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वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा गर्ाि र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कायिक्रम र 
र्क्रयाकलापहरू समावेश गने सम्बन्धी मागिर्शिन, २०७९ 

 

१. पषृ्ठभमूम 

रार्िय योजना आयोगले आमथिक वषि २०७८/७९ को बजेट तथा मिवषीय मध्यमकालीन िर्ि संरर्नाको 
िाका सर्हतको बजटे तजजिमा सम्बन्धी मागिर्शिन तथा ढााँर्ा २०७८ (पररमाखजित)1 जारी गरेको छ । यसले 
पन्रौं योजना (आ.व. २०७६/७७ - ८०/८१)2, र्ीगो र्वकास लक्ष्य (सन ्२०३०)3 एवं सम्बखन्धत क्षेिका 
नीमत, रणनीमत/रणनीमतक योजना, गजरुयोजनाका लक्ष्य हामसल हजन ेगरी संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहमा सञ् र्ालन 
हजने कायिक्रम तथा आयोजनाका लामग मागिर्शिन गर्िछ ।  

पन्रौं योजनाले मलएको “समदृ्ध नेपाल, सजिी नेपाली” को र्ीघिकालीन सोर् सर्हतका पररमाणात्मक लक्ष्य 
हामसल गनि र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीमत, रणनीमतहरूको कायािन्वयन आवश्यक 
हजन्छ । पन्रौं योजनामा मनधािरण गररएका र्वपद  उत्थानशीलता वरृ्द्ध गने प्रमजि पररमाणात्मक रार्िय लक्ष्यहरू 
रे्हाय बमोखजम छन ्। 

तामलका १. र्ीघिकालीन सोर् योजनाका र्वपद न्यूनीकरण पररमाणात्मक रार्िय लक्ष्य, गन्तव्य र सूर्कहरू 

क्र.सं.  रार्िय लक्ष्य, गन्तव्य र सूर्क  एकाई  आ.व. 
२०७५/७६ 
को यथाथि  

आ.व. 
२०८०/८१ 
को लक्ष्य  

आ.व. 
२१००/०१ 
को लक्ष्य  

10.3  र्वपद  उत्थानशील समाज र अथितन्ि  
10.3.१ र्वपद का घटनाबाट प्रभार्वत 

जनसंख्या  
प्रमत हजार  १७.१  ९.८  ५ 

10.3.२ र्वपद्का घटनाबाट मतृ्यज हजने 
जनसंख्या  

प्रमत लाि  १.६  १   

स्रोत: पन्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) 

नेपालको र्वपद्  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय नीमत, २०७५ ले प्रकोप जोखिम कम गनि र्वमभन्न क्षेिमा र्वपद्  
जोखिम कम गनजिकासाथै सम्बखन्धत क्षिेको र्वपद  उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गने नीमतहरू मलएको छ। र्वपद  
जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (२०१८–२०३०)4 ले सन ् २०३० सम्ममा र्वपद्का 
कारण हजने (१) मतृ्यज र्र, (२) प्रभार्वत व्यखिहरूको संख्या, (३) कूल गाहिस्थ उत्पार्नमा र्वपद्का कारण 
हजने प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत र (४) महत्वपूणि पूवािधार र आधारभ जत सेवाहरूमा र्वपद ले पजर् याउने क्षमत एवं अवरोध 

 
1 रार्िय योजना आयोग, २०७८। https://npc.gov.np/images/category/211123112437MTEF-2078-08-06-1.pdf  
2 रार्िय योजना आयोग, २०७६। https://npc.gov.np/images/category/15th_Plan.pdf  
3 रार्िय योजना आयोग, http://sdg.npc.gov.np/en/ (अंग्रजेी), http://sdg.npc.gov.np/ne/ (नेपाली) 
4 गहृ मन्िालय, २०७५। http://drrportal.gov.np/uploads/document/1352.pdf  

सम्माननीय प्रधानमन्िी एवं गहृ मन्िीस्तरबाट 

मममत 2079।10।22 मा स्वीकृत 

https://npc.gov.np/images/category/211123112437MTEF-2078-08-06-1.pdf
https://npc.gov.np/images/category/15th_Plan.pdf
http://sdg.npc.gov.np/en/
http://sdg.npc.gov.np/ne/
http://drrportal.gov.np/uploads/document/1352.pdf
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घटाउने लक्ष्यहरू मनधािरण गरेको छ । यस रणनीमतक कायियोजनामा मनधािररत लक्ष्य, सूर्क र गन्तव्यहरू 
अनजसूर्ी–१ मा दर्इएको छ ।  

स्थानीय तहमा र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना (सन ् २०१८–२०३०) कायािन्वयन 
गनि संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयले स्थानीय र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमतक कायियोजना 
तजजिमा दर्ग्र्शिन, २०७८5 स्वीकृत गरी कायािन्वयनमा ल्याएको छ । यस दर्ग्र्शिनले स्थानीय तहमा र्वपद  
जोखिम न्यूनीकरणका लामग योजना तजजिमा गनि र वार्षिक तथा दर्घिकालीन योजनामा र्वपद न्यूनीकरण र 
उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध कायिक्रम एकीकृत गनि मागिमनरे्श गर्िछ । 

२. वार्षिक योजनामा र्वपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एकीकृत गने आधारहरू 

र्वषयगत मन्िालय, र्वभाग वा मनकायले आ.व. २०७९/८० को रणनीमत एवं वार्षिक कायिक्रम तथा 
बजेटमा र्वपद्  जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अमभवृर्द्धका कायिक्रम समावेश गर्ाि रे्हायका आधारहरू 
मलनेछ । प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले समते यी आधारहरूलाई आफ् नो सन्र्भि अनजसार उपयोग गनि 
सक्नेछन ्। खजल्ला र्वपद व्यवस्थापन समममतले समेत यी आधारहरू बमोखजम खजल्ला र्वपद व्यवस्थापन योजना 
तजजिमा गनजि पनेछ । 

(१) रार्िय योजना आयोगले आगामी आमथिक वषि २०७९/८० को बजेट तथा मिवषीय मध्यमकालीन िर्ि 
संरर्नाको िाका सर्हतको बजेट तजजिमा सम्बन्धी मागिर्शिन तथा ढााँर्ाले मनरे्खशत गरेका मबषय क्षिेगत 
आधारहरू 

रार्िय योजना आयोगबाट जारी भएको “आगामी आमथिक वषि २०७९/८० को बजेट तथा मिवषीय 
मध्यमकालीन िर्ि संरर्नाको िाका सर्हतको बजेट तजजिमा सम्बन्धी मागिर्शिन तथा ढााँर्ा २०७७” को 
अनजसूर्ी-१ को बूाँर्ा नं. २ झ (१), (२) र (३) मा उल्लेखित क्षेिगत आधारहरू बमोखजम संघीय 
मन्िालय, आयोग, र्वभाग वा मनकाय, कायािलय एवं प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले र्वपद जोखिम 
न्यूनीकरण, पूवितयारी, प्रमतकायि तथा उत्थानशीलता मनमािण सम्बन्धी उपयजि कायिक्रम, योजना र बजेट 
प्रस्ताव गने । 

(२) रार्िय योजना आयोगबाट जारी भएको र्ीघिकालीन सोर् योजनाका क्र.सं. १०.३.१ र १०.३.२ मा 
मनधािररत र्वपद न्यूनीकरण सम्बन्धी पररमाणात्मक रार्िय लक्ष्य, गन्तव्य र सूर्कहरू  

र्वमभन्न प्रकारका प्रकोपबाट(6) हजने मतृ्यज र सम्बखन्धत के्षिको आमथिक क्षमत कम गनि सम्बखन्धत संघीय 
मन्िालय, आयोग, र्वभाग वा मनकाय, कायािलय एवं प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले गनजिपने कायिक्रम 
तथा र्क्रयाकलापहरू समावशे गने । 

 
5  संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालय, २०७८। https://mofaga.gov.np/news-notice/2407  
6 र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (संशोधन सर्हत) तथा अन्तरािर्िय स्तरमा प्रर्मलत पररभाषा र वगीकरणको 
आधारमा र्वमभन्न प्रकारका प्रकोपको वगीकरण अनजसूर्ी – २ मा दर्इएको छ। 

https://mofaga.gov.np/news-notice/2407
https://mofaga.gov.np/news-notice/2407
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(३) र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (सन ्२०१८-२०३०) मा उल्लेखित र्वषयगत 
मन्िालय, र्वभाग, मनकायसाँग सम्बखन्धत पररमाणात्मक रार्िय लक्ष्य, गन्तव्य र सूर्कहरू  

र्वमभन्न प्रकारका प्रकोप, र्जघिटना, रोगव्यामधको महामारी लगायतबाट हजने मतृ्यज र सम्बखन्धत र्वषयगत 
क्षेिको आमथिक क्षमत कम गनि, र्वपद  उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि अनजसूर्ी–१ मा उल्लेखित सूर्कका 
आधारमा संघीय मन्िालय, आयोग, र्वभाग वा मनकाय, कायािलय एवं प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले 
गनजिपने कायिक्रम, योजना र र्क्रयाकलापहरू समावेश गने । 

(४) र्वषय क्षिेको रार्िय गजरुयोजना तथा अन्य आवमधक योजना  

र्वषय के्षिको रार्िय गजरुयोजना र अन्य आवमधक योजनाका लक्ष्यहरू हामसल गनि र्वपद  तथा जलवायज 
जोखिमले र्वकास प्रयास र नमतजालाई प्रत्यक्ष असर गने भएकोले र्वषयगत क्षेिमा हजने र्वपद  जोखिम 
न् यूमनकरण गनि र उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि उपयजि कायिक्रम, योजना र र्क्रयाकलापहरू समावेश 
गने। 

(५) प्ररे्शमा मनधािररत र्वपद न्यूनीकरण र उत्थानशीलता र्वकासका लामग पररमाणात्मक लक्ष्य, गन्तव्य र 
सूर्कहरू  

र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (सन ्२०१८–२०३०) र यससाँग तार्ात्म्यता 
हजने गरी प्ररे्श सरकारले तजजिमा गरेको प्ररे्श र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमतक कायियोजना बमोखजमका 
र्वपद जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलताको अमभवृर्द्धका लामग पररमाणात्मक लक्ष्य, गन्तव्य र सूर्कहरू 
हामसल हजने गरी वार्षिक लक्ष्य र पररमाणात्मक सूर्क सर्हत कायिक्रम, योजना र र्क्रयाकलापहरू तजजिमा 
गने ।  

(६) स्थानीय तहमा मनधािररत र्वपद जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता र्वकासका लामग पररमाणात्मक लक्ष्य, 
गन्तव्य र सूर्कहरू  

स्थानीय तहमा र्वपद जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय 
रणनीमतक कायियोजना, (सन ्२०१८–२०३०) र यससाँग तार्ात्म्यता हजन ेगरी जारी भएको स्थानीय 
र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमतक कायियोजना तजजिमा दर्ग्र्शिन, २०७८ ले मनधािरण गरे बमोखजम यस 
मागिर्शिनको अनजसूर्ी–३ मा उल्लेखित सूर्कका आधारमा लक्ष्य र गन्तव्य तय गरी वार्षिक कायिक्रम, 
योजना तथा र्क्रयाकलाप तजजिमा गने। 

द्रष्टव्यः प्ररे्श सरकार तथा स्थानीय तहले र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी वार्षिक 
कायिक्रम, र्क्रयाकलाप र बजेट तजजिमा गर्ाि र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (सन ् 
२०१८–२०३०) साँग तार्ात्म्यता हजन े गरी प्ररे्श सरकार तथा स्थानीय तहको नीमत, योजना र 
आवश्यकता अनजसार यस मागिर्शिनको अनजसूर्ी–२ र अनजसूर्ी–३ मा उखल्लखित सूर्कहरूमा थपघट 
गनि सक्नछे । 
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(७) स्थानीय तहको योजना तजजिमा दर्ग्र्शिन, २०७८7  

रार्िय योजना आयोगबाट जारी भएको “स्थानीय तहको योजना तजजिमा दर्ग्र्शिन, २०७८” को बूाँर्ा नं. 
१.७ बमोखजम र्वपद जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि उि दर्ग्र्शिनको बूाँर्ा नं. २.६.५ 
मा उल्लेि भएका स्थानीय तहको आवमधक योजनाका पररमाणात्मक लक्ष्य प्रामिका लामग तोर्कएका 
सूर्कहरूको आधारमा वार्षिक कायिक्रम तथा बजेट तजजिमा गनि सक्नछे । 

स्थानीय तहले वार्षिक कायिक्रम तथा बजेट तजजिमा गर्ाि दर्ग्र्शिनमा उल्लेि भए बमोखजम र्वपद  जोखिम 
न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि सहरी योजना तथा भवन संर्हताको कायािन्वयन, भकूम्प प्रमतरोधी 
भवनको मनमािण र प्रवलीकरण (Retrofitting), र्वपद र जलवायज जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता 
अमभवृर्द्ध,  र्वपद  पूवितयारी, वषाित ्को पानी सङ्कलन, भ ूतथा जलाधार संरक्षण, पोिरी मनमािण तथा संरक्षण, 
र्वकासका पूवािधार संरक्षण जस्ता र्वषयहरू समावेश गनेछ । त्यसैगरी, ऐमतहामसक तथा सााँस्कृमतक 
महत्वका प्रार्ीन शहर, गाउाँ तथा बस्तीहरूको मौमलकता जोगाउन, सम्पर्ाहरूको संरक्षण गनि र पयिटकीय 
आकषिणको केन्द्र बनाउने, र्वमभन्न प्रकोपको कारण भएको क्षमत पश्चात गररन े अझ बमलयो मनमािण, 
पजनमनमािण र सामाखजक आमथिक पजनलािभका कायिक्रमहरू समेत समावेश गनि सक्नेछ । 

३. र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध कायिक्रम र र्क्रयाकलापहरूको छनोट 

वार्षिक कायिक्रम र बजेट तजजिमा प्रर्क्रयामा र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र र्वपद  एवं 
जलवायज उत्थानशील क्षमता अमभवृर्द्ध गनि तीनै तहका सरकारबाट र्वपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि गनजि 
पनेछ। यसैगरी, नेपालको संर्वधानको धारा 51 को िण्ड (छ) मा उल्लेि भएको व्यवस्थाको पूणि पालना 
गनजिपनेछ। वार्षिक कायिक्रम र बजेट तजजिमा प्रर्क्रयामा र्वपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, र्वपद  एवं   
जलवायज उत्थानशील क्षमता अमभवृर्द्ध गनि सम्बखन्धत सरकारका सबै तह, मन्िालय, आयोग, र्वभाग, मनकाय 
वा कायािलयले रे्हाय बमोखजमका कायिक्रम र र्क्रयाकलापहरू छनौट गनजि पनेछ। 

(१) र्वपद जोखिम नक्शाङ्कन, प्रकोप अल्पीकरण, र्वपद पूवितयारी, उद्धार तथा राहतको व्यवस्था, पजनलािभ, 
पजनमनिमािण, पजनःस्थापना सम्बन्धी र्क्रयाकलापहरु ।  

(२) र्वपद जोखिमका लामग र्वत्तीय व्यवस्थापन रार्िय रणनीमत, २०७८ ले मनदर्िष्ट गरेका प्रावधान अनजरूप 
जोखिम हस्तान्तरणका र्वमध, प्रर्क्रया र स्रोत साधन तथा मनजी क्षिेको सहभामगता समेतका संस्थागत 
प्रवन्ध सम्बन्धी र्क्रयाकलापहरु ।  

(३) प्रत्येक वषि गनजिपने र्वपद  पूवितयारी र प्रमतकायिका र्क्रयाकलापहरूको छनोट सम्बखन्धत तह र र्वषयगत 
क्षेिको र्वपद  पूवितयारी तथा प्रमतकायि योजनाका र्वषयहरुको कायािन्वयन सम्बन्धी र्क्रयाकलापहरु। 

(४) रार्िय योजना आयोगले र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना (सन ् २०१८-
२०३०) का उद्देश्य, लक्ष र सूर्कहरूका अमतररि के्षिगत वा र्वषयगत नीमत तथा योजना अनजरूप 

 
7 रार्िय योजना आयोग, २०७८। 

https://npc.gov.np/images/category/220106044450Guideline%20for%20LP%20Planning.pdf  

https://npc.gov.np/images/category/220106044450Guideline%20for%20LP%20Planning.pdf
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पररमाणात्मक गन्तव्य, लक्ष र सूर्कहरू मनधािरण गरी आवमधक योजनाको तजजिमा गने सम्बन्धी 
र्क्रयाकलापहरु । 

(५) अथि मन्िालयले वार्षिक बजटेको तजजिमा गर्ाि र्वपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
नीमतगत प्रावधान र रार्िय योजाना आयोगबाट तजजिमा गररएका पररमाणात्मक गन्तव्य, लक्ष र सूर्क 
हामसल गने सम्बन्धी र्क्रयाकलापहरु ।  

(६) र्वपद  पूवितयारी तथा प्रमतकायि योजना तयार नभएको भए, यस सम्बन्धी जानकारी र्वपद  पूवितयारी 
तथा प्रमतकायि योजना तजजिमा मागिर्शिन, २०६७ (पर्हलो संशोधन, २०७६)8, रार्िय र्वपद  प्रमतकायि 
ढााँर्ा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)9, सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालयबाट जारी 
भएको स्थानीय तहको लामग र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण र जलवायज पररवतिन अनजकूलन मूलप्रवाहीकरण 
मनरे्खशका साथै सम्बखन्धत र्वषयगत मन्िालयबाट जारी भएका मागिर्शिन/मनरे्खशकामा मनदर्िष्ट 
र्क्रयाकलापहरु ।  

(७) र्वपद जोखिम न्यूमनकरण र जोखिम व्यवस्थापनको र्वषयलाई र्वद्यालय र र्वश्वर्वद्यालयको पाठ्यक्रममा 
समावशे गरी जनरे्तना अमभवृर्द्ध गराउने र्क्रयाकलापहरू । 

(८) िानीजन्य तथा नर्ीजन्य पर्ाथिको उत्िननलाई व्यवखस्थत र मनयखन्ित गने र्क्रयाकलापहरू । 
(९) सूर्कमा आधाररत र्वपद व्यवस्थापन सूर्ना प्रणालीको र्वकास गने र र्वद्यमान प्रणालीको उपयोग र 

क्षमता बरृ्द्ध गरै् लैजाने र्क्रयाकलापहरू । 
(१०) र्वकास मनमािणका कायि गर्ाि पयािवरणीय सन्तजलन र र्वद्यमान जोखिमलाई ध्यान दर्नजपने 

र्क्रयाकलापहरू ।  
नोटः र्वपद  पूवितयारी र प्रमतकायि सम्बखन्धत वार्षिक र्क्रयाकलापहरूका सूर्कहरू यस मागिर्शिनको अनजसूर्ी–

३ मा दर्इएको छ । रार्िय सूर्कहरूसाँग तार्ात्म्यता कायम रहने गरी प्ररे्श तथा स्थानीय तहले 
आवश्यकता अनजसार सूर्कहरूमा थपघट गनि सक्नेछन ्। 

४. बजेट तजजिमा प्रर्क्रयामा पारस्पररक समन्वय र सामञ् जस्यता 

र्वपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिक्रम र िर्िमा र्ोहोरो नपने गरी तीनै तहका सरकारको सहकायि 
समन्वयमा सम्बखन्धत मन्िालय, आयोग, र्वभाग, मनकाय वा कायािलयले रे्हाय बमोखजमका कायिक्रम र 
र्क्रयाकलापहरू छनोट गनजिपनेछ । र्वषयगत मन्िालय, आयोग, र्वभाग, मनकाय वा कायािलयबाट सञ् र्ालन 
गनिका लामग छनोट गररएका कायिक्रम, योजना र र्क्रयाकलापको प्रकृमत अनजसार पारस्पररक समन्वय र 
सामञ् जस् यताका साथ रे्हायका स्रोतबाट पजरै वा आंखशक बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गनजिपनेछ ।  

(१) संघीय सरकारको स्वीकृत कायिक्रम, योजना र र्क्रयाकलापको बजेटः- र्वषयगत मन्िालय, आयोग, 
र्वभाग, मनकाय, कायािलयको वार्षिक र्वमनयोखजत बजेटबाट, 

(२) प्ररे्श सरकारले स्वीकृत गरेका कायिक्रम, योजनाको वार्षिक र्वमनयोखजत बजेटबाट, 

 
8 गहृ मन्िालय, २०७६। http://drrportal.gov.np/uploads/document/1608.pdf  
9 गहृ मन्िालय, २०७५। 
http://neoc.gov.np/uploads/document/file/New%20NDRF%202075_20190509125109.pdf  

http://drrportal.gov.np/uploads/document/1608.pdf
http://neoc.gov.np/uploads/document/file/New%20NDRF%202075_20190509125109.pdf
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(३) स्थानीय तहले स्वीकृत गरेका कायिक्रम, योजनाको वार्षिक र्वमनयोखजत बजेट तथा आन्तररक रूपमा 
पररर्ालन हजन सक्ने अन्य स्रोतबाट, 

(४) संघीय सरकारले प्ररे्श सरका र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनजर्ानबाट,  
(५) स्थानीय तहलाई सम्बखन्धत प्ररे्श सरकारबाट उपलब्ध हजने बजेट वा अनजर्ानबाट, 
(६) क्षेिगत र्ीघिकालीन आयोजनामा र्वमनयोखजत बजेटबाट, 
(७) सम्बखन्धत तहको वार्षिक कायिक्रममा समावेश भई र्वमभन्न साझेर्ार गैरसरकारी संघसंस्था वा मनजी 

क्षेिबाट उपलब्ध हजन सक्ने आमथिक तथा प्रार्वमधक सहयोग वा आयोजनागत सहायताबाट, 
(८) र्वपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी समारोह, कायिक्रम र आकखस्मक र्वपद  प्रमतकायिका लामग स्वीकृत बजेट 

तथा स्रोत साधनबाट । 

(९) र्वपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कायिर्वमध, २०७९ बमोखजम सबै तह, मनजी क्षेि, गैर सरकारी 
संस्था र र्ात ृ मनकायबाट प्राि रकमलाई कोषमा जम्मा गने व्यवस्था गरी एकीकृत र एकद्धार 
प्रणालीबाट कोषको रकम र्वपद जोखिम न्यूनीकरण, र्वपद पूवितयारी तथा प्रमतकायिमा पररर्ालन 
गने।  

५. र्वर्वध 

वार्षिक कायिक्रम र बजेट तजजिमा प्रर्क्रयामा र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र र्वपद  एवं 
जलवायज उत्थानशीलता अमभवृर्द्ध गनि यस मागिर्शिनमा अन्यि उखल्लखित र्वषयका अमतररि योजना तथा 
कायिक्रम, बजेट सर्हतका र्क्रयाकलाप समावेश गर्ाि रे्हाय बमोखजम गनजि पनेछ ।  

(१) र्वपद  पूवितयारी, पजनमनिमािण, पजनःस्थापना साथै र्वपद  उत्थानशीलता अमभवरृ्द्ध सम्बन्धी कायिक्रम, 
योजना र र्क्रयाकलाप तजजिमा गर्ाि यस मागिर्शिनको अनजसूर्ी १, २ र ३ उल्लेखित सूर्क हामसल 
गनि जलवायज पररवतिन तथा अन्य कारणबाट हजने जोखिमलाई समेत सम्बोधन हजने गरी समावशे गनजि 
पनेछ ।  

(२) जलवायज पररवतिन अनजकूलन (जस्तैः सजख्िा वा डजवान सहन सक्ने बालीनालीको अनजसन्धान, परीक्षण, 
र्वस्तार आदर्) कायिक्रम, र्क्रयाकलाप जलवायज पररवतिन अनजकूलन सम्बन्धी शीषिक, उपशीषिकमा 
राख् नज पनेछ ।  

(३) काविन सखञ् र्मत गने उद्देश्यले गररने वृक्षारोपण, वन संरक्षण आदर्लाई जलवायज पररवतिन सम्बन्धी 
शीषिक, उपशीषिकमा राख् नज पनेछ ।   

(४) भ-ूक्षय मनयन्िण, बाढी पर्हरो रोकथाम जस्ता प्रकोप अल्पीकरण गने उद्देश्यले गररने वृक्षारोपण, वन 
संरक्षण, नर्ीकटान मनयन्िण, टेवा पिािल, छेकबााँध आदर्लाई र्वपद न्यूनीकरण अन्तगित राख् नज 
पनेछ।  

(५) क्षेिगत र्वपद  जोखिम र र्वपद को असर वा प्रभावलाई सम्बखन्धत क्षेि (जस्तैः- उद्योग, वाखणज्य तथा 
आपूमति, उजाि, जलस्रोत तथा मसंर्ाइ, कृर्ष तथा पशजपन्छी र्वकास, िानेपानी, भौमतक पूवािधार तथा 
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यातायात, वन तथा वातावरण, शहरी र्वकास, स्वास््य, सञ् र्ार तथा सूर्ना प्रर्वमध आदर्) का योजना 
तथा कायिक्रममा समावेश गरी सम्बखन्धत मन्िालय, आयोग, र्वभाग, मनकाय, कायािलयले लागू गनजि 
पनेछ ।  

(६) मन्िालय, र्वभाग, मनकाय, कायािलयले उपयजिताका आधारमा र्वपद न्यूनीकरणका के्षिगत नमतजा 
लक्ष्य र सूर्क मनधािरण गरी “आमथिक वषि २०७८/७९ को बजेट तथा मिवषीय मध्यमकालीन िर्ि 
संरर्नाको िाका सर्हतको बजेट तजजिमा सम्बन्धी मागिर्शिन तथा ढाााँर्ा, २०७७” को अनजसूर्ी–४ 
बमोखजम समावशे गनजि पनेछ ।   

(७) प्ररे्श सरकार, र स्थानीय तहले र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (सन ्
२०१८–२०३०) साँग तार्ात्म्यता हजने गरी पररमाणात्मक लक्ष्य र सूर्कहरू थप गरी वार्षिक 
योजना तथा बजेट तजजिमा गनि सक्नछेन ्। 

(८) खजल्ला र्वपद  व्यवस्थापन समममतले र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण रार्िय रणनीमतक कायियोजना, (सन ्
२०१८–२०३०) साँग तार्ात्म्यता हजने गरी पररमाणात्मक लक्ष्य र सूर्कहरू राखि वार्षिक योजना 
तथा बजेट तजजिमा गनजि पनेछ । 

(९) आमथिक र्ार्यत्व पने वषयहरूमा अथि मन्िालयको पूवि सहममत मलई माि कायि गने र रार्िय योजना 
आयोग तथा अथि मन्िालयबाट प्राि बजेट मसमलङ्ग मभि रही बजेटमा समावशे गरेर माि कायिक्रम 
गनजि पनेछ ।  

(१०) अन्तरािर्िय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राि हजने सहयोग अथि मन्िालयको समन्वयमा र रार्िय गैर 
सरकारी संस्था वा व्यखि वा पररवारबाट प्राि हजने सहयोग अथि मन्िालयको सहममतमा पारर्शी 
ढंगबाट पररर्ालन गनजिपनेछ ।  

(११) र्वपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लामग आवश्यक जनशखिको व्यवस्था एवं र्वद्यमान 
जनशखिको क्षमता अमभवृर्द्ध गनजिपनेछ। 
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अनजसूर्ी–१ 

र्वपद  जोखिम रार्िय रणनीमतक कायियोजना (सन ्२०१८-२०३०) का पररमाणात्मक लक्ष्य, गन्तव्य र 
सूर्कहरू 

मस.नं. सूर्क आधार रेिा 
(२०१५ सम्मको औसत) 

अल्पकालीन 

(२०२० सम्म) 
मध्यकालीन    
(२०२५ सम्म) 

र्ीघिकालीन 

(२०३० सम्म) 
१ रार्िय स्तरमा र्वपद बाट हजने मतृ्यज र्र उल्लेख्य मािामा कम गने 
१.१ र्वपद बाट मतृ्यज हजनेको वार्षिक औसत 

संख्या (सडक र्जघिटना बाहेक) 
९०० ४०० ३०० २२५ 

१.२ सडक र्जघिटनाबाट मतृ्यज हजनेको वार्षिक 
औसत संख्या  

२,००० १,७०० १,२०० ७०० 

२ रार्िय स्तरमा र्वपद बाट प्रभार्वत व्यखिहरूको संख्या उल्लेख्य मािामा कम गने 
२.१ र्वपद बाट प्रत्यक्ष प्रभार्वत हजने 

पररवारहरूको वार्षिक औसत संख्या 
१,३२,००० ११०,००० ८०,००० ६५,००० 

२.२ र्वपद बाट घाइते हजने व्यखिहरूको 
वार्षिक औसत संख्या 

१,८०० १,६०० १,१०० ९०० 

२.३ सडक र्जघिटनाबाट घाइते हजने 
व्यखिहरूको वार्षिक औसत संख्या 

१३,००० ११,००० ८,००० ५,००० 

२.४ र्वपद बाट क्षमत हजने घरहरूको वार्षिक 
औसत संख्या 

३०,००० २५,००० २०,००० १५,००० 

३ रार्िय कूल गाहिस््य उत्पार्नमा र्वपद्को कारण हजने प्रत्यक्ष आमथिक क्षमतलाई उल्लेख्य रूपमा कम गने 
३.१ रार्िय कूल गाहिस््य उत्पार्नमा 

र्वपद्को कारण हजने वार्षिक औसत 
प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत 

२% ०.५% ०.२% ०.१% 

४ महत्वपूणि पूवािधार र आधारभतू सेवाहरूमा र्वपद्ले पजर् याउने क्षमत र अवरोध उल्लेख्यरूपले कम गनि  
उत्थानशीलता र्वकास गने 

४.१ स्वास््य भवनहरूको प्रवलीकरण गरी 
उत्थानशीलता र्वकास 

 ७५० ९०० १२०० 

४.२ कक्षा कोठाहरूको ममित संभार र 
प्रवलीकरण गरी उत्थानशीलता र्वकास 

 १९,५०० २५,००० ३०,००० 

४.३ र्वद्यालय भवनहरूको प्रवलीकरण गरी 
उत्थानशीलता र्वकास 

 ७५० १,२५० १,७५० 

४.४ र्वपद जोखिम न्यूनीकरणका लामग 
र्वद्यमान र्वद्यालयहरूबाट नमूना 
र्वद्यालयहरूको र्वकास 

 ५०० १,००० १,५०० 

४.५ साविजमनक र सरकारी भवनहरूको 
प्रवलीकरण गरी उत्थानशीलता र्वकास 

 २,५०० ५००० ७,००० 
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मस.नं. सूर्क आधार रेिा 
(२०१५ सम्मको औसत) 

अल्पकालीन 

(२०२० सम्म) 
मध्यकालीन    
(२०२५ सम्म) 

र्ीघिकालीन 

(२०३० सम्म) 
४.६ सांस्कृमतक सम्पर्ास्थलहरूको 

प्रवलीकरण गरी उत्थानशीलता र्वकास 
 १३० २०० ३०० 

४.७ र्वमानस्थलहरूको प्रवलीकरण गरी 
उत्थानशीलता र्वकास 

 ७ १४ २१ 

४.८ र्वद्यमान जलर्वद्यजत उत्पार्न गृहहरु तथा 
बााँधहरुको प्रवलीकरण गरी 
उत्थानशीलता र्वकास 

 २१ ५६ ९१ 

४.९ र्वद्यजत सबस्टेशनहरूको उत्थानशीलता 
र्वकास 

 ४२ ११२ १८२ 

४.१० िानेपानीका संरर्नाहरूको ममित सम्भार 
गरी उत्थानशीलता र्वकास 

 ३००० ४५०० ६००० 

४.११ एर्ककृत जलश्रोत व्यवस्थापनको योजना 
कायािन्वयनको प्रमतशत 

 २५ ४० ६० 

४.१२ उच्र् जोखिमयजि  र्हमताल र्वस्फोटन 
बाढीको जोखिम न्यूनीकरण (संख्या) 

२ ३ ५ ७ 

४.१३ बायो ईखन्जमनयररङ्ग प्रर्वमधद्वारा नर्ी 
र्कनाराको संरक्षण (र्क.मी.) 

१,६७५ ४,५०० ७,२२५ १०,००० 

४.१४ जलाधारहरूको संरक्षण (संख्या) ३,३४६ ३,९०० ४,४४८ ५,००० 
४.१५ ताल, मसमसार तथा पोिरीहरूको संरक्षण 

(संख्या) 
१,७२७ २,८०० ३,९०९ ५,००० 

४.१६ जलवायज स्माटि गाउाँहरूको र्वकास  ५० ११३ १७० 
४.१७ जलवायज स्माटि कृर्ष प्रवधिन गने  १५० ३३३ ५०० 
५ प्ररे्श र स्थानीय तहहरूमा र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमत तथा कायियोजना तयार गने 
५.१ र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमत तथा 

कायियोजना तयार गने प्ररे्श र स्थानीय 
तहहरूको प्रमतशत 

 १०० १०० १०० 

५.२ संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहहरू र 
सरोकारवालाहरू बीर् अन्तर तथा 
परस्पर समन्वय र साझेर्ारी अमभवृर्द्ध 
गनि संयन्ि र्वकास गने (प्रमतशत) 

 १०० १०० १०० 

५.३ पजनलािभ, पजनःस्थापना तथा पजनमनिमािणका 
लामग “अझ राम्रो र बमलयो मनमािण” को 
मसद्धान्तका आधारमा श्रोतहरू 
व्यवस्थापन र कायािन्वयन गने सरकारी 
मनकायहरूको प्रमतशत 

 १०० १०० १०० 
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मस.नं. सूर्क आधार रेिा 
(२०१५ सम्मको औसत) 

अल्पकालीन 

(२०२० सम्म) 
मध्यकालीन    
(२०२५ सम्म) 

र्ीघिकालीन 

(२०३० सम्म) 
६ बहजप्रकोप पूविसूर्ना प्रणाली र र्वपद जोखिम सूर्ना तथा आंकलनको उपलब्धता र पहजाँर्मा उल्लेख्य वरृ्द्ध गने 
६.१ रे्शको कूल क्षेिफलको अनजपातमा 

बहजप्रकोप अनजगमन तथा पूविसूर्ना 
प्रणाली स्थापना र सञ् र्ालन भएको 
क्षेिफलको प्रमतशत 

 ५० ७० १०० 

६.२ र्वपद प्रभार्वत क्षेिको जनसंख्याको 
अनजपातमा स्थानीय वा रार्िय सूर्ना 
प्रणाली माफि त पूविसूर्ना प्राि गने 
जनसंख्याको प्रमतशत 

२० ५० ८० १०० 
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अनजसूर्ी – २ 

स्थानीय तहको योजनामा समावेश गनि सर्कने लक्ष्य र सूर्कहरू 

(स्रोतः स्थानीय र्वपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीमतक कायियोजना तजजिमा दर्ग्र्शिन, २०७८। संघीय माममला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्िालय)  

द्रष्टव्यः र्वपद जोखिम सम्बन्धी उपलब्ध त्याङ्कका आधारमा प्रकोपको क्षमत मनक्योल गरी तलको तामलकामा दर्इएका 
सूर्कहरूमा स्थानीय तहको हालको आधाररेिा मनधािरण गनजि पर्िछ। योजनामा र्यन ै सूर्कहरूका आधारमा 
र्वपद  न्यूनीकरण र उत्थानशीलता र्वकासका लक्ष्य र गन्तव्य मनधािरण गनजिपछि। 

क्र.सं. लक्ष्य र सूर्कहरू(१) 
वतिमान अवस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन लक्ष्य 

र्ीघिकालीन 
लक्ष्य 

१ गाउाँ/नगरपामलकामा र्वपद बाट हजन ेमतृ्यजर्र उल्लेख्य मािामा 
कम गने  

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

१.१ मौसमजन्य, जलजन्य तथा हावापानीजन्य र्वपद बाट मृत्यज 
हजनेको वार्षिक औसत(२) (सम्भव भएसम्म गत 30 वषिको) 
संख्या  

   

१.२ भौगमभिक प्रकोपबाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

१.३ जैर्वक प्रकोपबाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

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

१.३.१ वन्यजन्तज लगायतका र्हंस्रक जनावर (सपिरं्श, बौलाहा 
कज कज रको टोकाई समेत) बाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या  

   

1.3.2 रोगको महामारीबाट मतृ्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या) 

   

१.४ सडक र्जघिटनाबाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत १५ वषिको) संख्या 

   

१.५ अन्य र्जघिटनाबाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव भएसम्म 
गत १५ वषिको) संख्या 

   

१.६ अन्य प्रकोपबाट मृत्यज हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव भएसम्म 
गत ३० वषिको) संख्या 

   

२ गाउाँ/नगरपामलकामा र्वपद बाट प्रभार्वत व्यखिहरूको संख्या 
उल्लेख्य मािामा कम गने। 

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

२.१ र्वपद बाट घाइते हजने व्यखिहरूको वार्षिक औसत संख्या    

२.१.१ मौसमजन्य, जलजन्य तथा हावापानीजन्य र्वपद बाट घाइते 
हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) 
संख्या 

   

२.१.२ भौगमभिक प्रकोपबाट घाइते हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 
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क्र.सं. लक्ष्य र सूर्कहरू(१) 
वतिमान अवस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन लक्ष्य 

र्ीघिकालीन 
लक्ष्य 

२.१.३ जैर्वक प्रकोपबाट र्वरामी वा घाइते हजनेको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

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

2.१.३.
१ 

वन्यजन्तज लगायतका र्हंस्रक जनावर (सपिरं्श, बौलाहा 
कज कज रको टोकाई समेत) बाट घाइते हजनेको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या  

   

2.1.3.
2 

रोगको महामारीबाट प्रभार्वत/सङ्क्क्रममत हजनेको वार्षिक 
औसत (सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या) 

   

२.१.४ सडक र्जघिटनाबाट घाइते हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म  गत १५ वषिको) संख्या 

   

२.१.५ अन्य र्जघिटनाबाट घाइते हजनेको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म  गत १५ वषिको) संख्या 

   

२.१.६ अन्य प्रकोपबाट घाइते वा र्वरामी हजनेको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२ र्वपद बाट क्षमत हजन ेमनजी तथा साविजमनक पूवािधार  संरर्ना --------------- ------------- --------- 
२.२.१ र्वपद बाट क्षमत हजने मनजी घरहरूको वार्षिक औसत (सम्भव 

भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 
   

२.२.२ र्वपद बाट क्षमत हजने गोठ र अन्य संरर्नाहरूको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२.३ र्वपद बाट क्षमत हजने िानेपानी योजनाको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२.४ र्वपद बाट क्षमत हजने पजल, बाटोको वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२.५ र्वपद बाट क्षमत हजने टेमलफोन, रेमडयो, र्टमभ, इन्टरनेट 
सेवाहरूको वार्षिक औसत (गत १५वषिको) संख्या 

   

२.२.६ र्वपद बाट क्षमत हजने मबजजली प्रणालीको वार्षिक औसत (गत 
१५ वषिको) संख्या 

   

२.२.७ र्वपद बाट क्षमत हजने स्वास््य सेवा संरर्नाहरूको वार्षिक 
औसत (सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२.८ र्वपद बाट क्षमत हजने साविजमनक भवन (र्वद्यालय, र्जग्ध सङ्कलन 
केन्द्र,  जस्ता भौमतक संरर्नाहरू) को वार्षिक औसत (सम्भव 
भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

२.२.९ र्वपद बाट क्षमत हजने साविजमनक भवन (तरकारी, फलफूल तथ 
र्जग्ध सङ्कलन केन्द्र जस्ता भौमतक संरर्नाहरू) को वार्षिक 
औसत(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या 

   

2.2.10 र्वपद बाट क्षमत हजने अन्य सेवा संरर्नाहरूको (सरकारी सेवा, 
र्वत्तीय सेवा, हजलाक आदर्) वार्षिक औसत (सम्भव भएसम्म 
गत ३० वषिको) संख्या 

   



 

13 

 

क्र.सं. लक्ष्य र सूर्कहरू(१) 
वतिमान अवस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन लक्ष्य 

र्ीघिकालीन 
लक्ष्य 

२.३ र्वपद बाट प्रत्यक्ष प्रभार्वत हजने पररवारहरूको वार्षिक औसत 
(सम्भव भएसम्म गत ३० वषिको) संख्या (मनजीघर गोठ, 
जग्गा, िेमतबाली, पशजर्ौपाया आदर्को नोक्सान) 

   

३ गाउाँ/नगरपामलकामा कूल आमथिक आयमा र्वपद को कारण 
हजन ेप्रत्यक्ष आमथिक क्षमतलाई उल्लेख्य रूपमा कम गने 

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

३.१ कृर्ष के्षिमा (अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, माछापालन 
आदर्को) र्वमभन्न र्वपद को कारण हजने औसत वार्षिक प्रत्यक्ष 
आमथिक क्षमत । 

रु. रु. रु. 

३.२ पशजपालन के्षिमा र्वमभन्न र्वपद को कारण हजने वार्षिक औसत 
प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत। 

रु. रु. रु. 

३.३ वन के्षिमा (काठ, र्ाउरा, जडीबजटी आदर्) र्वमभन्न र्वपद को 
कारण हजने औसत वार्षिक प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत। 

रु. रु. रु. 

३.४ पयिटन के्षिमा (होटल, टे्रर्कङ् आदर्) र्वमभन्न र्वपद को कारण 
हजने वार्षिक औसत प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत। 

रु. रु. रु. 

३.५ उद्योग, व्यापार के्षिमा र्वमभन्न र्वपद को कारण हजने वार्षिक 
औसत प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत। 

रु. रु. रु. 

३.६ भौमतक पूवािधार के्षिमा (घर, भवन, सडक, िानेपानी, र्वद्यजत 
आदर्) र्वमभन्न र्वपद को कारण हजने वार्षिक औसत प्रत्यक्ष 
आमथिक क्षमत। 

रु. रु. रु. 

३.७ अन्य के्षिमा (..........) र्वमभन्न र्वपद को कारण हजने वार्षिक 
औसत प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत । 

रु. रु. रु. 

४ संवरे्नशील पूवािधार र आधारभूत सेवाहरूमा र्वपद ले प जर् याउन े
क्षमत र अवरोध उल्लेख्यरूपले कम गरी उत्थानशीलता 
र्वकास गने 

जम्मा हालको 
अवस्था 

  

४.१ रेमडयो, टेमलफोन, टेमलमभजन, इन्टरनेट लगायतका र्जरसञ्चार 
सेवामा अवखच्छन्न पहजाँर् (जम्मा घर संख्या र पहजाँर् भएको 
घरसंख्या/प्रमतशत) 

    

४.२ स्वास््य भवनहरूको प्रवलीकरण/ममित गरी उत्थानशीलता 
र्वकास गने (जम्मा स्वास््य भवन र भूकम्प प्रमतरोधी संरर्ना 
भएका भवनको संख्या) 

    

४.३ र्वद्यालय भवनहरूको प्रवलीकरण, ममित गरी उत्थानशीलता 
र्वकास गने (जम्मा र्वद्यालय भवन र भूकम्प प्रमतरोधी संरर्ना 
भएका भवन (कक्षा-कोठा) संख्या) 

    

४.४ र्वपद  जोखिम न्यूनीकरणका लामग मनयममत पूवितयारी र नमजना 
तथा पूवितयारी अभ्यास गने र्वद्यालयहरूको संख्या (जम्मा 
र्वद्यालय र पूवितयारी अभ्यास गने र्वद्यालयहरूको संख्या) 

    

४.५ साविजमनक र सरकारी भवनहरूको प्रवलीकरण गरी 
उत्थानशीलता र्वकास (जम्मा साविजमनक र सरकारी भवनको 
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क्र.सं. लक्ष्य र सूर्कहरू(१) 
वतिमान अवस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन लक्ष्य 

र्ीघिकालीन 
लक्ष्य 

संख्या र प्रकोप जोखिम कम हजनेगरी मनमािण र सञ् र्ालन 
भएका साविजमनक र सरकारी भवनहरूको संख्या) 

४.६ सााँस्कृमतक सम्पर्ाहरूको प्रवलीकरण गरी उत्थानशीलताको 
र्वकास (जम्मा सम्पर्ाको संख्या र प्रकोप जोखिम कम 
हजनेगरी मनमािण र सञ् र्ालन गररएका सम्पर्ाको संख्या) 

    

४.७ बसपाकि , िेल मैर्ान आदर्को उत्थानशीलता र्वकास (जम्मा 
संख्या र प्रकोप जोखिम कम हजने गरी मनमािण र सञ् र्ालन 
गररएका संरर्नाहरूको संख्या) 

    

४.८ जलर्वद्यजत उत्पार्न गृह, बााँध, र्वतरण प्रणालीको 
उत्थानशीलता (जम्मा संख्या र प्रकोप जोखिम कम हजने गरी 
मनमािण र सञ् र्ालन गररएका संरर्नाहरूको संख्या) 

    

४.९ टेमलफोन टावर, रेमडयो प्रशारण स्टेसन, र्टमभ केवल, 
इन्टरनेट तथा अन्य रू्रसञ्चार प्रणालीको उत्थानशीलता 
(जम्मा संख्या र प्रकोप जोखिम कम हजने गरी मनमािण र 
सञ् र्ालन गररएका संरर्नाहरूको संख्या) 

    

४.१० िानेपानी, पानीघट्ट, मसंर्ाई कज लो, कज वा, इनार आदर्को 
उत्थानशीलता (जम्मा संख्या र प्रकोप जोखिम कम हजने गरी 
मनमािण र सञ् र्ालन गररएका संरर्नाहरूको संख्या) 

    

४.११ जोखिमयजि पोिरी, तालहरूको जोखिम न्यूनीकरण (जम्मा 
संख्या र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण हजने गरी मनमािण गररएका 
संरर्नाहरूको संख्या) 

    

४.१२ भवन संर्हता पालना र र्वपद जोखिम न्यूनीकरण हजने गरी 
मनमािण/प्रवलीकरण गररएका मनजी आवासीय घरहरू 
(प्रमतशतमा) 

    

४.१३ नर्ी, िोला र्कनारा संरक्षण र पजनरुत्थान (जम्मा संख्या र 
प्रकोप जोखिम कम हजने गरी संरक्षण गररएकाहरूको संख्या 
वा र्जरी (तटबन्ध - र्क.मम.)) 

    

४.१४ संरखक्षत जलाधारको संख्या (जम्मा संख्या र प्रकोप जोखिम 
कम हजने गरी संरक्षण गररएका जलाधारहरूको संख्या) 

    

४.१५ र्वपद  न्यूनीकरण र जलवायज-मैिी र्वकास अपनाएका 
गाउाँ/बस्तीहरूको संख्या (वातावरणमैिी घोषणा भएका 
टोल/वडा संख्या) 

    

४.१६ जलवायज-मैिी कृर्ष प्रर्वमध अपनाएका गाउाँ/बस्तीहरूको संख्या      

4.१७ फोहोर व्यवस्थापन, ढल मनकास गरी  व्यवखस्थत भएका 
टोल, आवासीय के्षिको संख्या 

    

५ गाउाँ/नगरपामलकामा र्वपद  जोखिम न्यूनीकरणका लामग 
नीमतगत, कानजनी, संस्थागत संरर्ना साथै योजना तयार गरी 
लागज गने। 
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क्र.सं. लक्ष्य र सूर्कहरू(१) 
वतिमान अवस्था 
(आधार रेिा) 

अल्पकालीन तथा 
मध्यकालीन लक्ष्य 

र्ीघिकालीन 
लक्ष्य 

५.१ र्वपद  जोखिम न्यूनीकरण नीमत, ऐन, मनयम, मापर्ण्ड तयार 
गरी कायािन्वयन भएको अवस्था  

    

५.२ र्वपद  जोखिम न्यूनीकरणका लामग संस्थागत संरर्ना (शािा, 
कमिर्ारी), स्थानीय र्वपद  व्यवस्थापन समममत, वडा र्वपद 
व्यवस्थापन समममत गठन भएको वडाको संख्या 

    

५.३ र्वपद पूवितयारी तथा प्रमतकायि योजना तजजिमा गरी कायािन्वयन 
भएको अवस्था 

    

५.४ र्वपद व्यवस्थापनमा अन्य स्थानीय तहसाँगको समन्वय र 
साझेर्ारी 

    

५.५ पजनमनिमािण र पजनःस्थापनामा र्वपद उत्थानशीलता र अझ 
बमलयो मनमािणको मसद्धान्त अवलम्बन गने सरकारी 
मनकायहरूको संख्या (जम्मा सरकारी मनकाय र अवलम्बन 
गने मनकायको संख्या) 

    

६ बहजप्रकोप पूविसूर्ना प्रणाली र सूर्ना तथा पूवािन जमानको 
उपलब्धता  र पहजाँर्मा उल्लेख्य वृर्द्ध गने 

जम्मा हालको 
अवस्था 

  

६.१ कूल जनसंख्याको अनजपातमा प्रकोप सम्मजितामा रहेको 
जनसंख्याको प्रमतशत 

    

६.२ नेपाल सरकार, प्ररे्श सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ् र्ामलत 
बहज-प्रकोप अनजगमन तथा पूविसूर्ना प्रणालीमा पहजाँर् भएका 
के्षिफलको प्रमतशत 

    

६.३ प्रकोप सम्मजि रहेको जनसंख्याको अनजपातमा प्रकोप पूविसूर्ना 
प्राि गने जनसंख्याको प्रमतशत 

    

६.४ पूवािन जमानमा आधाररत र्वपद पूवितयारी र प्रमतकायि गने 
जनसंख्याको प्रमतशत 

    

 

१,२ नोटः  

(१) मामथको तामलकामा उखल्लखित प्रकोपहरूको वगीकरण मनम्न बमोखजम हजनेछ: 

(क) भौगमभिकः भ-ूकम्प, ज्वालामजिी, भ-ूबनोट वा भ-ूकम्पका कारण उत्पन्न हजन े पर्हरो, भ-ूस्िलन 
आदर्। 

(ि) मौसमजन्यः र्ट्याङ, सबै प्रकारका हावाहजरी, अमसना आदर्। 

(ग) जलजन्यः वषाि, पोिरी, ताल वा र्हमताल र्वष्फोट जस्ता कारणबाट हजने सबै प्रकारका बाढी एवम ्
डजवान र नर्ी कटान, अमतवृर्ष्ट, मभषण र्हमपात, अनावृर्ष्ट, र्हमपर्हरो आदर्। 

(घ) हावापानीजन्यः शीतलहर, िडेरी, तातो हावाको लहर(लू), प्राकृमतक कारण लाग्ने वन डढेलो, लामो 
अवमधसम्म सजख् िा परेर उत्पन्न हजने िडेरी, तजषारो, ऋतज अनजसार लाग्ने वाक्लो (अमनष्टकारी) हजस्सज, 
कज र्हरो आदर्। 
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(ङ) जैर्वकः सबै प्रकारका कीटाणज, र्वषाणजका कारण हजने रोगव्यामध, सपिरं्श, जनावरहरूको आक्रमण 
वा आतङ्क, िेतीबालीमा हजन ेअमनष्टकारी सलह कीराहरूको आक्रमण, रोगव्यामध, पशजपन्छीमा लाग् न े
फ्लज, आदर्। 

(र्) र्जघिटनाः िानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योमगक र्जघिटना, आगलामग, र्वषार्ी, ग्यााँस, रसायन, 
र्वर्करण र् जहावट, ग्यााँस र्वष्फोटन, प्रकोप उद्धार कायिमा हजने र्जघिटना, र्वषाि िाद्य सेवन (जानाजान 
गरेको नभई, भर्वतब्यमा परी गरेको र्वष-सेवन), मेखशन सञ् र्ालन गर्ाि हजने र्जघिटना, माटो िन्र्ा 
र्ढस्को िसेर पजररने, भौमतक संरर्ना भत्कन ेआदर्। 

(छ) प्रर्जषण लगायत अन्य प्रकोपहरुः अत्यमधक स्रोत र्ोहनका कारण हजन ेमरुभमूमकरण, र्वमभन्न मानवीय 
स्रोत र कारणबाट हजने वातावरणीय प्रर्जषण, भोकमरी आदर्। 

(२) एकभन्र्ा बढी स्रोत वा कारणबाट उत्पन्न हजने वा भएको प्रकोपको वगीकरण गर्ाि त्यसको मूल स्रोत 
वा कारणका आधारमा वगीकरण गनजिपछि। बढी पानी परेर पर्हरो गएको भए जलजन्य र भ-ूकम्पका 
कारण वा जममनको बनोटका कारण पर्हरो गएको भए भौगमभिक हजन्छ। मजख्य स्रोत वा कारणका साथै 
अन्य स्रोत र कारणहरूको समेत यथेष्ठ लेिाजोिा गनजिपछि। 

(३) औसत मनकाल्ने तररकाः- त्याङ्कको उपलब्धता अनजसार र्वपद बाट र्वगतमा भएका हरेक वषिको हानी 
नोक्सानी प्रत्येक सूर्कका लामग छजट्टाछज टै्ट जोड्न।े कूल अङ्कलाई जम्मा वषि संख्याले भाग गने। त्यसबाट 
आउने भागफल औसत संख्या हो । 

(४) 30 वषिको त्याङ्कः- आमधकाररक र भरपर्ो र्स्तावेजमा रेकडि भएको त्याङ्क उपलब्ध भएसम्म र्वगत 
30 वषिसम्मको मलने । यस्तो त्याङ्क समजर्ायमा वा अन्यि जानकारी भएकाहरूबाट सोधपजछ गरी 
सङ्कलन गनि सर्कन े। जलवायज पररवतिन सम्बन्धी क्रम (Trend) र्वश्लषेण गनि र प्रके्षपण गनि सामान्यतया 
३० वषिको त्याङ्क प्रयोग गने गररएको छ । 
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अनजसूर्ी – ३ 

र्वपद  पूवितयारी तथा प्रमतकायि सम्बखन्धत वार्षिक र्क्रयाकलापहरूका लक्ष्य तथा सूर्कहरू 

(स्रोतः र्वपद  पूवितयारी तथा प्रमतकायि योजना तजजिमा मागिर्शिन, २०६७ (प्रथम संशोधन २०७६) बाट साभार 
गरी सामान्य पररमाजिन गररएको) 

मस. नं. सूर्क आधार रेिा लक्ष्य 

१ प्ररे्श/खजल्ला/गा.पा./न.पा. मा र्वपद बाट हजने मतृ्यज र्र उल्लेख्य 
मािामा कम गने 

  

१.१ र्वपद बाट मतृ्यज हजनेको वार्षिक औसत संख्या (सडक र्जघिटना बाहेक)   

१.२ सडक र्जघिटनाबाट मतृ्यज हजनेको वार्षिक औसत संख्या    

२ प्ररे्श/खजल्ला/गा.पा./न.पा.मा र्वपद बाट प्रभार्वत व्यखिहरूको संख्या 
उल्लेख्य मािामा कम गने 

  

२.१ र्वपद बाट प्रत्यक्ष प्रभार्वत हजने पररवारहरूको वार्षिक औसत संख्या   

२.२ र्वपद बाट घाइते हजने व्यखिहरूको वार्षिक औसत संख्या   

२.३ सडक र्जघिटनाबाट घाइते हजने व्यखिहरूको वार्षिक औसत संख्या   

२.४ र्वपद बाट क्षमत हजने घरहरूको वार्षिक औसत संख्या   

३ प्ररे्श/खजल्ला/गा.पा./न.पा.मा कूल ग्राहिस््य उत्पार्नमा र्वपद्को कारण 
हजने वार्षिक औसत प्रत्यक्ष आमथिक क्षमत कम गने 

  

४ र्वपद  पूवितयारी र प्रमतकायिका लामग संघ, प्ररे्श, स्थानीय तहहरू र 
सरोकारवालाहरू बीर् अन्तर तथा परस्पर समन्वय र साझेर्ारी अमभवरृ्द्ध 
गनि संयन्ि र्वकास गने (प्रमतशत) 

  

५ बहजप्रकोप पूविसूर्ना प्रणाली र र्वपद जोखिम सूर्ना तथा आाँकलनको 
उपलब्धता र पहजाँर्मा उल्लेख्य वरृ्द्ध गने 

  

५.१ कज ल क्षेिफलको अनजपातमा बहजप्रकोप अनजगमन तथा पूविसूर्ना प्रणाली 
स्थापना र सञ्चालन भएको क्षेिफलको प्रमतशत 

  

५.२ र्वपद प्रभार्वत क्षेिको जनसंख्याको अनजपातमा स्थानीय वा रार्िय सूर्ना 
प्रणाली माफि त पूविसूर्ना प्राि गने जनसंख्याको प्रमतशत 

  

५.३ र्वपद जोखिमयजि क्षेिहरूमा पूवािन जमानमा आधाररत पूवितयारी कायिर्वमध 
लागज भएका स्थानीय तहहरूको प्रमतशत 

  

५.४ स्थानीय स्तरमा उपयोगी (प्रभावमा आधाररत) र्वपद जोखिम सम्बन्धी 
सूर्ना तथा जानकारी एवं आाँकलन जनसमजर्ायलाई उपलब्ध गराउन 
सक्ने स्थानीय तहहरूको प्रमतशत 

  

५.५ पूविसूर्ना प्राि भएपमछ प्रकोप आउनज अगावै र्वपद प्रभार्वत क्षेिबाट 
सजरखक्षत स्थानमा साररएका जनसंख्याको प्रमतशत 

  

द्रष्टव्यः रार्िय सूर्कहरूसाँग तार्ात्म्यता हजने गरी प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहले लक्ष्य, सूर्क थपघट गनि सक्नेछन।् 


