त्रक्ण सिोक्णिि्णल्णहरुको सहभ्णवगि्ण िहने ि 

परिच्णलन हुने गिी के्त्रगि पद्धवि (Cluster approach) ल्णर्णा  क्णय्णणान्वयनम्ण ल््णर्नेछ ।

९. विपद् पचि्णिको प्रविक्णयणा, पुनस््थ्णणापन्ण एिम् पुनल्णणाभम्ण “अझ ि्णम्ो अझ बवलयो”को अिध्णिर््ण बमोवजम क्णम   

 गरिनेछ ।

 ¾ विपद् पचि्णि गरिने पुनल्णणाभ, पुनस््थ्णणापन्ण, ि पुनवनणाम्णणार्क्ण क्णयणाम्ण भविष्यम्ण सृजन्ण हुन सके् विपद् जोखिमको आँकलन 

गिी “अझ ि्णम्ो अझ बवलयो”को अिध्णिर््ण अपन्णर्नेछ ।

 ¾ ठूल्ण विपद्पवछको पुनवनणाम्णणार्को क्णयणाल्णर्णा  बहु-प्रकोप प्रवििोधक ि अझ बवलयो बन्णउन नीविगि ि संस््थ्णगि संिचन्णको 

वनम्णणार् गरिनेछ । 

 ¾ पुनस््थ्णणापन्ण, पुनवनणाम्णणार् ि पुनल्णणाभक्ण क्णयणाम्ण बहु-प्रकोप जोखिम नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरु अिलम्न गरिनेछ ।

१०. विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग समुद्णयको क्मि्ण अवभिृखद्ध गरिनेछ ।

 ¾ समुद्णय स्िको विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग समुद्णयम्ण आध्णरिि स्णमुद्णवयक संस््थ्ण, उपभोक्त्ण सवमवि ि 

लवक्ि समुद्णयको सहभ्णवगि्ण सुवनवचिि गरिनेछ ।

 ¾ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि िकि्णल प्रविक्णयणाको ल्णवग समुद्णय स्िम्ण स्यंसेिी क्णयणादल िय्णि गिी प्र्थम उद्ध्णिक 

(First responder) को रुपम्ण परिच्णलन गरिनेछ । 

 ¾ समुद्णय स्िको विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण स्णमुद्णवयक ि्थ्ण सहक्णिी संस््थ्णहरुको सहभ्णवगि्ण ि लग्णनील्णर्णा  

प्रोत्स्णहन गरिनेछ ।

 ¾ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग स्णमुद्णयम्ण आध्णरिि संस््थ्ण ि्थ्ण समुद्णयक्ण स्यंसेिी समूहहरुको क्मि्ण अवभिृखद्ध 

गरिनेछ ।

 ¾ विपद् व्यिस््थ्णपन योजन्ण िजुणाम्ण ि्थ्ण क्णय्णणान्वयनक्ण सबै चिर्हरुम्ण लैंशवगक सम्णनि्ण ि्थ्ण स्णम्णवजक सम्णिेशीि्ण 

सुवनवचिि गरिनेछ । 

 ¾ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन सम्धिी गविविवधहरुम्ण विपद् प्रभ्णविि ि्थ्ण जोखिमम्ण िहेक्ण समुद्णय / 

समूहको सहभ्णवगि्ण ि्थ्ण पहँुच सुवनवचिि गरिनेछ ।  
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अध्याय चयार: विपद् जोखिि नू्नीकरण प्यादेविक रणनीवतक कयाय्ययोजनया
४.१ विपद् जोखिि नू्नीकरण रणनीवतक कयाय्ययोजनयाकया लक्ष्य र  सूचकहरु 

कर््णणाली प्रदेशको विपद् जोखिमको अिस््थ्णक्ण आध्णिम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्को विषयल्णर्णा  सम्ोधन गनणा ि्थ्ण विपद् 

जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक ि ि्णवट्रि य नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्णक्ण लक्ष्य पूि्ण गनणा सहयोगी हुने गिी विपद् जोखिम 

नू्नीकिर् प्र्णदेवशक िर्नीविक क्णयणायोजन्णक्ण देह्णय बमोवजम लक्ष्य ि्थ्ण सूचकहरु िय गरिएको छ ।

तयावलकया ४: 

विपद् जोखिि नू्नीकरण रणनीवतक कयाय्ययोजनयाकया लक्ष्य र सूचकहरु

क्र.सं. सूचक आधयार रेिया 
२०२२ को औसत

अल्पकयालीन लक्ष्य
२०२३ सम्म

िध्कयालीन लक्ष्य
२०२५ सम्म

दीघ्यकयालीन लक् 
२०३० सम्म

१ प्रदेशम्ण विपद् ब्णट हुने म्णनिीय क्विको दि उले्ख्य म्णत्र्णम्ण कम गनखे
१.१ विपद् ब्णट मृतु्य हुनेको ि्णवषणाक  औसि 

सङ््ख्य्ण
११०* ९० ४० २०

१.२ सडक दुघणाटन्णब्णट मृतु्य हुनेको ि्णवषणाक 
 औसि सङ््ख्य्ण

१४४*** १२० ८० ४०

२ विपद् ब्णट प्रभ्णविि व्यखक्तहरुको सङ््ख्य्ण उले्ख्य म्णत्र्णम्ण कम गनखे
२.१ विपद् ब्णट प्रत्यक् प्रभ्णविि हुने परिि्णिहरुको 

ि्णवषणाक औसि सङ््ख्य्ण
१५९४* १४०० १००० ३००

२.२ विपद् ब्णट घ्णर्िे / संरिवमि हुने व्यखक्तहरुको 
ि्णवषणाक औसि सङ््ख्य्ण

१७८९* १२०० ५०० ५०

२.३ सडक दुघणाटन्णब्णट घ्णर्िे हुनेको ि्णवषणाक 
 औसि सङ््ख्य्ण

४१२*** ३५० ३०० ६०

२.४ विपद् ब्णट क्वि हुने घिहरुको ि्णवषणाक औसि 
सङ््ख्य्ण

७३३* ५०० ३०० १००

३ विपद्को क्णिर् हुने प्रत्यक् आव्थणाक क्वि उले्ख्य रुपम्ण कम गनखे
३.१ विपद् ब्णट नोक््णन हुने ि्णवषणाक औसि 

आव्थणाक क्वि
१४७ किोड* २० प्रविशि घट्णउने ४० प्रविशि 

घट्णउने
८० प्रविशि 
घट्णउने

४ आध्णिभूि सेि्णहरु ि महत्वपूर्णा पूि्णणाध्णिम्ण विपद्ले पु�य्णउने क्वि ि अििोध उले्ख्य रुपले कम गनखे
४.१ स््णस्थ्य संस््थ्णक्ण भिनहरुको प्रबलीकिर् 

गिी उत््णनशीलि्ण विक्णस
३६१** २० % ५० % १०० %

४.२ विद््णलय भिनहरुको प्रिलीकिर् गिी 
उत््णनशीलि्ण विक्णस

३१९९** २० % ५० % १०० %

४.३ स्णिणाजवनक ि सिक्णिी भिनहरुको 
प्रबलीकिर् गिी उत््णनशीलि्ण विक्णस

२० % ५० % १०० %

४.४ स्ंणसृ्विक सम्पद्णहरुको प्रबलीकिर् गिी 
उत््णनशीलि्ण विक्णस

२० % ५० % १०० %

४.५ ि्णनेप्णनी संिचन्णहरुको ममणाि गिी 
उत््णनशीलि्ण विक्णस

२० % ५० % १०० %

४.६ एवककृि जलस्ोि व्यिस््थ्णपनको योजन्ण 
क्णय्णणान्वयनको प्रविशि

२० % ५० % १०० %

४.७ ब्णयो र्खन्जवनयरिङ् प्रविवधद्ध्णि्ण नदी 
वकन्णिको संिक्र्को सङ््ख्य्ण

४.८ संिवक्ि जल्णध्णिहरुको सङ््ख्य्ण
४.९ संिवक्ि ि्णल वसमस्णि ि्थ्ण पोििीहरुको 

सङ््ख्य्ण
४.१० जलि्णयु मि्णटणा कृवष प्रिधणान भएक्ण 

ग्णउँहरुको सङ््ख्य्ण
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क्र.सं. सूचक आधयार रेिया 
२०२२ को औसत

अल्पकयालीन लक्ष्य
२०२३ सम्म

िध्कयालीन लक्ष्य
२०२५ सम्म

दीघ्यकयालीन लक् 
२०३० सम्म

५ स््थ्णनीय िहहरुम्ण विपद् जोखिम िर्नीवि ि क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे
५.१ विपद् जोखिम नू्नीकिर् िर्नीवि ि्थ्ण 

क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे स््थ्णनीय िहहरुको 
प्रविशि

१००

५.२ विपद् जोखिम पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा 
क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे स््थ्णनीय िहहरुको 
प्रविशि

१००

५.३ पुनल्णणाभ, पूनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण पुनवनणाम्णणार्क्ण ल्णवग 
अझ ि्णम्ो ि बवलयो वनम्णणार्को वसद्ध्णन्तक्ण 
आध्णिम्ण श्ोिहरु व्यिस््थ्णपन ि क्णय्णणान्न 
गनखे वनक्णयहरुको प्रविशि

२० ५० १००

६ बहु-प्रकोप पूिणासूचन्ण प्रर््णली ि विपद् जोखिम सूचन्ण ि्थ्ण आँकलनको व्यिस््थ्णपन ि उपलब्धि्णम्ण उले्ख्य िृखद्ध गनखे
६.१ कुल के्त्रफलको अनुप्णिम्ण बहु-प्रकोप 

अनुगमन ि्थ्ण पूिणासूचन्ण प्रर््णली स््थ्णपन्ण ि 
सञ्च्णलन भएको के्त्रफलको प्रविशि

२० ५० १००

६.२ विपद् प्रभ्णविि के्त्रको अनुप्णिम्ण सूचन्ण 
प्रर््णली म्णफणा ि पूिणा सूचन्ण प्र्णप्त गनखे 
जनसङ््ख्य्णको प्रविशि

२० ५० १००

६.३ पूि्णणानुम्णनम्ण आध्णरिि पूिणािय्णिी क्णयणाविवध 
िय्णि भएक्ण स््थ्णनीय िहहरुको प्रविशि

५० १००

६.४ स््थ्णनीय स्िम्ण उपयोगी विपद् जोखिम 
सम्धिी सूचन्ण एिम् ज्णनक्णिी समुद्णयल्णर्णा  
उपलब्ध गि्णउन सके् स््थ्णनीय िहहरुको 
प्रविशि

२० ५० १००

६.५ पूिणा सूचन्ण प्र्णप्त भएपवछ विपद् प्रभ्णविि 
के्त्रब्णट सुिवक्ि स््थ्णनम्ण स्णरिएक्ण 
जनसङ््ख्य्णको प्रविशि

३० ६० १००

आध्णििेि्ण िथ््णङ्कको स्ोिः

*विगि १३ िषणाम्ण विपद््ब्णट भएको क्विको िथ््णङ्कको आध्णिम्ण िय्णि गरिएको कर््णणाली प्रदेशको विपद् जोखिम प्रोफ्णर्ल 

२०७९, िथ््णङ्क स्ोि गृह मन्त्णलय, वडआिआि पोटणाल ।

** िथ््णङ्कम्ण कर््णणाली २०७६, मुख्यमन्ती ि्थ्ण मन्तीपरिषद्को क्णय्णणालय, कर््णणाली प्रदेश । 

*** कर््णणाली प्रदेश प्रहिी क्णय्णणालय, िीिेन्द्रनगि सुिखेि ।

४.२ विपद् जोखिि नू्नीकरण रणनीवतक कयाय्ययोजनयाकया प्याथविकतयाहरु 

कर््णणाली प्रदेश बहु-प्रकोपको उच्च जोखिमम्ण िहेि्णपवन प्रदेशको स्णम्णवजक आव्थणाक ि्थ्ण प्र्णविवधक जनशखक्तको कमजोि 

अिस््थ्णक्ण क्णिर् विपद् स्णमन्ण गनखे क्मि्ण कमजोि छ । समुद्णय ि्थ्ण सिोक्णिि्णल्णहरुम्ण विपद् जोखिम ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन 

सम्धिी ज््णन ि बुझ्णर्णा  वसवमि छ । अन्ति्णणावट्रि य ि्थ्ण ि्णवट्रि य स्िम्ण विपद् व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग विवभन्न नीवि, िर्नीवि,क्णयणाढ्ँणच्ण 

ि्थ्ण योजन्णहरु िय्णि भएि्ण पवन प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण अझै पवन आिश्यक क्णनूनी ि्थ्ण नीविगि प्रबधिहरु िय्णि भर्सकेक्ण 

छैनन् । आिश्यक संिचन्ण नबन् नुक्ण स्ण्ैथ विपद् व्यिस््थ्णपनको श्णसकीय पद्धवि सुदृढ ि चुस् हुन सकेको छैन । पूिणािय्णिी 

पय्णणाप्त रुपम्ण हुन नसकी पूिणा सूचन्ण प्रर््णली ि्थ्ण विपद् सम्धिी सूचन्ण संकलन व्यिस््थ्णपन ि आद्णनप्रद्णनक्ण ल्णवग व्यिखस््थि 

पद्धवि स््थ्णपन्ण नहँुद्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि प्रविक्णयणा प्रभ्णिक्णिी हुन सकेको छैन । यस प्रक्णिक्ण विपद् व्यिस््थ्णपनसँग 

सम्खधिि समू्पर्णा क्णयणाक्ण ल्णवग आिश्यक पय्णणाप्त स्ोि परिच्णलन हुन सकेको छैन । यस सन्भणाम्ण उक्त समस्य्णहरुको सम्ोधन 

गददै  म्णव्थ वनध्णणािर् गरिएक्ण लक्ष्य ि सूचक पूि्ण गनणाको ल्णवग विपद् जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण िर्नीविको आध्णिम्ण 
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विपद् जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक िर्नीविक क्णयणायोजन्णक्ण देह्णयबमोवजम प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्र ि प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त 

क्णयणाहरु वनध्णणािर् गरिएको छ। 

प्याथविकतया प्याप्त के्त्र १:  विपद् जोखििबयारे बु्झयाइ्य   अवभिृखधि

• कर््णणाली प्रदेशको बहु-प्रकोप (भूकम्पीय, जलि्णयुजन्, जैविक ि प्र्णविवधक) को अिस््थ्ण बमोवजम विपद् जोखिमको 

लेि्णजोि्ण ि अनुगमन

• प्रभ्णिक्णिी विपद् व्यिस््थ्णपन सूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस 

• विपद् जोखिम सम्धिी अध्यन अनुसधि्णन ि सचेिन्ण अवभिृखद्ध 

• बहु-प्रकोप जोखिमको आँकलनक्ण ल्णवग अन्ति वनक्णय समन्वय

प्याथविकतया प्याप्त के्त्र २:  प्देि र स्थयानीय तहिया विपद् जोखिि ियासकीय पधिवतको सुदृढीकरण

• संस््थ्णगि संिचन्णको स््थ्णपन्ण ि सुदृढीकिर्

• क्णनूनी ि्थ्ण नीविगि व्यिस््थ्ण

• विपद् जोखिम सुस्णसनक्ण ल्णवग क्मि्ण अवभिृखद्ध ि सहक्णयणा

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण सम्णिेशीकिर्को सुवनवचििि्ण

प्याथविकतया प्याप्त के्त्र ३:  विपद् जोखिि नू्नीकरण र उत्यानिीलतया िृखधि गन्य वनजी एिि् सयाि्यजवनक लगयानी प्िध्यन 

• उत््णनशीलि्ण िृखद्धक्ण ल्णवग विक्णस क्णयणाम्ण मूल प्रि्णहीकिर्

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्को ल्णवग स्णिणाजवनक लग्णनी िृखद्ध

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्को ल्णवग वनजी के्त्रको सहभ्णवगि्ण

• स्णम्णवजक सुिक््ण, बीम्ण ि्थ्ण जोखिम वहसे्द्णिी म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण िृखद्ध

प्याथविकतया प्याप्त के्त्र ४:  प्भयािकयारी विपद् प्वतकयाय्य र पुनलया्यभ, पुन: स्थयापनया तथया पुनवनिया्यणिया “अ्झ रयाम्ो र 

बवलयो”कया लयावग विपद् पूि्यतययारीको सुदृढीकरण 

• विपद् पूिणािय्णिीको सुदृढीकिर्

• विपद् पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग बहु-प्रकोप पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस

• िोज ि्थ्ण उद््णि क्मि्ण अवभिृखद्ध

• पुनल्णणाभ, पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनणाम्णणार्म्ण “अझ ि्णम्ो ि बवलयो” वनम्णणार् अिध्णिर््ण प्रबधणान 

• विपद् पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग सञ्च्णि समन्वय ि्थ्ण सूचन्ण संपे्रसर् प्रर््णलीको सुदृढीकिर्

• समुद्णयम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम नू्नीकिर्को प्रबधणान
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अध्याय पयँाच :  विपद् जोखिि नू्नीकरण रणनीवतक कयाय्ययोजनयाकया 
प्याथविकतया प्याप्त कयाय्यहरु

५.१ प्याथविकतया प्याप्त के्त्र १:  विपद् जोखििबयारे बु्झयाइ्य

सम्णज ि ि्णज्को विपद् जोखिम सम्धिी बुझ्णर्णा ले विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग गरिने समग् वरिय्णपल्णपहरुल्णर्णा 

वनदखे शवशि गदणाछ । प्रकोपको अिस््थ्ण ि जोखिमसम्धिी सही बुझ्णर्णा ले विपद् व्यिस््थ्णपक्ण ल्णवग उवचि वनर्णाय वलन ि क्णयणारिमको 

प्र्ण्थवमकि्ण वनध्णणािर् गनणा सघ्णउ  पुग्दछ । प्रकोपको सभि्णिन्ण, समुद्णयको समु्मिि्ण ि्थ्ण संिेदनशीलि्ण ि सङ्कट्णसन्न 

परिखस््थविले विपद् जोखिम वनध्णणािर् गदणाछ । कर््णणाली प्रदेश बहु-प्रकोप (ब्णढी, पवहिो, चट््णङ््, ह्णि्णहुिी, आगल्णगी, मह्णम्णिी, 

भूकम्प) को उच्च जोखिमम्ण छ । कुन कुन स््थ्णन के कस््ण प्रकोपको जोखिमम्ण छन्, कुन कुन समुद्णय ि कवि जनसङ््ख्य्ण 

सङ्कट्णसन्न के्त्रम्ण बसोब्णस गदणाछन् भने्न कुि्ण बहु-प्रकोप लेि्णजोि्ण, जोखिम आँकलन ि्थ्ण नक््णङ्कनब्णट ्थ्णह्ण हुने हँुद्ण बहु-

प्रकोप जोखिम सम्धिी अध्यन अनुसधि्णन गिी जोखिम नू्नीकिर्क्ण उपयुक्त उप्णयहरु अपन्णउनु पदणाछ । विपद् जोखिम 

ि्थ्ण विपद्को क्वि सम्धिी सूचन्णहरु व्यिखस््थि ि अद््णिवधक गिी नीवि वनम्णणाि्ण ि समुद्णयल्णर्णा  सहज उपलब्ध हुने व्यिस््थ्ण 

गनुणापदणाछ । विपद् सम्धिी सूचन्ण संकलन, प्रशोधन, व्यिस््थ्णपन ि्थ्ण त्यसको प्रस्णिको ल्णवग अन्ति वनक्णय समन्वय संयन्त 

वनम्णणार् गनुणापनखे हुन्छ । यी सि्णलहरुल्णर्णा  सम्ोधन गिी विपद् जोखिमब्णिे बुझ्णर्णा  अवभिृखद्ध गनणा देह्णय बमोवजमक्ण प्र्ण्थवमकि्ण 

प्र्णप्त क्णयणाहरु अन्तगणाि अल्क्णलीन (२०२२ -२०२३), मध्क्णलीन (२०२२ -२०२५), दीघणाक्णलीन (२०२२ - २०३०) ि वनिन्ति 

गरििहनु पनखे वरिय्णकल्णपको ल्णवग वनिन्ति अिवध िोकी िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।  

प्याथविकतया प्याप्त कयाय्यहरु

• प्रदेशको बहु-प्रकोपको (भूकम्पीय, जलि्णयुजन्, जैविक ि प्र्णविवधक) अिस््थ्ण बमोवजम विपद् जोखिमको लेि्णजोि्ण ि 

अनुगमन

• प्रभ्णिक्णिी विपद् व्यिस््थ्णपन सूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस  

• विपद्  जोखिम सम्धिी अध्यन अनुसधि्णन ि सचेिन्ण अवभिृखद्ध 

• बहु-प्रकोप जोखिमको आँकलनक्ण ल्णवग अन्ति वनक्णय समन्वय

५.१.१ प्देिको बहु-प्कोप (भूकम्ीय, जलियायुजन्, जैविक र प्याविवधक) को अिस्थया बिोवजि विपद् जोखििको 

लेियाजोिया र अनुगिन

कर््णणाली प्रदेश बहु-प्रकोपको उच्च जोखिमम्ण िहेको छ । बहु-प्रकोपको समु्मिि्ण समुद्णयको संकटसन्नि्ण ि संिेदनशीलि्णको 

आध्णिम्ण जोखिमको आँकलन ि नक््णङ्कन गनुणापनखे हुन्छ । जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग योजन्ण िय्णि गिी भौगवभणाक अिस््थ्ण, 

भूस्रुपको विशेषि्ण ि जोखिमको स्िको आध्णिम्ण भू-उपयोग के्त्र वनध्णणािर् गनणा सके दीघणाक्णलीन रुपम्ण विपद् जोखिम 

घट्णउन सवकन्छ । प्रदेशको विपद् जोखिमको लेि्णजोि्ण ि आँकलनको ल्णवग देह्णय बमोवजम िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु 

वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

१ कर््णणाली प्रदेशक्ण प्रमुि नदीहरु कर््णणाली, 
भेिी, बबर्णा ि िीनक्ण मुख्य सह्णयक 
नदीहरुम्ण ब्णढी प्रकोप आँकलन, 
नक््णङ्कन ि प्रकोप के्त्र वनध्णणािर् गनखे ि 
स्णिणाजवनक रुपम्ण उपलब्ध गि्णउने  

प्रमुि नदीहरुको 
ब्णढी प्रकोप नक््ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ

मध्क्णलीन भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

उद्ोग पयणाटन 
िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् 
मन्त्णलय
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

२ प्रदेशक्ण प्रमुि नदीहरु कर््णणाली, भेिी, 
बबर्णा ि िीनक्ण मुख्य सह्णयक नदीक्ण 
जल्णध्णिहरुम्ण िकि्णलीन जल सिह ि िष्णणा 
म्णपन ि्थ्ण अिलोकन प्रर््णली स््थ्णपन्ण ि 
विस््णि गनखे  

नदीहरुको जल सिह 
ि्थ्ण िष्णणा सम्धिी 
िकि्णलीक सूचन्ण 
उपलब्ध हुनेछ

वनिन्ति भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

जल ि्थ्ण मौसम 
विज््णन विभ्णग

३ पवहिो प्रभ्णविि के्त्रहरुको पवहिो प्रकोप 
आँकलन, नक््णङ्कन ि प्रकोप के्त्र वनध्णणािर् 
गनखे ि स्णिणाजवनक रुपम्ण उपलब्ध गि्णउने  

पवहिो प्रकोपको 
सूचन्ण ि नक््ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

उद्ोग, पयणाटन 
िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर्  
मन्त्णलय

४ प्रमुि जलि्णयुजन् प्रकोप के्त्रको 
आँकलन, नक््णङ्कन ि प्रकोप के्त्र वनध्णणािर् 
गनखे ि स्णिणाजवनक रुपम्ण उपलब्ध गि्णउने 

जलि्णयुजन् प्रकोप 
के्त्रको प्रकोप नक््ण 
उपलब्ध हुनेछ 

दीघणाक्णलीन उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

प्रदेश योजन्ण 
आयोग

५ मह्णम्णिीजन् प्रकोप के्त्रको आँकलन, 
नक््णङ्कन ि प्रकोप के्त्र वनध्णणािर् गिी 
यसल्णर्णा स्णिणाजवनक रुपम्ण उपलब्ध गि्णउने

मह्णम्णिी प्रकोप 
नक््ण उपलब्ध 
भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय प्रदेश योजन्ण 
आयोग

६ मह्णम्णिीको वनिन्ति अनुगमन प्रर््णली 
(Real Time Outbreak and Disease 
Surveillance Sytem) स््थ्णपन्ण गनखे 

मह्णम्णिी सम्धिम्ण 
ि्णकि्णवलक सूचन्ण 
उपलब्ध हुनेछ 

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय प्रदेश योजन्ण 
आयोग

७ स््णस्थ्य संकट एिम् मह्णम्णिीब्णट सुिक््णको 
ल्णवग सचेिन्ण ि्थ्ण सूचन्णमूलक 
स्णमग्ीहरुको विक्णस, प्रस्णि ि्थ्ण 
स्णम्णवजक परिच्णलनको क्णम गनखे

मह्णम्णिीब्णट सुिवक्ि 
हुने ज्णनक्णिी 
उपलब्ध भएको  
हुनेछ

वनिन्ति स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

८ चट््णङ् प्रकोपको जोखिमयुक्त के्त्रको 
नक््णङ्कन गिी उच्च जोखिमयुक्त के्त्रम्ण 
चट््णङ्् जोखिम नू्नीिकर्क्ण उप्णयहरु 
अिलम्न गनखे 

चट््णङ््ब्णट हुने क्वि 
नू्नीकिर् भएको 
हुनेछ 

मध्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

९ भूकम्पीय प्रकोप आँकलन, नक््णङ्कन ि 
जोखिम वनध्णणािर् गिी स्णिणाजवनक रुपम्ण 
उपलब्ध गि्णउने 

भूपम्पीय प्रकोप 
नक््ण उपलब्ध हुनेछ 

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

ि्णनी ि्थ्ण भूगभणा 
विभ्णग, विश्व 
विद््णलयहरु

१० जोखिमयुक्त पूि्णणाध्णि, ऐविह्णवसक ि्थ्ण 
स्ंणसृ्विक सम्पद्णहरु, आश्यस््थल, वशक्र् 
संस््थ्ण, स््णस्थ्य संस््थ्ण ि्णनेप्णनी ि 
सिसफ्णर्णाक्ण संिचन्णक्ण ल्णवग भूकम्पीय 
जोखिम आँकलन एिम् नक््णङ्कन गिी 
स्णिणाजवनक रुपम्ण उपलब्ध गि्णउने 

भूकम्पीय जोखिमको 
ज्णनक्णिी िुल्ण 
श्ोिको रुपम्ण 
उपलब्ध हुनेछ

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

११ सबै प्रक्णिक्ण प्रकोप जोखिमको आध्णिम्ण 
प्रदेशको जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग 
योजन्ण िजुणाम्ण गिी क्णय्णणान्वयन गनखे

जोखिम संिेदनशील 
भू-उपयोग योजन्ण 
क्णय्णणान्वयन भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन प्रदेश योजन्ण आयोग भूवम व्यिस््थ्ण 
कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी 
मन्त्णलय

१२ आगल्णगी ि िन डढेलोको वनिन्ति 
अनुगमन प्रर््णली स््थ्णपन्ण गनखे 

आगल्णगीको 
िकि्णलीक सूचन्ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ

वनिन्ति उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

नगिप्णवलक्ण 
ग्णउँप्णवलक्ण

१३ आगल्णगी सुिक््ण सम्धिी सचेिन्ण 
अवभिृखद्धक्ण ल्णवग ज्णनक्णिीमूलक स्णमग्ी 
(Information Kit) को विक्णस गिी प्रस्णि 
गनखे 

आगल्णगी सुिक््ण 
सम्धिी ज्णनक्णिी 
उपलब्ध भएको हुनेछ 

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
कनून मन्त्णलय 

नगिप्णवलक्ण 
ग्णउँप्णवलक्ण

१४ मुख्य पूि्णणाध्णि संिचन्ण ि सेि्णहरुम्ण 
आगल्णगी वनयन्तर् सम्धिी उपकिर् 
अवनि्णयणा (fire extinguisher) ि्णखे्

आगल्णगी 
जोखिमब्णट सुिवक्ि 
हुनेछ

वनिन्ति सम्खधिि वनक्णय ि्थ्ण 
क्णय्णणालयहरु

नगिप्णवलक्ण 
ग्णउँप्णवलक्ण

१५ सडक दुघणाटन्णक्ण सभि्णविि के्त्रहरुको 
पवहच्णन, प्रकोप आँकलन ि्थ्ण नक््णङ्कन 
गिी जोखिम के्त्र वनध्णणािर् गनखे 

सडक दुघणाटन्णको 
प्रकोप नक््ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
कनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय
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५.१.२ विपद् सूचनया व्यिस्थयापन प्णयालीको विकयास  

विपद् सम्धिी सूचन्णको सङ्कलन, चुस् व्यिस््थ्णपन ि सहज प्रस्णिर्ले जोखिमक्ण िहेक्ण समुद्णयको विपद् सम्धिी सूचन्णम्ण 

पहँुच म्णत्र बढ्णउँदैन विपद् जोखिम नू्नीकिर् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण िजुणाम्ण ि क्णय्णणान्वयिल्णर्णा  प्रभ्णिक्णिी बन्णउन 

समेि मद्ि पुग्छ । प्रदेशम्ण आधुवनक प्रविवधम्ण आध्णरिि विपद् सूचन्ण व्यिस््थ्णपन प्रर््णलीको स््थ्णपन्ण गिी सञ्च्णलन गनणा 

आिश्यक छ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

१६ कर््णणाली, भेिी ि ि्णप्ती ि्णजम्णगणाल्णर्णा  कर््णणाली 
प्रदेशको जीिनद्णवयनी म्णगणा (Life line)  
को रुपम्ण विक्णस गनणा यी ि्णजम्णगणाम्ण 
प्रकोप ि्थ्ण सडक दुघणाटन्णक्ण सभि्णविि 
के्त्रहरुम्ण वनिन्ति सडक अनुगमन प्रर््णली 
(Real Time Road Survillance System) 
स््थ्णपन्ण गनखे 

सडक अििोध ि 
दुघणाटन्ण सम्धिम्ण 
िकि्णल ज्णनक्णिी 
उपलब्ध  भएको 
हुनेछ 

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
कनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

१७ सडक सुिक््ण सम्धिी सचेिन्णक्ण ल्णवग 
ज्णनक्णिीमूलक स्णमग्ी (Information 
Kit) को विक्णस ि प्रस्णि गनखे

सडक सुिक््ण सम्धिी 
ज्णनक्णिी उपलब्ध 
हुनेछ

वनिन्ति प्रदेश प्रहिी क्णय्णणालय आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

१८ प्रदेश िहम्ण आवधक्णरिक, िुल्ण भौगोवलक 
सूचन्ण प्रर््णलीम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम 
सूचन्ण व्यिस््थ्णपन प्रर््णलीको विक्णस गनखे

विपद् सम्धिी सूचन्ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

गृह मन्त्णलय

१९ प्रदेश िहम्ण विपद् जोखिम सूचन्ण 
स्णझेद्णिी गनणा मोब्णर्णाल एप्स, िेबस्णर्णाट, 
एसएमएस, िेवडयो ि टेवलवभजन जस््ण 
प्रविवध ि म्णध्मको प्रयोग सवहिको 
सञ्च्णिि्थ्ण प्रस्णि क्णयणाविवध िय्णि गनखे  

सिै िहम्ण विपद् 
जोखिम सूचन्णको 
प्रभ्णिक्णिी सञ्च्णिि 
प्रस्णि भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सूचन्ण ि्थ्ण 
सञ्च्णि प्रविवध 
मन्त्णलय

२० विद्म्णन ि्थ्ण सभि्णविि विपद् जोखिम  
सम्धिी ज्णनक्णिी ि्थ्ण सचेिन्णमूलक 
स्णमग्ीको प्रच्णि प्रस्णि गनणा विवभन्न स््थ्णनीय 
वमवडय्ण (स्णम्णवजक, छ्णप्ण, विद्िीय, 
श्ब्दृष्य) परिच्णलन ि्थ्ण प्रयोग गनखे

विपद् जोखिमब्णिे 
ब््णपक प्रच्णि प्रस्णि 
ि ज्णनक्णिी भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

नेप्णल पत्रक्णि 
मह्णसंघ

२१ मवहल्ण, ब्णलब्णवलक्ण, बृद्धबृद्ध्ण, अप्ंणगि्ण 
भएक्ण व्यखक्त ि्थ्ण अन् संकटउनु्ि 
समूह ि समुद्णयसँग जोखिम सूचन्ण 
स्णझेद्णिी ि्थ्ण आद्णनप्रद्णन गनणा संयन्त ि 
क्णयणाविवध िय्णि गनखे

सङ्कट्णसन्न समूह ि्थ्ण 
समुद्णयको विपद् 
जोखिम सूचन्णम्ण 
पहँुच भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

२२ विपद् सूचन्णको िकि्णल संकलन, चुस् 
व्यिस््थ्णपन एिम् आद्णन प्रद्णनको 
म्णध्मब्णट विपद् प्रविक्णयणा ि्थ्ण 
पूिणािय्णिील्णर्णा  प्रभ्णिक्णिी बन्णउन प्रदेश 
आपकि्णलीन क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्र (PEOC) 
ल्णर्णा  आधुवनक प्रविवधम्ण आध्णरिि 
उपकिर्युक्त बन्णउने

विपद् सम्धिी 
सूचन्णहरुको 
व्यिस््थ्णपन ि 
उपलब्धि्ण सहज 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपन 
प्र्णवधकिर्

५.१.३ विपद् जोखिि सम्बन्ी अध्यन अनुसन्यान र सचेतनया अवभिृखधि

विपद् जोखिम सम्धिी बुझ्णर्णा  एिम् चेिन्ण अवभिृखद्ध गनणा अनुसधि्णन, अध्यन, अध््णपन ि्थ्ण प्रवशक्र् ि आद्णन प्रद्णनक्ण 

क्णयणारिमहरु सञ्च्णलन गनुणा पदणाछ । जसक्ण ल्णवग आिश्यक संस््थ्णगि व्यिस््थ्ण गनणा देह्णय बमोवजमक्ण िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु 

वनध्णणािर् गरिएको छ । 
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

२३ विद््णलयदेखि विश्वविद््णलयसम्मको 
प्णठ्यरिमम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि 
व्यिस््थ्णपन सम्धिी विवभन्न पक्म्ण 
विध्णगि, विषयगि ि अन्तिविषयगि 
प्णठ्यरिम वनम्णणार् गिी अध्यन, अध््णपन ि 
अनुसधि्णन पद्धविल्णर्णा  संस््थ्णगि गनखे 

विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपन सम्धिी 
दक् जनशखक्त 
विक्णस भर्णा विपद् 
जोखिम सम्धिी 
बुझ्णर्म्ण िृखद्ध भएको 
हुनेछ

वनिन्ति स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय वशक््ण विक्णस 
वनदखेशन्णलय, 
विश्वविद््णलयहरु

२४ विश्वविद््णलयहरु, अनुसधि्णन केन्द्रहरु, 
विक्णस स्णझेद्णि संस््थ्णहरु ि स््थ्णनीय 
िहहरुसँगको सहक्णयणाम्ण प्रदेशको 
बहु-प्रकोप जोखिमको अध्यन अनुसधि्णन 
गनखे 

प्रदेशको बहु-प्रकोप 
जोखिमको अिस््थ्ण 
्थ्णह्ण भएको हुनेछ 

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

विश्व 
विद््णलयहरु, 
अनुसधि्णन 
संस््थ्णहरु

२५ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि जलि्णयु 
परिििणान अनुकुलनक्ण स््थ्णनीय सि्णल, 
समस्य्ण ि सम्णध्णनम्णव्थ अनुसधि्णन गिी 
नू्नीकिर्क्ण स््थ्णनीय उप्णयहरु विक्णस 
गनखे 

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् ि जलि्णयु 
परिििणान 
अनुकुलनक्ण ल्णवग 
नय्ँण विवधको विक्णस 
हुनेछ

वनिन्ति उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

विश्व 
विद््णलयहरु, 
अनुसधि्णन 
संस््थ्णहरु

२६ विषयगि क्णय्णणालय ि्थ्ण स््थ्णनीय 
िहहरुल्णर्णा विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपन सम्धिी अवभमुिीकिर् 
प्रवशक्र् सञ्च्णलन गनखे 

विपद् जोखिम ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपन सम्धिी 
बुझ्णर्णाम्ण िृखद्ध हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

२७ व्य्णिस्णयी, उद्मी ि्थ्ण वनजी के्त्रक्ण सेि्ण 
प्रद्णयकहरुल्णर्णा विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्ब्णिे प्रवशक्र् वदर्णा विपद् 
व्यिस््थ्णपनम्ण उनीहरुको सहभ्णवगि्ण, 
वजमे्मि्णिी बोध ि जि्णफदेवहि्ण िृखद्ध गनखे

वनजी के्त्र विपद् 
जोखिमब्णिे ज्णनक्णि 
भर्णा आफ्नो 
भूवमक्णब्णिे वजमे्मि्णि 
भएको हुनेछ

िकि्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वनजी के्त्रक्ण 
प्रविवनवध 
संस््थ्णहरु

२८ सि्णिी च्णलकहरुको ल्णवग वनयवमि सडक 
सुिक््ण वशक््ण क्णयणारिम सञ्च्णलन गनखे 

सि्णिी च्णलकहरुको 
क्मि्ण विक्णस  भई 
दुघणाटन्णम्ण कवम 
आउनेछ

वनिन्ति प्रदेश टरि ्णवफक प्रहिी 
क्णय्णणालय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

५.१.४ बहु-प्कोप जोखििको आँकलनकया लयावग अन्तर वनकयाय सिन्वय

बहु-म्णपदण्डम्ण आध्णरिि बहु-प्रकोप आँकलन ि्थ्ण नक््णङ्कनको ल्णवग प्रदेश िहक्ण मन्त्णलयहरु, वनक्णयहरु ि स््थ्णनीय 

िहहरुबीच अन्ति वनक्णय संयन्त िय्णि गिी स्णझ्ण ढ्ँणच्ण बन्णउन आिश्यक छ । यसक्ण ल्णवग देह्णय बमोवजमक्ण िर्नीविक 

वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

२९ बहु-प्रकोप जोखिम आँकलन पद्धविल्णर्णा  
संस््थ्णगि गनणा स्णझ्ण प्र्णदेवशक ढ्ँणच्ण 
(Common Provincial Frame-work) ि 
पद्धविको विक्णस गनखे

बहु-प्रकोप जोखिम 
आँकलनक्ण ल्णवग 
संस््थ्णगि ढ्ँणच्ण 
उपलब्ध भएको हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

प्रदेशक्ण सबै 
मन्त्णलयहरु, 
प्रदेश योजन्ण 
आयोग

३० प्रदेशको प्रकोप समु्मिि्ण संकटसन्नि्ण ि 
जोखिमको िथ््णङ्क संकलनम्ण एकरुपि्ण 
क्णयम गनणा अन्ति वनक्णय संयन्त स््थ्णपन्ण 
गनखे

विपद् सम्धिी 
िथ््णङ्क संकलनम्ण 
एकरुपि्ण क्णयम 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय 

प्रदेशक्ण सबै 
मन्त्णलयहरु, 
स््थ्णनीय िहहरु 

३१ कर््णणाली प्रदेशक्ण महत्वपूर्णा पूि्णणाध्णिहरु ि 
भिनहरुको जोखिम आँकलनको ल्णवग 
बहुम्णपदण्डम्ण आध्णरिि बहु-प्रकोप 
जोखिम आँकलन ि्थ्ण नक््णङ्कन गनखे

महत्वपूर्णा पूि्णणाध्णि ि 
भिनहरुको 
बहु-प्रकोप 
जोखिमको ज्णनक्णिी 
उपलब्ध हुने

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
ि्थ्ण शहिी 
विक्णस  
मन्त्णलय



आन््तरिक माममला ्तथा कानून मन्त्ालय

विपद् जोविम न््ययूनीकरण प्रादेविक नीवि िथरा रणनीविक करा्य्य्योजनरा २०२२-२०३०: कणरा्यली प्देि 27

५.२ प्याथविकतया प्याप्त के्त्र २:  प्देि र स्थयानीय तहिया विपद् जोखिि ियासकीय पधिवतको सुदृढीकरण 

विपद् जोखिम श्णसकीय पद्धविको स््थ्णपन्ण ि्थ्ण सुदृढीकिर् जोखिम बुझे् ि्थ्ण नू्नीकिर् ि व्यिस््थ्णपनको प्रय्णसको ल्णवग 

पवहलो अवनि्णयणा शिणा हो । विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग संस््थ्णगि संिचन्णको स््थ्णपन्ण ि्थ्ण सुदृढीकिर् 

ि आिश्यक नीवि ि्थ्ण क्णनूनको िजुणाम्ण गनुणापनखे हुन्छ । विवभन्न के्त्रगि विक्णस योजन्ण म्णफणा ि विपद् नू्नीकिर्क्ण क्णयणाल्णर्णा  

मूलप्रि्णहीकिर् गनणा आिश्यक संयन्त ि प्रकृय्ण वनध्णणािर् गनुणापदणाछ । विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनम्ण न्णगरिक 

सिोक्णिको सम्ोधन ि्थ्ण श्णसकीय पद्वि सम्णिेशी ि जोखिमम्ण िहेक्ण समूह मैत्री पवन हुनुपदणाछ । संविध्णन बमोवजम भिणािै 

म्णत्र सङ्घीय संिचन्णको अभ््णस शुरु भएको ि विपद् व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग पवन नय्ँण अिध्णिर््ण अनुस्णि सङ्घीय नीवि, क्णनून ि 

िर्नीविक क्णयणायोजन्ण िय्णि भएको अिस््थ्णम्ण प्रदेश िहम्ण प्रदेश सिक्णिको वनवदणाट् क्णम किणाब् ि अवधक्णि ि्थ्ण प्रदेशको 

आिश्यकि्ण ि सङ्घीय नीवि ि्थ्ण क्णयणायोजन्णले ि्णिेको लक्ष्य पूि्ण गनणा सहयोग पुगे् गिी यस प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्र अन्तगणाि 

वनम््णनुस्णि प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त क्णयणाहरु ि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।    

प्याथविकतया  प्याप्त कयाय्यहरु

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग संस््थ्णगि संिचन्णको स््थ्णपन्ण ि सुदृढीकिर्

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग क्णनूनी ि्थ्ण नीविगि व्यिस््थ्ण

• विपद् जोखिम सुस्णसनक्ण ल्णवग क्मि्ण अवभिृखद्ध ि सहक्णयणा

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण सम्णिेशीकिर्को सुवनवचििि्ण

५.२.१ विपद् जोखिि नू्नीकरणकया लयावग संस्थयागत संरचनयाको स्थयापनया र सुदृढीकरण

विपद् व्यिस््थ्णपन िीनिटै िहको सिक्णिको स्णझ्ण अवधक्णि के्त्रम्ण पनखे भएकोले प्रदेश ि स््थ्णनीय सिक्णिले पवन नीविगि 

व्यिस््थ्ण ि आिश्यक संस््थ्णगि संिचन्ण स््थ्णपन्ण ि्थ्ण विद्म्णन संिचन्णहरुको सुदृढीकिर् गनुणा पनखे हुन्छ । विपद् व्यिस््थ्णपनको 

श्णसकीय पद्वि सुदृढ ि प्रभ्णिक्णिी बन्णउनु प्रदेश ि स््थ्णनीय सिक्णिको वजमे्मि्णिी हो । जसक्ण ल्णवग देह्णय बमोवजमक्ण 

िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

३२ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्य्णिस््थ्णपनक्ण ल्णवग प्रदेश िहम्ण 
आिश्यक संस््थ्णहरुको स््थ्णपन्ण गनखे

विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपन, पूिणा 
िय्णिी ि्थ्ण 
प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग 
संस््थ्णगि व्यिस््थ्ण 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

मुख्यमन्ती ि्थ्ण 
मन्ती परिपद्को 
क्णय्णणालय

३३ प्रदेशक्ण विषयगि मन्त्णलय ि्थ्ण 
वनक्णयहरुम्ण विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन 
सम्धिी क्णम गनखे वनवचिि वजमे्मि्णि व्यखक्त 
श्णि्ण ि्ण मह्णश्णि्ण िोके्

प्रते्यक विषयगि 
मन्त्णलय ि्थ्ण 
वनक्णयहरुम्ण विपद् 
जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग 
वजमे्मि्णि एक्णर्णा 
स््थ्णपन्ण भएको हुनेछ 

अल्क्णलीन सबै मन्त्णलयहरु प्र्णदेवशक 
वनक्णयहरु

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

३४ प्रदेश आपकि्णलीन क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्र 
(Province Emergency Operation 
Centre) ल्णर्णा  सुदृढीकिर् गिी पय्णणाप्त 
जनशखक्त ि आधुवनक सूचन्ण प्रविवधयुक्त 
बन्णउने

प्रदेश िहम्ण विपद् 
सम्धिी सूचन्ण 
व्यिस््थ्णपन ि 
संपे्रशर् व्यिखस््थि 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

प्र्णदेश प्रहिी 
क्णय्णणालय
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३५ प्रदेश िहम्ण आिश्यकि्ण अनुस्णि विपद् 
प्रविक्णयणा ि पूिणािय्णिीको ल्णवग विषयगि 
के्त्र (Thematic Cluster) गठन गिी 
परिच्णलन गनखे

विपद् प्रविक्णयणा ि्थ्ण 
पूिणािय्णिीको क्णम 
व्यिखस््थि ि 
प्रभ्णिक्णिी भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सबै 
मन्त्णलयहरु, 
विक्णस स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु

३६ सबै विद््णलय ि अस्पि्णलहरुम्ण विपद् 
जोखिम व्यिस््थ्णपन सवमवि गठन गनखे

विद््णलय ि्थ्ण 
अस्पि्णलहरुम्ण 
प्रभ्णिक्णिी विपद् 
जोखिम व्यिस््थ्णपन 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय 

३७ प्रदेश सडक सुिक््ण बोडणा गठन गिी सवरिय 
बन्णउने 

सडक सुिक््ण 
गविविवधहरुको 
अनुगमन ि्थ्ण 
समन्वयको संस््थ्णगि 
व्यिस््थ्ण हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
ि्थ्ण य्णि्णय्णि 
मन्त्णलय

५.२.२ विपद् जोखिि नू्नीकरणकया लयावग कयानूनी तथया नीवतगत व्यिस्थया

विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्णवट्रि य नीवि, ि्णवट्रि य क्णयणायोजन्ण, ि्थ्ण प्र्णदेवशक नीविले ि्णिेको लक्ष्य ह्णवसल गनणा प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय 

िहम्ण ्ुथपै्र क्णनूनी ि्थ्ण नीविगि व्यिस््थ्ण गनुणापनखे हुन्छ । विपद् व्यिस््थ्णपको बहुआय्णवमकि्णल्णर्णा  सम्ोधन गनखे गिी विवभन्न 

विषयगि के्त्रसँग सम्खधिि नीवि क्णनून क्णयणाविवध ि्थ्ण वनदखे शवशक्णहरु िजुणाम्ण गनुणा पदणाछ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक 

वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

३८ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्य्णस््थ्णपन 
प्र्णदेवशक ऐन ि्थ्ण वनयम्णिली िय्णि गनखे

विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपनको ल्णवग 
क्णनूनी आध्णि िय्णि 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

प्रदेश सभ्ण 
सवचि्णलय

३९ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण 
िर्नीविक क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे

विपद् जोखिम 
नू्वनकिर्को ल्णवग 
प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त 
दीघणाक्णलीन 
क्णयणायोजन्ण िय्णि 
हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

प्रदेश सिक्णिक्ण 
सबै मन्त्णलयहरु 

४० विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग प्रदेशक्ण सबै स््थ्णनीय 
िहको क्णनून नीवि ि्थ्ण िर्नीविक 
क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे

विपद् जोखिम 
नू्वनकिर्को ल्णवग 
स््थ्णनीय िहको 
प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त 
क्णयणायोजन्ण िय्णि 
हुनेछ

अल्क्णलीन सम्खधिि स््थ्णनीय िह आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

४१ शहिी ि्थ्ण ग््णमीर् के्त्रहरुको ल्णवग 
बहु-प्रकोप प्रवििोवध भिन संवहि्ण िय्णि 
गिी सबै ग्णउँप्णवलक्ण ि्थ्ण नगिप्णवलक्णक्ण 
ल्णवग भिन वनम्णणार् विवनयम बन्णउने 

बहु-प्रकोप प्रवििोधी 
भिन वनम्णणार्क्ण 
ल्णवग नीविगि 
व्यिस््थ्ण भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

सम्खधिि 
मन्त्णलयहरु, 
स््थ्णनीय िह

४२ पूि्णणाध्णि विक्णस योजन्णको वडज्णर्न ि 
वनम्णणार्क्ण ल्णवग जोखिम सुचूवचि ि सुिवक्ि 
हुने गिी म्णपदण्ड ि म्णनकहरु िजुणाम्ण ि्थ्ण 
पुनि्णिलोकन ि परिम्णजणान गनखे

पूि्णणाध्णि योजन्णको 
उत््णनशील वडज्णर्न 
ि वनम्णणार्क्ण ल्णवग 
म्णपदण्ड िय्णि 
भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

सम्खधिि 
मन्त्णलयहरु, 
स््थ्णनीय िह
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४३ जोखिमयुक्त पूि्णणाध्णिहरु (आि्णवसय भिन, 
होटल, अप्णटणामेन्, औद्ोवगक भिन, 
ऐविह्णवसक ि्थ्ण स्ंणसृ्विक सम्पद्ण, 
विद््णलय, अस्पि्णल, स्णमुद्णवयक भिन) को 
प्रबलीकिर्को  (Retrofitting) को ल्णवग 
वनदखे शवशक्ण िय्णि गनखे

जोखिमयुक्त 
पूि्णणाध्णिहरुको विपद् 
जोखिम 
नू्नीकिर्को ल्णवग 
प्रबलीकिर् 
वनदखे शवशक्ण िय्णि 
भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

प्रदेश सिक्णिक्ण 
सम्खधिि 
मन्त्णलयहरु

४४ के्त्रगि ि वनयवमि विक्णस योजन्णहरुम्ण 
विपद् एिम् जलि्णयु जोखिम नू्नीकिर् 
मूल प्रि्णहीकिर् ि आन्तरिकीकिर् गनणा 
वनदखे शवशक्ण िय्णि गनखे

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् मूल 
प्रि्णहीकिर्क्ण ल्णवग 
वनदखे शवशक्ण िय्णि 
भएको हुनेछ  

मध्क्णलीन प्रदेश योजन्ण आयोग सम्खधिि 
मन्त्णलयहरु

४५ विपद् ि्थ्ण जलि्णयु जोखिम प्रभ्णि 
मूल््णङ्कनल्णर्णा ि्णि्णििर् प्रभ्णि मूल््णङ्कन 
वनदखे शवशक्णम्ण सम्णिेश गिी क्णय्णणान्वयन गनखे 

विपद् जोखिम प्रभ्णि 
मूल््णङ्कनको ल्णवग 
वनदखे शवशक्ण िय्णि 
भएको हुनेछ  

मध्क्णलीन उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस 
मन्त्णलय, प्रदेश 
योजन्ण आयोग

४६ प्र्णकृविक स्ोि ि्थ्ण जल्णध्णि व्यिस््थ्णपन 
सम्धिी क्णयणारिम ि क्णयणायोजन्णहरुम्ण 
विपद् जोखिम नू्नीकिर् सम्णिेश गनखे 

प्र्णकृविक स्ोि ि 
जल्णध्णि 
व्यिस््थ्णपनम्ण 
जोखिम नू्नीकिर् 
सम्णिेश भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

४७ प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण आपकि्णलीन कोष  
सञ्च्णलन क्णयणाविवध िय्णि गनखे 

आपकि्णलीन कोष 
सञ्च्णलनको ल्णवग 
क्णयणाविवध िय्णि 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय

४८ प्रदेश ि स््थ्णनीय आपकि्णलीन क्णयणा 
सञ्च्णलन केन्द्रहरुको स्िीय क्णयणासञ्च्णलन 
प्रकृय्ण िय्णि गनखे

आपकि्णलीन क्णयणा 
सञ्च्णलन केन्द्रहरुको 
क्णयणासञ्च्णलन विवध 
िय्णि भएको हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स््थ्णनीय िह, 
सुिक््ण 
वनक्णयहरु

४९ विपद् पचि्णिको िोज, उद््णि ि्थ्ण ि्णहि 
सम्धिी म्णपदण्ड िय्णि गिी क्णय्णणान्वयन 
गनखे 

िोज उद््णि ि्थ्ण 
ि्णहि व्यिस््थ्णपन  
प्रभ्णिक्णिी भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सुिक््ण 
वनक्णयहरु

५० वनजी के्त्रहरुक्ण ल्णवग विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपनल्णर्णा एवककृि गनणा वनदखे शवशक्ण 
िय्णि गनखे

वनजी के्त्रम्ण विपद् 
जोखिम 
नू्नीकिर्को 
अभ््णस भएको हुनेछ

मध्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वनजी के्त्रक्ण 
प्रविवनवध 
संस््थ्णहरु

५१ विपद्को समयम्ण पशुपन्छीको उद््णि ि 
हेिच्णि सम्खधि क्णयणाविवध िय्णि गनखे 

आपकि्णलीन 
अिस््थ्णम्ण पशुपन्छी 
हेिच्णि सम्धिी 
वनदखे शवशक्ण िय्णि 
भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

अन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

५२ जोखिमम्ण िहेक्ण समूह; ब्णलब्णवलक्ण, 
मवहल्ण, बृद्धबृद्ध्ण, अप्ंणगि्ण भएक्ण 
व्यखक्तको आपकि्णलीन अिस््थ्णम्ण सुिक््ण ि 
संिक्र्को ल्णवग क्णयणाविवध िय्णि गिी 
क्णय्णणान्वयन गनखे

आपकि्णलीन 
अिस््थ्णम्ण जोखिमम्ण 
िहेक्ण समूहको 
भएको भएको हुनेछ

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय अन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

५.२.३ विपद् जोखिि सुसयासनकया लयावग क्ितया अवभिृखधि र सहकयाय्य 

विपद् व्यिस््थ्णपन क्णयणाल्णर्णा  प्रभ्णिक्णिी ि परिर््णममुिी बन्णउन यसम्ण सम्ग् सबै वनक्णयहरुको क्मि्ण बढ्णउन आिश्यक 

हुन्छ । त्यसैगिी सिक्णिी, गैि सिक्णिी, समुद्णवयक, वनजी के्त्रक्ण सबै सिोक्णिि्णल्णहरुको व्य्णपक सहभ्णवगि्णब्णट गुर््णत्क 

परिर््णम ल््णउन सवकन्छ । यसक्ण ल्णवग देह्णय बमोवजमक्ण िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 
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५३ प्रदेश िहम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण 
सम्ग् सिक्णिी ि्थ्ण गैि सिक्णिी 
वनक्णयहरु, िेडरिस अवभय्णन, वनजी के्त्र ि 
स्णम्णवजक संस््थ्णहरुको संज्णल 
(Provincial DRR Platefarm)  स््थ्णपन्ण 
गनखे

सबै 
सिोक्णिि्णल्णहरुको 
विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्म्ण व्य्णपक 
सहभ्णवगि्ण भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

नेप्णल िेडरिस 
सोस्णर्टी, 
स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु

५४ ि्णवट्रि य विपद् जोखिम नू्नीकिर् सञ््णल 
जसै् प्र्णदेवशक ि स््थ्णनीय िहम्ण विपद् 
जोखिम नू्नीकिर् सञ््णल (Disaster 
Preparedness Network) विस््णि गनखे

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्म्ण 
सिोक्णिि्णल्णहरुको 
सहभ्णवगि्ण सुवनवचिि 
हुनेछ

अल्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु नेप्णल 
िेडरिस 
सोस्णर्टी

५५ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनम्ण (ि्णसगिी 
जल्णध्णि व्यिस््थ्णपन ि पूिणासूचन्ण 
प्रर््णलीक्ण ल्णवग) अन्ति प्र्णदेवशक ि अन्ति 
स््थ्णनीय िहबीच संयन्त िय्णि गनखे 

अन्ति प्रदेश ि अन्ति 
िहबीच समन्वय 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सम्खधिि 
स््थ्णनीय िह

५६ विपद् व्यिस््थ्णपनम्ण संिद्ध संस््थ्णहरुको 
क्मि्ण िृखद्धक्ण ल्णवग एक आपसम्ण आद्णन 
प्रद्णनक्ण क्णयणारिम ि्थ्ण विश्व विद््णलयहरु ि 
विक्णस स्णझेद्णि संस््थ्णहरुसँग सहक्णयणा गनखे 

विपद् व्यिस््थ्णपनम्ण 
क्णम गनखे 
संस््थ्णहरुको क्मि्ण 
िृखद्ध भएको हुनेछ 

वनिन्ति संज्णलम्ण सम्द्ध संस््थ्णहरु अन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

५.२.४ विपद् जोखिि नू्नीकरणिया सियािेिीकरणको सुवनवचिततया

मवहल्ण, ब्णलब्णवलक्ण, बृद्धबृद्ध्ण, अप्ंणगि्ण भएक्ण व्यखक्त  ि वसम्णन्तकृि समुद्णय विपद्को उच्च जोखिमम्ण हुन्छन् । विपद् 

जोखिम नू्नीकिर्क्ण क्णयणारिमहरु यस प्रक्णिक्ण जोखिमम्ण िहेक्ण समूहल्णर्णा  प्र्ण्थवमकि्णम्ण ि्णिेि सञ्च्णलन गनुणापदणाछ ि 

उनीहरुको अ्थणापूर्णा सहभ्णवगि्ण म्णफणा ि सम्णिेशीि्णको सुवनवचििि्ण गनुणा पदणाछ । विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण सम्णिेशीकिर् 

सुवनवचिि गनणा वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

५७ प्रते्यक िह ि्थ्ण के्त्रको विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपनम्ण लैंशवगक 
सम्णनि्ण ि्थ्ण स्णम्णवजक सम्णिेशीकिर् 
क्णयणायोजन्ण िय्णि गनखे 

लैंशवगक सम्णनि्ण ि्थ्ण 
स्णम्णवजक 
सम्णिेशीकिर्क्ण 
ल्णवग क्णयणायोजन्ण 
िय्णि भएको हुनेछ

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय अन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

५८ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनक्ण क्णयणारिम ि 
नीवि वनम्णणार्म्ण जोखिमम्ण िहेक्ण न्णगरिक 
ि समुद्णयको पहँुच, प्रविवनवधत्व ि 
प्रभ्णिक्णिी सहभ्णवगि्णको ल्णवग स््थ्णनीय 
स्िम्ण स्णम्णवजक परिच्णलनक्ण 
क्णयणारिमहरु सञ्च्णलन गनखे

विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग 
स््थ्णनीय स्िम्ण 
स्णम्णवजक 
परिच्णलनक्ण 
क्णयणारिमहरु सञ्च्णलन 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय नगिप्णवलक्ण, 
ग्णउँप्णवलक्ण, 
नेप्णल िेडरिस 
सोस्णर्टी

५९ वसम्णन्तकृि समूह, मवहल्ण, अप्ंणगि्ण 
भएक्ण व्यखक्त, ब्णल ब्णवलक्ण, ि्थ्ण 
बृद्धबृद्ध्णजस््ण सङ्कट्णसन्न समूहक्ण ल्णवग 
प्र्ण्थवमकि्णक्ण आध्णिम्ण विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् सम्धिी विशेष क्णयणारिमको 
विक्णस गिी सञ्च्णलन गनखे

सम्णिेशीकिर्को 
ल्णवग विशेष क्णयणारिम 
सञ्च्णलन भएको 
हुनेछ 

मध्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय नगिप्णवलक्ण 
ग्णउँप्णवलक्ण

५.३ प्याथविकतया प्याप्त के्त्र ३: विपद् जोखिि नू्नीकरण र उत्यानिीलतया िृखधिकया लयावग वनजी एिि् सयाि्यजवनक लगयानी 

प्िध्यन 

विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण लग्णनी प्रिधणानको उदे्श्य पय्णणाप्त लग्णनी परिच्णलन म्णफणा ि विद्म्णन जोखिम नू्नीकिर् गिी 
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सभि्णविि जनधनको क्विल्णर्णा  कम गनखे ि जोखिम नू्नीकिर्क्ण वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा  विक्णस वनम्णणार्क्ण क्णयणाम्ण एवककिर् ि्थ्ण 

अन्तरिकीकिर् गिी भविष्यम्ण सृजन्ण हुन सके् सभि्णविि जोखिमक्ण अन्तिवनवहि क्णिर्हरुको सम्ोधन गिी जनधन ि्थ्ण 

विक्णस पूि्णणाध्णिहरुल्णर्णा  उत््णनशील बन्णउनु हो । विवभन्न के्त्रगि विक्णस योजन्णम्ण जोखिम नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरुल्णर्णा 

आन्तरिकीकिर् गनखे, स्णिणाजवनक लग्णनी सुवनवचिि गनखे, वनजी के्त्रको विपद् व्यिस््थ्णपन सम्धिी क्णयणाम्ण सहभ्णगीि्ण ि स्णझेद्णिी 

बढ्णउँदै वनजी लग्णनी िृखद्ध गनखे ि बीम्ण, स्णम्णवजक सुिक््ण ि्थ्ण विपद् जोखिम वहसे्द्णिीक्ण विवभन्न उप्णयहरुम्णफणा ि समुद्णयको 

उत््णनशीलि्ण िृखद्ध गनणा सहयोग पु�य्णउने िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु यस प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्रम्ण समेवटएक्ण छन् । यस 

प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्र  अन्तगणाि देह्णयबमोवजमक्ण प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त क्णयणाहरु ि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको 

छ । 

प्याथविकतया  प्याप्त कयाय्यहरु

• उत््णनशीलि्ण िृखद्धक्ण ल्णवग विक्णस क्णयणाम्ण मूल प्रि्णहीकिर् 

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग स्णिणाजवनक लग्णनी िृखद्ध 

• विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग वनजी लग्णनी िृखद्ध

• स्णम्णवजक सुिक््ण बीम्ण ि्थ्ण जोखिम वहसे्द्णिी म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण िृखद्ध

५.३.१ उत्यानिीलतया िृखधिकया लयावग विकयास कयाय्यिया िूल प्ियाहीकरण

सभि्णविि ि्थ्ण विद्म्णन विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरु म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण िृखद्धक्ण ल्णवग विपद्क्ण अन्तिवनवहि 

क्णिर्हरुको सम्ोधन गिी विक्णस क्णयणाम्ण मूल प्रि्णहीकिर् गनणा आिश्यक हुन्छ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक 

वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

६० पूि्णणाध्णि वनम्णणार्क्ण क्णयणाहरु सञ्च्णलन गद्णणा 
नय्ँण म्णत्र नभर्णा बवलयो ि सुिवक्ि 
वनम्णणार्को नीवि अिलम्न गनखे

पूि्णणाध्णि संिचन्णहरु 
विपद् ब्णट सुिवक्ि 
भएको हुनेछन्

वनिन्ति भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

नगिप्णवलक्ण, 
ग्णउँप्णवलक्ण

६१ जोखिमयुक्त पूि्णणाध्णिहरु (विद््णलय, 
अस्पि्णल, स्स्थ्य चौकी, ि्णनेप्णनी ि्थ्ण 
सिसफ्णर्णाक्ण संिचन्ण, सिक्णिी ि्थ्ण 
सिणाजवनक भिनहरु, ऐविह्णवसक सम्पद्ण ि 
स्ंणसृ्विक धिोहिहरु, जलविद्ि गृह, 
विद्ि से्सन) को प्रबलीकिर् 
(Retrofiting) गनणा लग्णनी बढ्णउने

जोखियुक्त 
पूि्णणाध्णिहरु सुिवक्ि 
भएक्ण हुनेछन्

दीघणाक्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

६२ प्रदेशक्ण सबै विद््णलयहरुल्णर्णा मजबुद 
संिचन्णको रुपम्ण वनम्णणार्, पुनवनणाम्णणार्, ि 
प्रबलीकिर् गिी सुिवक्ि आपकि्णलीन 
आि्णवसय सेि्ण समेि वदन सके् गिी 
विक्णस गनखे

विद््णलयहरु विपद् 
उत्नशील भएको 
हुनेछन्

दीघणाक्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

६३ बृहि् विद््णलय सुिक््ण अिध्णिर््णको 
क्णय्णणान्वयन गिी प्रदेशक्ण सबै 
विद््णलयहरुल्णर्णा सुिवक्ि विद््णलय बन्णउने

सबै विद््णलय विपद् 
जोखिमब्णट सुिवक्ि 
हुनेछन्

दीघणाक्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

६४ सुख््णग्स् के्त्रम्ण पोििीहरुको वनम्णणार् 
गिी प्णनी संिक्र् ि िष्णणाको प्णनी संकलन 
गनखे ि्थ्ण प्णनी उपयोगम्ण कुशल प्रविवध 
विक्णस गनखे

ब्णढी, िडेिी ि्थ्ण 
आगल्णगीको क्वि 
कम भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

जलस्ोि ि्थ्ण 
उज्णणा विक्णस 
मन्त्णलय
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

६५ प्रदेशको िवषणाक योजन्ण छनोट प्रकृय्णम्ण 
विपद् जोखिम नू्नीकिर् सवहिक्ण 
योजन्णहरुल्णर्णा प्र्ण्थवमकि्ण वदने 

वनयवमि योजन्णम्ण 
विपद् व्यिस््थ्णपन 
सम्णिेश भएको 
हुनेछ

वनिन्ति नगिप्णवलक्ण, 
ग्णउँप्णवलक्ण

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय

६६ सिक्णिी क्णय्णणालयहरु, स्णमुद्णवयक 
भिनहरु, विद््णलयहरु, अस्पि्णलहरु ि 
आश्यस््थलहरु, ब्णलब्णवलक्ण बृद्धबृद्ध्ण ि्थ्ण 
अप्ंणगमैत्री बन्णउने

सबै ि्णलक्ण विशेष 
समूहको विपद् 
उत््णनशीलि्ण िृखद्ध 
भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय
स््थ्णनीय िह

५.३.२ विपद् जोखिि नू्नीकरणको लयावग सयाि्यजवनक लगयानी िृखधि

ि्णवषणाक, आिवधक, के्त्रगि योजन्णहरु ि्थ्ण विक्णस वनम्णणार्क्ण ठूल्ण परियोजन्णहरु ि ग््णमीर् सडक वनम्णणार् जस््ण क्णयणाम्ण 

जोखिम आँकलनको आध्णिम्ण वनवचिि प्रविशि बजेट विपद् जोखिम नू्नीकिर्को ल्णवग छुट््णउने अवनि्णयणा व्यिस््थ्ण गिी विपद् 

जोखिम नू्नीकिर्म्ण स्णिणाजवनक लग्णनी बढ्णउन सवकन्छ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् 

गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

६७ सबै के्त्रगि वनक्णयहरुले कखतिम्ण प्ँणच 
प्रविशि ि्णवषणाक बजेट विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग छुट््णउने व्यिस््थ्ण गनखे

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग 
के्त्रगि रुपम्ण लग्णनी 
सुवनवचिि भएको 
हुनेछ

वनिन्ति आव्थणाक म्णवमल्ण ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय, प्रदेश योजन्ण 
आयोग

सबै मन्त्णलयहरु

६८ सडक वनम्णणार् ल्णगिको कखतिम्ण ५ 
प्रविशि िकम सडक सुिक््णक्ण ल्णवग 
छुट््णउने व्यिस््थ्ण गनखे

सडक जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग 
लग्णनी सुवनवचिि 
हुनेछ

वनिन्ति भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय, प्रदेश 
योजन्ण आयोग

६९ विक्णस परियोजन्णको बजेटब्णट विपद् 
पचि्णि पुनः  वनम्णणार्म्ण उपयोग गनखे अनुमवि 
वदन बजेट िकम्णन्तिर्क्ण ल्णवग प्रकृय्ण 
स््थ्णवपि गनखे

पुनवनणाम्णणार्क्ण ल्णवग 
लग्णनी उपलब्ध 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आव्थणाक म्णवमल्ण ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय, प्रदेश योजन्ण 
आयोग

सबै मन्त्णलयहरु

७० ठूल्ण पूि्णणाध्णि वनम्णणार्क्ण आयोजन्णहरुको 
बजेटको वनवचिि प्रविशि िकम सभि्णविि 
जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग छुट््णउने 
व्यिस््थ्ण गनखे

ठूल्ण आयोजन्णहरुम्ण 
विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग 
लग्णनी उपलब्ध 
भएको हुनेछ

वनिन्ति भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय 

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय,  प्रदेश 
योजन्ण आयोग

७१ ग््णमीर् पूि्णणाध्णि सडक वनम्णणार्म्ण वनवचिि 
प्रविशि िकम जोखिम नू्नीकिर् ि सडक 
सुिक््णक्ण ल्णवग अवनि्णयणा छुट््णउने व्यिस््थ्ण 
गनखे

ग््णमीर् सडकम्ण 
विपद् जोखिम 
नू्नीकिर् भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन नगिप्णवलक्ण
ग्णउँप्णवलक्ण

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय,  प्रदेश 
योजन्ण आयोग

५.३.३ विपद् जोखिि नू्नीकरणको लयावग वनजी लगयानी िृखधि

वनजी के्त्रले एक्णविि आफ्नै व्यिस्णय ि कमणाच्णिीहरुको सुिक््ण ि व्यिस्णवयक वनिन्तिि्णको ल्णवग लग्णनी गनुणा पदणाछ भने अकदोिफणा  

व्यिस्णवयक स्णम्णवजक उत्तिद्णवयत्वको रुपम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण ल्णवग लग्णनी गनणा ि व्यिस्णवयक रुपम्ण स्णझेद्णिी ि 

लग्णनी गनखे ि्णि्णििर् िय्णि गनुणा पदणाछ । प्रदेशको विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण वनजी के्त्रको स्णझेद्णिी ि लग्णनी िृखद्धक्ण ल्णवग 

वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।
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७२ स्णिणाजवनक संस््थ्ण, सेि्ण प्रद्णयक वनक्णय, 
व्य्णप्णरिक प्रविष्ठ्णन ि्थ्ण उद्ोगहरुल्णर्णा 
आपकि्णलीन समयको ल्णवग व्य्णिस्णय 
वनिन्तिि्ण योजन्ण िय्णि गिी क्णय्णणान्वयन 
गनखे प्रोत्स्णहन गनखे

व्य्णिस्णय वनिन्तिि्ण 
योजन्ण िय्णि भर्णा 
क्णय्णणान्वयन भएको 
हुनेछ

वनिन्ति उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

७३ व्य्णिस्णवयक स्णम्णवजक उत्तिद्णवयत्व 
म्णफणा िको वनवचिि प्रविशि बजेट प्रभ्णविि 
के्त्रको विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि 
पूिणािय्णिीको ल्णवग लग्णनी गनखे व्यिस््थ्ण गनखे

विपद् व्यिस््थ्णपनम्ण 
वनजी के्त्रको लग्णनी 
परिच्णलन भएको 
हुनेछ

वनिन्ति उद्ोग पयणाटन िन ि्थ्ण 
ि्णि्णििर् मन्त्णलय

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय 
उद्ोग ब्णवर्ज् 
मह्णसंघ

७४ विपद् जोखिम लग्णनी ि्थ्ण जोखिम 
वहसे्द्णिी सम्धिी िर्नीवि ि्थ्ण क्णयणाविवध 
िय्णि गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण 
संयुक्त स्णिणाजवनक वनजी लग्णनी प्रिधणान गनखे

विपद् व्यिस््थ्णपनम्ण 
वनजी लग्णनी िृखद्ध 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय,  प्रदेश 
योजन्ण आयोग

७५ विवत्तय संस््थ्ण, सहक्णिी ि्थ्ण स्णमुद्णवयक 
संस््थ्णहरु म्णफणा ि विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्म्ण लग्णनीको ल्णवग सहज 
व्यिस््थ्ण गनखे

विपद् जोखिम 
नू्नीकिर्क्ण ल्णवग 
लग्णनी िृखद्ध हुनेछ

मध्क्णलीन आव्थणाक म्णवमल्ण ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय 

प्र्णदेश योजन्ण 
आयोग, वनजी 
के्त्र

७६ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग आिश्यक ज््णन, 
उपकिर् ि्थ्ण प्रविवधको निप्रििणानक्ण 
ल्णवग वनजी के्त्रसँग सहक्णयणा गनखे

निप्रििणानक्ण ल्णवग 
वनजी के्त्रले लग्णनी 
गिेको हुनेछ

मध्क्णलीन आव्थणाक म्णवमल्ण ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय

वनजी के्त्र

५.३.४ सयाियावजक सुरक्या, बीिया तथया जोखिि वहसे्दयारी ियार््य त उत्यानिीलतया िृखधि

विपद् पचि्णि विििर् गरिने ि्णहिल्णर्णा  स्णम्णवजक सुिक््ण, जीिन बीम्ण, कृवष ि्थ्ण पशु बीम्ण, सम्पवत्त बीम्ण जस््ण जोखिम 

वहसे्द्णिीक्ण उप्णयहरु म्णफणा ि प्रविस््थ्णपन गनणा जरुिी छ । स्ण्ैथ स्णमुद्णवयक ि्थ्ण स्णम्णवजक सुिक््णक्ण वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा 

जोखिम व्यिस््थ्णपनसँग जोड्नु पदणाछ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

७७ विपद्को उच्च जोखिमम्ण िहेक्ण समूह, 
समुद्णय ि्थ्ण नगरिकको जीिन बीम्णको 
व्यिस््थ्ण गनखे

जोखिमम्ण िहेक्ण 
न्णगरिकको 
उत््णनशीलि्ण िृखद्ध 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

आव्थणाक म्णवमल्ण 
ि्थ्ण योजन्ण 
मन्त्णलय

७८ विपद्क्ण घटन्ण ि्थ्ण दुघणाटन्णम्ण घ्णर्िे 
भएक्णहरुको उपच्णिक्ण ल्णवग दुघणाटन्ण 
बीम्णको व्यिस््थ्ण गनखे

विपद् ि्थ्ण दुघणाटन्णम्ण 
पिेक्ण घ्णर्िेको 
उपच्णिको 
सुवनवचििि्ण भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

७९ घि, भिन ि्थ्ण वनजी सम्पविको बीम्णको 
ल्णवग समुद्णयल्णर्णा  प्रोत्स्णहन गनखे

विपद् ब्णट हुने 
नोक््णनीको क्विपूविणा 
सुवनवचिि हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय

८० कृवष ि्थ्ण पशु बीम्ण क्णयणारिमल्णर्णा विस््णि 
गिी प्रभ्णिक्णिी बन्णउने

वकस्णनहरुको 
उत््णनशीलि्ण िृखद्ध 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

८१ जीविकोप्णजणानक्ण आध्णि, सीप, औज्णि ि 
लग्णनील्णर्णा  विपद् ब्णट जोग्णउन योगद्णनम्ण 
आध्णरिि बीम्ण प्रर््णलील्णर्णा  विस््णि गनखे

जीविकोप्णजणानम्ण 
उप्णयहरुको बीम्ण 
म्णफणा ि उत््णनशीलि्ण 
िृखद्ध भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस 
मन्त्णलय, 
स््थ्णनीय िह
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८२ स्णिणाजवनक भिनहरु, विद््णलय, अस्पि्णल, 
स््णस्थ्य चौकी ि्थ्ण महत्वपूर्णा 
पूि्णणाध्णिहरुको विपद् जोखिम बीम्ण गनखे 
व्यिस््थ्ण गनखे 

स्णिणाजवनक 
भिनहरुको विपद् 
जोखिम बीम्ण 
प्रभ्णिक्णिी भएको 
हुनेछ

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
मन्त्णलय, 
स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

५.४  प्याथविकतया प्याप्त के्त्र ४:  प्भयािकयारी विपद् प्वतकयाय्य र पुनलया्यभ, पुनस्थया्यपनया तथया पुनवन्यिया्यणिया अ्झ रयाम्ो र 

बवलयोकया लयावग विपद् पूि्यतययारीको सुदृढीकरण 

यस प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त के्त्रले प्रभ्णिक्णिी प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग आिश्यक पूिणािय्णिी ि जोखिम नू्नीकिर् सवहिको पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण 

पुनल्णणाभल्णर्णा  समेट्दछ । विपद् प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग आिश्यक क्णयणाविवध, िोज उद््णि ि्थ्ण ि्णहि स्णमग्ीहरुको पय्णणाप्त पूिणािय्णिी, 

िोज उद््णि टोलीको क्मि्ण विक्णस, बहुप्रकोपम्ण आध्णरिि पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस ि समुद्णयको पहँुच, सञ्च्णिसंयन्त ि्थ्ण 

सूचन्ण संपे्रसर्को विवध, प्रर््णली ि म्णध्मको सुदृढीकिर्, समुद्णयम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण गविविवधहरुको 

प्रिधणान ि स्णमुद्णवयक क्मि्ण विक्णस जस््ण प्र्ण्थवमकि्ण प्र्णप्त क्णयणाहरु यसम्ण पदणाछन् ।

विपद् पचि्णिको प्रविक्णयणा, पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनणाम्णणार् ि्थ्ण पुनल्णणाभक्ण गविविवधहरुम्ण बहु-प्रकोप जोखिमल्णर्णा  ख्य्णल गिी बवलयो 

ि सबै प्रक्णिको जोखिमब्णट सुिवक्ि वनम्णणार्क्ण ल्णवग आिश्यक िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरुल्णर्णा  समेटेि वनम्अनुस्णि प्र्ण्थवमकि्ण 

प्र्णप्त क्णयणाहरु ि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।  

प्याथविकतया  प्याप्त कयाय्यहरु

• विपद् पूिणािय्णिीको सुदृढीकिर् 

• विपद् पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग बहु-प्रकोप पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको विक्णस 

• िोज ि्थ्ण उद््णि क्मि्ण अवभिृखद्ध

•  पुनल्णणाभ, पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनणाम्णणार्म्ण अझ ि्णम्ो ि बवलयो वनम्णणार् अिध्णिर््ण प्रिधणान 

• विपद् पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग सञ्च्णिसमन्वय ि्थ्ण सूचन्ण संपे्रसन प्रर््णलीको सुदृढीकिर्

• समुद्णयम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम नू्नीकिर्को प्रिधणान 

५.४.१ विपद् पूि्यतययारीको सुदृढीकरण

विपद् पूिणािय्णिीक्ण ल्णवग प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण संस््थ्णगि व्यिस््थ्ण ि्थ्ण क्मि्ण विक्णस गनणा आिश्यक छ । प्रदेश, वजल््ण ि 

स््थ्णनीय िहम्ण आपकि्णलीन क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्रहरुको स््थ्णपन्ण ि्थ्ण सुदृढीकिर्, आपकि्णलीन भण्ड्णिर् गृहहरुको स््थ्णपन्ण, 

िोज, उद््णि ि्थ्ण ि्णहि स्णमग्ीको पय्णणाप्त भण्ड्णिर् ि सबै िहम्ण पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण िजुणाम्ण गनुणापनखे हुन्छ । विपद् 

पूिणािय्णिीको सुदृढीकिर्को ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

८३ ि्णवट्रि य विपद् प्रविक्णयणा क्णयणाढ्ँणच्णको 
आध्णिम्ण प्र्णदेवशक विपद् प्रविक्णयणा 
क्णयणाढ्ँणच्ण (Regional Disaster 
Response Frame-work) िय्णि गनखे

प्रदेश िहम्ण विपद् 
प्रविक्णयणाको प्रकृय्ण 
िय भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सबै 
मन्त्णलयहरु, 
प्र्णदेवशक सुिक््ण 
वनक्णयहरु
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

८४ प्रदेश, वजल््ण ि सबै स््थ्णनीय िहम्ण 
आपकि्णलीन क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्र 
(Emergency Operations Centre) हरु 
स््थ्णपन्ण ि सुदृढीकिर् गनखे

आपकि्णलीन क्णयणा 
सञ्च्णलन केन्द्रहरु 
स््थ्णपन्ण ि सञ्च्णलन 
भएक्ण हुनेछन्

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण 
गृह मन्त्णलय

८५ प्रदेश, वजल््ण ि स््थ्णनीय िहक्ण 
आपकि्णलीन क्णयणा सञ्च्णलन केन्द्रहरुको 
क्मि्ण अवभिृखद्ध गिी विपद्को सूचन्ण 
िकि्णल प्र्णप्त हुने प्रबधि वमल्णउने

आपकि्णलीन क्णयणा 
सञ्च्णलन केन्द्रहरुको 
क्मि्ण िृखद्ध भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वजल््ण प्रस्णसन 
क्णय्णणालय, 
स््थ्णनीय िह 
गृह मन्त्णलय

८६ प्रदेश, वजल््ण ि स््थ्णनीय िहम्ण भण्ड्णिर् 
गृह स््थ्णपन्ण गिी आपकि्णलीन उद्ध्णि 
स्णमग्ी ि्थ्ण उपकिर्हरु ि ि्णद् ि्थ्ण गैि 
ि्णद् ि्णहि स्णमग्ीहरुको पय्णणाप्त भण्ड्णिर् 
गनखे

विपद्को समयम्ण 
ि्णहि स्णमग्ीको 
उपलब्धि्ण सुवनवचिि 
भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वजल््ण प्रस्णसन  
क्णय्णणालय, 
स््थ्णनीय िह 

८७ विपद् ि्थ्ण आपकि्णलीन अिस््थ्णम्ण प्रयोग 
गनखे गिी स््थ्णनीय स्िम्ण समुद्णय समेिको 
योगद्णन ि व्यिस््थ्णपनम्ण  ि्णद््णन्नको 
“जनभक्णिी” स््थ्णपन्ण गिी सञ्च्णलन गनखे 

आपकि्णलीन 
अिस््थ्णम्ण स््थ्णनीय 
स्िमै ि्णद््णन्न 
उपलब्ध भएको हुनेछ 

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

८८ स््थ्णनीय िहक्ण भण्ड्णिर् गृहहरुम्ण मवहल्ण, 
सुकेििी, ब्णलब्णवलक्ण, िृद्धिृद्ध्ण, अप्ंणगि्ण 
भएक्ण ि्थ्ण विि्णमीक्ण विशेष आिश्यकि्ण 
पूि्ण हुने गिी ि्णद््णन्न, औषवध, सिसफ्णर्क्ण 
स्णमग्ी ि्थ्ण उपकिर्हरु पय्णणाप्त म्णत्र्णम्ण 
भण्ड्णिर् गनखे

आपकि्णलीन समयम्ण 
सङ्कट्णसन्न समूहको 
विशेष आिश्यकि्ण 
सम्ोधन भएको 
हुनेछ

वनिन्ति ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

वजल््ण प्रस्णसन  
क्णय्णणालय 
स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

८९ प्रते्यक स्णिणाजवनक, सिक्णिी ि व्य्णिस्णवयक 
भिनम्ण आपकि्णलीन वनक्णसी म्णगणा 
(Evacuation Route) ि आपकि्णलीन भेल्ण 
हुने स््थ्णन  (Assembly Point) छुट््णर्णा 
विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्ण 
िय्णि गनखे

स्णिणाजवनक 
भिनहरुम्ण विपद् 
प्रविक्णयणाको ल्णवग 
पूिणािय्णिी भएको 
हुनेछ 

वनिन्ति सम्खधिि क्णय्णणालय, 
व्य्णिस्णवयक प्रविष्ठ्णनहरु

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

९० प्रदेश ि्थ्ण सबै वजल््ण ि स््थ्णनीय िहले 
स््णस्थ्य संकट एिम् विपद् पूिणािय्णिी ि्थ्ण 
प्रविक्णयणा योजन्ण िजुणाम्ण एिम् अद््णिवधक 
गिी क्णय्णणान्वयन गनखे

सबै िहको विपद् 
पूिणािय्णिी योजन्ण 
िय्णि भएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय 

वजल््ण प्रस्णसन  
क्णय्णणालय, 
स््थ्णनीय िह

९१ मह्णम्णिीजन् स््णस्थ्य संकटको समयम्ण 
स्णिणाजवनक सेि्ण सञ्च्णलन सम्खधि प्रोटोकल 
िय्णि गनखे

मह्णम्णिीको समयम्ण 
पवन स्णिणाजवनक सेि्ण 
सञ्च्णलन भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस  मन्त्णलय ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

९२ मह्णम्णिी ि्थ्ण स््णस्थ्य संकटको समयम्ण 
जनस््णस्थ्य सेि्ण  (पोषर्, िोप, सुिवक्ि 
म्णिृत्व, ब्णल स््णस्थ्य, परिि्णि वनयोजन) 
उपलब्ध गि्णउने क्णयणाविवध िय्णि गनखे

मह्णम्णिीको समयम्ण 
पवन जनस््णस्थ्य सेि्ण 
सञ्च्णलन भएको 
हुनेछ

अल्क्णलीन स्णम्णवजक विक्णस  मन्त्णलय ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

९३ आपकि्णलीन प्रयोजनक्ण ल्णवग दुगणाम 
के्त्रक्ण िड्णहरुम्ण हेवलप््णडको वनम्णणार् 
एिम् व्यिस््थ्णपन गनखे 

आपकि्णलीन िोज 
उद््णि प्रभ्णिक्णिी 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

९४ प्रदेश, वजल््ण ि स््थ्णनीय िहम्ण 
आपकि्णलीन सह्णयि्ण स््थल (HAS) स््थ्णपन्ण 
गनखे ि्थ्ण आपकि्णलीन प्रयोजनक्ण ल्णवग  
िुल््ण के्त्रको पवहच्णन ि्थ्ण नक््ंणकन गिी 
संिक्र् गनखे  

आपकि्णलीन 
प्रविक्णयणा व्यिखस््थि 
भएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वजल््ण प्रस्णसन  
क्णय्णणालय, 
स््थ्णनीय िह

९५ स््थ्णनीय ि्थ्ण समुद्णय िहको विपद् 
पूिणािय्णिी ि्थ्ण प्रविक्णयणा योजन्णको अंगको 
रुपम्ण प्रते्यक घि परिि्णिको प्णरिि्णरिक 
विपद् सुिक््ण योजन्ण िय्णि गिी क्णय्णणान्वयन 
गनखे

विपद् पूिणािय्णिी 
प्णरिि्णरिक िहसम्म 
भएको हुनेछ 

वनिन्ति ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय
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५.४.२ विपद् पूि्यतययारीकया लयावग बहु-प्कोप पूि्यसूचनया प्णयालीको विकयास

बहु-प्रकोप जोखिम आँकलन ि पूि्णणानुम्णन पद्धविको सुदृढीकिर् गिी पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीसँग जोडेि यसको विक्णस ि विस््णि 

गनणा आिश्यक छ । विपद् पूिणा सूचन्णम्ण जोखिमम्ण िहेक्ण समुद्णय ि समूहसम्मको पहँुच स््थ्णवपि गनुणा पदणाछ । प्रभ्णिक्णिी 

प्रविक्णयणाक्ण ल्णवग क्णयणा सञ्च्णलन प्रवरिय्ण ि विवध िजुणाम्ण गनुणा पदणाछ । यसक्ण ल्णवग देह्णय बमोवजमक्ण िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु 

वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

९६ प्रदेशक्ण प्रमुि नदीहरु कर््णणाली, भेिी, 
बबर्णा ि िीनक्ण मुख्य सह्णयक नदीहरुम्ण 
पूिणासूचन्ण प्रर््णलीको स््थ्णपन्ण ि्थ्ण 
सुदृढीकिर् गिी मौसम ि जलम्णपन सञ्च्णि 
सञ्च्णल व्यिस््थ्णपन गनखे

प्रमुि नदी बेसीनम्ण 
पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको 
विक्णस भएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

जल ि्थ्ण मौसम 
विज््णन विभ्णग

९७ प्रमुि प्रकोपहरुको िथ््णङ्क विष्लेषर् ि 
पूि्णणानुम्णन गिी प्रकोप क्यलेण्डिको 
आध्णिम्ण पूिणा सूचन्णमूलक सने्शहरुको 
उत््णदन ि्थ्ण प्रस्णिर् गनखे

पूिणा सूचन्णमूलक 
सने्शहरु उत््णदन ि 
प्रस्णिर् भएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

जल ि्थ्ण मौसम 
विज््णन विभ्णग, 
स््थ्णनीय 
सञ्च्णिसंस््थ्णहरु

९८ स््थ्णनीय ज््णन, सीप, अनुभि ि पिम्पि्णगि 
ि्णम््ण अभ््णसल्णर्णा विपद् पूिणा सूचन्णको 
रुपम्ण सदुपयोग गनखे

पूिणा सूचन्णम्ण 
पिंपि्णगि ज््णन ि 
अनुभिल्णर्णा 
समेवटएको हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

ग्णउँप्णवलक्ण 
नगिप्णवलक्ण

९९ जल ि्थ्ण मौसम म्णपन केन्द्र, स््थ्णनीय 
सञ्च्णिम्णध्म ि स््थ्णनीय विपद् व्यिस््थ्णपन 
सवमविको समन्वयम्ण विपद् पूिणासूचन्ण 
जोखिमम्ण िहेक्ण समुद्णयसम्म पुगे् संिचन्ण 
ि विवध िय्णि गनखे

सङ्कट्णसन्न 
समुद्णयको पूिणा 
सूचन्णम्ण पहँुच 
भएको हुनेछ 

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

जल ि्थ्ण मौसम 
विज््णन विभ्णग, 
ि्णवट्रि य विपद् 
व्यिस््थ्णपन 
प्र्णवधकिर्

१०० जल ि्थ्ण मौसम म्णपन केन्द्र ि स््थ्णनीय 
विपद् ि्थ्ण जलि्णयु सूचन्ण केन्द्रको 
समन्वयम्ण मौसम पूि्णणानुम्णन सम्धिी 
सूचन्ण वकस्णन, पयणाटक, पदय्णत्री ि्थ्ण 
जवडिुटी संकलक सम्म िकि्णल पुगे् संयन्त 
ि विवध िय्णि गनखे 

मौसम सम्धिी पूिणा 
सूचन्णम्ण सबैको 
पहँुच हुनेछ 

मध्क्णलीन अन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

जल ि्थ्ण मौसम 
विज््णन विभ्णग 
ि्णवट्रि य विपद् 
व्यिस््थ्णपन 
प्र्णवधकिर् 
स््थ्णनीय िह

१०१ प्रदेश एिम् स््थ्णनीय िहक्ण सबै स्णिणाजवनक 
भिनहरु, वशक्र् संस््थ्णहरु, अस्पि्णलहरु 
ि्थ्ण व्य्णिस्णवयक भिनहरुम्ण “मिोक 
वडटेक्ि” ि आगल्णगी वनयन्तर्क्ण 
उपकिर् जड्णन गनखे

आगल्णगीको 
पूिणासूचन्णले क्वि कम 
भएको हुनेछ

वनिन्ति सम्खधिि क्णय्णणालय आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय 
स््थ्णनीय िह

१०२ सूिणासूचन्ण प्रर््णलील्णर्णा  विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपन सम्धिी ि्णवलम ि्थ्ण शैवक्क 
क्णयणारिमको प्णठ्यरिमम्ण सम्णिेश गनखे

पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीक्ण 
ब्णिेम्ण अध्यन 
अध््णपन भएको 
हुनेछ

वनिन्ति स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

१०३ पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीम्ण मवहल्ण, ब्णलब्णवलक्ण, 
िृद्धिृद्ध्ण, अप्ंणगि्ण भएक्ण व्यखक्त  ि्थ्ण 
सङ्कट्णसन्न समुद्णयको पहँुच, प्रविवनवधत्व ि 
सहभ्णवगि्ण सुवनवचिि गनखे

पूिणा सूचन्ण प्रर््णली 
सम्णिेशी भएको 
हुनेछ

वनिन्ति स्णम्णवजक विक्णस मन्त्णलय आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

५.४.३ िोज तथया उधियारको क्ितया विकयास

िोज उद््णि क्णयणा सुिक््ण वनक्णयको प्र्ण्थवमक वजमे्मि्णिी हो । प्रभ्णिक्णिी िोज उद््णिको ल्णवग िीनिटै सुिक््ण वनक्णयको क्मि्ण 

विक्णस ि्थ्ण सममन्वय्णत्क परिच्णलनको विवध ि प्रवरिय्ण िय गनुणा पदणाछ । सबै ठ्णउँम्ण विपद्को समयम्ण िकि्णल सुिक््णकमवी 

पुग् सभिि हँुदैन । यस्थणा समुद्णय िहम्ण स्यंसेिकहरुको प्र्थम उद्ध्णिक टोली िय्णि गिी क्मि्ण विक्णस गनुणा पदणाछ । यसैगिी 

सबै स््थ्णनीय िहम्ण आिश्यक िोज उद्ध्णि स्णमग्ीको प्रबधि गनुणापनखे हुन्छ । यसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु 

वनध्णणािर् गरिएको छ । 
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

१०४ सुिक््ण वनक्णयहरु; नेप्णल प्रहिी, सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेप्णली सेन्णक्ण प्रदेश ि वजल््ण 
खस््थि र्क्णर्हरुम्ण िोज ि्थ्ण उद्ध्णि टोली 
स््थ्णपन्ण गिी आिश्यक उपकिर् ि्थ्ण 
जनशखक्तको व्यिस््थ्ण गनखे

सुिक््ण वनक्णय िोज 
उद्ध्णिक्ण ल्णवग 
िय्णिी अिस््थ्णम्ण 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

नेप्णल प्रहिी, 
सशस्त्र प्रहिी 
बल, नेप्णली सेन्ण

१०५ स््थ्णनीय िहम्ण समुद्णयम्ण आध्णरिि िोज 
ि्थ्ण उद्ध्णि टोली स््थ्णपन्ण गिी क्मि्ण 
विक्णस गनखे

स््थ्णनीय िहम्ण िोज 
ि उद्ध्णि टोली गठन 
भएको हुनेछ

अल्क्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण नगिप्णवलक्ण वजल््ण प्रस्णसन 
क्णय्णणालय

१०६ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन क्णयणाल्णर्णा  
सहजीकिर् ि्थ्ण सहयोग गनणा प्रते्यक 
वजल््णम्ण विपद् व्यिस््थ्णपन ि्थ्ण म्णनिीय 
सह्णयि्णक्ण ल्णवग क्णम गरििहेक्ण 
व्यखक्तल्णर्णा स्यंसेिी विपद् दुि/ सहजकि्णणा 
को परिच्णलन गनखे

विपद् व्यिस््थ्णपनको 
क्णमम्ण सहजीकिर् 
भएको हुनेछ 

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

वजल््ण प्रस्णसन 
क्णय्णणालय

१०७ आगल्णगी वनयन्तर्क्ण ल्णवग सबै िहक्ण 
िोज ि्थ्ण उद्ध्णि टोलीको स्ोि स्णधन ि 
ि्णवलम म्णफणा ि क्मि्ण अवभिृखद्ध गनखे

उद्ध्णि टोलीको 
आगल्णगी वनयन्तर् 
क्मि्ण िृखद्ध भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

नेप्णल प्रहिी, 
सशस्त्र प्रहिी 
बल, नेप्णली सेन्ण

१०८ प्रदेश ि स््थ्णनीय सबै िहम्ण प्रमुि 
प्रकोपहरुको ल्णवग परिदृष्यम्ण आध्णरिि 
कृविम घटन्ण अभ््णस ि्णवषणाक रुपम्ण 
वनयवमि सञ्च्णलन गनखे

प्रविक्णयणा ि्थ्ण 
पूिणािय्णिी प्रभ्णिक्णिी 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सुिक््ण वनक्णय 
नेप्णल िेडरिस

१०९ िोज, उद्ध्णि ि प्रविक्णयणाको रिमम्ण मवहल्ण, 
ब्णलब्णवलक्ण, बृद्धबृद्ध्ण ि्थ्ण अप्ंणगि्ण 
भएक्ण व्यखक्तहरुको सुिक््ण, संिक्र् ि 
फिक आिश्यकि्णको ल्णवग विशेष 
व्यिस््थ्ण गनखे

आपकि्णलीन 
अिस््थ्णम्ण जोखिमम्ण 
िहेको समूहको 
संिक्र् भएको हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

५.४.४ पुनलया्यभ, पुनस्थया्यपनया र पुनवन्यिया्यणिया अ्झ रयाम्ो र बवलयो वनिया्यण अिधयारणया प्िध्यन

कर््णणाली प्रदेश बहु-प्रकोपको उच्च जोखिमम्ण िहेकोले विपद् जोखिम नू्नीकिर्क्ण उप्णयहरु अिलम्न गद्णणा बहु-प्रकोप 

जोखिमको ख्य्णल गनुणा पदणाछ । विपद् पचि्णिको पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण पुनः वनम्णणार्ल्णर्णा  अझ ि्णम्ो बवलयो ि सुिवक्ि वनम्णणार्को अिसिको 

रुपम्ण वलएि बहु-प्रकोप जोखिमब्णट सुिवक्ि हुने गिी पुनवनणाम्णणार् सुवनवचिि गनणाक्ण ल्णवग आिश्यक नीविगि ि क्णयणारिमगि 

प्रबधि गनुणा पदणाछ । विपद् पचि्णिको पुनस््थ्णपन्ण ि्थ्ण पुनः वनम्णणार्ल्णर्णा  अझ ि्णम्ो बवलयो ि सुिवक्ि बन्णउन देह्णय बमोवजमक्ण 

िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ ।

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

११० विपद् पवछको पुनल्णणाभ, पुनस््थ्णणापन्ण ि 
पुनवनणाम्णणार्म्ण सभि्णविि बहुप्रकोप 
जोखिमब्णट सुिवक्ि ि बवलयो वनम्णणार्क्ण 
ल्णवग म्णगणादशणान िय्णि गनखे 

अझ ि्णम्ो ि बवलयो 
वनम्णणार्क्ण ल्णवग 
वनदखे शवशक्ण िय्णि 
भएको हुनेछ

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

सबै मन्त्णलयहरु

१११ पुनस््थ्णणापन्ण ि पुनवनणाम्णणार्म्ण स््थ्णनीय स्ोि, 
स्णधन, श्म, प्रविवध, ज््णन ि्थ्ण सीपको 
विक्णस ि उपयोग गनखे  

पुनवनणाम्णणार् क्णयणा 
वमिव्ययी ि वदगो 
हुनेछ

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

सबै मन्त्णलयहरु

११२ अझ बवलयो ि्णम्ो ि सुिवक्ि पुनवनणाम्णणार्क्ण 
ल्णवग प्र्णविवधक जनशखक्त, वनम्णणार्कमवी, 
डकमवी, वसकमवी, ि आपूविणाकि्णणाको ि्णवलम 
ि चेिन्णमूलक क्णयणारिम म्णफणा ि क्मि्ण 
अवभिृखद्ध गनखे 

बवलयो पुनवनणाम्णणार्क्ण 
ल्णवग जनशखक्त 
विक्णस भएको हुनेछ

मध्क्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

११३ जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग योजन्ण 
ि्थ्ण बहु-प्रकोप जोखिम लेि्णजोि्णको 
आध्णिम्ण विपद् ब्णट विस््थ्णवपि ि्थ्ण 
विपद्को उच्च जोखिमयुक्त के्त्रम्ण 
बसोब्णस गरििहेको समुद्णयल्णर्णा  कम 
जोखिमयुक्त के्त्रम्ण स््थ्णन्णन्तिर् गनखे

उच्च जोखिम युक्त 
के्त्रक्ण समुद्णय 
विपद् ब्णट सुिवक्ि 
भएक्ण हुनेछन्

दीघणाक्णलीन भूवम व्यिस््थ्ण कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी मन्त्णलय

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

११४ विपद् पचि्णिको पुनवनणाम्णणार् ि्थ्ण 
जोखिमयुक्त बस्ी स्णद्णणा भौविक 
पूि्णणाध्णिहरुको योजन्ण सवहि एवककृि ि 
सुिवक्ि बस्ी विक्णस गनखे

योजन्णबद्ध ि सुिवक्ि 
बस्ीको विक्णस 
हुनेछ

दीघणाक्णलीन भौविक पूि्णणाध्णि विक्णस 
मन्त्णलय

भूवम व्यिस््थ्ण 
कृवष ि्थ्ण 
सहक्णिी 
मन्त्णलय

११५ सुिवक्ि भिन वनम्णणार्, प्रबलीकिर् ि ममणाि 
सभि्णिक्ण ब्णिेम्ण सूचन्ण वशक््ण ि्थ्ण सञ्च्णि 
स्णमग्ीको विक्णस गिी प्रस्णि गनखे 

सुिवक्ि वनम्णणार् 
सम्धिी चेिन्ण 
विक्णस हुनेछ

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

भौविक पूि्णणाध्णि 
विक्णस मन्त्णलय 
स््थ्णनीय िह

५.४.५ विपद् पूि्यतययारीकया लयावग सञ्यार सिन्वय तथया सूचनया संपे्सन प्णयालीको सुदृढीकरण

आम सञ्च्णि ि सूचन्ण प्रविवधको विक्णसल्णर्णा  विपद् पूिणासूचन्ण, पूिणािय्णिी ि प्रविक्णयणाम्ण व्यिखस््थि रुपम्ण प्रयोग गनखे संयन्त ि 

विवधको विक्णस गिी विवभन्न म्णध्महरु म्णफणा ि विपद् सूचन्णम्ण जोखिमम्ण िहेक्ण समुद्णयको पहँुच बढ्णउन आिश्यक छ । 

जसक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 

क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

११६ प्रते्यक िड्णम्ण विपद् ि्थ्ण जलि्णयु सूचन्ण 
केन्द्र स््थ्णपन्ण गिी सञ्च्णलन गनखे

विपद् ि्थ्ण जलि्णयु 
जोखिमब्णिे समुद्णय 
सुसुवचि भएको 
हुनेछन्

मध्क्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण नगिप्णवलक्ण आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

११७ आमसञ्च्णि, स््थ्णनीय ि आधुवनक सूचन्ण 
प्रविवधल्णर्णा  विपद् जोखिम सचेिन्ण 
अवभिृखद्ध ि पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीसँग 
व्यिखस््थि रुपले जोड्न संस््थ्णगि नीविगि 
ि क्णयणारिम िहको स्णझेद्णिीको विक्णस गनखे

विपद् जोखिम 
ज्णनक्णिी ि पूिणा 
सूचन्णम्ण आधुवनक 
प्रविवधको प्रयोग 
भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

सञ्च्णिि्थ्ण सूचन्ण 
प्रविवध संस््थ्ण

११८ प्रदेश ि स््थ्णनीय िहम्ण केन्द्रीय िहसँग 
समन्वय हुने गिी विपद् जोखिम नू्नीकिर् 
िेब पोटणाल सञ्च्णलन गनखे

विपद् सूचन्ण 
व्यिखस््थि भएको 
हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

गृह मन्त्णलय 
स््थ्णनीय िह

११९ विपद् पचि्णिको आिश्यकि्णको 
लेि्णजोि्णको ल्णवग आधुवनक सूचन्ण 
प्रविवधको उपयोग गिेि दु्ि आँकलन 
प्रर््णली विक्णस गनखे

विपद् क्विको 
ज्णनक्णिी िुरुन्त 
उपलब्ध हुनेछ

मध्क्णलीन आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

गृह मन्त्णलय 
स््थ्णनीय िह

१२० सङ्कट्णसन्न समूह ि्थ्ण फिक क्मि्ण भएक्ण, 
दृवट्वबवहन, बवहि्ण ि्थ्ण वनि्णक्िको ल्णवग 
विशेष प्रक्णिक्ण सञ्च्णिि्थ्ण प्रस्णि स्णमग्ी, 
विवध ि म्णध्मको प्रयोग गनखे

विपद् सूचन्णम्ण 
सम्णिेसी ि सबैको 
पहँुचम्ण िृखद्ध भएको 
हुनेछ

वनिन्ति आन्तरिक म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

स्णम्णवजक 
विक्णस मन्त्णलय

५.४.६ सिुदयायिया आधयाररत विपद् जोखिि नू्नीकरणको प्िध्यन

विपद्को समयम्ण प्र्णिखभिक उद्ध्णिकि्णणा समुद्णय नै हो । यसक्णिर् समुद्णयम्ण स्यंसेिीहरुको समूह वनम्णणार् गिी प्र्थम उद्ध्णिक 

िय्णि गनुणा पदणाछ । समुद्णयम्ण आध्णरिि संस््थ्णहरुल्णर्णा  विपद् जोखिमको अिस््थ्ण आँकलन ि्थ्ण स््थ्णनीय जोखिम नू्नीकिर् 

योजन्ण वनम्णणार्म्ण सहभ्णवग गि्णर्णा  विपद् सम्धिी ज््णन ि सूचन्ण संि्णहकको रुपम्ण विक्णस गनुणा पदणाछ । स्णमुद्णवयक संस््थ्णहरुको 

स््थ्णपन्ण, विक्णस, विस््णि ि सञ््णलीकिर्ले समुद्णयको क्मि्ण अवभिृखद्ध हुन्छ । समुद्णयम्ण आध्णरिि विपद् जोखिम 

नू्नीकिर्ल्णर्णा  प्रिधणान गनणाक्ण ल्णवग वनम््णनुस्णि िर्नीविक वरिय्णकल्णपहरु वनध्णणािर् गरिएको छ । 
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क्र.सं रणनीवतक वक्रययाकलयाप अपेवक्त पररणयाि सिययािवध वजमे्मियार वनकयाय सहयोगी वनकयाय

१२१ विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण 
व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग समुद्णयम्ण आध्णरिि 
संस््थ्णहरुको स््थ्णपन्ण, विक्णस ि 
सञ््णवलकिर् गनखे

स््थ्णनीय स्िम्ण विपद् 
जोखिम नू्नीकिर्म्ण 
सहयोग पुगे्छ

मध्क्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

१२२ स््थ्णनीय िहम्ण प्रमुि प्रकोपक्ण ल्णवग 
समुद्णयम्ण आध्णरिि पूिणा सूचन्ण प्रर््णलीको 
विक्णस गनखे

विपद् ब्णट हुनसके् 
क्वि कम गनणा 
सहयोग पुगेको हुनेछ

दीघणाक्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

आन्तरिक 
म्णवमल्ण ि्थ्ण 
क्णनून मन्त्णलय

१२३ समुद्णयम्ण अिक्णश प्र्णप्त सुिक््णकमवी, 
ि्णवलम प्र्णप्त व्यखक्त, ि र्चु्क 
स्यंसेिकहरुको प्र्थम उद्ध्णिक (First 
Responder) टोली िय्णि गिी क्मि्ण 
विक्णस गनखे

समुद्णयम्ण ि्णवलम 
प्र्णप्त प्र्थम उद्ध्णिक 
उपलब्ध भएक्ण 
हुनेछन्

दीघणाक्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

नेप्णल िेडरिस 
सोस्णर्टी 
स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु

१२४ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनक्ण क्णमम्ण 
समुद्णयम्ण आध्णरिि संस््थ्णहरु, स््थ्णनीय गैि 
सिक्णिी संस््थ्णहरु, स््थ्णयी प्रकृविक्ण 
उपभोक्त्ण सवमविहरु ि न्णगरिक 
संस््थ्णहरुबीच सहक्णयणाको ल्णवग संयन्त 
िय्णि गनखे

विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपनम्ण सबै 
स््थ्णनीय 
सिोक्णिि्णल्णहरुको 
सहभ्णवगि्ण भएको 
हुनेछ

दीघणाक्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

नेप्णल िेडरिस 
सोस्णर्टी 
स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु

१२५ विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपनक्ण ल्णवग 
समुद्णयम्ण आध्णरिि संस््थ्णहरुक्ण क्णयणारिम 
ि नीवि वनम्णणार्म्ण मवहल्ण, ब्णलब्णवलक्ण, 
बृद्धबृद्ध्ण, अप्णङ्ि्ण भएक्ण ि सङ्कट्णसन्न 
समुद्णयको पहँुच प्रविवनवधत्व ि प्रभ्णिक्णिी 
सहभ्णवगि्ण सुवनवचिि गनखे

समुद्णयम्ण आध्णरिि 
विपद् जोखिम 
व्यिस््थ्णपन सम्णिेसी 
भएको हुनेछ

दीघणाक्णलीन ग्णउँप्णवलक्ण, 
नगिप्णवलक्ण

नेप्णल िेडरिस 
सोस्णर्टी 
स्णझेद्णि 
संस््थ्णहरु
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अध्याय छ : रणनीवतक कयाय्ययोजनया कयायया्यन्वयनकया लयावग वित्ीय व्यिस्थया 
यस िर्नीविक क्णयणायोजन्णको प्रभ्णिकिी ि्थ्ण दक्ि्णपूर्णा क्णय्णणान्वयनक्ण ल्णवग आिश्यक आव्थणाक स्ोिको व्यिस््थ्ण वनम् प्रक्णिले 

गरिनेछ :

 १. औपच्णरिक स्ोि ब्ँणडफ्ँणड प्रवरिय्णको रिमम्ण सङ्घीय सिक्णिब्णट अपेवक्ि बजेट 

  क) विषयगि मन्त्णलय ि्ण विभ्णगहरुको वनयवमि बजेट 

  ि) विषयगि मन्त्णलय ि्ण विभ्णगहरुम्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन आयोजन्णहरु ि्ण  

   क्णयणारिमको ल्णवग विवनयोवजि बजेट 

  ग) विपद्क्ण प्रमुि घटन्णपवछ पुनल्णणाभ ि पुन्णणावनम्णणार्क्ण ल्णवग हिेक विभ्णगब्णट प्र्णप्त हुने बजेट

  घ) विपद्क्ण प्रमुि घटन्णपवछ अन् आयोजन्णको बजेटब्णट िकम्णन्ति भएि आउने बजेट 

 २. प्रदेश सिक्णिको ब्णवषणाक बजेट 

 ३. प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन कोष

 ४. प्रदेश अन्तगणािक्ण विषयगि मन्त्णलय ि के्त्रहरुको बजेट ि्थ्ण क्णयणारिम

 ५. स््थ्णनीय िहहरुको बजेट ि्थ्ण क्णयणारिम

 ६. ि्णवट्रि य ि्थ्ण अन्ति्णणाखस्रि य विक्णस स्णझेद्णि वनक्णय ि्थ्ण संस््थ्णहरुब्णट संच्णलन हुने आयोजन्ण ि्थ्ण   

  क्णयणारिमब्णट प्र्णप्त सहयोग 

 ७. वनवज के्त्र व्य्णिस्णवयक स्णम्णवजक उत्तिद्णवयत्व (Coorporate Social Responsibility)  म्णफणा ि छुट््णउने  

  बजेट ि्थ्ण सहक्णयणाम्ण अन् स्ोिको पवहच्णन गरि क्णयणारिमहरुब्णट हुन आउने सहयोग 

 ८. वनवज संस््थ्णहरु, उद्ोग ि्णवर्ज् मह्णसङ्घ, सहक्णिी, बैक, वित्तीय संस््थ्ण ि्थ्ण बीम्ण कम्पनीहरुको लग्णनी

 ९. प्रमुि विपद्को घटन्ण अ्थ्णणाि् आपकि्णलीन अिस््थ्णम्ण अन्ति प्रदेश स्ोि व्यिस््थ्णपन गनणा सवकने ।
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अध्याय सयात : नीवत तथया रणनीवतक कयाय्ययोजनयाको कयायया्यन्वयन, 
अनुगिन, सिीक्या र संिोधन 

७.१  नीवत तथया रणनीवतक कयाय्ययोजनयाको कयायया्यन्वयन

 १. विपद् जोखिम नू्नीकिर् प्र्णदेवशक नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्णको क्णय्णणान्वयनक्ण ल्णवग विपद्   

  जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन ऐन, २०७४, वनयम्णिली २०७६, प्रदेश विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण  

  व्यिस््थ्णपन वनयम्णिली २०७६, ि यसै िर्नीविक क्णयणायोजन्णम्ण व्यिस््थ्ण भए बमोवजमको आिश्यक   

  संस््थ्णगि संिचन्ण िय्णि गरिनेछ । 

 २. प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय सिक्णिको आिवधक ि ि्णवषणाक योजन्ण ि्थ्ण क्णयणारिम िजुणाम्ण एिम् क्णय्णणान्वयनम्ण यस  

  नीवि ि िर्नीविक क्णयणायोजन्णल्णर्णा  म्णगणादशणाकको रुपम्ण वलर्नेछ ।

 ३. विषयगि मन्त्णलयहरु, स्णिणाजवनक वनक्णयहरु, विक्णस स्णझेद्णि ि्थ्ण वनजी के्त्रको क्णयणारिम िजुणाम्ण एिम्  

  क्णय्णणान्वयनम्ण यस िर्नीविक क्णयणायोजन्णल्णर्णा  म्णगणादशणानको रुपम्ण वलर्नेछ ।

 ४. यस नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्णको क्णय्णणान्वयनको ल्णवग प्रदेश ि्थ्ण स््थ्णनीय िहम्ण आिश्यक बजेट  

  विवनयोजन गिी क्णयणारिम सञ्च्णलन गरिनेछ ।

 ५. विक्णस स्णझेद्णिहरु (खद्धपक्ीय, बहुपक्ीय, संयुक्त ि्णट्रि संघ अन्तगणािक्ण वनक्णयहरु ि िेडरिस अवभय्णन) ब्णट  

  प्र्णप्त हुने सह्णयि्णल्णर्णा  यस िर्नीविक क्णयणायोजन्णको क्णय्णणान्वयनको ल्णवग परिच्णलन गरिनेछ । 

 ६. वनजी ि्थ्ण व्य्णिस्णवयक के्त्रको व्यिस्णवयक स्णम्णवजक उत्तिद्णवयत्व ि अन् पहल म्णफणा ि वनजी के्त्रको   

  सहभ्णवगि्ण ि लग्णनी परिच्णलन गरिनेछ ।  

७.२  अनुगिन, िूल्याङ्कन तथया प्वतिेदन

 १. प्रदेश विपद् व्यिस््थ्णपन परिषद्ले यस नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्णको क्णय्णणान्वयनको अनुगमन ि्थ्ण  

  मूल््णङ्कन गनखेछ ।

 २. यस िर्नीविक क्णयणायोजन्णको प्रगविको अनुगमनको ल्णवग अनुगमन ढ्ँणच्ण िय्णि गिी विपद् व्यिस््थ्णपन  

  सूचन्ण प्रर््णलीम्ण अद््णिवधक गरिनेछ ि आिवधक समीक््ण गिी प्रगविको मूल््णङ्कन गरिनेछ ।

 ३. प्रदेश िहम्ण भएक्ण विपद् जोखिम नू्नीकिर् ि्थ्ण व्यिस््थ्णपन सम्धिी समू्पर्णा विििर् ि्णवषणाक रुपम्ण   

  अद््णिवधक गिी प्रदेश विपद् प्रवििेदन प्रक्णशन गरिनेछ ।

७.३  सिीक्या तथया पुनरयािलोकन

यस नीवि ि्थ्ण िर्नीविक योजन्णको प्रते्यक दुर्णा  िषणाम्ण आिवधक समीक््ण, प्ँणच िषणाम्ण मध्क्णलीन समीक््ण ि अन्त्यम्ण अखन्तम 

समीक््ण गरिनेछ भने यस नीवि ि्थ्ण िर्नीविक क्णयणायोजन्णल्णर्णा  आिश्यकि्ण अनुस्णि पुनि्णिलोकन ि्थ्ण संशोधन गनणा 

सवकनेछ । 
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अनुसुची १: िब्यािली 
• अत्य्णिश्यक सुविध्णहरु (Critical Facilities) – स्णम्णन् ि्थ्ण आपकि्णलीन दुिै अिस््थ्णम्ण जीिन सञ्च्णलनक्ण ल्णवग नभर्णा 

नहुने आध्णिभूि संिचन्ण, सुविध्ण ि्थ्ण पद्धवि । जस अन्तगणाि सडक, य्णि्णय्णि प्रर््णली, विम्णनस््थल, विद्ि आपूविणा, ि्णनेप्णनी, 

स््णस्थ्य सेि्ण, सञ्च्णिसुविध्ण, ब्णरुर्यन्त, प्रहिी आवद पदणाछन् । 

• अनुकुलन (Adaptation) – जलि्णयु परिििणान ि्ण त्यसको प्रत्यक् प्रभ्णिक्ण क्णिर् उत्न्न परिखस््थविसँग हुने सम्णयोजन । 

यस्ो सम्णयोजनले ह्णनी नोक््णनी कम गनणा ि प्र्णप्त अिसिहरुल्णर्णा  आफ्नो वहिम्ण प्रयोग गनणा मद्धि पु�य्णउँछ । 

• अल्ीकिर् (Mitigation) – प्रकोप ि्थ्ण ित्जन् विपद्को प्रविकूल असिल्णर्णा  कम गनखे ि्ण वसवमि िुल््णउने क्णयणाविवध ि्ण 

उप्णय । 

• आपकि्णलीन सेि्णहरु (Emergency Services) – आपकि्णलीन अिस््थ्णम्ण जनधनको सुिक््ण ि्थ्ण सेि्ण प्रद्णन गनखे विषेश 

वजमे्मि्णिी एिम् उदे्श्यक्ण स्ण्थ सकृय ि परिच्णवलि विवशट् वनक्णय ि्ण संस््थ्णहरुको समूह ।

• उत््णनशीलि्ण (Resilience) – प्रकोप समु्मिि्णम्ण िहेक्ण प्रर््णली समुद्णय ि्ण सम्णजम्ण अन्तवनणावहि क्मि्ण जसले प्रकोपक्ण 

असिहरुल्णर्णा  समयम्ण नै प्रभ्णिक्णिी ढंगले प्रवििोध ि्ण सम्णयोजन गनुणाक्ण स्ण्ैथ पूि्णणािस््थ्णम्ण फकणा न स्णम्थणा गि्णउँछ । यस 

अन्तगणाि आध्णिभूि संिचन्ण ि्ण सेि्ण प्रर््णलीको संिक्र् एिं पुनस््थ्णणापन्ण लग्णयि पदणाछन् । 

• जल ि्थ्ण मौसम सम्द्ध प्रकोप (Hydrometerological Hazard) –  पृथ्ीको ि्णयुमण्डलीय ि्ण जलीय प्रवरिय्ण ि्ण 

परिघटन्णक्ण क्णिर् उत्न्न हुने प्रकोप।

• जलि्णयु परिििणान (Climate Change) – जलि्णयुको अिस््थ्णम्ण दशकौ ंि्ण सोभन््ण ल्णमो अिवधसम्म क्णयम हुने ि्ण भैिहने 

परिििणान जसको क्णिर् विश्वव्य्णपी ि्णयुमण्डलको ढ्ँणच्णम्ण बदल्णि आउँछ । यस्ो बदल्णि िुलन्णत्क समय्णिवधम्ण 

जलि्णयुम्ण देखिने स्भ्णविक परिििणानभन््ण वभन्न हुने गदणाछ ।

• जोखिम सुसुवचि विक्णस (Risk Inform Development) – कुनै पवन विक्णस वनम्णणार् योजन्णको क्णय्णणान्वयन गद्णणा त्यसब्णट 

बढ्न सके् विपद् जोखिमप्रवि सचेि भर्णा  जोखिम नू्नीकिर््ण उप्णय सवहि गरिने विक्णसको अभ््णस । 

• जोखिम वहसे्द्णिी (Risk Transfer) -  जोखिमको विवत्तय पक्ल्णर्णा  एक पक्ब्णट अकदो पक्म्ण हस््णन्तिर् ि्ण ब्ँणटफ्ँणट गिी 

सभि्णविि क्विको भ्णि घट्णउने प्रकृय्ण । जीिन ि्थ्ण सम्पवत्तको बीम्ण एिम्  स्णम्णवजक सुिक््ण म्णफणा ि जोखिम हस््णन्तिर् 

एिम् वहसे्द्णिी गनखे गरिन्छ । 

• जोखिम संिेदनशील भू-उपयोग योजन्ण (Risk Sensetive Land Use Plan) – प्रकोप नक््णङ्कन, सङ्कट्णसन्नि्णको 

लेि्णजोि्ण ि्थ्ण बहु-प्रकोप जोखिम नक््ंणकनल्णर्णा  समेि आध्णि म्णनेि भूस्रुप, म्णटो, भूगभणा ि्थ्ण जलि्णयुको विशेषि्णक्ण 

आध्णिम्ण िय्णि गरिने भू-उपयोग योजन्ण जसको क्णय्णणान्वयनले विपद् जोखिम नू्नीकिर्म्ण सहयोग पुग्दछ ।

• जैविक प्रकोप (Bilogical Hazard) – सुक्ष्म जीि्णरु्, विष्णक्त पद्ण्थणा, सवरिय जैविक पद्ण्थणासँगको सम्पकणा  लग्णयिक्ण जैविक 

क्णिकित्वहरुक्ण क्णिर् उत्न्न हुने प्रकोप ।

• दीगो विक्णस (Sustainable Development) – आव्थणाक उन्नवि स्णम्णवजक सम्णनि्ण ि ि्णि्णििर् संिक्र् सवहि गरिने 

संिुवलि ि उत््णनशील विक्णसको अिध्णिर््ण । 

• परिपूिर्ीय विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन  (Compensatory Disaster Risk Management) – जुन जोखिम पूर्णा रुपम्ण 

नू्नीकिर् हुने सभि्णिन्ण हँुदैन, त्यसक्ण ल्णवग गरिने पूिणा िय्णिी, प्रविक्णयणा ि पुनल्णणाभक्ण ल्णवग गरिने गविविवधहरु । 

आकखमिक कोष व्यिस््थ्णपन, बीम्ण ि्थ्ण ि्णहि उद्ध्णिको पूिणािय्णिी यसम्ण पदणाछ । 
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• पुनल्णणाभ (Recovery)  – विपद् प्रभ्णविि समुद्णयम्ण आध्णिभूि सुविध्णहरु एिम् जीविकोप्णजणानक्ण उप्णयहरु ि 

म्णध्महरुको संभि भएसम्मको पुनस््थ्णणापन्ण ि्थ्ण सुध्णि । यस अन्तगणाि जोखिमक्ण क्णिक ित्वहरुको नू्नीकिर्क्ण 

प्रय्णसहरु समेवटन्छन् । 

• पूिणा चेि्णिनी प्रर््णली (Early Warning System) – विपद््ब्णट हुनसके् संभ्णविि ह्णनी नोक््णनी एिं क्वि कम गनणा, जोखिम 

के्त्रम्ण िहेक्ण व्यखक्त समुद्णय एिम् संघसंस््थ्णल्णर्णा  पूिणािय्णिीम्ण िहन ि समयम्ण नै उपयुक्त ढंगले क्णयणा गनणा आिश्यक पनखे 

सूचन्ण / पूिणा चेि्णिनी वदने प्रर््णली । 

• पूिणािय्णिी (Preparedness) – संभ्णविि सवन्नकट ि्ण ह्णलको प्रकोप घटन्ण अ्थि्ण प्रकोप अिस््थ्णक्ण असिहरुको प्रभ्णिक्णिी 

ढंगले पूि्णणानुम्णन गिी, व्यिखस््थि प्रविक्णयणा ि पुनल्णणाभक्ण ल्णवग गरिने िय्णिी । 

• पूि्णणानुम्णन (Forecast) – कुनै वनवचिि के्त्रम्ण वनकट भविष्यम्ण प्रकोपको घटन्ण घट्न सक्छ ि्ण त्यस््ण घटन्ण हुन सके् 

अिस््थ्ण छ भनी व्यक्त गरिएको िथ्म्ण आध्णरिि अनुम्णन । 

• प्रकोप (Hazard) –  विषम प्र्णकृविक परिघटन्ण, ित्व, म्णनि वरिय्णकल्णप ि्ण परिखस््थवि जसले जनधनको नोक््णनी घर्िे 

हुने सभि्णिन्ण ि्ण अन् स््णस्थ्य सम्धिी असिहरु, जीविकोपमजणान ि्थ्ण सेि्णहरुम्ण ह्णनी ि व्यिध्णन, स्णम्णवजक ि्थ्ण आव्थणाक 

गवििोध ि्ण ि्णि्णििर्ीय ह्र्णस समेि वनम्त्य्णउँछ ।

• प्रबलीकिर् (Retrofitting)  – विद्म्णन संिचन्णल्णर्णा  प्रकोपक्ण घ्णिक असिहरु प्रवििोध गनणा सके् ि्ण िीप्रवि उत््णनशील 

िहन सके् बन्णउने ध्यले अिलम्न गरिने सबलीकिर् ि्ण गुर्स्िोन्नवि ।

• प्रविवधगि ि्थ्ण म्णनिजन् प्रकोप (Technological and Human Induced Hazard) – प्र्णविवधक ि्थ्ण औद्ोवगक 

क्णिर्ब्णट सृवजि प्रकोप । सडक दुघणाटन्ण,  हि्णर्णा  दुघणाटन्ण, औद्ोवगक दुघणाटन्ण, संिचन्ण कोल््णप्स, आगल्णगी आवद यसम्ण 

पदणाछन् । 

• बहु-प्रकोप जोखिम लेि्णजोि्ण (Multi Hazard Risk Assessment) -  स्ीकयणा िैज््णवनक ि्थ्ण सहभ्णवगि्णमूलक पद्धविद्ध्णि्ण 

गरिने कुनै पवन भौगोवलक ि्ण प्रस्णशवनक एक्णर्को बहु-प्रकोपको म्णपन, समु्मिि्ण ि्थ्ण जोखिमको लेि्णजोि्ण ।   

• भिन वनम्णणार् संवहि्ण  (Building Code)  –  बवलयो ि सुिवक्ि भिन/संिचन्ण वनम्णणार्क्ण ल्णवग आिश्यक पनखे वडज्णर्न, 

वनम्णणार् पद्धवि, वनम्णणार् स्णमग्ी, ममणाि संभ्णि परिम्णजणान ि्थ्ण भोगचलन जस््ण पक्हरुको वनयमन ि वनयन्तर्क्ण वनखति ज्णिी 

गरिएक्ण वनयम, विवनयम ि्थ्ण सम्द्ध म्णपदण्डहरु ।

• भू-उपयोग योजन्ण (Land-use Planning)  –  जवमनको वभि्णलोपन्ण, म्णटोको विशेषि्ण ि्थ्ण भौगवभणाक ि जलि्णयुको 

अिस््थ्णक्ण आध्णिम्ण भूवमको उपयुक्त वकवसमले उपयोगको ल्णवग िय्णि गरिने योजन्ण । जसले विपद् ि्थ्ण ि्णि्णििर्ीय 

जोखिमल्णर्णा  नू्नीकिर् गनणा सहयोग गदणाछ ।  

• भौगवभणाक प्रकोप (Geological Hazard) – भौगवभणाक प्रकृय्ण ि्ण घटन्णहरुक्ण क्णिर् उत्न्न हुने प्रकोप । जसै्ः  भूकम्प, 

ज््णल्णमुिी, पवहिो ।

• विपद् (Disaster) – सम्णज ि्ण समुद्णयले आफ्नै स्ोि स्णधन ि स्णमथ्णाको प्रयोग गिी ध्णन्न नसके् गिी भएको त्यस्ो व्य्णपक 

म्णनिीय, भौविक, आव्थणाक ि्ण ि्णि्णििर्ीय क्वि एिम् असिहरु जसक्ण क्णिर् समुद्णयको स्णम्णन् जीिन पद्वि अिरुद्ध 

हुन पुग्छ । 

• विपद् जोखिम (Disaster Risk) – कुनै ि्णस समुद्णय अ्थि्ण सम्णजम्ण भ्णिी समयम्ण हुन सके् जनधन, जीविकोप्णजणान, 

स्स्थ्य लग्णयि अन् सेि्णम्ण विपद््ब्णट हुनसके् सभि्णब् क्वि ।

• विपद् जोखिम नू्नीकिर् (Disaster Risk Reduction) – प्रकोप समु्मिि्ण ि जनधनको सङ्कट्णसन्नि्ण नू्नीकिर्, भूमी 
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ि्थ्ण ि्णि्णििर्को बुखद्धमि्णपूर्णा व्यिस््थ्णपन, प्रविकूल अिस््थ्णक्ण ल्णवग सुदृढ पूिणािय्णिी लग्णयिक्ण व्यिखस््थि प्रयत्नद्ध्णि्ण 

विपद् जोखिम घट्णउने अिध्णिर््ण एिम् अभ््णस । 

• विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन (Disaster Risk Management) – प्रकोपक्ण प्रविकुल असिहरु एिम् विपद्को सभि्णिन्णल्णर्णा  

कम गनखे ध्यक्ण स्ण्थ िय गरिएक्ण िर्नीवि, नीवि ि्थ्ण स्णमन्ण क्मि्ण अवभिृखद्धक्ण क्णयणाहरुको क्णय्णणान्वयनक्ण ल्णवग 

आिश्यक प्रस्णसवनक वनदखेशन स्ंणगठवनक संिचन्ण एिं व्यिह्णरिक सीप ि्थ्ण क्मि्णहरुको प्रयोग गनखे व्यिखस््थि प्रवरिय्ण । 

• सभि्णव्य विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन (Prospective Disaster Risk Management) –  भविष्यम्ण हुनसके् सभि्णविि विपद् 

जोखिमल्णर्णा  उपयुक्त नीवि ि्थ्ण योजन्णको क्णय्णणान्वयन म्णफणा ि गरिने नू्नीकिर् । भू-उपयोग योजन्ण िय्णि गिी ल्णगू गनुणा 

भिन संवहि्ण ल्णगू गनुणा आवद ।

• समु्मिि्ण (Exposure) – प्रकोप प्रभ्णि के्त्रम्ण अिखस््थि भएक्ण क्णिर् सभि्णव्य क्वि बेहोनखे अिस््थ्णम्ण िहेक्ण म्णवनस, 

संिचन्ण य्ण अन् ित्वहरु ।

• सुध्णि्णत्क विपद् जोखिम व्यिस््थ्णपन (Corrective Disaster Risk Management) -  विद्म्णन विपद् जोखिमको 

सम्ोधन गनखे ि विनको सुध्णि ि्थ्ण नू्नीकिर्क्ण ल्णवग गरिने गविविवधहरु । भिनको प्रबलीकिर् जोखिमम्ण िहेको िस्ी 

स््थ्णन्णन्तिर् आवद यसम्ण पदणाछन् । 

• सङ्कट्णसन्नि्ण (Vulnerability) – कुनै समुद्णय क्णयणाप्रर््णली ि्ण सम्पवत्तम्णव्थ प्रकोपक्ण असिहरु प्रत्यक् पनणा सके् अिस््थ्ण ि्ण 

परििेश ।

• क्मि्ण (Capacity) – व्यखक्त, परिि्णि ि्ण समुद्णयम्ण हुने ज््णन, सीप, दक्ि्ण, स्ोि, स्णधन, यन्त, उपकिर्, जनशखक्त, योजन्ण, 

जसले विपद्को नू्नीकिर्, पूिणािय्णिी, विपद्को स्णमन्ण ि्ण विपद् पचि्णिको पुनस््थ्णणापन्णको ल्णवग सहयोग पुग्दछ । 
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