फिफिम नगरपाफिका

स्थानीय राजपत्र
(िेिेन पत्र)
खण्ड :३

संख्या :१

फमफि: २०७६।०१।३०

भाग-२

फिफिम नगरपाफिका
फिफिम नगरपाफिका फिपि् जोफखम व्यिस्थापन फनिेफिका
२०७६

आज्ञािे,
फिनोि कुमार िाहाि
0

प्रमुख प्रिासकीय अफिकृि

फिफिम नगरपाफिका फिपि् जोफखम व्यिस्थापन फनिेफिका
२०७६

काययपाफिका बैठबबाट स्िीकृि फमफि
प्रमाफिकरि भएको फमफि

२०७६।०१।२९
२०७६।०१।३०

फिफिम नगरपाफिका

नगर काययपाफिकाको कायायिय
फिफिम, पााँचथर
१ न.ं प्रिेि,नेपाि

1

प्रस्िािना : विपद् जोविम व्यिस्थापनको दृविकोणले नेपाल ससं ार कै एक सिं दे नविल देिहरु मध्ये एक हो ।
अव्यिवस्थत बसाई सराई, जथाभािी िन फडानी तथा अवतक्रमण, अिैज्ञावनक िेती प्रणाली, कृ विमा अविक
चाप, जनसंख्याको बढदो चाप, अव्यिवस्थत िहररकरण, जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले हरे क बिष हुने बाढी
पवहरो, महामारी, झाडापिाला, अवनकाल, आगलागी, भक
ू म्प, र सडक दर्ु नष ामा परी ििौनी हजारौ
मावनसहरुको मृत्यु भई रहेको छ । यस्ता प्रकारका विपदज् ोविमबाट वजउ िनमावथ भएको क्षवत न्यवू नकरण गनष
िान्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले वदएको अविकार प्रयोग गरी
वफवदम नगरकायषपावलकाले यो वनदेविका बनाएकोछ ।

भाग—१ (एक)
सफं िप्त नाम र प्रारम्भ
१. सफं िप्त नाम र प्रारम्भ :
क) यस वनदेविकाको नाम“विपद जोविम व्यिस्थापन वनदेविषका, २०७६” रहनेछ । ि) यो वनदेविषकातरुु न्त
लागहू ुनेछ ।
२. पररभाषा :
वििय िा प्रसङ्गले अको अथष नलागेमा यस वनदेविषकामा,
क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनपु छष ।
ि) “विपद् जोविम व्यिस्थापन सवमवत” भन्नाले दफा ४ बमोवजम गठन भएको सवमवतलाईसम्झनु पछष ।
ग) “टोल विकस संस्था” भन्नाले नगरपावलकाको वनवित भौगोवलक क्षेत्रवभत्रका टोल/िस्ती स्तरमा रहेका
र्रपररिारका सदस्यहरुिाट सेिा र पँहुच अवभबृवि गने उद्देश्यले गठन भएको टोलमा आिाररत
संस्थाहरुलाई सम्झनपु छष ।
र्) “योजना” भन्नाले दफा ८ बमोवजम तजषमु ा हुने विपद् जोविम व्यिस्थापन योजनालाई सम्झनु पनेछ ।
ङ) “गैर सरकारी संस्था”भन्नाले यस कायषविविको प्रयोजनको लावग प्रचवलत काननु बमोवजम स्थापना
भएका र वफवदम नगरसभाबाट आफ्नो कायषक्रम स्िीकृ त गराई नगरपावलकासँग समन्िय गरी कायष
सञ्चालन गने गैरनाफामल
ु क संस्थालाई सम्झनपु छष ।
च) “कोि” भन्नाले दफा ६ बमोवजमको कोिलाई सम्झनु पछष ।
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३. उिेश्य :
क) विपदमा परे का वपडीतलाई उिार र पनु षःस्थापना गने कायषका लावग सबै सरकारी तथा गैर सरकारी
क्षेत्रको सहयोग र जनसहभावगता जटु ाउने ।
ि) विपद् जोविम क्षेत्रको पवहचान, नक्साङ्कन, क्षमता र जोविम विश्ले िणको अििारणा अनरुु प
नगरपावलका स्तररय विपदज् ोविम व्यिस्थापन योजना तजमषु ा गने ।
र्) विपदबाट वपवडत पक्षलाई आिारभतू आिश्यकता परु ा गनषका लावग तत्कालै राहत उपलब्ि गराउने ।
ङ) विकास वनमाषण तथा भौवतक संरचनाको वनमाषण गनषु अवर् िातािरणमैत्री प्रणालीमा जोड वदने ।
च) विपदज् ोविम व्यिस्थापनलाई संस्थागत गने ।
छ) नगरपावलकाको विकास प्रकृ यामा विपदज् ोविम व्यिस्थापनलाई मल
ू प्रिावहकरण गने ।

भाग – २(िुई)
व्यिस्थापन सफमफि गठन
४.फिपि् जोफखम व्यिस्थापन सफमफि गठनः
वफवदम नगरपावलका स्तररय विपदज् ोविम व्यिस्थापनसवमवतको गठन देहाय बमोवजम गररनेछ :
(क) नगर प्रमि
ु

अध्यक्ष

(ि) नगर उपप्रमि
ु

सदस्य

(ग) संयोजक, िातािरण तथा विपदव्् यिस्थापन सवमवत

सदस्य

(र्) नगरपावलका क्षेत्रवभत्रका सरु क्षा वनकाय प्रमि
ु िा प्रवतवनविहरु

सदस्य

(ङ) नेपाल रे डक्रस सोसाईटी, वनजी क्षेत्र, स्थानीय गै.स.स, सामदु ावयक संस्था, समाजसेिी, बवु िवजिीहरु
मध्ये सवमवतले तोके को मवहला र दवलत सवहत ३ जना
सदस्य
(च) उद्योग बावणज्य संर्का प्रवतवनवि

सदस्य

(छ) प्रमि
ु प्रिासवकय अविकृ त

सदस्य

(ज) प्रमि
ु , िातािरण तथा विपदव्् यिस्थापन िािा
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सदस्य सवचि

५.सफमफिको काम कियब्य र अफिकार :
सवमवतको देहाय बमोवजमकोकाम कतषब्य र अविकार हुनेछ :
क) नगरपावलका क्षेत्रको विपदज् ोविम ब्यिस्थापन योजना तजमषु ा कायाषन्ियन र अनगु मन गने ।
ि) नगरपावलका स्तरका कमषचारी, नागररक समाजका प्रवतवनवि तथा राजनैवतक दलका प्रवतवनविलाई
विपदस् म्िन्िी तावलम, प्रविक्षण वदने िा वदने ब्यािस्था वमलाउने ।
ग) विपदब्् यिस्थापनको लावग बाविषक बजेको ब्यिस्थापन गने ।
र्) विपदक
् ो अबस्थामा िा विपद् जोविम न्यवु नकरण गवतविविमा बजेट पररचालन तत्कालै हुने व्यिस्था
वमलाउने ।
ङ) नगरपावलका वभत्रका भौवतक संरचना वनमाषण प्रकृ यामा सरकार तथा प्रदेि स्तरबाट लागू भएका नीवत
वनदेिन कायाषन्ियन गराउने । च) सबै सरोकारिालको सहभावगतामा विपद् व्यिस्थापन योजना,
आपतकावलन कायषयोजना, पुनषःस्थापना तथा पनु वनमाषण योजना तजमषु ा तथा कायाषन्ियन गने ।
छ) विपदप्र् भावित क्षेत्रमा उिार, राहतको व्यिस्थागने ।
ज) नगरपावलका स्तरको प्रकोप जोविम नक्सा बनाउने । र् झ) विकास वनमाषणका योजनामा विपद्
व्यिस्थापन र जोविम न्यनु ीकरणका अििारणलाई मल
ू प्रिावहकरण गने गराउने तथा त्यससँग सम्िि
कायष गने ।
ञ) टोल स्तरमा गठन भएका टोल विकास सस्ं थाहरुलाई नगरपावलका नगरकायषपावलकाको कायाषलयमा
आबिता गराई विपदव्् यिस्थापनमा समेत सल
ं ग्न गराई वक्रयाविल गराउने ।
ट) वजल्ला दैिी प्रकोप उद्वार सवमवत र विपद् व्यिस्थापनमा सवक्रय टोल विकास सस्ं था र विपद्
व्यिस्थापनमा काम गने अन्य सस्ं थाहरुलाई सहयोग पयु ाषउने ।
ठ) विपदव्् यिस्थापन सम्बन्िी जनचेतना तथा क्षमता अवभबृवि कायष गने गराउने ।
ड) विपदव्् यिस्थापन प्रवक्रयालाई समािेिी र सहभावगतामल
ु क बनाउन वनम्न अनसु ारका अन्तषवनहीत
क्षेत्रलाई प्राथवमकामा राख्ने प्रत्याभतू ी गने । लैङ्वगक समानता, सामावजक समािेविकरण, अपाङ्गता
तथा सीमान्तकृ त समदु ायको पहुचँ , जीविकोपाजषनका िैकवल्पक क्षेत्रको पवहचान र पछावड पाररएका
िगषको पहुचँ , प्रभावित समदु ायको मानि अविकारको सरं क्षण, प्रवतकायषमा न्यनू तम मापदण्डको
सवु नवितता गने ।
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ढ) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा प्रचवलत नेपाल काननु बमोवजम नेपाल सरकार, वजल्ला दैिी
प्रकोप उिार सवमवत, रावरिय तथा अन्तरावरिय गै.स.स. र दातृ वनकायसँग समन्िय गरी विपद्
व्यिस्थापनका लावग आवथषक तथा प्राविविक सहयोग प्राप्त गने ।
६. कोषः यस वनदेविका अविनमा रवह विपद् जोविम व्यिस्थापनलाई व्यिवस्थत गनष “ वफवदम नगरपावलका
विपदव्् यिस्थापनकोि ” को स्थापना गररने छ । कोि संचालन कायषविवि छुट्टै लागु गररने छ ।
७. सफमफिको बैठक
क) सवमवतको बैठकका लावग ५१% सदस्यको उपवस्थती लाई गणपरु क संख्या मावनने छ ।
ि) व्यिस्थापन सवमवतको बैठक आिश्यकता अनसु ार जनु सक
ु ै समयमा पवन बस्न सवकने छ ।
ग) सवमवतका पदाविकारीले बैठक बसेको वदन नगरपावलकाले तोके बमोवजमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

5

भाग ( ३ (िीन)
योजना िजयुमा
८. योजना िजयुमा :
योजना तजमषु ाका लावग वबज्ञहरु सवम्मवलत कायषदल गठन गररनेछ । वफवदम नगरपावलकाको विपद्
जोविम व्यिस्थापन योजना तजमषु ा गदाष तपवसलका वििय र प्रकृ या अिलम्िन गररनेछ ।
क) सामदु ावयक विपदव्् यिस्थापन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता वबश्ले िण तावलम अनुसवु च ३ बमोवजम
हुनेछ ।
ि) विपदक
् ा कारण र क्षवतको वििरण अनसु वु च ४ बमोवजम विश्ले िण हुनेछ ।
ग) सङ्कटासन्नता र क्षमता वबश्ले िण औजारहरुको प्रयोग अनसु वु च ५ बमोवजम हुनेछ ।
र्) समदु ाय तथा िडाहरुको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता वबश्ले िण अनुसवु च ६ बमोवजम हुनेछ ।
ङ) सङ्कटासन्नता, क्षमता तथाजोविम वबश्ले िण प्रवतिेदन तयारी अनसु वु च ७ बमोवजम हुनेछ । च)
जोविम व्यिस्थापन वक्रयाकलापको पवहचान तथा प्राथवमकीकरण अनसु चु ी ८ बमोवजम हुनेछ ।
छ) स्थानीय विपद जोविम व्यिस्थापन योजना तजमषु ा अनुसवु च ९ बमोवजम हुनेछ ।

भाग चार
फिफिि
९. अनुगमनः
यो कायषविवि अनसु ार भएगरे का कामको अनगु मन नगरकायषपावलकाको हुनेछ ।
१०. प्रफििेिनः
यो कायषविवि अनसु ार संचावलत कायषहरुको प्रवतिेदन नगरकायषपावलको बैठकमानगरसभा हुनभु न्दा पवहले पेि
गनषपु नेछ ।
११. सि
ं ोिन िथा पररमायजन :
यस कायषविविलाई व्यिवस्थत र प्रभािकारी रुपमा कायाषन्ियन गनष नगरकायषपावलकाले संिोिन गनष सक्नेछ ।
१२. बचाउ िथा खारेजी :
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यस कायषविविमा व्यिस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा विपद व्यिस्थापनसँग
सम्बवन्ित अन्य कुनै ऐन तथा वनयमसँग बाँवझएको हदसम्म िारे ज हुनेछ ।
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अनुसूची–१
(दफा ४ सँग सम्बवन्ित)
स्थानीय फिपि्व्यिस्थापन सफमफिको संरचना, काम, कियव्य िथा अफिकार
१.१ नगरस्िरीय फिपि् व्यिस्थापन सफमफिको गठन
१. नगर प्रमि
ु

अध्यक्ष

२ िडाध्यक्ष मध्येबाट नगर कायषपावलकाले मनोनयन गरे का तीनजना िडाध्यक्ष

सदस्य

३ विपदप् रे का िडाको िडाध्यक्ष

सदस्य

४ िडा सदस्यहरूमध्येबाट नगर कायषपावलकाले मनोनयन गरे का दईु जना िडासदस्यहरू

सदस्य

५ रावरियस्तरका राजनीवतक दलका नगर सवमवतस्तरीय प्रवतवनवि बढीमा ७ जना

सदस्य

६ नेपाल रे डक्रस सोसाइटी, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, सामदु ावयक संस्था, सामावजक सङ्र्संस्था िा
प्रवतवित समाजसेिीमध्ये नगर कायषपावलकाबाट मनोवनत गरे का ४ जना ( यसमा मवहला र दवलत
अवनिायष रूपमा हुनु पनेछ)
सदस्य
७ स्थानीयस्तरमा उपलब्ि विपदव्् यिस्थापन सम्बन्िी विज्ञमध्ये नगरकायषपावलकाबाट मनोनयन गरे का दईु
जना
सदस्य
८ नगरपावलकाको कायषकारी प्रमि
ु

सदस्य सवचि

नोट : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सविविको गठन गदाा नगरपाविकाको सरं चनािा आिश्यकिा अनसु ार
पररिार्ान गना सवकनेछ ।
१.२ नगरस्िरीय फिपि्व्यिस्थापन सफमफिको काम कियव्य िथा अफिकार
विपदव्् यिस्थापन रावरिय रणनीवतले समेत स्थानीय विपदव्् यिस्थापन सवमवतको काम कतषव्य र अविकारको
व्यिस्था गरे को छ । स्थानीय विपदव्् यिस्थापन सवमवतको काम कतषव्य र अविकार वनम्नानसु ार हुनेछ :
 नगरपावलका क्षेत्रको विपदव्् यिस्थापन योजना तजमषु ा कायाषन्ियन र अनगु मन गनष,ु
 वजल्ला विपदव्् यिस्थापन सवमवत र गाउँस्तरमा गठन हुने विपदव्् यिस्थापन सम्बन्िी अन्य सवमवत तथा
उपसवमवतलाई सहयोग पर्ु याउन,ु
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 नगरपावलका तथा िडास्तरका कमषचारी, नागररक समाजका प्रवतवनवि तथा राजनीवतक दलका
प्रवतवनविलाई विपदस् म्बन्िी तावलम, प्रविक्षण वदने िा वदने व्यिस्था वमलाउन,ु
 विपदव्् यिस्थापनका लावग नगरस्तरीय विपदव्् यिस्थापन कोिको स्थापना र सञ्चालनको व्यिस्था
वमलाउन,ु
 विपदव्् यिस्थापनको लावग िाविषक बजेट छुट्याउन,ु
 विपदक
् ो अिस्थामा िा विपदज् ोविम न्यनू ीकरणका गवतविविमा बजेट पररचालन तत्कालै हुने व्यिस्था
वमलाउन,ु
 नगरपावलकाको भौवतक संरचना वनमाषण प्रवक्रयामा सरकार तथा वजल्ला स्तरबाट लागू भएका
नीवतवनदेिन कायाषन्ियन गनष,ु गराउन,ु
 सबै सरोकारिालाको सहभावगतामा विपदव्् यिस्थापन योजना, आपत्कालीन कायषयोजना, पनु षस्थापना
तथा पनु वनषमाषण योजना तजमषु ा तथा कायाषन्ियन गनष,ु
 विपदप्र् भावित क्षेत्रमा उिार, राहतको व्यिस्था गनष,ु
 नगरपावलकाको विपदव्् यिस्थापन सम्बन्िी आिश्यक दस्तािेज तयार गनष,ु
 विपद्बाट विस्थावपत समदु ायलाई पनु षस्थापना गनष वजल्ला विपदव्् यिस्थापन सवमवतलाई सहयोग गने,
 नगरपावलका तथा िडास्तरको प्रकोप जोविम नक्सा बनाउने,
 विकास वनमाषणका योजनामा विपदव्् यिस्थापन र जोविम न्यनू ीकरणका अििारणालाई मल
ू प्रिाहीकरण
गनषु पनेछ, गराउने तथा त्यससँग सम्बि कायष गनषु पनेछ,
 सामदु ावयक प्रकोप व्यिस्थापन सवमवतहरूलाई नगरपावलकामा आबि गराई वतनको सचू ी कायम गरी
सवमवतहरूका कायषक्रमलाई सर्ाउने,
 विपदव्् यिस्थापन सम्बन्िी जनचेतना तथा क्षमता अवभिृविका कायष गने, गराउने,
 विपदव्् यिस्थापन प्रवक्रयालाई समािेिी र सहभावगतामल
ू क बनाउन वनम्नानसु ारका अन्तवनषहीत
क्षेत्रलाई प्राथवमकतामा राख्ने प्रत्याभवू त गने
 लैङ्वगक समानता, सामावजक समािेिीकरण, आपङ्गता तथा सीमान्तीवक्रत समदु ायको पहुचँ ,
जीविकोपाजषनका िैकवल्पक क्षेत्रको पवहचान र पछावड पाररएका िगषको पहुचँ ,
 प्रभावित समदु ायको मानिअविकारको संरक्षण,
 स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन तथा प्रचवलत नेपाल काननु बमोवजम सरकार, वजल्ला दैिी प्रकोप तथा
उिारसवमवत, रावरिय तथा अन्तराषवरिय गैरसरकारी संस्था र दातृ वनकायसँग समन्िय गरी विपद
व्यव्स्थापनका लावग आवथषक तथा प्राविविक सहयोग प्राप्त गनषु पनेछ ।
9

अनुसूची–२
(दफा ८ सँग सम्बवन्ित)
योजना िजयुमा काययििको काम, कियव्य िथा अफिकार

१ योजना तजमषु ा प्रवक्रयमा वजल्ला विपदव्् यिस्थापन सवमवत, वजल्ला समन्िय सवमवत, नगरस्तरीय
विपदव्् यिस्थापन सवमवत लगायत अन्य सरोकारिाला र वनकायसँग वनयवमत समन्िय गरी सुझाि वलने ।
२. नगरपावलका तथा िडास्तरमा सञ्चालन गररने सहभावगतामल
ू क सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका
लावग तथ्याङ्क तथा सचू ना सङ्कलन गरी विश्ले िण गने ।
३ वजल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवत, वजल्ला समन्िय सवमवत र विियगत कायाषलय, नगरपावलकाको
दस्तािेजहरू अध्ययन गरी आिश्यक वद्वतीय सचू ना सङ्कलन, परीक्षण र विश्लेिण गने ।
४. नगरस्तरीय विपदज् ोविम व्यिस्थापन योजना तजमषु ा गनष अपनाइने प्रवक्रया र विविबाट प्राप्त सचू ना र
तथ्याङ्को आिारमा समदु ाय, िडा र नगरपावलकास्तरमा विपदज् ोविम व्यिस्थापन योजना तजमषु ा गने ।
५. योजना तजमषु ा प्रवक्रयाको हरे क चरणमा विपद् प्रभावित तथा सङ्कटासन्न समदु ायका प्रवतवनवि, मवहला, जेि
नागररक, अपाङ्गता भएका व्यवि, तथा सबै जातजावत र िगषको प्रवतवनवित्िलाई सवु नवित गराउने ।
६ समदु ायमा आिाररत विपद् व्यिस्थापन सवमवत तथा पिू षतयारी तथा प्रवतकायषका लावग आिश्यक ठावनएका
कायषदलहरू गठन गनष सहजीकरण गने ।
७. वजम्मेिारी सवहतको कायषतावलका तयार गरी आिश्यक प्रवक्रया परू ा गरे र स्थानीय विपदज् ोविम व्यिस्थापन
योजना तजषमु ा गने ।
८. सबै प्रवक्रया र विवि परू ा गरी तयार भएको स्थनीय विपदव्् यिस्थापन योजना स्थानीय विपदव्् यिस्थापन
सवमवत समक्ष पेि गने ।
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अनुसूची–३
(दफा ८ (क) सँग सम्बवन्ित)
सामुिाफयक फिपि्व्यिस्थापन र सङ्कटासन्निा िथा िमिा फिश्ले षि िाफिमको फिषयिस्िु समय
िाफिका:

सेसन

काययक्रम

समय
पफहिो फिन

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

११
१२
१३

सहभागी आगमन/दता
तावलमको उद्देश्य, सहभागीबीच पररचय तावलमका वनयम
र समहू वनमाषण
विपदव्् यिस्थापनमा प्रयोग हुने िब्दािली, प्रकोपको
पररचय, प्रकार, कारण र प्रभाि
विपदव्् यिस्थापन : आिश्यकता तथा महत्ि र विपद्
व्यिस्थापन चक्र
विपदज् ोविम व्यिस्थापन (विपदप् िू ष तथा विपदव् छ)
िोश्रो फिन
सामदु ावयक विपदव्् यिस्थापन : पररभािा, इवतहास र
आिश्यकता
समदु ायमा आिाररत अििारणा, सामावजक
समािेिीकरणका लावग अन्तरवनवहत सिाल
समदु ायमा आिाररत विपदज् ोविम व्यिस्थापनका
प्रवक्रया
समदु ायमा आिाररत विपदज् ोविम व्यिस्थापनका
औजार तथा विविहरू
स्थानीय विपदज् ोविम व्यिस्थापन योजना, उद्देश्य, महत्ि
र तजमषु ा प्रवक्रय
िेश्रो फिन
सङ्कटासन्नता, क्षमता र जोविम विश्ले िणको
अििारणा, प्रवक्रयाबारे जानकारी
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका औजार र
वतनको प्रयोगविवि
समदु ाय तथा िडातहका सचू ना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन
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१ र्ण्टा
१:३०
१:३०
१:३० र्ण्टा
१:३० र्ण्टा
१:३० र्ण्टा
१:३० र्ण्टा
१:३० र्ण्टा
१:३० र्ण्टा
१ र्ण्टा

१:३० र्ण्टा
३ र्ण्टा
१ र्ण्टा

१४
१५
०
१६

२
३
४

विवि
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेिण प्रवतिेदनका
ढाँचाबारे छलफल
स्थलगत कायष तथा अभ्यासबारे छलफल र तयारी
चौथो फिन
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका लावग कायषक्षेत्र
प्रस्थान
औजारको प्रयोग विविबारे समहू मा अभ्यास प्रकोपको
सचू ीकरण र स्तरीकरण, प्रकोप पात्रोको तयारी, विपदक
् ो
ऐवतहावसक समयरे िा तयारी, सामावजक नक्सा तयारी,
समस्या िृक्ष विश्ले िण, िरातलीय वहँडाइ, संस्थागत
विश्लेिण िा रोटी वचत्र, लवक्षत समहू छलफल,
गवतिीलता नक्सा, प्रत्यक्ष अिलोकन
पाचौ फिन
अभ्यासको नवतजा लेिन र प्रवतिेदन तयारी समहू कायष
प्रवतिेदन प्रस्ततु ी तथा छलफल र सहमती
कायषयोजना तयारी र समापन

१ र्ण्टा
३० वमनेट
०१ र्ण्टा
७ र्ण्टा

४ र्ण्टा
३ र्ण्टा
३० वमनेट

स्रोि : नेपाल रे डक्रस सोसाइटीको समदु ायमा आिाररत विपद् व्यिस्थापन तावलम वनदेविका तथा
सङ्कटासन्नता तथाा क्षमता विश्ले िण औजार र अक्सफाम, एक्सनएड र अन्य संस्थाका सङ्कटासन्नता
तथा क्षमता विश्ले िण हाते पवु स्तकाहरूबाट पररमाजषनसवहत एकीकृ त रूपमा तयार गररएको ।
नोट : उपरोक्त समयतालिका तथा तालिम सेसन आवश्यकताअनुसार थपघट वा पररमार्जन गनज
सलकनेछ ।
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अनुसूची –४
(दफा ८ (ि) सँग सम्बवन्ित)
फिपि्का कारि र िफिको फििरि (फिगि २५ िषय र पफिल्िो ५ िषयको) :
गाउँ विकास सवमवत/नगरपावलका :
क्र.
स.ं

िफिको
फििरि

१

मानिीय क्षवत
(मृत्य)ु सङ्ख्या
वबरामी/र्ाइत
प्रभावित पररिार
सङ्ख्या
पणू क्ष
ष वत भएका
र्र सङ्ख्या
क्षवत भएको
जम्मा सम्पवत्त
रु.
क्षवत भएको
व्यविगत
िनमाल (रु.
हजारमा)
पल
ु
बाटो/सडक
विद्यालय
स्िास्थ्य चौकी
सामदु ावयक
भिन
क्षवत भएको
बाली (रु
हजारमा)
क्षवत भएको

२
३
४

४.१

४.२
४.३
४.४
४.५
४.६
४.७

४.८

िडा :

समदु ाय : ................ प्रकोप : ............

अफिल्िो २५
िषयको

पफिल्िो पााँच िषयका

१

२
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३

४

५

जम्मा
पष्टु ् याइाँ
का
फिफि
जम्मा

५

६

६.१
६.२

६.३

६.४

र्रपालिु ा पिु
सङ्ख्या गाई
भै ँसी िसी तथा
बाख्रा
अन्य (िल
ु ाउने)
िेतीयोग्य
जवमनको क्षवत (
विगाहा िा
रोपनी)
विपदमा परे को
सामावजक
प्रभाि
विपदमा परी
मावनस हराएका
विपदक
् ा कारण
भएका मवहला
वहसं ा
िपदप् वछ
लटु पाट, वहसं ा र
अन्य सामावजक
अपराि
विपदक
् ा कारण
सामदु ावयक
संस्थाको
वनवस्क्रयता

नोट : सचू ना सङ्कलन गदाष हरे क प्रकोपको लावग अलग–अलग फारम प्रयोग गनषपु छष ।
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अनुसूची–५
(दफा ८ (ग) सँग सम्बवन्ित)
सङ्कटासन्निा र िमिा फिश्ले षि औजारहरू
१. प्रकोप नक्साङ्कन िथा स्िरीकरि :
समदु ाय तथा गाउँमा हुने विपदज् न्य र्टना र जनिनको क्षवतका आिारमा प्रकोपको सचू ी तयार गरी बढी क्षवत कारक प्रकोपको
स्तरीकरण गनषु पनेछ । समदु ाय र िडाका अलग अलग सचू ीलाई एकीकरण गरे र नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतवभत्र हुने
प्रकोपको सचू ी र स्तर वनिाषरण गनषु पछष ।
प्रकोप

पफहरो

बाढी

आग्िागी

हुरी बिास महामारी

भूकम्प

फहमपाि
फिष्िोट

िीििहर

जनािर
आिड

पवहरो
बाढी
आगलागी
हुरी बतास
महामारी
भक
ू म्प
वहमपात
विरफोट
िीतलहर
जनािर
आतड
जम्मा अंक
स्तर

२. प्रकोप पात्रो :
समदु ाय िडा हुदँ ै नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतवभत्र कुन समयमा कुन प्रकोप हुन्छ भनेर पत्ता लगाई त्यसको समयरे िा
तयार गनषु पछष जसलाई प्रकोप पात्रो भवनन्छ । यसको लावग वनम्नअनसु ारको तावलका तयार गनषु पछष ।
प्रकोप

पफहरो

बाढी

आग्िागी

हुरी बिास महामारी

पवहरो
बाढी
आगलागी
हुरी बतास
महामारी
भक
ू म्प
वहमपात
विरफोट
िीतलहर
जनािर
आतड
जम्मा अंक
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भक
ू म्प

फहमपाि
फिष्िोट

िीििहर

जनािर
आिड

स्तर
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३. ऐफिहाफसक समय रेखा
ऐवतहावसक समय रे िा समदु ाय र नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतवभत्र विगतमा कुन प्रकोपबाट कस्तो
विपवत्त परे को वथयो भन्ने जानकारी वलन विपदक
् ो ऐवतहावसक समयरे िा तयार गररन्छ । यसबाट प्रकोपको
दोहोररने अिस्था, त्यसले पर्ु याउने क्षवत तथा प्रभािको बारे मा जानकारी वमल्छ र विपद् जोविम
व्यिस्थापनका वक्रयाकलाप र कायषसमय वनिाषरण गने आिार बनाउन सहयोग वमल्छ । अनसु चू ी–४ को
सचू ना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गने फारमलाई आिार मानेर समदु ायमा विस्तृत छलफल गरी विपदक
् ो
ऐवतहावसक समयरे िा पत्ता लगाउनु पछष । यसको लावग वनम्नअनसु ारको फारम प्रयोग गनषु पछष :

प्रकोपको प्रकार :
क्र.स.

िषय

िफिको फििरि(मृत्यु, िफि ग्रस्ि िर, बािीनािी प्रभािीि
पररिार, फिस्थाफपि पररिार,िफि भएको भौफिक सम्पफि रु
िफिग्रस्ि खेिीयोग्य भूफम अन्य सामाफजक प्रभाि)

१

४. सामाफजक स्रोि नक्साङ्कन र सङ्कटासन्निा िथा िमिा पफहचान
सामावजक स्रोत नक्साङ्कन र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता पवहचान समदु ायमा रहेको ङ्कटासन्नता र क्षमता
पवहचान गनष समदु ायवभत्र रहेका प्राकृ वतक तथा गैरप्राकृ वतक सम्पदा, सािन, स्रोत आवद उल्लेि भएको सामावजक
नक्सा तयार गरी विश्ले िण गने महत्िपूणष विवि हो । समदु ायका प्रवतवनविको प्रत्यक्ष सहभावगतामा तयार हुने नक्सामा
समदु ायको अिवस्थवत, िोला तथा नदीनाला, पोिरी, िेतीयोग्य जवमन, बाटो तथा सडक सञ्जालहरू, सामदु ावयक
भिनहरू, विद्यालय, स्िास्थ्य सेिा के न्रहरू, िनजङ्गल, नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत भिन, वबजल
ु ी,
सरु वक्षत आश्रय स्थलहरू िा आश्रयस्थलका लावग उपयि
ु क्षेत्र, िानेपानी, सरसफाइको अिस्था स्पि रूपमा
देविनेगरी तयार गनषु पछष । यस विविबाट प्राप्त सचू नाका आिारमासमदु ाय र िडाको सम्पन्नता तथा सङ्कटासन्नता
स्तरीकरण वनम्नअनसु ार गनषु पनेछ :
क. समुिायको सम्पन्निा स्िरीकरि
नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत : ........................... िडा न.ं : ......... समदु ायको नाम
क्र.स. र्रमल
ू ीको नाम

सम्पन्नता स्तरीकरण (र्रिरु ी सङ्ख्या)
अवत विपन्न
विपन्न
मध्यम
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पिु ्याइ
सम्पन्न

ख. िडा सम्पन्निा स्िरीकि
प्रत्येक िडाका बस्तीको सम्पन्नता स्तरीकरणको एकीकृ त तथ्याङ्कको आिारमा िडाको सम्पन्नता स्तरीकरण
गनषु पछष ।
नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत :
िडा नं.
िडा न.ं

सम्पन्नता स्तरीकरण (र्रिरु ी सङ्ख्या)
अवत विपन्न
विपन्न

पिु ्याइ
मध्यम

सम्पन्न

ग. सम्पन्निा स्िरीकिका सूचक :
 अफि फिपन्न पररिार : आफ्नो उत्पादनले ३ मवहनाभन्दा कम िान पग्ु ने, बेरोजगार, ज्याला मजदरु ी गनषु
पने, कच्ची िा झप्रु ो र्रमा बसोबास गनष बाध्य पररिार ।
 फिपन्न पररिार :आफ्नो उत्पादनले ६ मवहनासम्म िान पग्ु ने, सामान्य नोकरी भएको, मध्यम िालकोर्र
भएको पररिार ।
 मध्यम पररिार : आफ्नो उत्पादनले ९ मवहनासम्म िान पग्ु ने, अविकृ त तह भन्दा सानो जावगर भएको,
मध्यम िालको र्र भएको ।
 सम्पन्न पररिार :आफ्नो उत्पादनले परू ै ििष िान पग्ु नेआम्दानी गनष सक्ने, यापार िा उद्योग भएको, अविकृ त
तह िा सोभन्दा उच्चतहको नोकरी भएको िा पेन्सन प्राप्त गने, अिषक्की िा पक्की र्र भएको ।
जोफखमको अिस्था
(पररिार)
उमेरगत जनसङ्ख्या
०-५ ििष
६-१२ ििष
१३-१९ ििष
२०-५९ ििष
६० ििष मावथ
अपाङ्गता भएका
व्यवि
गभषिती मवहला
बच्चालाइष दिु ििु ाउने
मवहला
कुपोवित बालबावलका
(५ ििष मवु नका)

उच्च
मफहिा परुु ष

जम्मा

मफहिा
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मध्यम
परुु ष

जम्मा

मफहिा

न्यून
परुु ष

जम्मा

कुपोवित बालबावलका
(५ देवि १२ ििष)
जम्मा

नोट– प्रत्येक समदु ायका लावग अलग छुट्टाछुटै तावलका प्रयोग गनषु पनेछ ।
५. समस्या िृि फिश्ले षि :
समदु ायमा विपदस् म्बन्िी विद्यमन समस्याको उत्पवत्त, त्यसको कारण र प्रभाि विश्ले िण गनष समस्या िृक्ष औजारको
विवि प्रयोग गररन्छ । यस विविअन्तगषत िृक्षको काण्डले समस्या, जराहरूले कारण र हाँगा तथा पातहरूले प्रभािको
प्रवतवनवित्ि गरे को मानी िास्तविकता पवहचान गररन्छ । विपदज् न्य जोविम व्यिस्थापन गनष समस्याको मल
ू कारण
पत्ता लगाउन यो औजारको प्रयोग हुन्छ । यस विविबाट प्राप्त नवतजालाई वनम्नअनसु ार सचू ीकरण गनषु पछष :
क्र.स

समस्या

समस्याको
कारण

मल
ू समदु ायमा
प्रभाि

परे को कै वफयत

१
६. िराििीय फहडाइ :
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका क्रममा सामावजक नक्सा र समस्या िृक्ष विश्ले िणका नवतजाको पनु रािलोकन
गनषसमेत यो औजार प्रयोग हुन्छ । सङ्कटासन्नतायि
ु र सरु वक्षत स्थान, भौगोवलक, सामावजक सरं चना, प्रकोपका
र्टनाबाट विगतमा भएको क्षवतको आँकलन, विपद् जोविम व्यिस्थापनका अिसर र चनु ौतीजस्ता विियको अध्ययन
गररन्छ । िरातलीय वहँडाइका क्रममा प्राप्त नवतजालाई अन्या औजारको प्रयोगबाट प्राप्त नवतजालाई परीक्षणसमेत गनष
वनम्नअनसु ारको ढाँचामा सचू ीकरण गनषु पछष
क्र.स.

वहँडाइ-क्षेत्र
(िडा, प्रमि
ु समस्या समस्याको
समदु ाय, स्थान वििेि) िा
कारक
सङ्कटासन्नता

१
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उपलब्ि क्षमता

सङ्कटासन्नता र प्रभाि
क्षमताबीच अन्तर
िा िाडल

७. सस्ं थागि फिश्ले षि िा रोटी फचत्र:
विपदक
् ो समयमा आिश्यक पने सेिा, सवु ििा, सरु क्षा उपलब्ि गराउने सरकारी वनकाय िा सरु क्षा वनकाय, नेपाल
रे डक्रस सोसाइटी र अन्य मानिीय सेिा प्रदायक सङ्र्संस्था, वित्तीय संस्था, सहकारी, स्िास्थ्य सेिा के न्र आवदको
उपलब्िता, पहुचँ र सम्बन्िको विश्ले िण गररन्छ । यो औजारले समदु ायको सामावजक सम्बन्ि र क्षमताको स्तर मापन
गछष । यस औजारको प्रयोगबाट समदु ायले विपदज् ोविम व्यिस्थापनका सन्दभषमा सहयोग प्राप्त गनष सक्ने सामावजक
संस्थाको सचू ी वनम्नअनसु ार तयार गनषु पछष
क्र.स.

पहुाँच कायम रहेका समुिायका व्यफि पहुाँच भएको फनकाय फनकाय िा सस्ं नाको प्राप्त हुन
िथा समूहको नाम
िा सस्ं था
ठे गाना
सहयोग

सक्ने

८. िफिि समूह िििि :
सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका विवभन्न औजारको प्रयोबाट प्राप्त सचू ना तथा तथ्याङ्कको पनु रािलोकन,
अनगु मन िा परीक्षण र छुटेका वििय पत्ता लगाउन समदु ायको सानो समहू मा छलफल गनषु नै लवक्षत समहू छलफल हो
। समदु ायका मवहला, वसमान्तीकृ त िगष, बढू ापाका, अपाङ्गता भएका व्यवि, दवलत, जनजावतसमेत सबै िगषलाई
समेटेर यसप्रकारको छलफल गनषु पछष । यस्तो छलफलमा सबै सहभागीलाई समान रूपले आफ्ना विचार र भनाइ राख्न
प्रोत्सावहत गनषु पछष । यस प्रवक्रयाबाट प्राप्त सचू नालाई वनम्नअनसु ारको ढाँचामा सचू ीकृ त गनषु पछष :
गाविस :......... ......... िडा न.ं समदु ाय :.................... समहू :मवहला/अपाङ्गता/दवलत
क्र.स. समस्या

१
२
३
४

कारण

कारक तत्ि

प्रभाि

सम्भावित
समािानका उपाय

कै वफयत

विपद र विपदक
् ा सिाल
जीविकोपाजषन तथा िाद्य
सरु क्षा
िानेपानी तथा सरसफाइष
तथा महामारी
अन्य

९. प्रत्यि अििोकन :
मावथ उल्लेि भएका औजारको प्रयोगबाट प्राप्त नवतजालाई पनु रािलोकन तथा परीक्षणका लावग प्रत्यक्ष अिलोकन
विवि प्रयोविवि अपनाइन्छ । सङ्कटासन्न क्षेत्र, समदु ाय, प्राकृ वतक स्रोत तथा सािन, भौवतक सरं चना, सािषजवनक
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सम्पवत्त तथा जोविम व्यिस्थापनका लावग गनषु पने कामको सही पवहचान गनष यस औजारको प्रयोग गनषु पछ ।
अिलोकनका क्रममा प्राप्त नवतजालाई वनम्न ढाँचामा सचू ीकृ त गरी विश्ले िण गनषु पनेछ :
क्र.स.

अिलोकन गररएको स्थान

विपदको प्रमि
ु समस्या

उपलब्ि क्षमता

समदु ायका आिश्यकता

१

१०. ध्यान फिनु पने फिषय :
ध्यान वदनु पने वििय : मावथ उवल्लवित सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्ले िणका औजार (VCA tools) हरू प्रयोग
गरी सचू ना सङ्कलन गदाष वनम्न विियमा वििेि ध्यान वदनु पछष
क) समदु ायका सङ्कटासन्न िगषहरू, मवहला, दवलत, जनजावत, िृििृिा, अपाङ्गता भएका व्यवि,
बालबावलका, समदु ायमा कायषरत सङ्र्सस्ं थाका प्रवतवनविको सहभावगताालाई सवु नवित गनषु पनेछ ।
ि) विपद् जोविम व्यिस्थापन तथा दैवनक जीिनयापनका सन्दभषमा उपयोग हुने वनम्न पाँच प्रकारका पँजू ीको
उपलब्िता तथा उपयोगको िक्ष्ू म विश्ले िण गनषु पनेछ
 सामाफजक पूजी : जातजावत, बसोिासको अिस्था, वलंग, समहू हरू, नेतत्ृ ि, सङ्र्संगठन र सदस्यता,
सामावजक मेलवमलाप, आपसी सर–सहयोग, आवद ।
 मानिीय पूजी : ज्ञान र सीप तथा वििेि दक्षता भएका व्यविहरू, विक्षा, स्िास्थ्य र पोिण, पाररिाररक
आकार, रोजगारी र यसको अिसर आवद ।
 प्राकृफिक पूजी : जवमन र यसको प्रकार, जवमन बचािटको तौरवतरका (बाढी र पवहरोको रोकथाम गरे र,
िृक्षारोपण गरे र, आवद), उत्पादनको अिस्था (अन्निाली, नगदेिाली, तरकारी र अन्य), जलस्रोत, िनले
ढाके को क्षेत्र, आवद ।
 भौफिक पज
ू ी : सडक, यातायात, पल
ु पल
ु ेसा, बजार, होटल, विद्यालय, कृ वि र पिु सेिा के न्र, सरु क्षा
चौकी, पिू चष ेतािवत प्रणाली, उद्दार र राहत सामाग्रीहरूको पयाषप्तता, आिास र्र, चपी, िानेपानीको
अिस्था, वसंचाइ, विद्यतु र संचार सेिा, र्रहरूको भौवतक अिस्था, गोिर ग्यास आवद ।
 फिफिय पूजी : नगद, वजन्सी, कृ वि, पिपु ालन, पेन्सन, िैदवे िक रोजगार, बचत तथा ऋण समहू , सहकारी,
स्थानीय स्रोत सािनहरू आवद ।
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अनुसूची–६
(दफा ८ (र्) सँग सम्बवन्ित)
समुिाय िथा िडाहरुको सङ्कटासन्निा िथा िमिा फिश्ले षि

क. सङ्कटासन्निा स्िरीकरि : विगतको क्षवत विश्ले िण गरी त्यबाट प्राप्त अङ्कभारलाई जोडेर समदु ाय र िडाको
उच्च, मध्यम र न्यनू गरी तीन िगषमा वनम्नअनसु ार सङ्कटासन्नता स्तरीकरण गनषु पनेछ :
नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत : ............................................................. विपद्

िडा नं

मानिीय
क्षवत (२५
प्रवतित
अङ्कभार)

प्रभावित
पररिार (
१५
प्रवतित
अङ्कभार)

. र्रको
क्षवत (१५
प्रवतित
अङ्कभार)

आवथषक
क्षवत (१५
प्रवतित
अङ्कभार)

िेतीयोग्य
भवू म क्षवत
(१५
प्रवतित
अङ्कभार)

सामावजक
क्षवत (१५
प्रवतित
अङ्कभार)

कूल
सङ्कटा–
अङ्कभार सन्नता
(१००
स्तरीकरण
प्रवतित
अङ्कभार)

ख. सङ्कटासन्निा स्िरीकरि अङ्कभार आिार
क्र.
स.ं
१

जोविममा रहेका तत्ि क्षवतको सचू क

अङ्कभार

प्राप्ताङ्क

मानिीय मृत्यु

२

प्रभावित पररिार

३

क्षवतग्रस्त र्र

४

आवथषक क्षवत

१
२
३
४
१
२
३
४
१
२
३
४
१

०.०४२
०.०८३
०.१२५
०.१६७
०.०२५
०.०५०
०.०७५
०.०९९
०.०२५
०.०५०
०.०७५
०.०९९
०.०२५

०–१ जना
२–३ जना
४–५ जना
६ भन्दा मावथ
५० पररिार
५१–१०० पररिार
१०१–३०० पररिार
३०१ पररिार भन्दा मावथ
०–५ र्र
६–१५ र्र
१६–५० र्र
५० भन्दा बढी र्र
५ लाि रुप्रयाँसम्म
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िगीकरण मापन
भार
२५%

१५ प्रवतित

१५ प्रवतित

१५ प्रवतित

५

६

िेतीयोग्य जवमन
कटान

सामावजक प्रभाि

५ लाि १ रुपैयादेवि १५
लाि रुपैयासम्म
१५ लाि १ रूपैयाँदवे ि २५
लाि रूपैयाँसम्म
२५ लाि रूपैयाँभन्दा
बढीका लावग
पाँच वबगाहसम्मका लावग
पाँच वबगाहदेवि १०
वबगाहासम्म
दस वबगाहादेवि २०
वबगाहासम्म
२० वबगाहाभन्दा मावथ
मावनस हराएमा
मवहला वहसं ा भएमा
लुटपाट, वहसं ा र अन्य
समावजक अपराि
सामदु ावयक सस्ं था वनवस्कय
भएमा

२

०.०५०

३

०.०७५

४

०.०९९

१
२

०.०२५
०.०५०

३

०.०७५

४
१

०.०९९
०.०२५
०.०२५
०.०२५

१५ प्रवतित

१५ प्रवतित

०.०२५

जम्मा

स्पष्टीकरि : उवल्लवित तथ्याङ्कको विश्ले िण गदाष ६ भागमा विभावजत क्षवतको स्तरअनसु ार अङ्क वदने र प्राप्त
अङ्कलाई ६ ले भागा गरी प्रवतितले गणु न गरी १०० ले भागा गरी वनस्के को मान नै अङ्कभार हुनेछ । जस्तै मावथ न.ं
१ मा यदी एक जना मावनसको मृत्यु भएको भए त्यसमा १ अङ्क वदइन्छ । सो अङ्कलाई ६ ले भाग गरी २५ ले गणु न
गरे र १०० ले भागा गर्यो भने ०.०४१७ मान वनवस्कन्छ । उपोिमबोवजम तथ्याङ्क विश्ले िण गदाष क्षवतको स्तरका
आिारमा वनम्नअनसु ारको अङ्कभार कायम गरी स्तरीकरण गनषु पनेछ :
क्र.स. अङ्कभार
०.७ देवि ०.७९ अङ्कभार
०.६ देवि ०.६९ अङ्कभार
०.५९ भन्दा कम अङ्कभार

स्िर
उच्च सङ्कटासन्न
मध्यम सङ्कटासन्न
न्यनू सङ्कटासन्न
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अनुसूची–७
(दफा ८ (ङ) सँग सम्बवन्ित)
सङ्कटासन्निा, िमिा िथा जोफखम फिश्ले षि प्रफििेिनको नमुना

१. नगरपाफिका िथा गाउाँ फिकास सफमफिको प्रमुख सङ्कटासन्निा :
जलिाय,ु हािापानी आवदको अिस्था र प्रभाि ।
 प्रावक्रवतक स्रोत सािन जस्तै जलसम्पदा, ताल, पोिरी, िन सम्पदा, िवनज सम्पदा आवद ।
 नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत वभत्र भएर बग्ने िोलानाला तथा नदी वतजबाट पने प्रभाि
 सडकको अिस्था कालोपत्रे ......वकवम, कच्ची मोटरबाटो ......वकवम, गोरे टो ............वकवम
१.४ भ–ू उपयोग : कृ वि, िन, िेर गइरहेको, पानीले ढाके को चरन, अिास आवद
२. जनसङ्ख्याको फििरि :
िडा
न.ं

र्रिरु ी वििरण

जनसख्ं या

अपाङ्गताको
अिस्था अनसु ार जनसख्ं या
वििरण
दवलत जनजावत अन्य जम्मा परुु ि मवहला जम्मा वकवसम संख्या ५ ििष १२-१२
६० ििष
मवु नका ििषका
मावथको
िालबावलका जनसंख्या

१
.....
११
जम्मा

३. प्रकोपका अिस्था : (अनसु चू ी ५ को १, २ र ३ बमोवजम प्रकोप पात्रो, प्रकोपको स्तरीकरण र प्रकोपको
ऐवहावसक समयरे िाबाट प्राप्त नवतजा लेख्ने)
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४. स्रोिको उपिब्ििा िथा पहुच
वििरण

नाम र रहेको सङ्ख्या (कवत)
स्थान (कहाँ)

क्षमता

भौवतक स्रोत
पल
ु
सडक
बाँि
विद्यालय भिन
मदरसा
सरु वक्षत आिास
तथा स्थान
सामदु ावयक चपी
सञ्चारका सािन
यातायातका
सािन
पिू षसचू ना प्रणाली
लाइफ ज्याके ट
डुङ्गा
मानिीय स्रोत
आिारभतू िोज
तथा
उिार
तावलम
प्राप्त
जनिवि
वजल्ला विपद्
प्रवतकायष सम्बवन्ि
तावलम
प्राप्त
जनिवि
पौडीबाज
प्राथवमक उपचार
तावलम प्राप्त
ग्रावमण मवहला
स्िास्थ्य कायषकता
कृ विसम्बवन्ि
तावलम प्राप्त
विक्षक
कमषचारी
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अिस्था

कै वफयत

स्ियंसेिक
वसकवमष
डकमी
अन्य
सीप
(उल्लेि
गनषु
पनेछ )
सामावजक स्रोत
सामदु ावयक भिन
पाटी पौिा
िारा
मठ मवन्दर
सामावजक सरं चना
मवहला र्रमल
ू ी
मवहला/आमा
समहू
आयआजषनमा
सवक्रय मवहला
समहू
वनणषय
तहमा
भएका मवहला
िैवक्षक अिस्था
(म/प)ु
आवथषक स्रोत
व्यापार व्यिसाय
उद्योग
कलकारिाना
नोकरी
बचत समहू
समहू को कोि रु
आपत्कावलन
कोि रु
बैङ्क
तथा
वित्तीय संस्था
प्राकृ वतक स्रोत
िेतीयोग्य भमू ी
अन्य (उल्लेि
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गनषु पनेछ )
वनजी ताल तलैया
वनजी ताल तलैया
सािषजवनक िारा
कुिा
नदीनाला
ताल तथा पोिरी
वसँचाइको सािन
र स्रोत
िनजङ्गल
(हेक्टर िा रोपनी)
िेर
गइरहेको
जवमन
िेती गररने मख्ु य लगाउने समय
बाली
िान
मकै
गहु

बाली थन्काउने उत्पादन मे टन
समय

प्रयोग गररने मल

विउको
उपलब्िता

नोट : १०,००० िगय मी िा २० रोपनी िा ३० कठ्ठा = १ हेक्टर

५. पार्श्यफचत्र मूि अंि :
अनसु चू ी ४ देवि ७ सम्मको विश्ले िणबाट प्राप्त पररणाम उल्लेि गरी आिश्यक देविएका सझु ाि प्रस्ततु गनषु पनेछ ।
पार्श्षवचत्रको अवन्तममा विश्ले िणका सबै अनसु चू ीहरु सल
ं ग्न गनषु पनेछ ।
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अनुसूची– ८
(दफा ८ (च) सँग सम्बवन्ित)
जोफखम व्यिस्थापन फक्रयाकिापको पफहचान िथा प्राथफमकीकरि
समदु ाय हुदँ ै िडा र समग्र गाविसको सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्िेणबाट प्राप्त नवतजाको आिारमा गाविसमा
सञ्चालन गनषु पने विपद् जोविम व्यिस्थापनका वक्रयाकलाप पवहचान गरी सचू ीकृ त गदाष वतनको प्राथवमकता वनिाषरण
गनषु पनेछ । वक्रयाकलापको पवहचान तथा प्राथवमकीकरण ( उच्च प्राथवमकता प्राप्त वक्रयाकलापलाई १ नं .वदने )
वनम्नबमोवजमको ढाँचामा समदु ायसमेत स्पि हुनेगरी सचू ीकृ त गनषु पनेछ:
िडा न.ं

समिु ायको नाम प्रमख
ु जोफखम

फक्रयाकिाप

स्रोत र त्ययवकको प्रयोगलाइष सबै स्थानमा वमलाएर राख्नु पेने ।
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प्राथफमकिा न.ं

पष्टु याइ

अनुसूची– ९
(दफा ८ (छ) सँग सम्बवन्ित)
स्थानीय फिपि् जोफखम व्यिस्थापन योजनाको ढााँचा स्थानीय फिपि् जोफखम व्यिस्थापन योजना
(Local Disaster Risk Management Plan Template)

......... नगरपावलका
....................वजल्ला
........वजल्ला तयार गरे को वमवत :............साल.........मवहना

सन्देि :वजल्ला विकास सवमवत अविकारीबाट कुनै सन्देि प्राप्त भए राख्ने ।
कृ तज्ञता ज्ञापन : नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत प्रमि
ु बाट योजना तजषमु ा र यसको कायाषन्ियनबारे
सहयोगीलाई िन्यिाद वदँदै आफ्नो भनाइ राख्ने ।
विियसचू ी :योजनाको स्िरुपअनसु ार विियसचू ी तयार गरे र राख्ने ।

खण्ड – १ :पररचय
१.१ पृष्ठभूफम : नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतको छोटो र तथ्याङ्कीय पररचय वदने । पररचय वदँदा
सङ्कटासन्नता, जोविम र क्षमता वििलोिण प्रवतिेदनलाई आिार मान्नु पनेछ ।
१.२ योजनाको उद्देश्य : यस योजनाको मल
ू र वनवदषि उद्देश्य के हो त्यो उल्लेि गनषु पनेछ । स्थानीय वनकायको
भौगोवलक सामावजक, आवथषक, सास्ं कृ वतक अिस्था अनरुु प योजनाको उद्देश्य वनिाषरण गनषु पनेछ ।
१.३ योजनाको आिश्यकिा िथा महत्ि : यो योजना वकन तजषमु ा गनषु परे को हो र यसले के गछष भन्ने कुरा वनवित
गरी लेख्ने ।
१.४ योजनाका सीमा : योजना तजषमु ा गदाष अपनाइएको विवि, योजनाको प्रभािकाररता, आवथषक स्रोतजस्ता के –
कस्ता सीमा देविएका छन् भन्ने कुरा छोटकरीमा उल्लेि गनषु पनेछ । यसले योजना कायाषन्ियन र अनगु मन तथा
मल्ू याङ्कनका लावग मागष प्रिस्त गनषु पनेछ ।
१.५ योजना फनमायि प्रफक्रया फिफि : योजना वनमाषण प्रवक्रयाबारे भाग २ मा भएको व्यिस्थामध्ये अपनाइएका
प्रवक्रयाबारे छोटकरवमा उल्लेि गनषु पनेछ
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१.६ योजना कायायन्ियन रिनीफि : योजनाले वनिाषरण गरे का कायषक्रम के –कसरी कायाषन्ियन गनषु पनेछ,
नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतको िाविषक कायषक्रमअन्तगषत बजेट व्यिस्था गररनक
ु ो अलािा समदु ाय,
सरोकारिालाको पररचालन कसरी गररन्छ भन्ने विियलाई प्रि पाने ।
१.७ योजनाको अनगु मन, मुल्याङ्कन िथा पनु राििोकन : यस वनदेविकाको भाग २ को प्रवक्रया ४ मा उल्लेि
भएअनसु ार वनयवमत अनगु मन, मल्ु याङ्कन तथा पनु रािलोकन गनषु पनेछ । योजनको विस्तृत पनु रािलोकन र
पररमाजषन ५ ििषको अिविमा गनषु पनेछ ।

खण्ड – २ : प्रकोप, सङ्कटासन्निा, िमिा र जोफखम फिश्ले षि
२.१ प्रकोपको पफहचान िथा स्िरीकरि : नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतमा हुने प्रमि
ु प्रकोप के –के हुन्
भनेर पवहचान र स्तरीकरण गरे र प्राप्त नवतजा लेख्ने ।
२.२ प्रकोप फिश्ले षि : अनसु चू ी ५ मा उल्लेि भएका प्रकोप विश्ले िणका औजारहरू (सामावजक स्रोत नक्साङ्कन
र सङ्कटासन्नता तथा क्षमता पवहचान, समस्या िृक्ष विश्ले िण, िरातलीय वहँडाइ, संस्थागत विश्ले िण, लवक्षत समहू
छलफल, प्रत्यक्ष अिलोकन) को प्रयोगबाट गररएको विश्ले िणको नवतजालाई संवक्षप्त रूपमा वनम्न ढाँचामा लेख्नपु नेछ
।
क्र.स.

समस्या अथिा प्रकोप

कारण

कारक तत्ि

प्रभाि

सम्भावित
समािानका उपाय

२.३ गाउाँ िथा िडाको सङ्कटासन्निा स्िरीकरि : गाउँ, बस्ती, िडा नगरपालवलका तथा गाउँ विकास सवमवतमा
विगतमा के –कस्ता प्रकोपका र्टना भएका वथए, वतनको सचू ी तयार गरी त्यसबाट भएको क्षवतको वििरण तयार गनषु
पनेछ । प्राप्त सचू नाको विश्ले िणबाट नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतको कुन िडाको कुन िस्ती कुन प्रकोपका
कारण कुन स्तरमा सङ्कटासन्न छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । यसै आिारमा विवभन्न प्रकोपका दृविले समदु ाय, िडा र
त्यसका कवत र्रपररिार सङ्कटासन्न छन्भनेर स्तरीकरण गनषु पछष ।
तावलका न.ं .............. प्रकोपको सन्दभषमा िडाहरूको सङ्कटासन्नता स्तरीकरण
....... प्रकोपका कारण उत्पन्न हुनेविपदक
् ो िडास्तरीय सङ्कटासन्नता वनम्नअनसु ार स्तरीकरण गररएको छ :
िडा नं.

गााँउ िथा टोि

उच्च
सङ्कटासन्न

मध्य
सङ्कटासन्न
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न्यून
सङ्कटासन्न

पुष्टाइका
आिारहरु

२.४ नगरपाफिका िथा गाउाँ फिकास सफमफिको िमिा फिश्ले षि : मावथ विश्ले िण गररएको सङ्कटासन्नता र
जोविमको सामना गनष, जोविम व्यिस्थापन गनष समदु ायसँग के –कस्ता क्षमता विद्यामान छन् भनेर पवहचान गनषु
आिश्यक पछष । नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत वभत्र भएका स्रोतसािनको अिस्था, स्थानीय ज्ञान, सीप र
प्रविविको तल
ु नात्मक अध्ययन गनषु पछष ।
२.५ जोफखम पफहचान िथा फिििेषि : नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवतको सङ्कटासन्नता र क्षमताबीच
देविएको दरू ी नै जोविमको सही वचत्र हुनेछ । विपदज् ोविम न्यनू ीकरणका लावग आिश्यक वक्रयाकलाप वनिाषर गनषु
पछष ।

खण्ड – ३ : फिपि् जोफखम व्यिस्थापन योजना
३.१ फिपि् पूियका फक्रयाकिापहरू :
प्राथवमकता
क्रम

प्रमि
ु समस्या व्यिस्थापनका मख्ु य
तथा जोविम वक्रयाकलाप वजम्मेिारी

स्रोतको व्यिस्था
समय अिवि
अन्तररक
बाह्य (सहयोगी)

३.२ फिपि्को समयका फक्रयाकिापहरु
प्राथवमकता
क्रम

प्रमि
ु समस्या व्यिस्थापनका मख्ु य
तथा जोविम वक्रयाकलाप वजम्मेिारी

स्रोतको व्यिस्था
समय अिवि
अन्तररक
बाह्य (सहयोगी)

३.३ फिपि पश्चािका फक्रयाकिापहरु
प्राथवमकता
क्रम

प्रमि
ु समस्या व्यिस्थापनका मख्ु य
तथा जोविम वक्रयाकलाप वजम्मेिारी
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स्रोतको व्यिस्था
समय अिवि
अन्तररक
बाह्य (सहयोगी)

अनस
ु च
ू ी:
१. सहभावगतामल
ू क क्षमता तथा सङ्कटासन्नता विश्ले िणको सवं क्षप्त प्रवतिेदन (क्षमता तथा सङ्कटासन्नता
नक्साङ्कन, प्रकोप नक्साङ्कन तथा स्तरीकरण, ऐवतहावसक समय रे िा, प्रकोप पात्रो, समस्या िृक्ष विश्ले िण, रोटी
वचत्र)
२. बैठक तथा गोिीका सहभावगहरूको वििरण
३. नगरपावलका तथा गाउँ विकास सवमवत स्तरीय विपदव्् यिस्थापन सवमवतको वििरण
४. िडा स्तरीय सचू ना फारम (चेक वलि)

33

