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िण्ड – १ 

प्रारतबिक पररचय 

१.१ पषृ्ठिमूी  

तिश्व मानतचत्रमा नेपाि तिपद ् जोतिमको दतृिि े उच्च जोतिम रािको रुपमा तिइन्छ । समग्र प्रकोप जोतिमको 

तहसािि े२० औ स्थानमा, िूकबपीय जोतिमको तहसािि े११ औ स्थानमा िाढी िथा पतहरोको जोतिमको तहसाििे 

३० औ स्थानमा र जििाय ुपररिियनको प्रिािको तहसािि ेचौथौ स्थानमा पदयछ । नेपाििाई िाढी, पतहरो, िूकबप, 

आगिागी, महामारी र जििाय ुपररिियनको प्रिाििाट संकटातिमुि रािको रुपमा पतन तिइन्छ । नेपािको िौगोतिक 

िनोटको आ ारमा तहमाि, पहाड र िराईमा फरक फरक प्रकारका प्रकोपहरुका कारणि े तिपद्हरुको र्टना र्ट्ने 

गरेको पाइन्छ । िी तिपद्का कारण दशेमा िर्ेनी ठूिो रुपमा जन नको क्षति हुन े गरेको छ । नेपािको िौगोतिक 

अितस्थतिका कारण ८०% िन्दा िढी नेपािीहरु कुनै नं कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोतिममा रहकेो छ । २०७२ सािको 

िूकबपिे कररि ९ हजार नपेािीहरुको ज्यान तिनुको साथै िािौ र्र िथा तिद्यािय ििनहहरु ित्कायो । तहमपतहरो 

िथा जििाय ुपररिियनि ेहुन ेजोतिम पतन डरिाग्दो छ । सि ैप्रकारको जोतिमहरुको तिश्लेर्ण गने हो िने नेपािमा 

कररि िार्र्यक रुपमा ६ िाि ४० हजार मातनसहरु प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक तिपद्बाट प्रिातिि छन् िने कररि ३० 

हजार र्र िथा ििनहरु ितत्करहकेा छन् । सडक दरु्यटनामा परर प्रत्येक िर्य करीि २ हजार नेपािीहरुको ज्यान 

गइरहकेो छ िने १३ हजारिाई कुनै न.ंकुनै क्रकतसमको चोटपटक िागेको छ ।    

 

गृह मन्त्राियिको सन ्२०१६ को िथ्याङ्क अनुसार नेपािमा सन ्१९७२ दतेि २०१७ सबम २९४० िटा तिपद्का 

र्टनाहरु र्रटसकेका छन् । जन नको क्षति तिश्लेर्ण गने हो िने पतन तिपद ्जोतिम न्यूनीकरण रातिय रणनीतिक 

योजना २०१८– २०३० (ई.सं. अनुसार प्रत्येक िर्य नेपािको कुि ग्राह्सस्थ उत्पादनको कररि २ प्रतिशि िरािरको क्षति 

िइरहकेो छ । अझ २०७२ सािको िूकबपि ेि कुि ग्राहस्थ उत्पादनको कररि २५ प्रतिशि िरािरको क्षति ग–यो । 

क्रदगो तिकास िक्ष्यका िगिग  ेरै जसो िक्ष्यहरुि ेतिपद ्जोतिम व्यिस्थापनका तिर्यमा स्थान ओगटेको छ । तिपद्को 

प्रिाि तिशेर् गरेर संकटासन्निामा रहकेा समुदायमा िढी पने गदयछ । तिपद ्िन्नासाथ प्रकोप र प्रकोपिाई झेल्न सके्न 

क्षमिा तनियर रहन्छ । तिपद ्पूियियारीका काययहरु न्यून िथा प्रिािकारी निएका कारण तिपद्बाट ठूिो क्षति हुन ेगरेको 

छ । अििः दशेिाई तिपद ् उत्थानशीि राि िनाउन समुदाय एिं स्थानीय स्िरदतेि नै पहि हुन ु जरुरी छ । यस ै

पररप्रेक्षिाइ मध्यनजर रािी संर्ीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे स्थानीय तिपद ् िथा जििाय ु

उत्थानशीि योजना िजुयमा तनदतेशका २०७४ ियार गरी िाग ु गरेको छ । यसै तनदतेशकािाई आ ार मानेर 

गाउँपातिका िथा नगरपातिका स्िरीय तिपद ्जोतिम िथा जििायु उत्थानशीि व्यिस्थापन योजना िजुयमा प्रक्रियाका 

कायय थािनी िएको छ ।  

 

१.२ ओमसतिया गाउँपातिकाको पररचयिः  

ओमसतिया गाउँपातिका नेपािमा अितस्थि िगिान िुद्धको पािन जन्मस्थि िुबिीनी प्रदशे अन्िगयि रुपन्दहेी 

तजल्िामा अितस्थि गाउँपातिका हो । सातिकको ५ िटा गा ति.स.हरु पडसरी, हाटी फसायरटकर, िसन्िपुर, पटिौिी र 

छोटी रामनगर गाउँ तिकास सतमतिहरुिाई समेटी ओमसतिया गाउँपातिका ४८.५४िगय क्रक मी क्षेत्रफिमा फैतिएको छ 
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। यस गाउँपातिकािाई ६ िडामा तििाजन गररएको छ । २७.५४३४ उत्तरी अक्षांश दतेि ८३.४९१०१६ पूर्िय दशेान्िर 

सबम फैतिएको यस गाउँपातिकाको अत किम िापिम ४३.४० तड ग्री सेल्सीयस र न्यूनिम १०.४ तड ग्री सेल्सीयस 

रहकेो छ । 

ति स २०७६ को र्र ुरी सिेक्षण अनुसार ओमसतिया गाउँपातिकामा ६५३९.र्र पररिार ,जसमा मतहिा १७,२३७.. 

पुरुर्  १८,२१४ गरर कुि जनसंख्या ३५,४५१ रहकेो छ ।  यस गाउँपातिकामा तितिन्न जािजािीहरुको एक 

सौहाद्र्रपूणय िसोिास रहकेो पाइन्छ । (श्रोििः ओमसतिाय गाउँपातिनका गाउँपातिकाको र्र ुरी सिेक्षण २०७६)  

 

पूियमा नििपरासी तजल्िा, पतश्चममा तसद्धाथय गाउँपातिका, मायादिेी र तसयारी गाउँपातिका, उत्तरमा दिेदह र 

तििोत्तमा गाउँपातिका र दतक्षणमा रोतहणी गाउँपातिका रहकेो छ । यो गाउँपातिकाको िनािट समथर रहकेो छ । 

प्राकृतिक रुपि ेिररपूणय यस गाउँपातिकामा अत कांश म ेशी समुदायका तितिन्न जािजािीका मातनसहरु िसोिास 

गदयछन । जस्िै यादि, कुमी, हररजन, पासी, मुराि, िाह्मण, मुसिमान आदी । यहाँको मुख्य पशेा िनेको कृतर् नै हो, 

िर यहाँका मातनसहरु तितिन्न क्रकतसमका व्यापार व्यिसाय पतन गद ैआईरहकेा छन । यहाँको रहन सहन, ििाई, 

िेर्िुर्ा र सामातजक सास्कृतिक चािचिन िराई म ेशको मौतिक प्रकारको छ । िानेपानीमा  ेरै जसो र्रपररिारि े

र्रमै रहकेो चापाकि  ाराको पानी प्रयोग गरेको पाईन्छ िन ेकेतह पररिारि ेसाियजतनक आरटजन िोररङ्गको पानी 

प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा िूतमगि पानीको मुहान राम्रो िएको हुदँा तपउने पानी िथा कृतर् प्रयोजनको िातग 

पानीको उपिब् िामा कुनै समस्या छैन, िर ससंचाईको उतचि व्यिस्था गरी िर्यिरी नै हररयािी गाउँपातिकाको रुपमा 

तचनाउन सक्रकन्छ । नेपाि चार जाि छतत्तस िणयको फुििारी िए जस्ि ै यस गाउँपातिकातित्र पतन तितिन्न 

 मायिबिीहरु िसोिास गरेको पाईन्छ । सि ै  मयिाई समानिाका रुपमा उच्च सबमान गररएको यस गाउँपातिकामा 

तितिन्न जािजातिहरु जस्ि ैथारु, िाह्मण, क्षेत्री, मगर, म ेशी, िराईिासी आक्रदहरु एकआपसमा आफ्नो अतस्ित्ि रािी 

िसेको पाईन्छ । ओमसतिया गाउँपातिका तिपद ्जोतिमका दतृििे संकटासन्न गाउँपातिकामा पदयछ । तजल्िाको तिपद ्

पुियियारी िथा प्रतिकायय योजनामा पतन यस गाउँपातिकािाई समग्र तिपद ् जोतिमको दतृििे मध्यम जोतिमपुणय 

गाउँपातिकामा सुतचकृि गरेको छ । िासगरी यस गाउँपातिकामा िकुबप, िाढी, आगिागी, सडक दरु्यटना, शीििहर, 

हािाहुरी, माहामारी जस्िा प्रकोपहरुका कारण िर्ेनी ठूिो मात्रामा  नजनको क्षति हुने गरेको छ । यी तितिन्न 

प्रकोपहरु मध्ये पतन िाढी, आगिागी, सडक दरु्यटना, शीििहर, सपयदशं नै प्रमुि दतेिएका छन् । रोतहणी र डण्डा िोिा 

िगायि अन्य िोल्सीहरु यसै गाउँपातिका िएर िग्ने िएकािे िडा नं. ३, ४, ५ र ६ का िोिा छेउका िस्िीहरु 

िाढीिाट क्षिी िथा िर्ेनी जोतिममा पनुयका साथ ैगाउँपातिकाका अन्य िडामा पतन साना ठुिा िोल्सीहरुिे िर्ेनी 

िाढीको समस्या िोग्नुपरेको छ । यसैगरर हरेक िर्य यस गाउँपातिकामा आगिागीिे पतन तनकै क्षति पु–याउने गरेको छ । 

िासगरी शहरी क्षेत्रमा िन्दा पतन ग्रामीण क्षेत्रमा आगिागीको प्रकोप िढी हुन े गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एकिि े

झुरुप्प परेको िस्िीहरु िएका कारण यी स्थानहरुमा आगिागीि ेक्षणिरम ै सिाप िनाउन े गरेको छ । ओमसतिया 

गाउँपातिकाको पुियपतश्चम िोकमागयमा अितस्थि हुनािे हरेक क्रदन सडक दरु्यटनाको जोतिम हुने गरेको छ । िौतिक 

क्षतिको दतृिि ेन्युन संकटासन्न रहपेतन मानिीय क्षतिका दतृििे उच्च संकटासन्न क्षेत्रमा पदयछ । िाल्डा परेका पक्की िथा 

तित्री कच्ची सडक त्यसमा पतन यत्रित्र चौपायाको प्रिेश,सिारी सा नको िढ्दो चाप िथा िापरिाही पुणय ढंगिे सिारी 

सा न आिि जािि गनुयको पररणाम सडक दरु्यटनाको जोतिम िढेको दतेिन्छ । ओमसतिया गाउँपातिका िहुप्रकोप 

जोतिमका दतृििे संकटासन्न गाउँपातिकामा पदयछ । हरेक िर्य िाढी, कटान, डुिान, हािाहुरी, अतसनापानी, सडक 

दरु्यटना, महामारी, सपयदशं, तशििहर, चट्याङ, कृतर् िािीमा िाग्न ेरोग िथा पशुरोग जस्िा प्रकोपका कारण यहाँका 

मातनसहरुि ेतिपद्को सामना गरररहनु परेको छ । 
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तिपदको दतृिि े तिगि ३० िर्यको इतिहासिाई हनेे हो िने ति स २०५७, २०७२ र २०७७ सािमा यस 

गाउँपातिकामा िाढीिाट १९५ र्र ुरी पणूय रुपमा क्षति िएको तथयो । मानतिय क्षति िन ेिएन । ४५ िटा िाख्रा, ११ 

िंगुर मरेको, ४५ िटा रुिहरु िगाएको, ५२५ तिगाहामा िगाएको  ान डुिान िएर क्षति िएको जसिाट कररि रु ५० 

िाि िरािरको क्षति िएको तथयो, त्यस्ि ै३५०० तमटर जति सडक िाढीि ेित्काएको तथयो । त्यस्ि ै ति स २०७७ 

सािमा सपयदशंिे १ जनाको मृत्य ुिएको तथयो । गाउँपातिकामा सपयदशंिे हरेक िर्य क्षति पुरयाएको हुन्छ । त्यस्ि ै

तशििहरिे हरेक िर्य  िािीनािी , र्रपािुिा जनािरमा असर पुरयाएको हुन्छ । त्यस्ि ैति स २०७२ सािको िूकबपि े

ठूिो असर पुरयाएको िने छैन, िर र्रहरु सामान्य क्षति िएका तथए । यस गाउँपातिकामा रहकेा जनजागृति मा ति को 

३ िटा ििनमा सामान्य क्षति िएको तथयो, िर मानतिय क्षति िने िएका तथएन ।  यस गाउँपातिकामा अतसना, 

हािाहुरी तनरन्िरि े र्र तिद्याियमा, िािीनािीमा क्षति पुरयाउनुको साथै िाििातिका र िृद्धिृद्धाहरुिाई असर 

पुरयाएको तथयो । 

 

यस गाउँपातिकामा रहकेा तितिन्न िडाहरुको जनसंख्याको तििरण तनम्नअनुसार रहकेो छ । 

 

१.२.१  जनसखं्याको तििरण 

 

िडा र्र ुरी कुि जनसखं्या मतहिा  परुुर् 

१ १०४७ ४७२७ २३५० २३७७ 

२ ११०७ ५८४० २८४५ २९९५ 

३ १०५८ ५८४६ २८३२ ३०१४ 

४ १२८३ ८०५८ ३८९४ ४१६४ 

५ ९७३ ४९०९ २३५६ २५५३ 

६ १०७१ ६०७१ २९६० ३१११ 

जबमा ६५३९ ३४,४५१ १७,२३७ १८,२१४ 

िातिका न १ जनसंख्याको तििरण (श्रोििः ओमसतिया गाउँपातिका प्रोफाईि २०७६) 

१.२.२ जािजातिअनसुारको र्र रुी र जनसखं्या  

िडा दतिि जनजाति अन्य 

  र्रर्रुी  मतहिा परुुर् र्रर्रुी  मतहिा परुुर् र्रर्रुी  मतहिा परुुर् 

१ ६६ १३७ १६० ६६४ १४२० १५६८ ३८१ ७९३ ६४९ 

२ १३८ ३६१ ३७० ५३१ १३८७ १४३० ४३८ १०९७ ११९५ 

३ १४६ ३९६ ४०७ ६८४ १८६९ १८९२ २२८ ५६७ ७१४ 

४ २१४ ६६५ ६८३ ५४० १६९५ १७०७ ५४९ १७५४ १७०५ 

५ २८८ ७०३ ७३७ ४४८ १११३ ११२७ २३७ ५७५ ६१० 

६ २२५ ६३७ ६४६ ६३४ १७९७ १८१७ २१२ ५९८ ६११ 

जबमा १०७७ २८९९ ३००३ ३५०१ ९२८१ ९५४१ २०४५ ५३८४ ५४८४ 

िातिका न २ जािजाति अनसुारको र्र ुरी र जनसंख्याको तििरण 
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१.२.३ अपाङ्गिाको तििरण 

िडा न.ं  अपाङ्गिाको प्रकार  मतहिा परुुर् जबमा 

१ पूणय अपाङ्गिा ६ ६ १२ 

  आसशंकअपाङ्गिा ४ १२ १६ 

२ पूणय अपाङ्गिा ९ १३ २२ 

  आसशंकअपाङ्गिा ६ १७ २३ 

३ पूणय अपाङ्गिा २ ५ ७ 

  आसशंकअपाङ्गिा ३ ८ ११ 

४ पूणय अपाङ्गिा ६ ४ १० 

  आसशंकअपाङ्गिा ६ १६ २२ 

५ पूणय अपाङ्गिा ४ ८ १२ 

  आसशंकअपाङ्गिा ४ २० २४ 

६ पूणय अपाङ्गिा ४ ४ ८ 

  आसशंकअपाङ्गिा १५ १० २५ 

िातिका न ३ अपाङ्गिाको तििरण 

 

१.३ योजनाको उद्देश्य  

तिपद ् जोतिम व्यिस्थापनका काययहरुिाई संस्थागि गरी तिपद्को दतृिि े सुरतक्षि समुदायको तनमायण गनयको िातग 

ओमसतिया गाउँपातिका सँग समन्िय र सहकायय गरर स्थानीय िहका आित क र िार्र्यक काययिममा समेि 

मूिप्रिाहीकरण गरी दीगो तिकास गनयको िातग नेपाि सरकार, सङ्र्ीय मातमिा िथा स्थानीय तिकास मन्त्राियिे 

तनमायण गरेको”स्थानीय तिपद ् िथा जििाय ु उत्थानशीिय योजना िजुयमा तनदतेशका २०७४  को मस्यौदा अनुसार 

तनमायण गररएको छ । यस योजनाको तिपद ्पूिय, तिपद्को समयमा र तिपद ्पश्चाि मातनस मातथ पने प्रतिकुि प्रिािको 

सामना गनय स्थानीय स्रोिको अत किम उपयोग गद ै तितिन्न क्षेत्रसँग समन्िय गरी तिपद ् पिूयियारी, पूिय सचेिना 

प्रणािी, न्यूनीकरण, रोकथाम कायय गनुय र प्रिातिि समुदायिाई व्यितस्थि, प्रिािकारी, जिाफदहेीयुक्त मानिीय 

सहयोग उपिब्  गराउनु मूि उद्देश्य रहकेो छ ।  

 तिपद ् सबिन् ी न्यूनिम आ ार िथा साझा मापदण्ड तन ायरण गरी गाउँपातिका स्िरीय तिपद ् जोतिम 

व्यिस्थापन योजना िजुयमा गने ।  

 तिपद्बाट हुन ेजन नको क्षति िथा जोतिमिाई कम गने । 

 पतहचान गररएका मुद्दाहरुिाई योजनाको रुप क्रदई पुियियारीको काययहरु गन,े जीतिकोपाजयनमा अतििृतद्ध गन े

 तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणका काययिाई तिकास योजनाहरुमा मुिप्रिाहीकरण गने ।  

 गाउँपातिका तित्र रहकेा तिपद्को सङ्कटासन्निा, जोतिम र क्षमिा पतहचान िथा तिश्लेर्ण गने ।  

 तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनका प्राथतमकिा प्राप्त काययिम सतहिको योजना िजुयमा गन े।  

 तिपद ्उत्थानशीि समुदायको तनमायणमा योगदान गने ।  
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 स्थानीय िहका नीति िथा तिकास काययिममा सि ैक्षेत्रिाई समेटन ेगरर समदुायका मतहिा (सुत्केरी मतहिा, 

गियििी मतहिा) िाििातिका, सीमान्िीकृि िगय, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यतक्त, दतिि, जनजाति र 

अल्पसंख्यक समेि िगयको समानुपातिक सहिातगिा सतुनतश्चि गरी तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनिाई संस्थागि 

गनय मागय प्रशस्ि गने ।  

 तिपदमा  परेका व्यतक्त, पररिार र समुदायिाई ित्काि उद्दार गरी मानिीय सेिा प्रदान गन े।  

 तिपद ्िाट  प्रिातिि समुदायिाई सुरतक्षि र सबमानजनक जीिनयापनका िातग आ ारिूि सहयोग उपिब्  

गराउने । 

 तिपद ्व्यिस्थापन चि (तिपद ्पुिय, तिपद ्प्रतिकायय, तिपद ्पश्चाि मा पररचािन गनुय पन ेश्रोि र सा नहरु 

पुियियारीका साथ राख्न े। 

 उपिब्  न्युनिम सा न श्रोिको अत किम उपयोग गद ेआिश्यक पने थप सा न श्रोिको िोजी गरी सरकार र 

सरोकारिािा तनकाय िथा संर्संस्था सँग समन्िय गरी तिपद ्प्रिातिि समुदायिाई सहयोग उपिब्  गराउने 

।  

 

१.४ योजनाको आिश्यकिा िथा महत्ि 

 

तिपद्ं ् व्यिस्थापन तित्र गररने तितिन्न चरणका काययहरुिाई व्यितस्थि गनयका िातग स्थानीय स्िरमा िजुयमा गररने 

तिकास योजनाको एउटा प्रमुि िागका रुपमा तनरन्िर यो योजना कायायन्ियन हुन्छ । स्थानीय तनकायसँग समन्िय र 

सहकायय गरर तिपद्को र्टना, मानि समदुायका िातग सबिेदनशीि िएकाि ेयस्िो अिस्था नआओस िन्नाको तनतबि 

हरेक तिकासका काययिाई तिपद ् व्यिस्थापन काययसँग समायोजन गरी दीगो तिकासका क्रियाकिापमा समदुायको 

सक्रिय सहिातगिा समेिको अपेक्षा गररएको हुदँा यसि ेमहत्िपूणय स्थान ओगटेको हुन्छ । यसकारण यस योजनाको तनकै 

ठूिो महत्ि रहकेो छ । त्यसैिे यस योजनाको आिश्यकिा र महत्ििाई अग्रस्थानमा राख्न सक्रकन्छ । गाउँपातिका स्िरीय 

तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनमा योजनाका तनम्न महत्िि ेयसको आिश्यकिािाई पुति गदयछ ।  

 गाउँपातिका स्िरमा संस्थागि संरचना ियार हुन े 

 गाउँपातिका सदस्य, काययपातिका सदस्य, िडा स्िररय प्रतितन ी, सरं्संस्थाको प्रतितन ी सँग समन्िय िथा 

सहकायय गने । 

 पुियसुचना प्रणािी, आपिकातिन संचािन केन्द्र्को स्थापना िई जोतिम न्युनीकरण काययमा सहयोग पुग्ने । 

 गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणमा सूचनाको पहुचँ रहने ।  

 िहुजोतिम िथा क्षमिा तिश्लेर्णमा समदुायको सहिातगिा हुन े।  

 गाउँपातिकामा ियारी, प्रतिकायय समुहहरु तनमायण हुन े।  

 गाउँपातिका स्िरमा तिपद ्जोतिम न्यूनीकरण योजना िजुयमा हुन े।  

 गाउँपातिका स्िरमा तिपद ्जोतिम न्यूनीकरण कोर् स्थापना हुन े । 

 समुदायिे व्यिस्थापन गरेको श्रोिहरुमा समान पहुचँ हुन े।  

 गाउँपातिका स्िरमा तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणका उपायहरु अििबिन गररने ।  

 यस योजनाि ेतिपद ्पुिय, तिपद्का समयमा र तिपद ्पश्चाि मातनस मातथ पने प्रतिकुि प्रिािको सामना गनय 

मद्दि पुरयाउँने ।  
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 स्थानीय श्रोि, सा न िथा क्षमिाको अत किम उपयोग गद ै तितिन्न क्षेत्रसँग समन्िय गरी तिपद ्पूियियारी, 

पूियचेिािनी प्रणािी, न्यूनीकरण, रोकथाम गनुय, र प्रिातििहरुिाई व्यितस्थि, प्रिािकारी, जिाफदहेीयकु्त 

मानिीय सहयोग उपिब्  गराउन स्थानीय तनकायिाई तजबमेिार िनाउँने । 

 योजनािे तिपद्को समयमा मानिीय सहयोगिाई व्यितस्थि गने सुतनतश्चििा क्रदन े।  

 तिपद्को जोतिम कम गनय समुदायिाई हािेमािो गने िािािरण िनाउन प्रेरणा क्रदने ।  

 पीतडि समदुायिाई आफ्नो अत कार र दातयत्िको िारेमा सचेि गराउँने  ।  

 उद्धार र राहि जस्िा काययमा पीतडि समुदायका समान पहुचँ प्रत्यािुति गने  ।  

 आपत्कािीन समयमा सूचना र जानकारी प्रक्षेपणिाई व्यितस्थि गनय सहयोग गन े । 

 सामातजक, सासँ्कृतिक र स्िास्थ्य प्रिद्र् नका तिर्यिाई व्यितस्थि गनय सहयोग गन े । 

 स्रोिको सही सदपुयोग गरी प्रिातिि समदुायिाई प्रकोपको पीडािाट मुतक्त क्रदन ेिाटो ियार गने ।  

 क्षेत्रगि रुपमा कामको िाँडफाँड हुन े हुदँा मानिीय सहयोग पारदशी, प्रिािकारी र व्यितस्थि हुनुको साथ ै

सेिाप्रदायकमा जिाफदहेी र उत्तरदातयत्ि िािनाको तिकास गराउने ।  

 

१.५ योजनाको तसमा 

योजना िथा काययिमहरुका आफ्नै महत्ि र सीमा हुन्छन् । यस योजनाका पतन महत्िका साथै तनम्नानुसार सीमा पतन 

रहकेा छन् ,  

योजनाको कायायन्ियन स्थानीय तनकायहरुि े आफ्नो तनयतमि योजना िजुयमा प्रक्रियाको अतिन्न अगंको रुपमा गने 

िएकोि ेतिकास तनमायण सँग सबितन् ि िएर तनरन्िर कायायन्ियनमा रहन ेछन्  । 

 िथ्यांक संकिनको िममा तिगिका िर्यहरुमा िएका तिपद्का र्टनाहरु िथा त्यसिाट िएको क्षतिको यथायथ 

तििरणहरु प्राप्त गनय करठनाई िएकाि ेतिश्लेर्ण गनय करठनाई िएको छ । 

 यस योजनाको कायायन्ियनको िातग गाउँपातिकािे आिश्यक रुपमा जनशतक्त ियार गनय समय िाग्न े छ  र 

त्यसको िातग श्रोिको िोजी गनुयपने अिस्था रहन्छ, जनु उपिब्  हुन्छ नै िन ेतनक्र्यौि गनय सक्रकदनै ।  

 यस योजनाको कायायन्ियन र अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका िातग आिश्यक दक्ष जनशतक्तको स्थानीय स्िरमा 

कम उपिब् िा रहन सकछ  । 

 

१.६ योजना तनमायण प्रक्रिया तित िः 

“ स्थानीय तिपद ् िथा जििाय ु उत्थानशीि िजुयमा तनदतेशका२०७४“ को मस्यौदा अनुसार यो योजना िजुयमा गदाय 

गाउँपातिका र िडाका प्रिातिि िथा सङ्कटासन्न समुदायको प्रत्यक्ष र समािेशीयकु्त सहिातगिा सुतनतश्चि हुन ेगरी 

समािेशी, सहिातगिामुिक र यथाथयपरक िनाउन तनम्न अनुसारको प्रक्रियाहरु अििबिन गररएका छन् । 
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चरण १: समन्िय र प्रारतबिक ियारी  

योजना तनमायणमा गाउँपातिकाको छनौट : गाउँपातिका िथा सरोकारिािा संर्संस्थाहरुसँग समन्िय गरी नारेपिे यस 

ओमसतिया गाउँपातिकाको छनोट गरेको छ । 

प्रारतबिक ििेा िथा स्थानीय तिपद ् व्यिस्थापन सतमतिमा छिफििः गाउँपातिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िथा सबपूणय 

तनिायतचि जनप्रतितन ी, प्रमुि प्रशासक्रकय अत कृि, स्थानीय राजनीतिक दिका प्रतितन ी, स्थानीय िुक्रदजीिीहरु, 

ज्येष्ठ नागररक, स्थानीय सरं्संस्थाको प्रतिनीत  िथा ‘सरोकारिािाहरुको सहिातगिामा स्थानीय तिपद ्जोतिम िथा 

जििायु उत्थानशीि योजना िजुयमा तनदतेशका अनुसार छिफि गररएको छ । 

 

चरण २: सकंटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लरे्ण 

गाउँपातिकाको कायायिय र गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापनका छिफि : गाउँपातिका स्िरीय योजना िनाउन े

तिर्यमा नारेप िथा ओमसतिया गाउँपातिका िथा गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि व्यिस्थापन 

सतमति िथा अन्य स्थानीय संर्संस्थाका प्रतितन ी िथा सरोकारिािाहरुसँग छिफि गरी िडा िथा गाउँपातिका 

स्िरीय योजना िनाउन ेकाययमा सहमति िएको छ । 

योजना तनमायण अतिमिुीकरणिः स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमति र नारेप, परासी, नििपरासीको सहजीकरणमा 

अतिमुिीकरण गररएको छ । यस अतिमुिीकरणमा सहिागीहरुिाई तिपद ्सबिन् ी तिर्यिस्ि ुजस्िै तिपद,् प्रकोप 

सङ्कटासन्न, जोतिम र क्षमिा िारेमा छिफि गररएको तथयो िने सूचना संकिन तित  िथा प्रक्रियाका िारेमा 

छिफि िथा अभ्यास गररएको छ । 
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गाउँपातिकाको िडा स्िरीय तिपद ् िथा जििाय ु उत्थानशीि योजना तनमायणिः यस योजना ियार गने सबिन् मा 

ओमसतिया गाउँपातिकाको गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमिी, गाउँपातिका कायायिय, िडा कायायिय, 

िडा स्िरीय तिपद ् िथा जििायु उत्थानशीि सतमति, सँग समन्िय गरी सङ्कटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लेर्ण 

(ति.तस.एं) िथा योजना तनमायणको िममा पटक पटक छिफि िथा पुनराििोकन गरी यस ओमसतिया गाउँपातिका 

तित्र ६ िटै्र िडाहरुको िडा स्िरीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि योजना तनमायण गररएको छ ।  

 

िडा स्िरीय सचूना संकिनिः गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन योजनामा तनमायणका िम िथा िडास्िरीय सूचना 

िथा अतिमुिीकरणमा सहिागी िएका सहिागीहरुिाट सहिातगिामुिक रुपमा सूचनाको संकिन गररएको तथयो । 

जसमा तिशेर् गरेर सामातजक र आर्थयक सूचनाहरु, गाउँपातिकामा हुन ेप्रकोपहरु र तिपद्को ऐतिहातसक तििरण आक्रद 

संकिन गररएको छ । उक्त सूचनािाई गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमतिमा छिफि िथा पुनराििोकन 

समेि गरी गाउँपातिका स्िरीय सूचना सकंिन गररएको छ । 

 

योजना िाका िेिन काययिः सहिागीिाट आएको सूचना िथा योजना तनमायणका िममा िडा स्िरिाट आएका 

सङ्कटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लेर्ण र िडा स्िरका योजनाहरुिाई समेट्द ै तिपद ्जोतिम व्यिस्थापन परामशयकिाय र 

तिपद ्व्यिस्थापन सतमतििाट संयुक्त रुपमा योजना िखे्न ेकायय सबपन्न िएको छ । 

 

गाउँपातिकाको स्िरीय योजना िठैकिः  योजना तनमायण गनयको िातग िैठक संचािन गररएको छ । सहिागीिामूिक 

रुपमा तितिन्न प्रकोपको असरहरु कम गनय र तिपद्को अिस्था तसजयना हुन नक्रदन तिपद ्पतहिे के के कायय गने तिपद ्िई 

हािेको अिस्थामा के के काययहरु गने िन्ने सन्दियमा तिस्िृि छिफि िथा समुह कायय गररएको छ । सहिागीहरुिाट 

िथा गाउँपातिकािाट आएको सूचनाको आ ारमा ओमसतिया गाउँपातिकाको गाउँपातिका स्िरीय तिपद ् िथा 

जििायु उत्थानशीि योजना ियार गररएको छ । योजना तनमायणका िममा िडास्िरिाट आएका योजनाहरुिाई समेट्दै 

आिश्यकिा अनुसार थप योजनाहरुको पतन छनोट गररएको छ ।  

 

योजनाको प्रस्ििुी र सझुाि सकंिन गोष्ठीिः  योजनािाई गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमतिमा प्रस्ििुी गरी 

योजनामा थप्नपुने िुँदाहरु र आिश्यक सल्िाह सुझाि समेरटएको तथयो  ।  

 

योजनाको अतन्िम ििेन कायय र योजनाको ियारी : गाउँपातिका स्िरीय तिपद ् व्यिस्थापन सतमति िथा 

सहिातगहरुिाट आएको सुझाििाई पतन समेटेर तिपद ् िथा जििाय ु उत्थनाशीि योजनाको ियारी कायय सबपन्न 

गररएको तथयो ।  

 

योजना िजुयमाको िातग  प्रयोग गररएका सकंटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लरे्ण औजारहरु  

१) प्रकोप  ऐतिहातसक समयरेिा तिश्लेर्ण  

२) प्रकोप पतहचान िथा स्िरीकरण  

३) प्रकोप, मौसमी िथा िािी पात्रो  

४) प्रकोप जोतिम िथा सामातजक श्रोि नकसाङ्कन 

५) क्षमिा तिश्लेर्ण  

६)  सस्थागि तिश्लेर्ण िा सबिन्  तचत्र 

७) िापिम र िर्ायको तिश्लेर्ण  
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८) ितक्षि समहु छिफि  

९) स्थानीय ज्ञान सीप क्षमिा र प्रति ीको िेिाकन  

१०) जोतिम सिेदनशीि ि ूउपयोग तिश्लेर्ण  

११) समदुायको संकटासन्निा  क्षमिा तिश्लेर्ण  

१२ जोतिम िथा समस्या तिश्लेर्ण 

 

चरण ३: स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन िथा जििाय ुपररिियन अनकूुिन योजना िजृयमा 

गाउँपातिका स्िरीय तिपद ् व्यिस्थापन सतमतििाट िएको गाउँपातिका स्िरीय तिपद ् िथा जििायु उत्थानशीि 

योजनािाई गाउँपातिकािे आिश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपररर्द्बाट स्िीकृि गराइनछे ।   

 

चरण ४:योजनाको  कायायन्ियन  रणनीिी   

नेपाि सरकारको तिपद ्व्यिस्थापन ऐन, २०७४ काननू नीति िथा तनदतेशकािे तनदतेशि गरे अनुरुप िथा ओमसतिया 

गाउँपातिकाको तिकास योजना अनुसार तिकासका गतितित हरु संचािनका िममा तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणिाई मूि 

प्रिातहकरण गरर क्रदगो तिकासका माध्यमिाट यस योजनाको कायायन्ियन गने मूि रणतनति रहनेछ । आन्िररक िथा 

िाह्य स्रोिको पतहचान र पररचािनको माध्यमिाट प्राथतमकिा प्राप्त न्यूनीकरणका योजना, आिश्यक जनशतक्तको 

ियारी सामाग्रीगि ियारी र आर्थयक व्यिस्थापनका मूख्य क्षेत्रिाई प्राथतमकिा र आिश्यकिाका आ ारमा संचािन गन े

योजना  कायायन्ियनको मूि रणतनति रहनछे ।  यसका अििा क्रदर्यकातिन योजनाहरुका िातग आिश्यकिा अनसुार छुटै 

कायैसंचािन रणनतिी िजुयमा गरी योजनाको मुि उद्देश्यिाई प्राप्त गररने रतण्नति तिइनेछ । यस योजनिाई मूियरुप क्रदन 

तनम्नानुसार ित्कातिन नीति अंतगकार गररएको छ ।  

 

 योजनािाई ओमसतिया गाउँपतिकाको गाउँ सिािाट अनुमोदन गराई िै ातनकिा प्राप्त गरी कायायन्ियन 

गररनेछ । 

 तशक्षा िथा सचेिना तिना तिपद ्जोतिम न्यूनीकरण िथा क्रदगो तिकास सबिि छैन िन्न ेमान्यिािाई अंतगकार 

गरी, तिपद ् जोतिम व्यिस्थापनका सिै िहहरुका सूचना तशक्षा िथा संचारको तिकास र तिस्िारमा जोड 

क्रदइनेछ । 

 गाउँपातिका िथा िडा स्िरमा आिश्यकिा अनुसारका दक्ष जनशतक्तको तिकास, िातिम िथा क्षमिा 

अतििृतद्धका िातग तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काययरि सरोकारिािा रातिय िथा अन्िरातिय संर्, 

संस्थाहरुको सहिातगिा र सहकाययमा जोड क्रदइनछे ।  

 तिपद ्जोतिम न्यूनीकरण  पूियियारीिाई प्राथतमकिा र आिश्यकिाका आ ारमा िडा िथा समदुाय िहसबम 

तिकेन्द्र्ीकृि गरी संचािन गररनेछ ।  

 तजल्िा तिपद ्व्यिस्थापन िथा स्थानीय िडा तिपद ्व्यिस्थापन सतमतिहरुको प्रत्यक्ष समन्िय िथा सहकाययमा 

तिपद्को समयमा िातिम प्राप्त दक्ष जनशतक्तहरुिाई पररचािन गररनेछ । 

 योजना कायायन्ियनको िातग गाउँपातिकाको आन्िररक िजेट व्यिस्थापन, सरकारी कायायिय, तजल्िा समन्िय 

सतमति, प्रदशे सरकार, मन्त्री िथा सांसदहरु िथा अन्य दािृ तनकायहरुसँग समन्िय गररनेछ ।  

 स्थानीय ज्ञान, तसप, प्रतित , र श्रोि िथा सा नको अत कत्तम उपयोग गरी तिपद ् जोतिम िथा जििायु 

उत्थानशीि योजनािाई प्रिािकारी रुपमा कायाँन्ियन गररनेछ । 
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चरण ५: अनगुमन, मलू्याङ्कन र पनुराििोकन 

  योजनाको अनगुमन, मलु्याङ्कन िथा पनुराििोकनिः  

यस योजनाको प्रिािकारी कायायन्ियन िक्ष्य प्राप्तीका िातग ओमसतिया गाउँपातिकाको सहयोग र स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशप्िा सतमतिको सहकाययमा तितिन्न िह िथा तनकायहरुिाज्ञट तनयतमि अनगुमन िथा सुपररिेक्षण, 

पुनरािोकन िथा सतमक्षा ,र मूल्यांकन गररनेछ िने स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना िजुयमा 

तनदतेशकाको िाग २ को चरण ५ मा उल्िेि िए अनसुार प्रत्येक ५ िर्यको अित मा पुनराििोकन िथा पररमाजयन 

गररनेछ ।  

 गाउँपातिकाि ेिार्र्यक नीति िथा काययिमको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गदाय स्थानीय तिपद ्िथा जििायु 

उत्थानशीि योजना कायायन्ियनको समेि तनयतमि अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनेछ ।  

 गाउँपातिका स्िरमा गरठि अनुगमन सतमिीिे तिपद ्जोतिम व्यिस्थापन सबिन् ी काययिमको प्रिािकाररिा 

समेि मूल्याङ्कन गरी आिश्यकिा अनुसार गाउँपातिकामा तसफाररस गनेछ ।  

 तिपद ्जोतिम िथा जििाय ुउत्थानशीि योजना कायायन्ियन गने संर्संस्थाहरु, तजल्िा तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमति , तजल्िा समन्िय सतमति, प्रदशे स्िररय तिपद ्व्यिस्थापन सतमति, तिर्यगि संर्संस्थाहरुि ेआफ्नो 

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन प्रतििेदन सबितन् ि तनकाय, स्थानीय तनकायमा पेश गनेछ ।  

 गाउँपातिकाको कुनै पतन क्षते्रमा तिपद्िे सङ्कटासन्निा,क्षमिा, र जोतिम पारेको पररिियनिाई सबिो न गनय 

प्रत्येक िर्य योजनाको पुनराििोकन गरी िार्र्यक काययिम िथा योजना ियार गनेछ । तिपद ्जोतिम 

व्यिस्थापन काययिाई प्रिािकारी िनाउन प्रत्येक ५िर्यमा योजनाको िहृि ्पुनराििोकन गरी अध्याित क 

गनेछ ।  
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िण्ड–२ 

प्रकोप, सङ्कटासन्निा, क्षमिा र जोतिम तिश्लरे्ण 

२.१ प्रकोपको पतहचान, स्िरीकरण र तिश्लरे्ण 

ओमसतिया गाउँपातिकाको प्रकोप पतहचान गनय ऐतिहातसक समय रेिा र प्रकोप, मौसमी िथा िािी पात्रोको 

तिश्लेर्णद्धारा पतहचान गररएको छ िने जोडागि तिश्लेर्ण तित िाट प्रकोप स्िरीकरण गररएको छ । यस 

गाउँपातिकामा तिगिको इतिहास हदेाय सबिातिि प्रकोपहरुमा िुकबप, िाढी, आगिागी, सडक दरु्यटना, शीििहर, 

महामारी, हुरीििास, चट्याङ, सपयदशं, कृतर् िािीमा िाग्ने रोग, पशुमा िाग्ने रोग पतहचान िएका छन् र जोतिमका 

तहसािि ेपतन मातथ उल्िेतिि प्रकोपहरु स्िरीकरण अनुसार उच्च जोतिम दतेि न्यनु जोतिम सबम रहकेा छन् ।  

 

तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनका क्रियाकिाप र कायय समय तन ायरण गने आ ार िनाउन सहज हुन्छ । तिस २०५७ , 

२०७२ र २०७७ सािमा यस गाउँपातिकामा िाढीिाट १९५ र्र रुी पूणय रुपमा क्षति िएको तथयो । मानतिय क्षति 

िने िएन । ४५ िटा िाख्रा, ११ िंगुर मरेको, ४५ िटा रुिहरु िगाएकों,े ५२५ तिगाहमा िगाएको  ान डुिेर क्षति 

िएको जसमा हरेक िर्य आउन ेिाढीका कारण गाउँक्षते्रमा िौतिक िथा आर्थयक क्षति िएको दतेिन्छ । िर्ायत्को समयमा 

िाढीसँगै उत्पन्न हुन ेडुिान र कटानिे िडा नं. ३, ४, ५ र ६ का नदी िथा िोिा छेउका िस्िीहरुमा नदी कटान िथा 

स्थानीय पुिाय ारमा क्षति पुगेकोिे पुिायियारी र प्रतिकाययका क्रियाकिाप सन्चािन गनुयपने अिस्था दतेिन्छ । कररि रु 

९० िाि िरािरको क्षति िएको तथयो, त्यस्ि ै३५०० तमटर जति सडक िाढीिे ित्काएको तथयो ।  

 

त्यस्ि ै ति स २०७७ सािमा सपयदशंि े १ जनाको मृत्य ु िएको तथयो । गाउँपातिकामा सपयदशंिे हरेक िर्य क्षति 

पुरयाइरहकेो हुन्छ । त्यस्ि ैतशििहरि ेहरेक िर्य िािनािी, र्रपािुिा जनािरमा असर पुरयाएको हुन्छ ।  

यस आ ारमा मानिीय क्षतिको दतृिकोणिे िुिनात्मक रुपमा ओमसतिया गाउँपातिका सुरतक्षि रहकेो दतेिएको छ । 

२०७२ िैशाि १२ र २९ गिेको िुकबपका कारण यस गाउँपातिकामा िास ैिौतिक िथा मानिीय रुपमा कुनै क्षति 

नपुगेको िएिापतन सामान्य िया र्रहरु चर्कय एका र सामान्य क्षति िएका तथए । जनजागृति मा ति को ३ िटा ििनमा 

सामान्य क्षति िएको तथयो, जसमा हाि सबम पतन सोही र्रमा िसोिास रहकेो छ, िर मानतिय क्षति िने िएको 

तथएन । यस गाउँपातिकामा अतसना, हुरीिास जस्िा प्रकोपको तनरन्िरि े र्र तिद्याियमा, िािीनािीमा क्षति 

पुरयाउनुको साथै िाििातिका र िृद्धिृद्धाहरुिाई असर पुरयाएको तथयो । िडेरी र जििाय ुपररिियनका कारण यस 

गाउँपातिकाको तितिन्न ठाउँमा पानीका मुहानहरु सुकेका हुनािे तसचाईमा अिरो  आई उत्पादनमा तगरािट आएको छ 

। हरेक िर्य शीििहर र आगिागीिे ब्यापक क्षति पुयायएको पाइएको छ । प्रकोपका सँगै िाद्यान्न संकट िढ्द ैगएको 

कारण रोजगारीको िोजीमा स्थानीय युिाहरु पिायन हुद ै गएको पाइन्छ । त्यसैगरी िर्ेनी आउन े अतसना, 

हुरीििासका कारण स्थानीय क्रकसानहरुि े  ेरै क्षति िेहोनुय परेको दतेिन्छ । ओमसतिया गाउँपातिकाको प्रकोपको 

ऐतिहातसक समयरेिाको तिस्िृि तििरण अनुसुची २ मा रातिएको छ । त्यस्ि ैकृतर् िािीमा िाग्न ेरोग, पशमुा िाग्ने 

रोग, महामारी, आगिागी, सडक दरु्यटना जस्िा प्रकोपि ेहरेक िर्य असर पुरयाइरहकेो दतेिन्छ । 

  

यसथय ओमसतिया गाउँपातिकामा तिद्यमान तितिन्न क्रकतसमका प्रकोपहरूिे गाउँपातिकाका सि ै ठाउँहरूिाई एकै 

प्रकारि े प्रिातिि िनाएको पाइदनै, िथातप स्थानीय तिपद्ं ् िथा जििायु उत्थानशीि योजना िजूयमाका िममा 

सहिागीहरुको उपतस्थति र िािनािे िमगि रुपमा िढी प्रिातिि ठाउँहरूिाट कम प्रिातिि ठाउँहरूमा तिपद्ं ् 
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जोतिम न्यूतनकरणका क्रियाकिापहरू सञ्चािन गनय अत्यािश्यक छ िन्ने दतेिएको छ । गाउँपातिकाको कुनै िडामा उच्च 

संकटासन्न अिस्थामा रहकेो र्टना अको िडामा न्युन क्षति पुरयाउने र्ट्ना िनेको छ । तिगि ३० िर्यमा यस 

गाउँपातिकामा र्टेका प्रकोपका तितिन्न र्टनािे पुरयाएको क्षतिको तििरण संकिन गन ेकाययशािाको प्रमुि उद्देश्य 

रहकेो िएिा पतन काययशािामा उपतस्थि सहिागीहरुिाट तिगिमा र्टेका प्रमुि र्टना र त्यसि ेपुरयाएको क्षतिको 

तििरण क्रदन असमथय रहकेा कारण अपेतक्षि नतिजा आउन सकेको छैन । पतछल्िो समयमा र्टेका र्टना र तिनिे 

पुरयाएको िौतिक क्षतिको मात्र तिश्लरे्ण गररएको छ । 

 

िडा 

नं. 

गाउँ िथा टोि उच्च 

संकटासन्निा 

मध्यम 

संकटासन्निा 

तनम्न 

संकटासन्निा 

पुष्ट्ट्याईका आ ार 

! ठुरठतपपि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

फरेना     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नगाँगाउँ     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कयाप्टन टोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

ििन चौक     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कुट्टा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

गंगापुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

ठुिो कटैया    िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सरस्ििी टोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तशि टोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

प्रगिी टोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कटैया चौक     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िुग्सा    िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तपपरतहया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तशशोर्री     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

@ केिटतिया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

करििा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 
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करमडाँडा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कृतर्फारम     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

पडसरी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िर्दयहिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तजिपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

उन्निीटोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

पुनमपथ     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नयाँगाउँ     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तपरनगर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िेनहिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सृजनतशि टोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सानो केिितिया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

डाँडािाइृन     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

पर्िय     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

दगुाय मतन्दर पथ     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

 

# 

फसायरटकर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िहरौिी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िर्ायरी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

करिानी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

स्िामपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िकुय िाहाडाँडा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 
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िािपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िकुय िाहा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कुरिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नौडीहिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

डाँडागाउँ     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सेकिानी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

दबुदबुिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

$ िसन्िपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

ठुिोिािापुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सानोिािापुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

प्रसौनी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

म ुरी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

मतियररया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तसिौटीया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िेिौिीया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

पाननी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

गुजुरपुरुिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

% पििौिी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

क्रदपनगर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िुरैनी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कैिासनगर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 
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 न्छी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तपपरतहया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िो पुरिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िेिाई     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नन्दनगर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

गौरी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

सपही     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

^ नरान्यपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

िेितहया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

मझौिी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

डाडिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

जमुहािी     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

पाटकपुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नौडीहिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

तिन्द्र्ािन     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

नरयनापुर     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

हदौनीया     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

कुसुमहिा     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 

झुिकीटोि     िडा प्रतितनत  संगको छिफि 
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२.२  प्रकोप  पतहचान िथा स्िरीकरण 

ओमसतिया गाउँपातिकामा तिगिमा िएका र ितिष्ट्यमा आइपनय सके्न प्रकोप िथा जििायुजन्य र्टना र जन नको 

क्षति िथा उपिब्  क्षमिाका आ ारमा प्रकोपको सूची ियार गरी  ेरै क्षति गने प्रकोप पतहचान गरी स्िरीकरण 

गररएको छ । ओमसतिया गाउँपातिकामा गररएको सहिातगिात्मक छिफिको आ ारमा तिर्ेशगरी िूकबप, िाढी, 

सडक दरु्यटना आगिागी, सपयदशं, कृतर् िािीमा िाग्न ेरोग, पशुमा िाग्न ेरोग, महामारी, शीििहर, अतसना, चट्याङ, र 

हुरीििासिगायिका प्रकोपहरुिाई प्रमुि प्रकोपको रुपमा पतहचान गररएको छ ।   

 

नेपाि िूकबपीय जोतिमको तहसािि े ११ औं संकटासन्निा मुिक िएको हुदा प्रकोप स्िरीकरण गदाय िकूबपिाई 

िुिनामा नरािी पतहिो नबिरको प्रकोपको रुपमा प्राथतमकिामा रातिएको छ । िुकबपीय जोतिमको तहसाििे यहाँका 

स्थानीयिासीहरु उच्च संकटासन्न अिस्थामा रहकेा छन ्। स्िरीकरणिाट प्रकोपहरु पतहचान गदाय सिैिन्दा उच्च जोतिम 

िूकबप, पतहिो, दोश्रो र िसे्रो, चौथो, पाचँौ, छैटौं, सािौं, आठौं, निौ, दशौ, एर्ारौ, र िाहैं ैं ंस्थानमा िमश िाढी, 

सडकदरु्यटना आगिागी, सपयदशं, कृतर् िािीमा िाग्ने रोग, पशुमा िाग्न ेरोग महामारी, शीििहर, अतसना, चट्याङ, र 

हुरीििास रहकेा छन् । 

 

प्रकोप िाढी 

सडक 

दरु्यट

ना  

आगिा

गी 
सपयदशं 

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्न े

रोग 

पशमुा 

िाग्न े

रोग 

महामा

री 

शीिि

हर 
अतसना चट्याङ 

हुरीि

िास  

िाढी   िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी िाढी 

                        

सडक 

दरु्यटना  
    

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

सडक 

दरु्यटना  

आगिा

गी  
      

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

आगिा

गी  

सपयदशं          सपयदशं सपयदशं सपयदशं सपयदशं सपयदशं सपयदशं सपयदशं 

कृतर् 

िािीमा 

िाग्ने 

रोग  

          

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्ने 

रोग  

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्ने 

रोग  

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्ने 

रोग  

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्न े

रोग  

कृतर् 

िािी

मा 

िाग्ने 

रोग  

कृतर् 

िािी

मा िाग्ने 

रोग  

पशुमा 

िाग्ने 

रोग  

            

पशुमा 

िाग्ने 

रोग 

पशुमा 

िाग्ने 

रोग 

पशुमा 

िाग्ने 

रोग 

पशुमा 

िाग्ने 

रोग 

पशुमा 

िाग्ने 

रोग 

महामा

री 
              

महामा

री 

महामा

री 

महामा

री 

महामा

री 

शीििह                 शीिि शीिि शीििह
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र हर हर र 

अतसना                    अतसना  अतसना  

चट्याङ                     चट्याङ 

हुरीििा

स 
                      

अंक 

िार 
११ १० ९ ८ ७ ६ ५ ४ ३ २ १ 

स्िरीकर

ण 

पतह

िो 
दोश्रो  िेश्रो चौथौ पाँचौ  छैठौ  सािौ  आठौ  निौ दशौ एर्ारौ 

िातिका  ४ ओमसतिया गाउँपातिकाको प्रकोप स्िररकरण (नोटिः नेपाि िुकबपको उच्च जोतिममा रहकेो  मुिुक हुदँा 

प्रकोप स्िरीकरण गदाय िूकबपिाई िुिनामा नरािी पतहिो नबिरको प्रकोपको रुपमा रािी योजना िजुयमा) 

 

ओमसतिया गाउँपातिकामा तिगिको तिपद्को इतिहासिाई हदेाय रुपन्दहेी तजल्िाको प्रकोप प्रिातिि क्षेत्र मध्ये यो 

गाउँपातिका पतन एक हो । स्थानीय स्िरमा आइरहने र दोहोरर रहन े तिपद्का र्टनाहरुको पतहचान र स्िरीकरण 

नगरी समदूायिे सामना गरररहनु परेका संकटासन्निाको पतहचान गनय सक्रकन्न । िसथय तिपद्ं ज्न्य जोतिम पतहचानका 

िातग यस गाउँपातिकामा तिपद्ं ्का के–कस्िा र्टनाको िाहुल्यिा छ र त्यसि ेसमुदायमा कस्िो प्रिाि पारररहकेो छ 

िन्ने तिश्लेर्ण गररएको छ । यस क्रकतसमका प्रकोपका पुनरािृतत्त िई रहन े र्टनाहरुको प्राथतमकीकरण गरी 

न्युनीकरणका िातग मागयप्रशस्ि गनुय नै यसको प्रमुि उद्देश्य रहकेो छ । 

२.३ प्रकोप तिश्लेर्ण 

स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना िजुयमा तनदतेशका २०७४ को अुनसूची ५ (४) अन्िगयि प्रकोप जोतिम 

िथा सामातजक श्रोि नकसाङ्कन, जोतिम र समस्या तिश्लेर्ण िाका, संस्थागि तिश्लेर्ण िथा सबिन्  तचत्र, िापिम र 

िर्ायको तिश्लेर्ण, ितक्षि समूह छिफि िू–उपयोग जोतिम तिश्लेर्ण िगायिका औजारहरुको सहयोगिे मुख्य समस्या 

िा प्रकोप, प्रकोपको कारण, प्रिाि र जोतिम न्युनीकरणका िातग पतहचान िएका उपायहरु प्रकोप तिश्लेर्ण अन्िगयि 

रातिएको छ । समग्रमा मुख्य समस्या िा प्रकोपहरुमा िनमा आगिागी हुन सके्न, महामारी फैतिन सके्न, तिद्यािय िा 

समुदायको जतमन िथा संरचना िाढीिे जतमन कटान हुन सके्न, अतसना र तशििहरि ेिािी नि पाने, हुरीििासिे र्र 

टहराका छानाहरु उडाउन सके्न सबिािना रहकेा छन् । मातथ उल्िेतिि समस्याहरुको कारण िनजगंि फडानी, 

िािािरणमैत्री तिकास नहुन,ु तिकाससँगै जोतिम अतल्पकरणका काययहरु नगनुय, प्रकोप िथा जोतिम प्रति सचिे नहुनु, 

िूकबप प्रतिरो ी र्रसंरचनाहरु तनमायण नहुन ुरहकेा छन् । मुख्य प्रिाि िनेको नै मातनसको मृत्य,ु अगंिंग िथा र्ाइि े

हुन ु मनोसामातजक असर पनुय, र्रसंरचनाहरुमा क्षति पुग्न,ु उत्पादनमा ह्रास आउनु, स्िास्थ्यमा प्रतिकुि प्रिाि पनु,ं 

जीतिकोपाजयनको उपायहरुमा असर पनुय आक्रद हुन ्। यी सि ैिथ्यहरुिाई तिश्लरे्ण गदाय तितिन्न जोतिम न्युनीकरणका 

उपायहरु पतहचान िएका छन् । प्रकोप तिश्लेर्णको तिस्िृि तििरण ििको िातिकामा उल्िेि गररएको छ  । 

 

ि
.स
. 

स
म
स्य
ा

अ
थ
ि
ा 

प्र
क
ोप

 

कारण कारक ित्ि प्रिाि जोतिम न्यूनीकरणका िातग 

पतहचान िएका उपायहरू 

१ िूकबप   िूगिय तित्र रहकेा ठूिो जन नको क्षति, पूियियारी, ििन 
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ठूिा प्िेटहरु 

एकआपसमा 

ठोक्रकएर 

पूिाय ारहरुको क्षति, 

सामातजक 

संरचनाहरुमा क्षति, 

आर्थयक िथा मानतसक 

असर, प्रातचन 

सबपदाहरुमा क्षति, 

प्रतित हरुमा असर, 

तिस्थातपि िथा 

िसाईसराई 

आचारसंतहिाको पािना गरी 

िूकबप प्रतिरो ी ििन िथा 

पूिाय ारहरु तनमायण गने, 

चेिनामूिक काययहरु संचािन 

गने, सुरतक्षि स्थानको छनौट 

गने, आकतस्मक योजनाहरु 

ियार गरी कायायन्ियनमा 

ल्याउने  

२ िाढी रोतहणी िथा 

डण्डा िोिाको 

नतजक िएकािे 

। 

पानीको व्यितस्थि 

तनकास नगररनु । 

सरसामान िगाउने । रोतहणी िथा डण्डा िोिा 

व्यितस्थि गनुय पने । 

    ंुिोिाका 

कारण जोतिम 

हुने गरेको । 

िोिामा उतचि 

िटिन्  तनमायण 

नहुनु । 

मानिीय क्षति । रोतहणी िथा डण्डा िोिा 

क्रकनारमा स्परहरुको तनमायण र 

व्यितस्थि गनुय पने । 

    अत्यात क िर्ाय 

। 

िोिा क्रकनारामा 

रहकेो िस्िी िढी 

जोतिममा हुनु । 

पशुपंछीको क्षति । िाढी सबिन् ी सचेिनामुिक 

काययिमहरु तनयतमि रुपमा 

संचािन गने । 

    मौसमी कारण ।     िाढीको जोतिम रहकेो क्षेत्रमा 

िारजािी िथा िटिन्  तनमायण 

गने । 

३ आगिागी तिद्युिीय 

संरचना िथा 

कमजोर ग्यास 

आगो  जथािािी मातनसको मृत्यु हुने िथा 

र्ाईिे समेि हुने ।     

िौतिक िथा आर्थयक 

क्षति हुनु । नीतज िथा 

साियजतनक 

पानीका स्रोिहरू संरक्षण िथा 

िण्डारण गने । 

    तसतिण्डरका 

कारण । 

फाल्नु । ििनहरूमा क्षति  प्रज्ििनशीि पदाथय िाि 

िच्चािे िेटने ठाउँिाट अिग 

गने 

    · िापरिाही 

िथा 

जनचेिनाको 

अिाि 

केटाकेटीको नतजक 

आगो राख्नु । 

िन तिनास हुने जडीिुटी 

िथा िन्यजन्िमुा असर 

िान्सामा काम गदाय आगोको 

साि ानीपुियक प्रयोग गने । 

    · हुरीििास र 

सुख्िा िडेरीका 

कारण जोतिम 

िढनु ।  

िूकबप पतछ 

तत्रपाि िथा 

रटनको जस्िाको 

छाना हुनु । 

  जंगिमा अग्नी रेिा कोने । 
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    आगोका प्रयोग 

गररसके पतछ 

सतह 

व्यिस्थापन 

नगनुय । 

सुख्िा िािािरण 

र अतग्नजन्य 

पदाथयको सहज 

पहुचँ 

  आगिागीको सुरक्षा 

          सबिन् ी जनचेिना जगाउने । 

          तिद्युिीय संरचना िथा ग्यास 

तसतिण्डरको प्रयोगमा 

साि ानी अपनाउने । 

          र्रिररपरी हररया िनस्पतिहरु 

तिस्िार गने 

४ सडक 

दरु्यटना 

अव्यितस्थि 

साँर्ुरो सडक, 

ढि िथा 

कुिेसाको 

ब्यिस्था 

नहुनािे । 

ब्यितस्थि साँर्ुरो 

कतच्च  ुिे सडक, 

सिारी सा नको 

िृतद्ध, 

मातनस र्ाइिे िथा मृत्यु 

हुने । जन नको क्षति । 

शारीररक िथा मानतसक 

अपाङ्गिा 

सिारी दरु्यटना सबिन् ी 

जनचेिना फैिाउने । 

    सडकमा िाल्डा 

िुल्डी हुन,ु 

ितत्कन,ु 

ट्राक्रफक साईनिोडय 

ब्यिस्था 

हुने । ट्राक्रफक तनयमको िारेमा 

जनचेिना अतियान संचािन 

गने । 

    सिारी 

सा नको 

चापमा िृतद्ध, 

पयायप्त नहुनु । िािािरण प्रदरु्ण 

दतैनक जनजीिनमा 

असर । 

सडकको िाल्डा िुल्डी पुन े। 

    ट्राक्रफक ब्यिस्था 

िथा ट्राक्रफक 

तनयमको 

ज्ञानमा कमी, 

ट्राक्रफक 

साईनिोडयहरु 

पयायप्त नहुन,ु 

जनचेिनाको कमी, 

पैदि यात्रीको 

िातग फुटपाथको 

  सडक ितत्तको व्यिस्था गने । 

    अब्यितस्थि 

िररकाि ेसडक, 

छेउछाउ 

तिद्युिीय 

पोिहरु त्था 

िारहरु हुनु । 

सिारी 

चािकको 

ब्यिस्था नहुनु ।     सडक फराक्रकिो कािोपत्रे गने  

। 
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    िापरिाही, 

ट्राक्रफक तनयम 

पािना नगनुय । 

पैदि यात्रीको 

िातग छुटै्ट 

जथािािी सडक 

काटने गनुय । 
  ढि तनकासको राम्रो ब्यिस्था 

गने । 

    पैदि िाटो िथा 

फुटपाथको 

ब्यिस्था नहुनु । 

    साईनिोडयको ब्यिस्थापन गने । 

          सडक छेउ िथा र्ुबिीहरुमा 

पोि, िाि िथा फिामको िार 

िगाउने ।  

          फुटपाथको ब्यिस्था  गने । 

          सडक छेउछाउमा िृक्षारोपण 

गने । 

          सडक छेउछाउका पोि र 

केििहरु सबितन् ि तनकायसँग 

समन्िय गरी ब्यितस्थि गने । 

          ितत्कन िागेको सडक तडि छेउ 

िथा शािा िाटोमा ग्रािेि 

जािी िगाउन े। 

५ शीििहर ठण्डी िढ्नु, 

पूियियारी 

ज्ञानको अिाि 

हुन ु

जििायु पररिियन स्िास्थ्यमा समस्या न्यानोपन िढाउनु । गरम िगुा 

िगाउने । 

    आिश्यक श्रोि 

सा नको कमी 

हुन ु

  महामारी जनचेिना तिस्िार गने । 

सुरतक्षि िासस्थानको 

ब्यिस्थापन गने । 

        मानिीय क्षति जनािरिाई हािा दतेि िचाएर 

राख्ने । 

        चौपाया क्षति   

६ महामारी शुद्ध तपउन 

पानीको 
िूकबप,      िाढी 

को समयमा 

िानेपानीका 

श्रोिहरु दतुर्ि 

हुन्छन िन्न े

चेिनाको कमी हुनु  

· मातनस तिरामी हुन े

िथा मनय समिे सके्न    

आर्थयक नोकसानी 

शुद्ध तपउने पानीको व्यिस्था 

गने िथा शुतद्धकरण गरेको 

पानी मात्र तपउने ।  

    अिाि,  ारामा 

आउने पानी 

फोहर हुने । 

स्िास्थ्य सबिन् ी 

जनचेिाको कमी 

हुन ु

· तिद्याियको पठन 

पाठनमा असर पनुय ।  

िानेपानीको पाईप िथा ढिको 

पाईप एकै ठाउँमा नराख्ने । 

महामारी सबिन् ी जनचेिना 
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फैिाउने  

    · िानेपानीको 

पाईप िथा 

ढिको पाईप 

एकै ठाउँमा 

रातिनु । 

जनचेिनाको 

कमी 

      

७ हुरीििास मौसमी  कारण, 

पतश्चमी  िायकुो 

प्रिाि,अग्िा  र  

कमजोर रूििे 

जोतिम िढाउने 

। 

 कडा र फुट्न सके्न 

सामग्री र्र िथा 

कौशीमा राख्ने 

परबपरा 

तत्रपाि िथा रटनका 

जस्िाहरू उडाउने । 

र्र िथा कौशीमा रातिने  

गमिा  र  तहिट्याङ्किाई  

सुरतक्षि िररकािे राख्ने । 

    कमजोर 

संरचना र 

एकीकृि िस्िी 

गमिा र तहि 

ट्याङकका कारणिे 

जोतिम िढन ु। 

िौतिक संरचना क्षति 

हुने । मातनस र 

पशुपंतक्षमा असर । 

अस्थायी  रूपमा  िनेका र्र 

टहरा   सुरतक्षि िनाउने । 

      हुरीििास 

प्रतिरो ात्मक 

र्रहरू तनमायण 

नहुनू । 

िेिीिािी िथा 

कृतर्िािी नि । 

र्र िथा तिद्यािय िररपरर 

अग्िा रूिहरू नराख्ने । 

      िापरिाही िथा  

जनचेिनाको 

अिाि । 

  हािाहुरीका िेिा सुरतक्षि 

स्थानमा िस्ने । 

          हािाहुरी  चिकेो   िेिा 

तिजुिीको तस्िच अफ गने । 

८ चट्याङ मौसमी कारण । जििायु पररिियन 

। 

मातनस र्ाईिे हुने िथा 

मृत्यु समेि हुन सके्न 

चट्याङ्का िारेमा जनचेिना 

फैिाउने , 

    कमजोर 

तिद्युतिय 

संरचना । 

चट्याङ्को सुरक्षा 

सबिन् ी 

जनचेिनाको कमी 

। 

पशुपक्षीमा असर चट्याङ्का समयमा ठूिा रूि 

िथा तिद्युिीय टािरको नतजक 

निस्ने । 

    र्र िथा 

ििनहरूमा 

कमजोर 

िाईररङ् हुनु । 

तिना अर्थयङको 

तिद्युि जडान हुनु 

कृतर् िािीनािीमा 

असर । 

र्र िथा ििनहरूमा िाईररङ् 

राम्रोसंग गने । चट्याङ्का 

समयमा िुल्िा स्थानमा िािी 

िुट्टा निस्न ेिथा पौडी िेल्न े

िोिा िने जस्िा काम नगने । 

    चट्याङ्को 

सुरक्षा सबिन् ी 

जनचेिनाको 

  तिद्युिीय    
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कमी । 

        संरचनामा क्षति    

        आगिागी समिे हुन सके्न 

। 
  

९ सपयदशं सरसफाईको 

कतम 

जनचेिनाको कतम मातनस र्ाईिे हुने िथा 

मृत्यु समेि हुन सके्न, 

सपयदशंका िारेमा जनचेिना 

फैिाउने, र्र िररपरर 

सरसफाई राख्ने, िािी िुट्टा 

नतहड्ने, सुत्दा झुिको प्रयोग 

गने, यदी कथमकदातचि 

सपंदशंका र्टना र्टेमा तस ै 

अस्पिाि िैजाने । 

    मौसमी कारण       

१० कृतर् 

िािीमा 

िाग्ने रोग  

  तितिन्न क्रकतसमको 

तिर्ादी  प्रयोग र 

रासायतनक मिको 

प्रयोग गनायि े

मकै,  ान, कोदो, र 

अन्य सागसब्जीमा 

तितिन्न क्रकतसमको रोग 

िाग्नु 

कृतर् तिज्ञसँग माटो चेक जाचँ 

गरर कृतर्िाई उपयुक्त 

क्रकतसमको िािीनािी िगाउने  

११ पशुमा 

िाग्ने रोग  
  िोर , गोठ सफा 

नगदाय िाने कुरा 

रठक समयमा 

नक्रददा और् ी 

प्रयोग नगदाय  

पशुहरु मने  गोठ, िोर सफा राख्ने , समयमा 

और् ी  सेिन गराउने ।  

१२ अतसना   प्राकृतिक कारण िािीनािीमा क्षति िई 

क्रकसानहरुको मनोिि 

र्ट्न,े गाई िस्िुको क्षति 

हुन,े आर्थयक अिस्थामा 

असर पने 

िािी िथा गाईिस्िुको तिमा 

िथा क्षतिपुर्ियको व्यिस्था, 

अन्य िैकतल्पक उपायहरुको 

व्यिस्था तमिाउने, अतसना पने 

समय िन्दा अगातड नै थन्काउन 

सके्न िािीहरु िगाउने, 

िेमौसमी िरकारी िेिी गदाय 

सबिि िए सबम प्िातिक 

र्रहरुमा गने, िािी तिमा, पशु 

तिमाहरुमा जोड क्रदने  
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२.४ प्रकोप, मौसमी िथा िािी पात्रो 

 

गाउँपातिका तित्र कुन मौसम िा समयमा कुन प्रकोपिे असर गने गरेको छ र कुन कुन मौसममा कुन कुन िािी िा 

िनस्पति िगाउने, काट्ने र तित्रयाउने गररन्छ िन्न ेकुरा िि उल्िेतिि प्रकोप, मौसमी िथा िािी पात्रोमा तिश्लेर्ण  

गतएको छ । 

 

क) प्रकोप पात्रो  

गाउँपातिका तित्र िएका प्रकोपहरु पतहिे कुन कुन मतहनामा हुन्थे र अतहिे कुन कुन मतहनामा हुन्छन् िनेर ििको 

प्रकोप पात्रोमा तिश्लेर्ण गररएको छ । जहाँ पतहिे िन्नािे कतबिमा ३० पतहिेको समयिाई जनाउँदछ । िूकबप आउने 

कुनै तनतश्चि समय िा अिस्था निएको हुनािे पतहिे र अतहिे िुकबपिाई िाह्र ैमतहनामा आउने गरी रातिएको छ िन े

िाढीको जोतिम पतहि े िन्दा अतहि े िक्रढ अित को दतेिएको छ िन,े हुरीििास, आगिागी, महामारी, चट्याङ् 

तशििहर िगायिका अत कांश प्रकोपहरुको जोतिम पतहि ेिन्दा अतहिे िढी अित सबम दतेिएको छ । प्रकोप पात्रोको 

तिस्िृि तििरण िातिका ७ मा उल्िेि गररएको छ । 

 

प्रकोप समय िैशाि जेठ असार श्रािण िाद्र् आतश्वन कातत्तक मंसीर पुस मार् फाल्गुन  चैि 

िाढी पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

आगिागी पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

हुरीििास पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

िूकबप  पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

महामारी  पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

शीििहर पतहिे 

३० 
                        



                                       ओमसतिया गाउँपातिकाको स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना २०७७ 
 

[28] 
 

िर्य) 

  अतहिे                         

  पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

चट्याङ पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

अतसना पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

सपयदशं पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

कृतर् 

िािीमा 

मा  

पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

िाग्ने रोग अतहिे                         

पशुमा 

िाग्ने रोग 

पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

सडक 

दरु्यटना  

पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

                            

िातिका ५ प्रकोप पात्रो (श्रोििः स्थिगि अध्ययन, २०७७) 

 

 

 

ि) मौसमी पात्रो  
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जाडो, गमी, िर्ायि िगायि मौसम अनुसारका प्रकोपहरु कुन कुन समयमा हुन्छन्, समुदायसगँ छिफि गरी कतबिमा 

३० िर्य पतहिे र हािको अिस्था तिश्लरे्ण गरी यो मौसमी पात्रो ियार गररएको छ । तहउँद ेिर्ाय पतहिे  पुस मार् र 

फागुनमा हुन े गरेकोमा हािको अिस्थामा आउँदा िर्ाय िएको दतेिदनै । समग्रमा जाडोको समयाि ी र्टेको िथा 

गमीको समयाि ी िढेको पाइएको छ । तिगिमा जठे दतेि िाद्र् मतहनामा हुन ेगरेको मनसुन िर्ाय हाि असार दतेि 

असोज्र सबम मात्र हुन ेगरेको छ । चतै्र, िैशाि पने अतसना हािको अिस्थामा चतै्र िैशाि सबम परेको पाइन्छ । मौसमी 

पात्रोको तिस्िृि तििरण िातिका ६ मा प्रस्िुि गररएको छ | 
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३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

तहउँद े

िर्ाय 

पतहि े

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

आगिागी पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

गमी पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

जाडो पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

अतसना पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                          

िुसारो पतहिे 

३० 

िर्य) 
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  अतहिे                         

िातिका ६ मौसमी पात्रो (श्रोििः स्थिगि अध्ययन, २०७७) 

 

ग) िािी र िनस्पति पात्रो 

िािी र िनस्पति पात्रो ियार गदाय यस िडामा उत्पादन हुन ेप्रमुि िािीहरु,  ान र गहु ँिािी िगाउने र तित्र्याउन े

समय पत्ता िगाउन समदुायिाट प्राप्त सूचनाको आ ारमा तिश्लरे्ण गररएको छ । पतहिे  ानको तिउँ िगाउन ेसमय जठे 

र असारमा तथयो िन ेअतहिे जठेमा राख्न ेपाइएको छ । त्यस्िै पतहि े ान जठेमा रोतपन्थ्यो िने हाि आएर  ान रोप्ने 

समय असार श्रािण र िदौ सबम पाइएको छ ।  ान काट्ने समय पतहि ेमंसीर दतेि मार् सबम तथयो िन ेहाि असोज 

दतेि कार्ियक सबम काट्ने गररन्छ । गहु ँछने समय पतहिे मंसीर दतेि मार् सबम तथयो िने हाि कार्ियकमा न ैछन े

गररन्छ । त्यस्िै गहु ँकाट्ने समय चतै्र र िैशािको समयमा तथयो िने हाि चैत्रमा नै काट्ने गररएको छ । िािी र 

िनस्पिी पात्रोको तिस्िृि तििरण िातिका ७ मा उल्िेि गररएको छ । 
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  अतहिे                         
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पतहिे 
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िर्य) 

                        

  अतहिे                         

 ान 

काट्ने 

पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

गहु ँछन े पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

गहु ँ

काट्ने 

पतहिे 

३० 

िर्य) 

                        

  अतहिे                         

िातिका ७ िािी र िनस्पिी पात्रो (श्रोििः स्थिगि अध्ययन, २०७७) 

२.५ प्रकोप, जोतिम िथा सामातजक श्रोि नकसाकंन र संकटासन्निा िथा क्षमिा पतहचान 
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प्राप्त िथ्याँक तिश्लेर्णिाट जोतिम िथा सामातजक श्रोि नकसां ियार गररएको छ । सहिातगिामिूक िररकािाट ियार 

गररएको यस नकसामा प्रकोप, तिपद ्िथा जििायजुन्य जोतिम स्थान र प्रिातिि हुन सके्न स्थान प्रस्िुि गररएको छ । 

गाउँपातिकामा िाढीको जोतिममा रहकेो िडाहरुिाई पतन प्रत्येक िडाको छुटाछुटै नकसामा दिेाइएको छ । यसैगरी 

सिैिन्दा िढी सुरतक्षि स्थान, िुिा स्थान, तिद्यािय, प्रहरी चौकी, अस्पिाि, मतन्दर, जोतिमयुक्त, सामुदातयक िन, 

नक्रद, िोिा, दह, मुि, पोिरी जस्िा स्थानिाई समिे नकशामा दिेाइएको छ । प्रत्येक िडाको प्रकोप, जोतिम िथा 

सामातजक श्रोि नकसांकन र संकटासन्निा िथा क्षमिा पतहचान अनुसचुी ३ मा रातिएको छ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.६. जोतिम पतहचान िथा समस्या  तिश्लरे्ण  

 

ओमसतिया गाउँपातिकामा जोतिम पतहचान िथा तिश्लेर्ण सङ्कटासन्निा र क्षमिा तिचको फरकिाई िुिना गरे हने े

हो िने गाउँपातिकामा तिपद ्जोतिम न्यनूीकरणको क्षेत्रमा  ेरै काययहरु गनुयपने दतेिन्छ । ओमसतिया गाउँपातिकामा 

िुकबप, िाढी, आगिागी, सडक दरु्यटना, शीििहर, महामारी, हुरीििास, चट्याङ, सपयदशं, कृतर् िािीमा िाग्ने रोग, 

पशुमा िाग्ने रोग जस्िा जोतिम रहकेो छ । यसथय यस्िा तिपद्बाट समुदायिाई सुरतक्षि िनाउन जनचेिनाको काययहरु 

सँगै पूियियारीको गतिति ीहरुमा समेि जोड क्रदनुपने दतेिन्छ । यसैगरी यस गाउँपातिकामा नक्रद, नहर, िोिा, 

पोिरीहरु प्रशस्ि रहकेो, िर हाि आएर नक्रद, पोिरी सुकद ै र र्ट्द ैगइरहकेो, पानी कम पन ेगरेको िथा पदाय पतन 

अत्यत क पने गरेको, िेमौसमी अतसना पने, फिफुि िथा िरकारीहरुमा क्रकरा िढी िाग्न े गरेको जस्िा तितिन्न 

जििायुजन्य समस्या पतन दतेिएको छ । 

 

िािािरणमा आएको पररिियनि े तिगिको दशकदतेि अतसना, चट्याङ, तशििहर, हािाहुरी जस्िा जोतिमहरु िर्ेनी 

िढ्द ैगएका छन् । यसका िातग मौसमी सुचना सबप्रेर्ण गन,े पुियियारीको िातग समुदायिाई पररचािन गने र प्रत्येक 

िडास्िरमा पिुयियारीका सामाग्रीहरुको व्यिस्थापन गनुयपने दतेिन्छ । सरसफाई अतियानमा मतहिा समहु ,आमा 

समुह, युिा किि, िािकििको िुतमकािाई तजबमेिार गराई अतियानको रुपमा संचािन, साियजतनक  ारा र 

शौचािय तनमाणय गदाय अग्िो गरर तनमायण गन,ेउतचि ढि तनकासको व्यिस्थापन गन,े त्यस्िै तनयतमि िानेपानी 
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पररक्षण िथा शुतद्धकरण अतियान, डेंं ंगु जोतिमयकु्त क्षेत्रमा और् ीहरु छन,े तनिःशुल्क प्रजनन स्िास्थ्य िथा अन्य 

स्िास्थ्य तशतिरहरुको संचािन गनुयपने दतेिन्छ । स्िास्थ्य समस्याहरुिे जुनसुिै िेिा पतन महामारीको रुप तिन सके्न 

िएकोि ेिथा अन्य तिपद्को समयमा पतन स्िास्थ्य समस्याहरु (झाडापिािा,डेंग,ु प्रजनन स्िास्थ्य समस्या) तसजयना हुने 

हुदँा स्िास्थ्य सँग सबितन् ि सि ैसेिाहरुको िातग पूियियारी आिश्यक हुनािे पुियियारीको िातग श्रोि सा नको  

 

व्यिस्था गाउँपातिकािे गनुयपन े दतेिन्छ । आपत्कातिन अिस्थाका िातग ओमसतिया गाउँपातिकामा रहकेा सुरतक्षि 

िथा िुल्िा स्थानको पतहचान िथा संरक्षण र समदुायमा जानकारी गराउनु आिश्यक दतेिन्छ । यस गाउँपातिकामा 

दतेिएका मुख्य तिपद्हरु िुकबप, िाढी, आगिागी, सडक दरु्यटना, शीििहर, महामारी, हुरीििास, चट्याङ, सपयदशं, 

कृतर् िािीमा िाग्ने रोग, पशुमा िाग्न ेरोग जस्िा प्रकोपहरुको िातग जोतिम न्यूनीकरणका काययहरु गनुयपने दतेिन्छ । 

यसका साथै समुदायमा तिपद ्जोतिम न्यनूीकणका िारेमा जानकारीहरु प्रदान गनुयपने दतेिन्छ ।  

 

ओमसतिया गाउँपातिकामा रहकेा तितिन्न सरकारी, गैर सरकारी, तनतज संर्संस्थाहरु,िथा तितिन्न मतहिा समहु, युिा 

किि िाि कििहरु, तिद्याियहरु ऋाक्रद रहकेा छन्, िर ति संस्था िथा समुहहरु सँग तिपद ् पतहिे िथा तिपद्को 

समयमा समुदायि ेकसरी सहकायय गनय सकछन ्िन्न ेकुरामा पतन समुदायमा प्रयाप्त ज्ञान हुन ुजरुरी दतेिन्छ । साथै यस 

गाउँपातिकामा रहकेा तितिन्न क्षेत्र सँग पहुचँ िएका राजनैतिक दि िथा सरोकारिािा, मतहिा स्िास्थ्य स्ियम ्

सेतिका, तसकमी, डकमी िातिम प्राप्त तनमायणकमीहरु िगायि युिा शतक्तहरुमा तिपद ्सबिन् ी पतन उतचि ज्ञान सीप 

िथा क्षमिाको तिकास गररनु जरुरी छ । ओमसतिया गाउँपातिकामा गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमति 

गठन िएको छ र यस सतमतििाई तिपद ्व्यिस्थापन सबिन् ी तनरन्िर िातिम िथा ज्ञान, तसप, क्षमिाको तिकास गनुय 

जरुरी छ । यस ै गरर यस गाउँपातिकामा तितिन्न काययदिहरु पूियसूचना िथा सञ्चार, िोज िथा उद्धार, प्राथतमक 

उपचार, आपत्कातिन तशतिर व्यिस्थापन र िानेपानी सरसफाई िथा स्िच्छिा व्यिस्थापन जस्िा काययदिहरु गठन 

गरी ति काययदििाई तितिन्न िातिम िथा आपत्कातिन सामाग्रीको व्यिस्थापन गरी सतमतिको क्षमिा अतििृतद्ध गनुयपन े

दतेिन्छ । यसका साथै तिपद ् व्यिस्थापन सतमतिमा आपत्कातिन कोर् समेि स्थापना गरी तिपद ् व्यिस्थापनमा 

समुदायिाई सक्षम िनाउन ु जरुरी छ । कुनै पतन तिपद्मा पतहिो सहिागीिा िथा पहुचँ समुदायकै हुन े हुदा यस ै

कुरािाई मध्य नजर गद ैयस गाउँपातिकामा िहुप्रकोप सँग जुध्नका िातग मानतिय, आर्थयक, िौतिक श्रोि सा नको 

तिकास गरी यस ओमसतिया गाउँपातिकािाई तिपद ्उत्थानशीि गाउँपातिकाको रुपमा स्थातपि गनुय जरुरी दतेिन्छ । 

(श्रोििः स्थिगि अध्ययन २०७७) 

२.७ ससं्थागि तिश्लरे्ण िा सबिन्  तचत्र 

तिपद ् पूियको पूियियारी, रोकथाम र अतल्पकरण, तिपद्को समयको प्रतिकायय र तिपद ् पश्चात्को पुनयस्थापना र 

पुनर्नयमायण िथा जििायु पररिियन अनुकुिनका िातग आिश्यक पने सेिा, सुति ा, सुरक्षा उपिब्  गराउने सरकारी 

तनकाय िा सुरक्षा तनकाय, नेपाि रेडिस सोसाइटी, स्थानीय सस्थाहरू र अन्य मानिीय सेिा प्रदायक सङ्र्संस्था, 

तित्तीय संस्था, सहकारी, स्िास्थ्य सेिा केन्द्र्, तनजी क्षेत्र आक्रदको उपिब् िा, पहुचँ र सबिन् को तिश्लेर्ण गररएको छ । 

यो औजारिे समुदायको सामातजक सबिन्  र महत्िको मापन गछय । यस औजारको प्रयोगिाट समुदायिे तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशीिका सन्दियमा सामातजक िथा साियजतनक तनकाय सबमको पहुचँ कस्िो छ िन्न ेतिश्लेर्ण गनय सहयोग 

गदयछ । सबिन्  तचत्र ियार गदाय सरोकारिािा तनकायहरुको सबिातिि प्रिाििाई आ ार मानी िृत्तिाई ठूिो सानो 

दिेाउन सक्रकन्छ । आपसी सबिन् िाई मोटो रेिा, पाििो रेिा, एकोहोरो दोहोरो रेिािे पतन दिेाउन सक्रकन्छ । मोटो 
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रेिाि ेितियो र पाििो रेिािे क्रफििों ेसबिन्  जनाउन सक्रकन्छ । ओमसतिया गाउँपातिकामा तिपद्को समयमा 

आिश्यक पने सेिासुति ा िथा सुरक्षा उपिब्  गराउन ेसरकारी तनकाय िा सुरक्षा तनकाय नेपाि रेडिस सोसाइटी 

िथा अन्य तितिन्न मानिीय सेिामा समर्पयि संर्संस्था, आर्थयक िथा तित्तीय संस्था, सहकारी, स्िास्थ्य सेिा केन्द्र् 

िगायि स्थानीय स्िरमा िुिेका सामातजक िथा समदुायस्िरीय सरं्संस्थाहरुको को उपतस्थति रहकेो छ । तिपद्का 

सन्दियमा ंाहुन े उपिब् िा, पहुचँ र सबिन् को िारेमा तिश्लेर्ण गने उद्देश्यि ेओमसतिया गाउँपातिकाको संस्थागि 

सबिन्  तिश्लेर्ण गररएको हो । यस क्रकतसमको रेिातचत्रिाट समुदायि ेतिपद ्जोतिम ब्यिस्थापनका सन्दियमा आफ्नो 

क्षमिा मापन गनुयका साथ ैसहयोग प्राप्त गनय सके्न सामातजक िथा आर्थयक संर्ससं्थाको सुतच ियार गरी प्राप्त हुनसके्न 

सहयोगको क्षेत्र तन ायरण र तिश्लेर्ण गनय मद्धि पुगेको छ । तिपद्का र्टनािाट हुन सके्न क्षतििाई कम गनय िा तिपद्ं ्को 

सामना गने सामातजक, िौतिक एिं  ारणागि क्षमिाहरू अतििृतद्ध गनय पातिकातित्र उपिब्  सा न स्रोिको उतचि 

िन्दोिस्ि गनुय र स्थानीय स्रोिको अत किम उपयोग गरी तिपद्ं  ्व्यिस्थापनिाई तिकास प्रक्रियामा मूिप्रिाहीकरण 

गरेर जोतिम कम गने उपायको िोजी गनुय आिश्यक छ । ओमसतिया गाउँपातिका स्िरीय योजना िजुयमा काययशािामा 

सहिातगिामिूक रुपिाट गाउँपातिका कायायियिाई केन्द्र् मान्द ै सरकारी, सामुदातयक िथा सेिाप्रदायक 

संर्संस्थाहरुको पतहचान गरी सुतचकृि गररएको छ । यस आ ारमा हदेाय यो गाउँपातिका तिपद ्सामना क्षमिाको िातग 

संस्थागि दतृिकोंणिे सिि न ैदतेिन्छ । 
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ि. 

स.ं  

कायायिय 

सङ्र्ससं्था  

ठेगाना 

िौगोति

क दरूी 

प्राप्त हुनसके्न सहयोग तिपद ्िथा 

जििाय ुजन्य 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

    

ओिसतिया 
गा.पा. 

स्थानीय विपद 
व्यिस्थापन 
समिति  

रािनीतिक 
दलहरु  

नेपाल रेड क्रस 
सोसाइटी  

िडा 
कायाालय  

आिा 
सिुहहरु  

बचि सिुहहरु  

स्थानीय 
गै.स.स.. 

व्यिसातयक 
संग संस्थाहरु  

सरकारी 
विधालय  

तनजि विधायल  
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िातग प्राप्त 

हुनसके्न सहयोग 

        तिपद ्पुिय तिपद्को समय तिपद ्पश्चाि ्

क  गाउँपातिका 

तित्र 
          

१ ओमसतिया 

गाउँपातिका 
  तिपद ् ब्यिस्थापनका 

समग्र पक्षमा समन्यि 

िथा स्थानीय श्रोि 

ब्यिस्थापन िथा 

पररचािन 

जनचेिना मुिक 

कायय गराउन 

सके्न, आकतस्मक 

कोर्   

जनशतक्तद्वारा उद्धार 

गनय सके्न  

प्राथतमक 

आिश्यक 

सहयोग  

२ िडा 

कायायिय 
  िडातित्र तिपद ्

ब्यिस्थापनका समग्र 

पक्षमा समन्यि िथा 

िडास्िरीय  

ब्यिस्थापन िथा 

पररचािन 

जनचेिनामुिक 

कायय गराउन 

सके्न, आकतस्मक 

कोर्   

जनशतक्तद्वारा उद्धार 

गनय सके्न  

प्राथतमक 

आिश्यक 

सहयोग  

३ प्रहरी चौकी÷   पुियियारी िथा 

आपत्कािीन 

प्रतिकायय 

सचेिना, िोज 

िथा उद्धार 

िातिम ,कृतत्रम 

अभ्यास 

िोज िथा उद्धार,  

मुचुल्का र तसफाररस  

तिपद ्जोतिम 

न्यूतनकरणमा 

सहयोग  

  कायायिय           

४ नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी  

  िोज,उद्धार,राहि र 

प्राथतमक उपचार 

िातिम, राहि 

सामग्रीको 

संकिन  

प्राथतमक उपचार, 

िोज िथा उद्धार, 

राहि तििरण  

पुनर्नयमायण र 

पुनस्र्थापनमा 

सहयोग  

५ स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

  स्थानीय तिपद ्

जोतिम ब्यिस्थापन 

िथा न्युतनकरणका 

समग्र पक्षमा समन्िय 

िथा पररचािन 

संगठन, सचेिना 

िथा 

पूियियारीका 

कृयाकिाप 

िोज उद्धार र 

राहिमा सहयोग  

पुनयस्थापना 

पुनयतनमायण 

६ िैंक िथा 

तित्तीय 

संस्था 

  आर्थयक श्रोि 

ब्यिस्थापन 

जीतिकोपाजयन

मा सहयोग 

राहि तििरणमा 

सहयोग 

आिास 

तनमायणमा 

सहयोग 

७ आमा िथा 

तबहिा 

समुहहरु 

  सचेिना िथा 

सहिातगिा 
संगठन, सचेिना पूियियारीका 

कृयाकिाप  

िोज उद्धार र 

राहिमा सहयोग  
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८ स्थानीय 

सन्चार 

संस्थाहरु 

  पुियसुचना िथा 

सचेिना 

तिपद ् पुियसुचना 

िथा सचेिना 

तिस्िार 

आपिकािीन 

समाचार सबप्ररे्ण 

पुनयिािाि 

सचेिना 

९ तिद्याियहरु   पुियियारी, सचेिना 

िथा आश्रयस्थि 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

कक्षा सञ्चािन 

गने  

सदस्य पररचािन 

गरी उद्धार गन े  

तनशुल्क तशक्षा 

प्रदान गन े  

१

० 

िाि कििहरु   सामुदातयक सचेिना संगठन, सचेिना िोज उद्धार र 

राहिमा सहयोग  

पूियियारीका 

कृयाकिाप 

१

१ 

युिा कििहरु   सामुदातयक सचेिना 

िथा िोज िथा 

उद्धार 

संगठन,सचेिना िोज उद्धार र 

राहिमा सहयोग  

पूियियारीका 

कृयाकिाप 

१

२ 

अस्पिाि   स्िास्थ्य तशतिर 

सञ्चािन िथा सर्न 

उपचार 

सचेिना 

काययिम 

और् ीको जगडेा  सचेिना 

काययिम 

१

३ 

सहकारी 

संस्थाहरु 
  राहि आपुर्िय िथा 

तििरण 

आकतस्मक कोर् 

िडा गने गराउने   

सहकारी माफय ि 

संस्थाको सदस्य 

पररचािन गरी 

उद्धार गने   

कृर्किाई 

अतिररक्त 

आिश्यक मि, 

तिउिाट 

प्रोत्साहन गने   

२ गाउँपातिका 

िातहर 
          

१ तजल्िा 

प्रशासन 

कायायिय 

  समन्िय,सुचना 

ब्यिस्थापन,अनुगमन

, िथा तनदशेन 

तिपद ्

पूियियारीका 

क्रियाकिाप 

आपिकातिन िोज, 

उद्धार िथा राहिमा 

जनशतक्त पररचािन 

पुनस्र्थापना र 

पुनर्नयमायण 

२ तजल्िा प्रहरी 

कायायिय 
  िोज उद्धार िथा 

राहि काययका िातग 

जनशतक्त पररचािन 

सचेिना, िोज 

िथा उद्धार 

िातिम 

िोज िथा उद्धार,  

मुचुल्का र तसफाररस 

तिपद ् जोतिम 

न्यूनीकरणमा 

सहयोग 

३ तजल्िा 

समन्िय 

सतमति 

  तजल्िा तस्थि 

सरोकारिािा 

तनकायहरुसँग 

सहयोग 

तिपद ्

पूियियारीका 

क्रियाकिाप 

आपिकातिन िोज, 

उद्धार िथा राहि 

पुनस्र्थापना र 

पुनर्नयमायण 



                                       ओमसतिया गाउँपातिकाको स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना २०७७ 
 

[37] 
 

४ तजल्िा 

स्िास्थ्य 

कायायिय 

  स्िास्थ्य सेिा प्रिाह, 

सचेिना तिस्िार 

सरुिारोग 

तनयन्त्रण, 

और् ीको 

िण्डारण, 

प्राथतमक 

उपचार, 

सामग्रीगि 

सहयोग 

आपिकातिन 

प्राथतमक उपचार र 

सर्न उपचार गरी 

मानि जीिनको रक्षा 

र्ाईिेको सर्न 

उपचार 

५ पतिका 

स्िरीय 

उद्योग 

ब्यापार संर् 

  आर्थयक िथा िौतिक 

सहयोग 

राहि सामग्री 

संकिन िथा 

ब्यिस्थापन 

राहि तििरण िथा 

मनोसामातजक 

परामशय सञ्चािन 

तिपद ्

प्रिातििहरुको 

आिास तनमायण 

र 

जीतिकोपाजयन

मा सहयोग 

६ रेडिस 

तजल्िा शािा 
  िोज,उद्धार,राहि र 

प्राथतमक उपचार  

सचेिना,राहि 

संकिन िथा 

िण्डारण 

िोज उद्धार िथा 

प्राथतमक उपचार 

स्िास्थ्य तशिीर 

सञ्चािन, 

गैरिाद्य सामग्री 

तििरण 

७ तजल्िा िाि 

कल्याण 

सतमति 

  तिपद ् जोतिम 

न्यूनीकरणका िातग 

िाििातिका 

सबितन्  नीति 

तनमायण र कायायन्ियन 

सचेिना िथा 

नीति 

कायायन्ियन 

िाि मनोपरामयश प्ररिातिि 

िाििातिकाको 

िथ्यांक संकिन 

िथा सहयोग 

          िाििातिका मातथ 

हुन े दबु्र्यिहार 

तनयन्त्रण 

  

८ तजल्िा तशक्षा 

समन्िय 

सतमति 

  तिद्याियस्िरीय 

तिपद ् ब्यिस्थापन 

िथा तिपद ्पिुयियारी 

काययिम सञ्चािन 

पुियियारी िथा 

सचेिना 

िोज उद्धार िथा 

आपत्कािीि राहि 

आश्रयस्थि 

ब्यिस्थापन िथा 

तशिीर सञ्चािन 

९ गैर सरकारी 

संस्था 

महासंर् 

  पुियियारी िथा 

सचेिना तिस्िार 
जनचेिना, 

संगठन, योजना 

तनमायण  

िोज ,उद्धार 

प्रिातििहरुको 

िथ्यांक 

संकिन,आपिकािी

न राहि आपिुी िथा 

तििरण 

पुनस्र्थापना र 

पुनर्नयमायणमा 

सहयोग 
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१

० 

तिद्युि 

प्रात करण 
  तिद्युिीय सेिा तिद्युि तिस्िार, 

चोरी तनयन्त्रण  

तिद्युि िाईन 

व्यिस्थापन  

तिद्युि िाईन 

पुनस्र्थापना  

१

१ 

तजल्िा तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

  तिपद ् पुियियारीमा 

सरोकारिािािीच 

समन्यि 

राहि 

ब्यिस्थापन िथा 

िण्डारण,नीति 

िथा रणनीतिको 

यथोतचि 

कायायन्ियि 

आपत्कािीन 

प्रतिकाययमा श्रोि 

सा न िथा जनशतक्त 

पररचािन 

पुनयस्थापना र 

पुनयतनमायण कायय 

अनुगमन िथा 

तनदशेन 

१

२ 

तजल्िा 

आपत्कािीन 

काययसञ्चािन 

केन्द्र् 

  सुचना सबपे्रर्ण 

िथा श्रोि पररचािन 

तिपद ् पुियसुचना 

का िागी सञ्चार 

तमडीयासँग 

समन्िय 

आपत्कािीन 

प्रतिकाययका िातग 

जनशतक्त पररचािन 

पुनयिाि सुचना 

प्रिाह 

३ तजल्िा 

िातहर 
          

१ तिपद ्

जोतिम 

न्युनीकरण 

िथा 

ब्यिस्थापन 

रातिय 

पररर्द ्

  तिपद ् ब्यिस्थापनका 

सबपुणय काययहरु 

प्रिािकारी रुपमा 

सन्चािन गने र 

मािहिका 

तनकायहरुिाई 

ियारी अिस्थामा 

राख्ने । 

तनति तनयम र 

तनदतेशकाहरुको 

तनमायण, िातिम 

र जनशतक्त 

ब्यिस्थापन 

िोज उद्धारका िातग 

जनशतक्त पररचािन, 

नीति तनयमहरुको 

कायायन्ियन अनुगमन 

पुनयस्थापना िथा 

पुनयतनमायण,नीति 

तनयमहरुको 

संशो न र 

अद्याित क 

२ तिपद ्

जोतिम 

न्युनीकरण 

िथा 

ब्यिस्थापन 

काययकाररणी 

सतमति 

  तिपद ् ब्यिस्थापनका 

सबपुणय काययहरु 

प्रिािकारी रुपमा 

सञ्चािन गने र नीति 

तनयमहरुको 

कायायन्ियन गने 

तनति तनयम र 

तनदतेशकाहरुको 

तनमायण, र 

संशो न 

िोज उद्धारका िातग 

जनशतक्त पररचािन, 

नीति तनयमहरुको 

कायायन्ियन अनुगमन 

पुनयस्थापना िथा 

पुनयतनमायण 

३ केतन्द्र्य 

आपत्कािीन 

काययसन्चाि

न केन्द्र् 

  तिपद ् पिुयसुचना 

सबप्रेर्णका िातग 

सरोकारिािाहरुसँग 

समन्िय गनुयका साथ ै

श्रोि सा न 

ब्यिस्थापन िथा 

पररचािन   

पुियियारी िथा 

कृतत्रम र्टना 

अभ्यास 

िोज िथा उद्धारमा 

जनशतक्त िथा 

सामग्री पररचािन 

िोज िथा 

उद्धारमा 

जनशतक्त िथा 

सामग्री 

पररचािन 
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४ प्रदशे तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

  तिपद ् पुियियारीका 

िातग सबितन् ि 

तनकाय िथा स्थानीय 

तिपद ् ब्यिस्थापन 

सतमतिको 

काययसञ्चािनमा 

सहजीकरण गने 

तिपद ् प्रिातिि 

क्षेत्रमा तपउने 

पानी 

िाद्यान्न,ित्ता 

कपडा िथा 

और् ी उपचार 

िगायिका 

सामग्रीको प्रिन्  

गने 

तिपद ् प्रिातिि 

क्षेत्रमा स्ियमसेिक 

पररचािन गन े

पुनयस्थापना िथा 

पुनयतनमायण 

काययमा तजल्िा 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति िथा 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतििाई 

आिश्यक 

मागयतनदशे गने 

 

 

२.८ िापिम र िर्ायको तिश्लरे्ण 

 

ओमसतिया गाउँपातिका तित्र कुनै मौसम अनुमान तििाग रहकेो छैन । ओमसतिया गाउँपातिका सामुतन्द्र्क सिहिाट 

१०० तमटर सबमको उचाईमा फैतिएको छ । िसथय सम्रग तजल्िाकै जििायुिाई आ ार मान्न ुपने हुन्छ । हािापानीको 

दतृिकोणि ेयहाँ तग्रष्ट्म तशिोर्ण हािापानी रहकेो छ । तग्रष्ट्ममा  ेरै िािो र गमी हुन ेयहा ँअत किम िापिम ४३.४० 

तडग्री सबम पुग्दछ िने समग्र तजल्िामा औसि िर्ाय ११७४ तमतितमटर सबम हुन ेगदयछ । त्यस्ि ैतहउँद ेिर्ाय पतहिाको 

िुिनामा र्टेको दतेिन्छ, जसको कारण तहउँद ेिािीमा असर परेको छ । जि िथा मौसम तिज्ञान तििाग अनुसार 

तिगि ३० िर्य दतेि हाि सबम अिस्थािाई हनेे हो िने त्यस्िै गमीका क्रदनहरु िढेको पाइन्छ,। पानी पने समयमा 

पररिियन आएको छ जसको कारण जििायु सँग जोतडन ेिएकोिे िाढी, िुक्षय जस्िा र्टनाहरु िक्रढ रहकेो पाइन्छ जसि े

िर्ेनी िािीनािीमा क्षति परुयाइरहकेो अिस्था छ ।  (जि िथा मौसमा तित्रान महाशािाको मापन केन्द्र् िथ्यांक) 

 

२.९ ितक्षि समहू छिफि 

सङ्कटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लेर्णका तितिन्न औजारको प्रयोगिाट प्राप्त सूचना िथा िथ्याङ्कको पुनराििोकन, 

अनुगमन िा पररक्षण र छुटेका तिर्य पत्ता िगाउन समदुायको सानो समुहमा छिफि गनुय न ैितक्षि समुह छिफि हो । 

समुदायका मतहिा, िाििातिका, सीमान्िीकृि िगय, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यतक्त, दतिि,जनजाति,र 

अल्पसंख्यक समेि सि ैिगयिाई समेटेर यस प्रकारको छिफि गररएको छ । यस्िो छिफिमा सि ैसहिागीिाई समान 

रुपि ेआफ्ना तिचार र िनाई राख्न प्रोत्सातहि गररएको छ । तिपद ्िथा जििायु पररिियनका कारण त्यस 

गाउँपातिकाको कृतर्, पशुपािन िथा िाद्य सुरक्षा िन िथा जतैिक तिति िा, जििायुजन्य प्रकोप, जिस्रोि र उजाय, 

िौतिक पूिाय ार, मानि स्िास्थ्य, आक्रद क्षते्रहरुमा ३० िर्य पतहिे र हाि महसुस गररएको असर िथा प्रिाि एिय 

ितिष्ट्यको अनुमानका िारेमा छिफि गरी तनम्नअनुसारको ढाँचामा सूचीकृि गररएको छ । 
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ि

स 

समस्था ३० िर्य 

अगातडको 

अिस्था 

हाि महसुस 

गररएको 

प्रिाि 

कारण कारक 

ित्ि 

प्रिाि सिंातिि 

समा ान

का 

उपायहरु 

१ तिपद ्र 

तिपद्का 

सिाि 

दिैी शतक्तको 

उपजको रुपमा 

उत्पन्न हुनै 

र्टनाहरु 

मानिका 

आफ्नै 

ब्यिहार र 

क्रियाकिाप

िाट उत्पन्न 

प्राकृतिक 

िथा मानिीय 

र्टनािे 

सृजना गरको 

असहजिा 

पुणय अिस्था 

मानतिय र 

प्राकृतिक 

कारणहरु 

  जन नको क्षति हुन्छ, 

मतहिा, गियििी 

मतहिा, िृद्धिृद्धा, 

फरक क्षमिा, 

िएकाहरु, 

िाििातिकाहरु र 

अशक्तहरु तिशेर् 

रुपिे प्रिातिि 

पूियियारी

का 

उपायहरु 

अििबिन

गने, 

सुरतक्षि 

आिस 

पतहचान 

गने,पूिय 

ियारीका 

अभ्यासहरु 

समुदाय र 

तिद्यािय

मा 

गराउने, 

िुकबप 

मैत्री, 

अपाङ 

मैत्री, 

िािमैत्री 

संरचनाहरु 

तनमायण 

गराउने, 

अशक्तहरु 

र 

अपाङगिा 

िएका 

व्यतक्तहरु

को िातग 

चेिनामुि

क 

काययिमह

रु सञ्चािन 

गनुय । 
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२ जीतिको

पाजयन 

िथा िाद्य 

सुरक्षा 

 ेरै उब्जाउ 

हुन,े समयमा नै 

पानी पने िथा 

प्राङ्गाररक 

मिको प्रयोग 

गरी 

उब्जाईएको 

अन्न स्िास्थ्य 

अनुकुि िएको 

र आफ्नो 

उत्पादनिे 

जीतिकोपाजयन 

सहज तथयो । 

कृतर् 

उत्पादनमा 

ह्रास, 

जतमनको 

उत्पादकत्िमा 

ह्रास, माटोमा 

अतबिीयपन 

िृतद्ध, 

स्िास्थ्य 

उपचार 

गराउन 

नसकु्न, 

परतनियिामा 

िृतद्ध, 

िोकमरी, 

पररिार 

पाल्न नसकु्न, 

केटाकेटीिाई 

तिद्याियमा 

पठाउन नसकु्न 

अतििृति, 

अनािृति, 

िाढी, पतहरो 

आगिागी, 

िडेरी, सपयदशं 

  िाद्यान्न असुरक्षामा 

िृतद्ध,पाररिाररक 

तििण्डन,िाििाति

काहरुको शैतक्षक 

गतितित मा 

अिरो , 

परतनियरिामा िृतद्ध 

आयमुिक 

क्रियाकिा

पहरु 

संचािन 

गनुय, 

शीपमुिक 

िातिमहरु 

उपिब्  

गराउनु, 

िेमौसमी 

िेिीमा 

प्रोत्सातहि 

गनुय, 

पोिरी 

तनमाणय 

गनुय, 

सामुतहक 

अन्न 

िण्डारण 

िथा मठु्ठी 

िचि गने 

। 

३ िानेपानी 

सरसफाई 

िथा 

महामारी 

हररयािी िथा 

िन र्ना 

तथयो, पानीको 

स्रोि जिाििै 

िएको साथै 

जतडिुरटहरु 

पतन प्रसस्ि 

मात्रामा 

पाईन्थ्यो 

पानीका 

स्रोिहरु 

दतुर्ि हुनु, 

मातनसहरुको 

मृत्यु हुनु, 

रोगाउनु, 

सरुिा रोग 

फैिनु, 

जनमानसमा 

आिंक फैिनु, 

व्नतिनाश िथा 

िोररया 

फडानी,प्राकृति

क श्रोिको 

असन्िुतिि 

उपयोग,अब्यि

तस्थि 

िुउपयोग 

जनसंख्या 

िृतद्ध,प्राकृ

तिक 

श्रोिको 

अत किम 

दोहन 

गरीिी 

पानीका स्रोिहरु 

दतुर्िहुनु, 

मातनसहरुको मृत्यु 

हुन,ु रोगाउनु, सरुिा 

रोग फैिनु, 

जनमानसमा आिंक 

फैिनु, 

र्रआँगन 

कोठा र 

िान्छाका 

सरसफाई

मा तिशेर् 

ध्यान क्रदन,े 

तिरामीिा

ई स्िास्थ्य 

केन्द्र् 

जानकािा

तग सल्िाह 

क्रदने 

प्रिातिि 

ब्यतक्तहरु

का 

प्राथतमक

िाको 
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आ ारमा 

आपिका

तिन 

उद्धार 

प्रकृया 

अपनाउने, 

सरसफाई

का िातग 

आपिका

तिन 

स्थान, 

गृहस्थाप

ना गने र 

िानेपानी 

शुतद्धकरण

का 

उपायहरु 

उमाल्ने, 

क्रफल्टर गने 

र सोतडस 

आक्रद) 

तित हरु 

अपनाई 

पानीिाई 

शुतद्धकरण 

गरेर मात्र 

सेिन गने 

४ िाििाति

का मातथ 

िएको 

असर 

संयुक्त 

पररिारमा 

िाििातिकाह

रु को संरक्षण 

तथयो, 

एकि 

पररिारमा 

िाििातिका

हरु को 

संरक्षण 

चुनौतिपुणय 

िन्द ैगएको 

छ ।  

िाद्यउत्पादन

मा ह्रास, 

जीतिकोपाजयन

का िातग 

पाररिाररक 

तििण्डन, 

िाद्यान्न 

िािा िथा 

तिद्यािय 

पुग्न 

अिरो  

मातनसहरु प्राकृतिक 

रुपमा नै उपचार गने 

गरेको,थोरै रोगहरु 

दतेिएको, 

अस्पिािको सुति ा 

निएकािे 

जतडिुटीमा तनियर 

िएको 

अिरो  

िुिाउने, 

पूिययोजना 

तनमायण, 

िैकतल्पक 

िाटो, 

सचेिनाका 

काययिम 

सञ्चािन 

गने । 
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    िाििातिकाह

रु िाई 

ब्यितस्थि 

िररकािे 

हुकायइन्थ्यो, 

अगाायतनक र 

पाररिाररक,उ

त्पादन हुने 

िएकोि े

पोर्णयुक्त  

आहारा प्राप्त 

हुन्थ्यो  

िाििातिका

हरु िाई 

मातथ सहसंा, 

दबु्र्यिहार, 

िािश्रमका 

गतितित हरु 

िढ्द ैगएका 

छन् । 

पाररिाररक 

तििन्डन सँगै 

िाििातिका

हरुको 

नैसर्गयक 

अत कारहरु 

पतन तक्षण 

िन्द ैगएका 

छन् । 

पटक पटक 

दोहोरीइरहने 

तिपद्का 

र्टनाहरु 

      

५ मानि 

स्िास्थ्य 

मातनसहरु 

प्राकृतिक 

रुपमा नै 

उपचार गन े

गरेको,थोरै 

रोगहरु 

दतेिएको, 

अस्पिािको 

सुति ा 

निएकोिे 

जतडिुटीमा 

तनियर िएको 

रोगहरु िढेको 

जिाििै 

स्थातपि 

अस्पिािहरु

का कारण 

सेिा 

सियसुिि िए 

पतन प्राकृतिक 

रुपमा नै 

उपचार गन े

पद्धति 

तनरुत्सातहि 

िईरहकेो  । 

स्िास्थ्य 

सेिामा पहुच 

िढेको,िाि 

मृत्युदरमा 

कमी , 

मातनसमा नयाँ 

रोगहरु दिेा 

पनय थािेको 

,जन्डीस, 

टाइफाईड 

पानीजन्य 

रोगहरुमा 

िृतद्ध िएको 

जनसंख्या 

दतृद्ध, 

अब्यितस्थ

ि 

िाद्यपदा

थयको 

सेिन, 

िापरिाही िथा 

असाि ानी,ििािर

ण प्रदरु्ण 

सरसफाई

का िातग 

आपिका

तिन 

स्थान, 

गृहस्थाप

ना गने र 

िानेपानी 

शुतद्धकरण

का 

उपायहरु 

उमाल्ने, 

क्रफल्टर गने 

र सोतडस 

आक्रद) 

तित हरु 

अपनाई 

पानीिाई 

शुतद्धकरण 

गरेरमात्र 

सेिन गने 
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२.१०  ि ूउपयोग जोतिम तिश्लरे्ण  

गाउँपातिकामा उपिब्  िथ्याङ्कको आ ारमा ि–ूउपयोग जोतिम तिश्लेर्ण गररएको छ । यस गाउँपातिकाको कुि 

१६७४.२१ हकेटर क्षेत्रफि मध्ये  कृतर् क्षते्र १२५६.४४ हकेटर ओगटेको छ । त्यस्ि ैयस गाउँपातिकाको आिास के्षत्र 

३४९.८५ हकेटर ओगटेको छ । त्यस्ि ैिन जगंि १६.२५ हकेटर, नक्रद नािा िाि ििैया, ५१.६७ हकेटर रहकेो छ । 

(श्रोि : ओमसतिया गाउँपातिका प्रोफाइि २०७६) 

ि ुिनोट प्रकृति  क्षेत्रफि (हकेटर)  

आिास क्षेत्र ३४९.८५   

िन जंगि  १६.२५   

नक्रद नािा, िाि ििैया  ५१.६७   

कृतर्  १२५६.४४  

जबमा  १६७४.२१ 

(गाउँपातिका िथा िडाको िू िनोट प्रकृति िथा क्षेत्रफि) 

 

२.११ सङ्कटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लरे्ण माफय ि सकंटासन्निा स्िरीकरण   

 

ओमसतिया गाउँपातिकामा तिगिमा के–कस्िा प्रकोपका र्टना िएका तथए, तिनको सूची ियार गरी त्यसिाट िएको 

क्षतिको तििरण ियार गरी प्राप्त सूचनाको तिश्लेर्णिाट कुन िडाको कुन िस्िी कुन प्रकोपका कारण कुन स्िरमा 

सङ्कटासन्निा छ िन्ने पत्ता िगाउने प्रयास गररएको तथयो । सामातजक श्रोि नकसाकन, जोतिमको अिस्थाको अध्ययन, 

अन्य संकटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लरे्णका औजारको प्रयोग िथा समुदायसँगको छिफििाट प्रकोपको जोतिमको 

तहसािि े गाउँपातिकाको िडाहरु उच्च, मध्यम र न्युन संकटासन्न छन् िनेर छुट्याइएको छ । स्थानीय तिपद ् िथा 

जििायु उत्थानशीि योजना िजुयमा तनदतेशका २०७४ अनुसार मानिीय क्षति, प्रिातिि पररिार संख्या, र्रको क्षति, 

आर्थयक क्षति, िेिीयोग्य िमूी, िथा िनक्षेत्रको क्षति, सामातजक क्षति, तिगिमा िएका तिपद्का र्टनािम, िािी 

िगाउने िा तित्राउने समयमा आएको पररिियन, जोतिमिे ितिष्ट्यमा पानय सके्न असर, संस्थागि क्षमिा, जनसंख्याको 

तिश्लेर्ण, स्थानीय ज्ञान, तसप, प्रतित िाई सचुक मानी गाउँपातिकाको िडागि सकंटासन्निा िर्गयकरण गररएको छ । 

ओमसतिया गाउँपातिकामा तिगिको ३० िर्यको तिपद्को ऐतिहातसक समय रेिािाट आएको सूचनाको आ ारमा 

क्षतिको तिश्लेर्ण गरी त्यसिाट प्राप्त अङ्किारिाई जोडेर समुदाय र िडाको उच्च, मध्यम र न्यून गरी िीन िगयमा 

िर्गयकरण गररएको छ । सो िर्गयकरणका िातग तनम्नअनुसार सङ्कटासन्निा स्िरीकरण िथा अङ्किार िातिका ियार 

गररएको छ । संकटासननिा स्िरीकरण अंकिार आ ार अनुसुची ९ मा रातिएको छ । यस तिश्लेर्णको आ ारमा िडा 

न १ न्यून संकटासन्निा र  िडा न २, ३ ४, ५ र ६ मध्यम संकटासन्न्िामा रहकेो पाइन्छ ।  

तिगिमा समदुाय स्िरमा िएका तिपद्का र्टनाहरुको क्षति र प्रिािका आ ारमा समदुायिाई स्िरीकरण गररएको छ 

। ििको स्िरीकरण समुदायको िनाईका आ ारमा समुदायिे िोगे िथा दिेेका र्टनाका आ ारमा रातिएको छ । 

तिपद ्जोतिम न्यूतनकरणका योजनाहरुको आ ारमा उक्त समुदायिाई प्राथतमकिामा राख्न ुपन ेदतेिन्छ | 
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२.१२ सबपन्निा स्िरीकरणिः 

 

नेपाि सरकारद्धारा संचातिि गरीि र्रपररिार पतहचान सिेक्षण २०७० मा आ ाररि पीएमटी (उचयहथ mिििक 

ििकि) तित द्धारा पतहचान िएका गरीि र्रपररिारको स्थानीय िहगि तििरणिाई श्रोि मानी अति गरीि, मध्यम 

गरीि, सामान्य गरीि र गैर गरीि र्रपररिार छुट्याइएको छ । कुि ६५३९ र्रपररिार मध्ये ६८८ अति गरीि, ९६५ 

मध्यम गरीि, १५२० सामान्य गरीि गरी जबमा गरीि ३१७३ िथा ३३६६ गैर गरीि र्र ुरी पाइएको छ । ३ मतहना 

िन्दा कम िान पुग्न ेपररिार ११ प्रतिशि ४ दतेि ६ मतहना सबम िान पुग्न ेपररिार १५ प्रतिशि ७ दतेि ९ मतहना 

सबम िान पगु्न ेपररिार २३ प्रतिशि ९ मतहना िन्दा िक्रढ सबम पगु्न ेपररिार ५१ प्रतिशि रहकेो छ, जसिाई ििको 

िातिमा न ९ मा दिेाइएको छ ।  

 

िडा 

न.ं 

जबमा पररिार 

सखं्या 

अति गरीि  

पररिार सखं्या 

मध्यम गरीि 

पररिार सखं्या 

सामान्य 

गरीि 

जबमा गरीि 

पररिार 

गरै गरीि 

पररिार सखं्या 
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(िातिका ८ श्रोििः ओमसतिया गाउँपातिकाको प्रोफाइि, २०७६) 

 

२.१३  गाउँपातिकाको क्षमिा तिश्लरे्ण 

ओमसतिया गाउँपातिकामा गाउँपातिका स्िररय तिपद ्व्यिस्थापन सतमति गठन िएको छ । यसि ेगदाय समदुायिाई 

तिपद ्सँग सामना गन ेक्षमिा तिकासमा सहयोग गनेछ । यस तिपद ्व्यिस्थापन सतमतििाई तिपद ्सबिन् ी तितिन्न 

िातिमहरु प्रदान गरी तितनहरुको ज्ञान, तसप र क्षमिाको तिकास गनुय जरुरी छ । यसका साथै तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतििाई सक्षम िनाउनका िातग आपत्कातिन कोर्को स्थापना गरर त्यसको िढािा गनय सके तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतिको क्षमिा िढ्ने दतेिन्छ । यस गाउँपातिकामा काययरि तजल्िा समन्िय सतमति, िडा कायायियहरु, स्िास्थ्य 

चौकी, रेडिस, प्रहरी चौकी, नेपाि रेडिस सोसाईटी, तिद्याियहरु, िैक िथा ऋण सहकारी संस्थाहरु, सरकारी िथा 

गैह सरकारी तनकायहरु, आक्रदिाई पतन क्षमिा मान्न सक्रकन्छ ।  

यसका साथै यस गाउँपातिका तित्रका िुल्िा क्षेत्रहरु, पानीको स्रोिहरु (नक्रद,नािा िथा पोिरी) िाई पतन क्षमिा मान्न 

सक्रकन्छ । यस गाउँपातिकामा िएका तितिन्न क्षेत्रहरुका पहुचँिािा समुदायका व्यतक्तहरु यस गाउँपातिकाका क्षमिा 

हुन ्। यस गाउँपातिकामा रहकेा तसकमी, िथा डकमीहरुि े स्थानीय सीप र आफ्नै क्षमिा र दक्षिाको आ ारमा काम 

गने गरेका छन ्। उनीहरुमा िूकबप प्रतिरो ी संरचना तनमायण गने सीप िथा क्षमिाको तिकास गनुयपने दतेिन्छ । यसैगरी 

यहाँ िएका दक्ष जनशतक्तको रुपमा िातिम प्राप्त पौडीिाज, िातिम प्राप्त स्ियंसेिक, ग्रामीण मतहिा स्िास्थ्य काययकिाय, 

िातिम प्राप्त कृतर् प्रातित क, तशक्षक, कमयचारी, स्ियंसेिक, तसकमी डकमीहरुकों े सीप तिपद्का िेिा प्रयोग गनय 

सक्रकन्छ,, त्यसिै ेयसिाई क्षमिा मान्न सक्रकन्छ ।  

मातथ तिश्लेर्ण गररएको सङ्कटासन्निा र जोतिमको सामना गनय, जोतिम व्यिस्थापन गनय समुदायसँग के–कस्िा क्षमिा 

तिद्यामान छन् िनेर पतहचान गररएको छ । िडा तित्र िएका स्रोिसा नको अिस्था, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रतित को 

िुिनात्मक अध्ययन गरी तनष्ट्कर्य तनकातिएको छ जुन यस प्रकार रहकेा छन् । 

 तिपद्को समयमा प्रयोग गनय यहाँकै िातसन्दाको ट्रक, सुमो, ट्याकटर मोटरसाईकि आक्रद रहकेो ।  

 िानेपानी, ससंचाइेका िातग तनतज िोररग ंपबप, नहर र पोिरी िएको ।  

 िानेपानीको  ारा िथा शौचािय तनमायण गदाय अग्िो गरर तनमायण गन ेगरेको ।  

 तिउँतिजन, िाद्यान्न िथा ित्ता कपडा िाढीिे निेट्ने गरर राख्न ेगरेको ।  
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 सुरतक्षि िथा िुल्िा स्थान पतहचान गरर तिपद्को समयमा प्रयोग गने गरेको ।  

 तिपद्को समयमा िोज िथा उद्धार काययमा सहयोग गने गरेको । 

 राहि तििरणमा सहयोग गने गरेको ।  

 आश्रयस्थिको व्यिस्थापनमा सहयोग गने गरेको ।  

तिपद्को र्टनािाट हुन सके्न क्षतििाई कम गनय िा सामना गनय सामातजक, िौतिक एिं  ारणागि क्षमिाहरु अतििृतद्ध 

गरी उपिब्  श्रोि सा नको अत किम प्रयोग गनुय आिश्यक छ । त्यसैि ेस्थानीय श्रोि र सा निाई उपयोग गद ेतिपद ्

व्यिस्थापन काययिाई तिकास प्रक्रियामा मूिप्रिातहकरण गरी जोतिम कम गने उपायको िोजी गने िडामा रहकेो श्रोि 

सा नहरुको पतहचान गरर तिश्लेर्ण गररएको छ । यसको मुख्य उद्धशे्य िडा िा समुदायसँग िएको सामयथ्य र श्रोिको 

मापन गरी समुदायमा िएका श्रोिहरु संकिन गद ै िडाको एकीकृि क्षमिाको सुची ियार गनुय हो । यसिाट 

िडािासीहरुिे तितिन्न समयमा प्रकोपिे तनबिाएका तिपद्को सामना गनय अपनाएका उपायहरु सतहि तिपद ्जोतिम 

कम गनय गरररहकेा िौतिक, मानतिय श्रोि, सामातजक संरचना, आर्थयक श्रोि र प्राकृतिक श्रोिको आ ारमा गररएको 

छ।   

यस गाउँपातिकाको क्षमिाका श्रोि अन्िगयि ६ िटा पक्की पुि, ६५ िटा कल्र्िट, ५० क्रकमी कािोपत्रे सडक, २०० क्रकमी 

कच्ची सडक, १७ िटा तिद्यािय, १ िटा सामुदातयक ििन,३५७ िटा टेतिफोन, ५९२८ मोिाइि, ७०२ जना इन्टरनेट 

प्रयोगकिाय, ४५६ कबप्युटर, ३७३ िटा रेतडयो, साइकि, ५४२९, मोटर साइकि २९४४, ट्याकटर २४५, अटो ररकसा 

८२ िटा, गाडा ६८ िटा, मतहिा स्ियंसेतिका १६ जना, सामुदातयक ििन १२ िटा, सामुदातयक उपिोक्ता िन सतमति  

१ जटा, १६९८ साियजतनक  ारा, हाि ेपबप ४५९१,  नक्रद ४ िटा, साियजतनक कुिा पोिरी १० िटा, व्यतत्तगि कुिा ४ 

िटा, मठ मतन्दर ५ िटा, चचय १ िटा, मतस्जद १ िटा, िैक िथा तितत्तय संस्था १७ िटा रहकेा छन् । ओमसतिया 

गाउँपातिकाको श्रोि र उपिब् िाको तििरण ििको िातिकामा क्रदइएको छ । 

िौतिक श्रोि  

तििरण नाम र रहकेो स्थान सखं्या क्षमिा अिस्था कैक्रफयि 

पुि पुिेसा ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

६ िटा ठुिा गाडीहरु 

संचािन 

राम्रो   

किियट ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

६५ िटा ठुिा गाडीहरु 

संचािन 

राम्रो ममयि गनुयपन े

सडक पक्रक्क ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

५० क्रक.तम. ठुिा गाडीहरु 

संचािन 

राम्रो ममयि गनुयपन े

कच्ची सडक ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

२०० क्रक.तम. ठुिा गाडीहरु 

संचािन 

राम्रो स्िर उन्निी गनुयपन े

तिद्यािय तमनेिाय इंतग्िस हाई 

स्कूि िाडय नं. १,  

ििन २ कोठा ३६ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी िएको 

  श्री गंगा तिश्व 

आ ारिुि तिद्यािय 

ििन २ कोठा ४ मध्यम शौचािय छैन, 

िानेपानी छ । 
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िडा नं. १, 

  रामजानकी आ ारिुि 

तिद्यािय १, 

ििन २ कोठा ५ मध्यम शौचािय छैन, 

िानेपानी छ । 

  गौिम िुद्ध इंतग्िस हाई 

स्कूि १, 

ििन १ कोठा १६ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  ठुरटतपपि मा.ति. १,  ििन ४ कोठा २७ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  िुटिि मोडि किेज 

१, 

ििन १ कोठा ३२ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  सनिाईट िोर्डयङ हाई 

स्कूि १, 

ििन २ कोठा २८ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  श्री कोिही आ ारिुि 

तिद्यािय २, 

ििन २ कोठा ११ मध्यम शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  पडसरी आ ारिुि 

तिद्यािय २, 

ििन ४ कोठा ९ मध्यम शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  जनिा आ ारिुि 

तिद्यािय ३, 

ििन ५ कोठा १० मध्यम शौचािय छैन 

िानेपानी छ । 

  श्री रोतहनी िेतसक 

स्कूि ३, 

ििन ४ कोठा ४ मध्यम शौचािय छ 

िानेपानी छैन । 

  सत्य रिानी नेटककंग 

इंतग्िस स्कूि ३, 

ििन १ कोठा १० मध्यम शौचािय छैन 

िानेपानी छ । 

  मोडयन तचल्ड्ंरे्न 

इंतग्िस स्कूि ३, 

ििन २ कोठा ६ राम्रो शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  श्री श्रजृना आ ारिुि 

तिद्यािय ३, 

ििन २ कोठा ६ मध्यम शौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  श्री जनजागृति मा.ति. 

करुिानी स्कूि ३, 

ििन ५ कोठा १२ मध्यम सौचािय िथा 

िानेपानी छ । 

  अिु िकर तसक्रदकी ३, ििन १ कोठा ३ मध्यम सौचािय छैन 

िानेपानी छ । 

  मदरसा कडररया 

तनजातमया अहिे सुन्नि 

फैजुि उिमु ६ 

ििन ५ कोठा ५ मध्यम शौचािय िथा 

िानपेानी छ । 

सुरतक्षि 

आिास िथा 

स्थान 

ओमसतिया 

गाउँपातिका िडा नं. २ 

िहरौिी 

१   तनमायणात न   
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संचारका 

सा न 

मोिाइि ५९२८   संचािनमा   

  टेतितिजन ४३३२   संचािनमा   

  इन्टरनेट ७०२   संचािनमा   

  कबप्युटर ४५६   संचािनमा   

  रेतडयो ३७३   संचािनमा   

  टेतिफोन ३५७   संचािनमा   

यािायािका 

सा न 

साइकि ५४३९   संचािनमा   

  मोटरसाइकि २९४४   संचािनमा   

  ट्याकटर २४५   संचािनमा   

  अटोररकसा ८२   संचािनमा   

  गाडा ६८   संचािनमा   

  अन्य ११६   संचािनमा   

पूिय सूचना 

प्रणािी 

जनशतक्त 

छैन         

आ ारिूि 

िोज िथा  

छैन         

प्राथतमक 

उपचार 

िातिम प्राप्त 

जनशतक्त 

छैन         

मतहिा 

स्िास्थ्य 

स्ियमसेतिका 

िडा नं. १ दतेि िडा न.ं 

६ तित्र 

१६ स्िास्थ्य 

सबितन्  

िातिम प्राप्त 

सक्रिय िेिा िेिामा 

िातिम प्रदान 

गनुयपने 

सामुदातयक 

ििन 

ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

१२ िटा सुरतक्षि राम्रो केतह ििन 

तनमायणात न 
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सामुदातयक 

िन उपिोक्ता 

समूह 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाको िडा न.ं 

६ मा  

१       

िानेपानी 

तििरण 
 ारा÷पाइप १६९८   राम्रो   

  ट्युिेि÷हािे पबप ४५९१   राम्रो   

  मुि  ारा ३६   मध्यम   

  साियजतनक कुिा 

पोिरी 

१०   तजणय   

  ब्यतक्तगि कुिा पोिरी ४   मध्यम   

  नदी िा िोिा २       

मठ मतन्दर गाउँपातिका तित्र ५   सिै पक्की   

चचय गाउँपातिका तित्र १   १ पक्की    

मतस्दज गाउँपातिका तित्र १       

हतेिकप्टर 

िस्न सके्न ठाउँ 

ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

१       

िैक िथा 

तितत्तय 

संस्था 

नेपाि िैंक तितमटेड १   संचािन   

  एन.एम.ति. िैंक ति. १   संचािन   

  महािक्ष्मी तिकास िैंक १   संचािन   

  गण्डकी तिकास िैंक १   संचािन   

  ज्योिी तिकास िैंक १   संचािन   

  तिनाउ तमसन तिकास 

िैंक 

१   संचािन   

  मेगा िैंक ति. १   संचािन   

  इतन्फतनटी िर्ुतित्त 

ति. 

१   संचािन   

  स्िातिमान िर्ुतित्त 

तितत्तय संस्था ति. 

१   संचािन   

  चौिारी िर्ुतित्त 

तितत्तय संस्था ति. 

१   संचािन   

  गोिाय फाईनान्स ति. १   संचािन   
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  राष्ट्् उत्थान िर्ुतित्त 

तितत्तय संस्था ति. 

१   संचािन   

  जनउत्थान िर्ुतित्त 

तितत्तय संस्था ति. 

१   संचािन   

  जनजागृिी यिुा 

सोसाइटी 

३   संचािन   

  समानिा िचि िथा 

ऋण सहकारी संस्था 

१   संचािन   

  आस्था श्री िचि िथा 

ऋण सहकारी संस्था 

कटैया 

१   संचािन   

  आस्था श्री िचि िथा 

ऋण सहकारी संस्था 

ठुरटतपपि 

१   संचािन   

  जनउत्थान सहकारी 

संस्था ति. 

१   संचािन   

नदीनािा गाउँपातिका तित्र २ िटा     डण्डा िोिा 

ससंचाई कुिो गाउँपातिका  िरी         

सामातजक 

संरचना 
          

मतहिा 

र्रमुिी 

गाउँपातिका  िरी         

मतहिा आमा 

समूह 

गाउँपातिका  िरी         

आयआजयनमा 

सक्रिय 

तितिन्न कृतर् 

समूह 

तशिशतक्त मतहिा कृतर् 

समुह िडा नं. ४ 
    सक्रिय श्रोि ंिः 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाको 

र्र ुरी सिेक्षण 

एिं प्रोफाइि 

  माहुरी कृतर् समुह िडा 

नं ४ 
    सक्रिय   

  िरैना कृतर् समुह िडा 

नं. ५ 
    सक्रिय   

  शान्िी मतहिा कृतर् 

समुह िडा नं. ५ 
    सक्रिय   
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  पररियिन कृतर् समुह 

िडा नं. ५ 
    सक्रिय   

  िरैना स्माटय कृतर् गाउँ 

िडा नं. ५ 
    सक्रिय   

  दगुाय मतहिा कृतर् समुह 

िडा नं.५ 
    सक्रिय   

  िृन्दािन कृतर् समुह 

िडा नं. ६ 
    सक्रिय   

  मा ि प्रोफेसनि कृतर् 

समुह िडा नं.६ 
    सक्रिय   

तनणयय िहमा 

िएका 

मतहिा 

गाउँपातिका  िरी ......... जना       

शैतक्षक 

अिस्था  

गाउँपातिका  िरी ......म.       

मतहिा   ......पु.       

पुरुर्           

आर््थयक स्रोि           

व्यापार 

व्यिसाय 

ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

४४८ िटा   संचािनमा   

उद्योग 

किकारिाना 

ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

२१ िटा   संचािनमा   

नोकरी ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

२४४५ जना   संचािनमा   

आपिकािीन 

कोर् रु 
  छैन् ।       

प्राकृतिक 

श्रोि 
          

िेिीयोग्य 

िूमी 

गाउँपातिका तित्र २१०६३०.२१ अन्निािी 

उत्पादन 

ससंचाईको 

व्यिस्था गनुयपने 

श्रोि ंिः 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाको 

र्र ुरी सिेक्षण 

एिं प्रोफाइि 

    ंीिगाहा       
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नक्रदनािा   रोतहणी िथा 

डण्डा िोिा 
      

ससंचाइको 

सा न र 

श्रोि 

गाउँपातिका तित्र आकाशेपानी २३७८ 

र्र ुरी 
    

    ट्युिेि २५४० 

र्र ुरी 
    

    कुिो १७८८ 

र्र ुरी 
    

    पानी तितफ्टङ १३२२ 

र्र ुरी 
    

    तनतज मुहान ६६१ र्र ुरी     

    पोिरी ६५२ र्र ुरी     

    ईनार ७९ र्र ुरी     

िनजंगि 

हकेटर िा 

जतमन 

  .......... ह.े        

िेर गइरहकेो 

जमीन –

कट्ठामा 

गाउँपातिका तित्र ३९१७०.९९     श्रोि ंिः 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाको 

र्र ुरी सिेक्षण 

एिं प्रोफाइि 

अन्निािी ( 

मेरट्रक टनमा) 

गाउँपातिका तित्र  ८२४८.७७       

 

२.१४. स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमिा र प्रतित को ििेाङ्कन 

स्थानीय ज्ञान र सीपको प्रिद्र् न माफय ि तिपद्को सामना गनय र ितिष्ट्यमा अपनाउनु पने तित को पतहचान गनय 

समुदायि ेतिपद्को सामना गनय अपनाउने गररएका तित हरूको सूची ियार गररएको छ । समुदायि ेप्रयोग गने मुख्य 

मुख्य स्थानीय ज्ञान, सीप र तित को िि िुँदागि रुपमा रटपोट गररएको छ िने तिपद ्अतर्, तिपद्को समय र तिपद ्

पतछ व्यतक्तगि रुपमा र सामुतहक रुपमा अपनाउने गररएको स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रतित को तिस्िृि रुपमा ििको 

िातिकामा व्याख्या गररएको छ ।  

 िानेपानीको कि  ारा िथा शौचािय तनमायण गदाय अग्िो गरर तनमायण गन ेगरेको ।  

 तिउतिजन, िाद्यान्न िथा ित्ता कपडा िाढीिे निेट्ने गरर राख्न ेगरेको ।  

 सुरतक्षि िथा िुिा स्थान पतहचान गरर तिपदको समयमा प्रयोग गन ेगरेको।  
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 तिपद्को समयमा िोज िथा उद्धार काययमा सहयोग गने गरेको । 

 राहि तििरणमा सहयोग गने गरेको । 

ि. 

स.ं 
तिपद÷् 

तिपद ्

िएको 

िर्य÷ 

तिपद्पतहि ेगररएका 

पूियियारी िथा 

जोतिम 

न्यनूीकरणका कायय 

  

तिपद्को सामनाका 

िातग तिपद्को समय 

र पतछ अपनाइएका 

तित  

  

  
प्रकोपको 

प्रकार 
मतहना व्यतक्तगि रूपमा  सामतुहक रूपमा व्यतक्तगि रूपमा  सामतुहक रूपमा 

१ 

आ
ग
ि
ाग
ी 

ह
रे
क

 ि
र्
य 

र्र िररपररको 

सामान्य सरसफाई । 

र्रमा िाँडामा िरी 

पानी राख्ने चिन । 

ग्याँसको रेगुिेटर 

अफ गन ेचिन 

टोि 

छरतछमेकमा 

आगिागीिाट 

िच्ने उपायको 

िारेमा छिफि 

गने गरेको 

१.र्रर्रिाट 

िातल्टनमा पानी 

तिएर आगो तनिाउन 

जाने ।  

१.सामुतहक रुपमा 

आगो तनिाउन 

प्रयाश गने । 

          

२.केराको िोट काटेर 

आगोमा हाल्ने 

ट्युििेि, िाल्टा, 

नािा, पोिरीिाट 

पानी िान्न े र आगोमा 

हाल्ने  

२.प्रहरी कायायियमा 

ििर गने । 

          

३.आफुसंग िएको 

िाना, ित्ताकपडा, 

िाँडािियन सहयोग 

गने ।  

३.सामुतहक रुपमा 

आगो तनिाउन 

प्रयास गने । 

          

४.तिपद ् परेको 

र्रिाई टहरा तनमायण 

गनय िाँस, सुत्री, 

जनश्रमदान सहयोग 

गने 

िाििातिका, जेष्ठ 

नागररक, गियििी, 

सुत्केरी मतहिा, 

अशक्त,  

तिरामीहरुिाई 

उद्धार । 

            

४.आगो तनयन्त्रण 

हुन नसकेमा 

नतजकको र्र 

ित्काउने र सफा गने 

।  

            
५.रेडिस, िडा 

कायायिय, 
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गाउँपातिका आक्रदमा 

सहयोगका िातग 

जाने । 

२ 

ि
ाढ
ीि
े  

ह
रे
क

 ि
र्
य १.र्र र िस्िी  

िरपरका िाल्डा 

िुल्डी पुने गरेको, 

१.िाढीिे 

पुयायउने क्षतिको 

िारेमा 

गाउँपातिकामा 

सामुदातयक छिफि र 

िैठकमा सहिागीिा  

िाििातिका, जेष्ठ 

नागररक, गियििी, 

सुत्केरी मतहिा, 

अशक्त, 

तिरामीहरुिाई 

उद्धार 

  

डु
ि
ान

, 
क
ट
ान

, 

प
ट
ान

 

  

२.र्रपररिारमा 

िाढी पुियियारीका 

िारेमा छिफि गने 

गरेको 

छिफि हुने 

गरेको  
  

सरोकारिािा 

तनकायहरुसँग तिपद ्

सामनाका िातग 

छिफि र 

अन्िरक्रिया 

  

  

    

२.राहि 

संकिनका िातग 

सहयोग गरेको 

    

  

  

    

३.सुरतक्षि 

आश्रयस्थिहरु 

पतहचान गरेको 

    

३ 

श
ीि
ि
ह
र
 

ह
रे
क

 ि
र्
य 

१.शीििहरको 

िारेमा आयोतजि 

छिफि र 

अन्िरक्रियामा 

सहिातगिा 

१.प्रिातिि 

िस्िीको 

पतहचान र 

सुचना प्रिाह 

सरोकारिािा 

तनकायहरुसँग तिपद ्

सामनाका िातग 

छिफि र अन्िरक्रिया 

िाििातिका, जेष्ठ 

नागररक, गियििी, 

सुत्केरी मतहिा, 

अशक्त, 

तिरामीहरुिाई 

उद्धार 

      

२.प्रिातिि िस्िीमा 

आिश्यक दाउरा र 

न्यानो कपडा 

संकिनमा 

सहिातगिा 

२.र्रगोठ 

सु ारका िातग 

छिफिमा 

सहिातगिा 

    

४ 

ि
ूक
बप

 

२
०
७
२

 ि
ैस
ाि
 १
२

, 

१
३
 र
 २
९

 

१.िूकबप प्रतिरो ी 

ििन तनमायण  

१.िुकबप 

प्रतिरो ी ििन 

तनमायण आचार 

संतहिाको प्रयोग 

र्र तनमायण गनय 

पैरिी  

र्रपररिारमा 

िुकबपको िारेमा 

छिफि  

गाउँपातिका तित्रका 

िुल्िा स्थानको 

िारेमा छिफि 
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      २.िुकबपिे पुयायउने 

क्षतिका िारे छिफि 
      

 

२.१५. ऐतिहातसक समय रेिा तिश्लरे्ण फारम ( तिगि ३० िर्यको तििरण तिन े) 

ओमसतिया गाउँपातिकामा तितिन्न समयमा तितिन्न प्रकोपहरुि ेफरक फरक समयमा तिपद ् सृजना गरेको अिस्था 

दतेिन्छ ।  समुदायमा तिगिमा कुन प्रकोपिाट कस्िो तिपतत्त परेको तथयो िन्न ेजानकारी तिन तिपद्को ऐतिहातसक 

समयरेिा ियार गररन्छ । यसिाट प्रकोपको दोहोररन ेप्रिृतत्त, त्यसि ेपु¥याउने िौतिक, सामातजक, आर्थयक, मानिीय 

िा प्राकृतिक क्षति िथा प्रिािको िारेमा जानकारी एकीकृि गनय सक्रकन्छ । यसका आ ारमा समदुाय स्िरमा अपनाउनु 

पने ियारी एिम योजनाहरुको छनौट गनय सहजहुन सकदछ ।  

ऐतिहातसक समयरेिा तिश्लरे्ण रेिातचत्र 

ति
प
द
 ् 

स
ाि
 र
 म
तह
न
ा 

 

स्थ
ान

  

ि
ौत
ि
क
 क्ष
ति

  

स
ाम
ात
ज
क
 क्ष
ति

  

आ
र्थ
यक
 क्ष
ति

  

म
ान
ि
ीय
 क्ष
ति

  

प्र
ाकृ
ति
क
 क्ष
ति

  

प
ष्ट्ट्य

ाई
क
ो 
आ
 
ार

  

िाढी २०५७ िडा नं. ३ 

१३७ 

र्रमा 

पुणय 

क्षिी, 

९०० 

र्रमा 

आंतशक 

क्षिी, 

िडा का 

तितिन्न 

िागमा ३ 

क्रक.तम. सडक 

कटान गरेको 

िडा तित्र 

५०० 

तिर्ामा 

िगाएको 

 ानिािीमा 

पुणय क्षिी 

सामान्य 

र्ाईि े
छैन 

िडा 

सदस्य 

  २०७७ िडा नं. ३ 

४० 

र्रमा 

पुणय 

क्षिी, 

१०० 

र्रमा 

आंतशक 

क्षिी, 

छैन 

िडा तित्र 

७५ प्रतिशि 

 ानिािीमा 

पुणय क्षिी, 

४५ िटा 

िाख्रा िथा 

११ िटा 

िङ्गुरमा 

िगाएको । 

छैन 

श्री तशि 

मतन्दर 

मतहिा 

िन 

उपिो

क्ता 

समुहको 

िनका 

४५ 

रुिमा 

क्षिी 

िडा 

सदस्य 

  २०७२ िडा नं. ४ 
९ र्रमा 

क्षिी 

४०० तम. 

सडक कटान 

िािीनािी

मा क्षिी 
छैन छैन 

िडा 

सदस्य 
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    िडा नं. २ 
९ र्रमा 

क्षिी 
छैन 

२५ तिर्ामा 

िगाएको 

 ानिािी 

नस्ट 

छैन छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

सपयदशं 
२०७७ 

असोज 

िडा नं. ३ 

िािपुर 
छैन छैन छैन 

१ जनाको 

मृत्य ु
छैन 

िडा 

सदस्य 

  
तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 
छैन छैन छैन 

मान्छे र्ाईि े

िथा मतृ्यु 

िएका 

छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

तसििहर 
प्रत्येक 

िर्य 

गाउँपाति

का तित्र 
छैन छैन 

िािीनािी

मा क्षिी, 

र्रपािुिा 

जनािरमा 

असर 

िाििािी

का िथा 

िृद्धमा असर 

छैन   

िुकबप २०७२ 
गाउँपाति

का तित्र 

र्रहरु

मा 

सामान्य 

क्षिी 

श्री 

जनजाग्रीिी 

मा.ति. 

करिानीको  ३ 

ििनमा क्षिी 

छैन छैन छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

अतसना र 

हुरीििास 

तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 

र्रहरु

मा 

सामान्य 

क्षिी 

तिद्याियहरु

मा क्षिी 

िािीनािी

मा क्षिी 

िाििािी

का िथा 

िृद्धमा असर 

छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

कृतर् रोग 

िथा पश ु

माहामा

री 

िर्ेनी 
गाउँपाति

का तित्र 
छैन छैन 

र्रपािुिा 

पशुपंक्षी िथा 

िािीनािी

मा रोग िाग्ने 

गरेको 

छैन छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

आगिागी 
कतहिे 

काहह ँ

गाउँपाति

का तित्र 

र्र िथा 

िस्िीमा 

क्षेिी 

छैन 
पशुपंक्षीहरु 

मा क्षेिी 

अन्न 

िािीमा 

क्षिी 

छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

सडक 

दरु्यटना 

तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 
छैन छैन छैन 

तनरन्िर 

मानतिय 

क्षिी िथा 

र्ाईिे 

िइृरहकेो 

छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 

मानतिय 

माहामा

री 

कतहिे 

काहह ँ

गाउँपाति

का तित्र 
छैन छैन छैन 

समुदायका 

मातनसहरु 

तिरामी हुने 

गरेको 

छैन 

जन 

प्रतितन

 ी 
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िण्ड -३ 

 क्रदर्यकातिन सोंच, पररदशृ्य, िक्ष्य, नीति िथा रणनीति 

३.१ क्रदर्यकातिन सोंच 

 

तिपद ् जोतिम न्यूनीकरण िथा जििायुजन्य जोतिम व्यिस्थापनका काययिाई संस्थागि गरी तिपद ् उत्थानशीि 

समुदायको तनमायण गने यस स्थानीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि योजनाको क्रदर्यकातिन सोच हुनेछ ।  
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३.२ पररदशृ्य 

 

तिपद ् जोतिम न्यूनीकरण िथा जििायुजन्य जोतिम व्यिस्थापनका क्रियाकिापहरुमा समुदायको अत किम 

सहिातगिा माफय ि हरेक समुदायको तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि योजना तनमायण गरी कायायन्ियन गने र तिपद्बाट 

हुन े मानतिय, सामातजक, आर्थयक, िौतिक िथा जीतिकोपाजयनका सा नहरुमा हुन े क्षतिमा कम गद ै समुदायको 

उत्थानशीििािाई सुदढृ गनुय यस योजनाको पररदशृ्य हुनछे । 

 

३.३ िक्ष्य 

 

गाउँपातिका तित्र रहकेो तिपद्को सङ्कटासन्निा, जोतिम र क्षमिा तिश्लेर्ण गनय र सोही िमोतजम तिपद ् िथा 

जििायुजन्य जोतिम व्यिस्थापनका काययिमहरुिाई प्राथतमक्रककरण गद ैस्थानीय तिकास प्रक्रियामा मुिप्रिाहीकरण 

गरी तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि समुदायको तनमायण गनय योगदान पुयायउनु । 

 

३.४ उद्देश्य 

 

(क) गाउँपातिकामा रहकेो तिपद्को सङ्कटासन्निा, जोतिम र क्षमिा तिश्लेर्ण गनय र सोही िमोतजम तिपद ्िथा 

जििायुजन्य जोतिम व्यिस्थापनका काययिमहरुिाई प्राथतमक्रककरण गद ैस्थानीय तिकास प्रक्रियामा मुिप्रिाहीकरण 

गरी तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि समुदायको तनमायणमा योगदान गनुय 

(ि) स्थानीय िहका नीति िथा तिकास काययिममा सि ैक्षेत्र र िगय (मतहिा, िाििातिका, ज्येष्ठ नागररक, एकि 

मतहिा, अपाङ्गिा िएका व्यतक्तहरू, दतिि, आक्रदिासी, जनजाति, प्रकोप प्रिातिि, जििायुजन्य प्रिातिि िा 

सङ्कटासन्न समुदाय िथा व्यतक्तहरू, म ेशी, मुतश्लमजस्िा िगय एिं नेपाि सरकारि ेितक्षि समूह िनी पररिातर्ि 

गरेका िगयको समानुपातिक सहिातगिा सुतनतश्चि गरी तिपद ् जोतिम व्यिस्थापन िथा जििाय ु पररिियन 

अनुकुिनिाई संस्थागि गनय मागय प्रशस्ि गनुय ।  

 

३.५ नीिी 

 

स्थानीय िहमा रहकेा सरकारी, गैरसरकारी िथा तनजी िथा साियजतनक तनकाय िथा संर्संस्थाहरुसँगको समन्िय 

िथा सहकाययमा स्थानीय तिपद ् िथा जििायु उत्थानशीि सतमतिहरुको गठन गने िथा उक्त सतमति माफय ि 

सतमतिका सदस्य िथा पदात कारी एिं समुदायका व्यतक्तहरुिाई तिपद ् िथा जििायु सबिन् ी गतितित हरुमा 

सहिातगिा गराई क्षमिा तिकास गराउने ।  

 

३.६ रणनीति 

(क) गाउँपातिका िथा िडा िहमा रहकेा सरोकारिािा तनकाय िथा संर्संस्थासँगको समन्िय िथा सहकाययमा िडा 

तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि सतमति र तितिन्न काययदिका सदस्य िथा पदात कारी एिं समुदायका व्यतक्तहरुिाई 

तिपद ्िथा जििाय ुसबितन् का गतितित हरुमा सहिातगिा गराई क्षमिा तिकास गराउने ।  
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(ि) योजनाको प्रिािकारी कायायन्ियनका िातग स्थानीय िहि े आफ्नो स्थानीय स्िरमा उपिब्  सा न, श्रोि, 

साँस्कृतिक िथा पयायिरणीय संरचना अनुकुि तितिन्न कायययोजनाहरु ियार गने ।  

(ग) समदुायमा रहकेा प्रकोप िथा जोतिमको पतहचान, संकटासन्निा िथा क्षमिाको िेिाजोिा, योजना तनमायणका 

सि ै प्रक्रियामा समुदायका अति जोतिममा रहकेा समूह िथा िगयको समानुपातिक सहिातगिािाई सुतनतश्चि गरी 

योजनाको कायायन्ियन गने ।  

(र्) स्थानीय तिपद ् जोतिम िेिाजोिा िथा नकसाङ्ककन गदाय अति जोतिम िथा संिेदनशीि स्थानमा रहकेा 

िस्िीहरुिाई सुरतक्षि स्थानमा स्थान्िरणको िातग प्रोत्साहन गने । 

(ङ) गाउँपातिकामा पतहचान िएका तितिन्न प्राकृतिका िथा गैरप्राकृतिक प्रकोपिाट हुन े मानिीय िथा िौतिक 

क्षतििाई रोक्नका िातग तिपद ्सुचना केन्द्र् िथा पुियसूचना प्रणािीको स्थापनाका िातग तितिन्न सहयोगी तनकायसंग 

समन्िय िथा सहकायय गरी पहि गने ।  

(च) समदुायमा आ ाररि तिपद ्जोतिम न्यूनीकरणका काययिमहरु कायायन्ियन गदाय स्थानीय ज्ञान, सीप, श्रोि र 

सा नको उपयोग गन े।   

(छ) स्थानीय िहमा तिपद ् जोतिम न्यनूीकरण िथा जििायु अनकुुिनका काययिमहरुिाई स्थानीय िार्र्यक िथा 

आित क तिकासका योजनाहरुमा मूिप्रिातहकरण गद ैिजैाने ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िण्ड -४ 

 

स्थानीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि गतिति ीहरु 

 

४.१ तिपद ्जोतिम न्यनूीकरण िथा पिूयियारी, रोकथाम, अल्पीकरण र अनकूुिनका योजनाहरु 
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ओमसतिया गाउँपातिकाको तिपद ्व्यिस्थापन योजना ियार गररएको छ । तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनको सिाििाई 

तिकासको योजनासँग मूिप्रिाहीकरण गरी तिपद ् उत्थानशीि समाज तनमायण गद े तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनिाई 

केन्द्र् दतेि स्थानीय िहसबम तिस्िार गरी सि ै िहका तिकास तनति िथा काययिममा मूिप्ररिाहीकरण गने प्रयास 

गररएको छ । यसका साथ ै तिपद ् जोतिम व्यिस्थापनिाई सहिातगिामूिक, पारदशी, उत्तरदायी, समािेशी र 

तजबमेिार िनाउन “स्थानीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि योजना िजुयमा तनदतेशका २०७४ “ को मस्यौदाको केही 

तित हरु पतन समािेश गरी यस योजनाको िण्ड ३ मा ओमसतिया गाउँपातिकाको गाउँपातिका स्िररय तिपद ्

व्यिस्थापन योजनामा क्रियाकिापहरुिाई समािेश गररएको छ ।  

 

ओमसतिया गाउँपातिकामा ति स २०७७ सािमा गररएको सङ्कटासन्न्िा िथा क्षमिा िेिाजोिािे पतहचान गरेको 

मुख्य तिपद्बाट हुन सके्न जन नको क्षति कम गरी जोतिम न्यूनीकरणमा समुदायिाई न ैसक्षम िनाई तिपद ्जोतिम 

व्यिस्थापनिाई केन्द्र् दतेि स्थानीय िहसबम तिस्िार गरी सि ैिहका तिकास नीति िथा काययिममा मूिप्रिाहीकरण 

गने यस योजनाको िक्ष्य रहकेो छ । सबिातिि तिपद्को जोतिम कम गनय, तिपद्को समयमा आपिकातिन कायय 

सबपादन गनय र तिपद ् पश्चाि् पुनिःस्थापना िथा पुनयतनमायणका िातग क्रदशातनदशे गनय ियार गररएको योजनािद्ध 

काययिम, काययतजबमेिारी सतहिका गतिति ीहरु समािेश गररएको छ । ओमसतिया गाउँपातिकामा तिपद ्जोतिम र 

सङ्कटासन्निाको सूचना सकंिन र क्षमिा तिश्लेर्णको आ ारमा तिपद्को रुपमा आएका िुकबप, िाढी, आगिागी, 

सडक दरु्यटना, शीििहर, महामारी हुरीििास, चट्याङ, सपयदशं, अतसना, कृतर् िािीमा िाग्ने रोग, र पशुमा िाग्ने 

रोग आक्रद जस्िा तिपद्िाई स्थानीय समदुाय िथा तिपद ्व्यिस्थापन सतमति, सर्संस्था, िथा सरकारी तनकायिे 

योजनािद्ध रुपमा जोतिम न्यूनीकरण क्रियाकिापहरु सञ्चािन गनुयपने दतेिन्छ । यस तिपद ् जोतिम व्यिस्थापन 

योजना तनमायण तनम्न प्रक्रियामा गररएको छ ।  

 

तिपद ्पिूयका क्रियाकिापहरू (पिूयियारी, अतल्पकरण र रोकथाम)  

तिपद्पूियका क्रियाकिाप अन्र्िगि जनचिेना अतििृक्रद्द, िौतिक स्रोि र सा नको ियारी िथा तिकास, मानि 

संसा नको तिकास, नीतिगि संरचना िथा संस्थागि तिकास र जीतिकोपाजयनका गतिति ीहरूिाई समािेश 

गररएको छ । तिपद्पूियका क्रियाकिापमा कुन गतिति ी कतहि ेगन,े त्यसको मुख्य िूतमका र तजबमेिारी कसको हुने र 

त्यसका िातग आिश्यक स्रोि कति िाग्न ेिथा सो को व्यिस्थापन कसरी गन ेिन्न ेकुरा एउटा तनतश्चि ढाँचामा रािेर 

योजनाको िाका ियार गररएको छ |   

 

 

 

प्राथतमकिा 

िम 

समस्या िथा 

जोतिम 

ब्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 

मखु्य तजबमिेारी स्रोिको 

व्यिस्थापन 
  समय 

अि ी 

        आन्िररक िाह्य   
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१ ि्ंुंाल्िा 

िथा सुरतक्षि 

स्थानको 

अिाि हुन ु

गाउँपातिका तित्र 

िएका िुल्िा 

चौरहरुको 

पतहचान गरी िडा 

कायायिय र 

गाउँपातिकाको 

अतििेिमा 

सुतचकृि गने । 

गाउँपातिका 

,िडा कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

    ओमसतिया 

गाउँपातिका तित्र 

रहकेा सुरतक्षि 

िथा सामुदातयक 

ििनहरुको 

तििरण संकिन 

गरी  गाउँपातिका 

र िडा कायायियको 

को अतिििेमा 

सुतचकृि गन े

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

२ तिपद 

ब्यिस्थापनमा 

काम गने िास 

जनशतक्तको 

कमी 

पातिकास्िरीय, 

िडास्िरीय िथा 

समुदायस्िरीय  

तिपद ् िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमतिको गठन 

गने ब्यिस्थापन 

सतमतिहरुको गठन 

र पररचािन गने 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय, 

समुदाय  

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति, तिपद ्

ब्यिस्थापन तिज्ञ 

स्थानीय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय 

तिपद्पुिय 



                                       ओमसतिया गाउँपातिकाको स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना २०७७ 
 

[63] 
 

    गाउँपातिका िहमा 

तिपद ् िथा 

जििायु जोतिम 

ब्यिस्थापनमा 

काम गनय पुियसुचना 

काययदि, िोज 

िथा उद्धार 

काययदि, प्राथतमक 

उपचार काययदि, 

मनोपरामशय 

काययदि, क्षति 

िथा आिश्यकिा 

तिश्लेर्ण काययदि र 

पुनयस्थापना िथा 

राहि ब्यिस्थापन 

काययदि गठन गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

राजनीतिक 

दिहरु, 

प्ररिातिि 

समुदाय 

स्थानीय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

      

    काययदििाई कायय 

सहजिाका िातग 

स्थानीय तिपद ्

जोतिम 

ब्यिस्थापन 

योजना तनदतेशका 

िमोतजम 

अतिमुिीकरण 

सन्चािन गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिका, 

स्थानीय 

राजनीतिक 

दिहरु, 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

तिपद ्

ब्यिस्थापन तिज्ञ 
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३ स्थानीय 

समुदायमा 

िूकबप 

पुियियारी 

ज्ञानको कमी 

िूकबप पुिय 

अपनाउने 

साि ानीको 

िारेमा ओमसतिया 

गाउँपातिकाका 

हरेक िडाहरुमा 

िुकबप 

पुियियारीका िातग 

सचेिना अतियान 

अन्िगयि 

सामुंुदातयक 

सडक नाटक, िोक 

दोहोरी  जस्िा 

काययिम सन्चािन 

गने   

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिका िडा 

कायायिय, 

स्थानीय 

राजनीतिक 

दिहरु, 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

स्थानीय 

किाकारहरु 
    

    स्थानीय युिा िथा 

िाि कििहरुिाई 

र्ुडा टेकी गुडुल्क 

ओि िातग समाि 

िन्ने ति ीको 

अतिमुिीकरण 

क्रदन े र 

अतिमुिीकरण 

पतछ तिनै यिुाहरु 

मफय ि समदुायमा 

उक्त तित को 

अभ्यास गराउन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिका िडा 

कायायिय, 

तिद्यािय, 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

तिपद ् िथा 

जििायु 

पररिियन 

काययिम 

परामशयकिाय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

िािकिि िथा 

युिाकििहरु, 

    

        स्थानीय तशक्षा 

समन्िय इकाई 
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३ कमजोर 

संरचना 

नया ििन तनमायण 

गदाय नेपाि 

सरकारद्धारा 

तनदतेशि ििन 

तनमायण आचार 

संतहिा िथा 

पुनतनमायण 

प्रात करणिे 

िटाएका 

प्रातित कहरुसँग 

तनयतमि परामशय 

तिई नया र 

ितिया 

संरचनाहरुको 

तनमायण गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

तजसस, 

पुनतनमायण 

प्रात करण, 

तजल्िा प्रातित क 

कायायिय रुपन्दहेी 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

    िूकबप प्रतिरो ी 

र्र िथा िौतिक 

संरचना तनमायण 

गनयका िातग 

स्थानीय तसकमी 

िथा डकमीहरुिाई 

िुकबप प्रतिरो ी 

ििन तनमायण 

िातिम प्रदान गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

तजसस, 

पुनतनमायण 

प्रात करण  

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

४ आपत्कािीन 

िोज िथा 

उद्धार का 

िातग दक्ष 

जनशतक्त िथा 

उपयुक्त 

समग्रीको 

अिाि 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतिको िैठक 

िाट तनणयय गरी 

ओेमसतिया 

गाउँपातिकाको  

संरक्षणमा रहने 

गरी आ ारिुि 

िोज िथा उद्धार 

सामग्रीको 

ब्यिस्थापन गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

तजसस, 

पुनतनमायण 

प्रात करण  

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 
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    स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतिको िैठक 

िाट तनणयय गरी 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाको 

प्रत्येक िडािाट १ 

मतहिा सतहि ५ 

जना सहिागी 

सतहि  

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

तजसस, 

पुनतनमायण 

प्रात करण 

,स्थानीय सुरक्षा 

तनकाय 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी, 

शशस्त्र प्रहरी 

िि तिपद ्

ब्यिस्थापन 

िातिम केन्द्र् 

कुररनटार 

तचििन 

तिपद्पुिय 

    ६ िडाका ३०  

जना 

स्ियमसेिकहरुिाई 

आ ारिुि िोज 

िथा उद्धार िातिम 

सन्चािन ग्नें े । 

        

५ समुदायमा 

आ ारिुि 

प्राथतमक 

उपचारका 

िातग दक्ष 

जनशतक्त िथा 

आिश्यक 

सामग्रीको 

कमी 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतिको िैठक 

िाट तनणयय गरी 

ओमसतिया 

गाउँपातिकाका  

को प्रत्येक िडािाट 

५ जना सहिागी 

पनेगरी  ६ िडाका 

३० जना स्थानीय 

युिाहरुिाइ 

आ ारिुि 

प्राथतमक उपचार 

िातिम सन्चािन 

ग्नेंे । 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

स्थानीय 

अस्पिाि तजल्िा 

स्िास्थ्य कायायिय  

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी,  

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 
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६ स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतिको 

तनयतमि 

िैठक को 

अिाि 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमतिको 

तनयतमि िैठक 

िसी जोतिमपुणय 

िस्िीहरुमा 

पुियियारीका 

क्रियाकिापहरुको 

तन ायरण गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय  

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

तिपद्पुिय 

      स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

  स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

  

७ स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

कोर्को 

स्थापना र 

प्रिािकारी 

पररचािनको 

अिाि 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

कोर्को 

प्रिािकाररिा को 

िागी 

गाउँपातिकासँग 

समन्िय गरी यसै 

िर्यतित्र 

पातिकास्िरीय 

तिपद ् ब्यिस्थापन 

कोर् स्थापना गने 

र प्रिािकारी 

पररचािनका 

िातग कोर् 

पररचािन 

तनदतेशका तनमायण 

गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय  

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद्पुिय 

 

तिपद्का समयका क्रियाकिापहरू (आपत्कािीन सहयोग, िोज, उद्दार, ित्कातिन राहि)  

प्रकोपको र्टना र्टेपतछ त्यसिाट पने तिपद्बाट प्रिातििहरूको ित्काि िोज िथा उद्धार, प्राथतमक उपचार, 

आ ारिूि व्यिस्थापनका िातग आिश्यक पने सि ै क्रियाकिापहरु, मानिीय क्रियाकिापहरु, ित्काि गनुयपने अरु 

कामहरु िा कायय, मानिीय जीिन रक्षाका िातग ध्यान क्रदनुपने तिर्यहरु, आ ारिूि आिश्यक िौतिक सामाग्री, 

िाद्य सामाग्री, और् ी उपचार, िानेपानी, अस्थायी आिास, सुरक्षा आक्रद उपिव्  गराइने गतिति ीहरू समािेश 

गररएको छ । 

 

तिपद ्पश्चाि (पनुिःस्थापना र पनुतनमायण)  
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तिपद्बाट प्रिातिि व्यतक्त, पररिार र समुदायिाई ित्काि क्रदनुपन े सेिा क्रदईसकेपतछ िा प्रकोप िएको स्थानिाट 

समयमै ििरामुक्त स्थानमा स्थानान्िरण गररसकेपतछ उसको जीिन तनिायह, ितिष्ट्यमा पनय सके्न सबिातिि प्रकोप 

समेििाट सुरतक्षि हुन, दतैनक रुपमा जीिन सञ्चािन गनय सुरतक्षि स्थानमा अस्थायी िा स्थायी र्र, जीिन िाचँ्नका 

िातग आिश्यक िाद्य, सुरक्षा, पानी, सरसफाई र स्िास्थ्य सेिाको पूिाय ार ियार गरी पुनिःस्थापना र पुनिःतनमायण 

कायय गने िथा ितिष्ट्यमा त्यस्िा तिपद ्नपरोस ्िन्नका िातग गररने गतिति ीहरू तिपद ्पश्चािमा ्समािेश गररएको 

छ । तिपद्पूिय, तिपद्को समयमा र तिपद ्पश्चाि् िीन ैचरणमा सञ्चािन गररने क्रियाकिापिाई समुदायि ेपतहचान 

गरेका दहेायका प्रत्येक प्रकोपका िातग योजना िनाइएको छ ।   

 

प्राथतमकिा 

िम 

समस्या िथा 

जोतिम 

ब्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 

मखु्य तजबमिेारी स्रोिको 

व्यिस्थापन 
  समय 

अि ी 

        आन्िररक िाह्य   

१ समयमा फोहार 

ब्यिस्थापन 

९बिदचष्ट्क 

ंिःिििनझििि०  

ि्ंुंाकबपका 

कारण र्र िथा 

िौतिक संरचाना 

नि हुदँा उत्पन्न 

फोहोर 

ब्यिस्थापन गने 

डतबपङ 

केन्द्र्हरुको 

पतहचान गरी 

ओमसतिया 

गाउँपाक्रका र 

यसका ६ िटै 

िडाहरुमा सुचना 

टाँस गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

ओमसतिया 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

तजसस, 

पुनतनमायण 

प्रात करण  

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी 

तिपद ्

पुिय 

    समुदातयक 

फोहोर 

ब्यिस्थापनका 

िातग एक िस्िी 

एक िाल्डो 

तनमायण गरी 

तन ायररि 

स्थानमा फोहोर 

मैिा ब्यिस्थापन 

गने र 

गाउँपातिकाका ६ 

िटै िडाहरुिाट 

सुरुिाि गने 

ओमसतिया 

गाउँपातिका 

िािािरण 

ब्यिस्थापन 

शािा  

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

िानेपानी िथा 

सरसफाइ 

डीतिजन 

कायायिय 

रुपन्दहेी 

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी 
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२ समयमै िौतिक 

पुिाय ारहरुको 

ममयि सबिार 

नहुन ु

िुकबपका कारण 

क्षति पुगेका 

पुिाय ारहरुको 

ममयि सबिार 

गरी यथातसघ्र 

सन्चािनका 

िातग सरोकार 

तनकायहरु सँग 

समन्िय गने । 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय, 

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा 

कायायिय,सडक 

डीतिजन 

कायायिय,तजल्िा 

प्रातित क 

कायायिय 

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी, 

नेपाि 

तिद्युि 

,नेपाि 

दरुसन्चार 

संस्थान नेपा 

तिद्युि 

प्रात करण 

  

    पुिाय ारहरुको 

ममयि सबिारका 

िातग आिश्यक 

सामग्री 

ब्यिस्थापनका 

िातग तजल्िा 

तिकास सतमति 

सग सहयोग माग 

गने र तजल्िा 

दिैीप्रकोप उद्धार 

सतमति माफय ि 

तिद्युि 

प्रात करण, 

तजल्िा 

सडक,तजल्िा 

प्रातित क 

कायायिय 

दरुसन्चार 

कायायिय र 

तजल्िा िूसंरक्षण 

कायायियसँग 

सहकायय  गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

िानेपानी िथा 

सरसफाइ 

डीतिजन 

कायायिय,सडक 

डीतिजन 

कायायिय 

रुपन्दहेी 

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी, 

नेपाि 

तिद्युि 

,नेपाि 

दरुसन्चार 

संस्थान 

नेपाि 

तिद्युि 

प्रात करण, 

िािािरण 

प्रदरु्ण 

चेिना र 

न्युतनकरणका 

िातग रातिय 

संगठन 
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३ सेिाहरुको अटुट 

तनरन्िरिाको कमी 
तिद्यािय,स्िास्थ्य 

चौकी, 

गाउँपातिका, 

िडा काययिय 

िगायिका 

िौतिक 

संरचनामा उत्पन्न 

समस्या्ं्का 

कारण सेिाहरुमा 

दतेिने अिरो को 

न्युतनकरणका 

िातग आकतस्मक 

योजना तनमायण 

गने 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

िानेपानी िथा 

सरसफाइ 

डीतिजन 

कायायिय, तशक्षा 

समन्िय इकाई 

रुपन्दहेी 

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी, 

नेपाि 

दरुसन्चार 

संस्थान 

नेपाि 

तिद्युि 

प्रात करण 

तिपद ्

पुिय 

    अस्थाई केन्द्र्हरु 

तनमायण गरी 

तिद्यािय, 

स्िास्थ्य चौकी 

गाउँपातिका िथा 

िडा कायायियको 

तनरन्रिाका िथो 

तनयतमि कायय 

सन्चािन गने 

अस्थाई 

केन्द्र्हरुको 

तनमायण र 

सन्चािनमा 

िातग 

सरोकारिािा 

तनकाय सग 

समन्िय गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

गाउँपातिका, 

िडा कायायिय 

िानेपानी िथा 

सरसफाइ 

डीतिजन 

कायायिय ,तशक्षा 

समन्िय इकाई 

रुपन्दहेी 

स्थानीय 

िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी 

संर् 

संस्थाहरु, 

नेपाि 

रेडिस 

सोसाइटी, 

नेपाि 

दरुसन्चार 

संस्थान 

नेपाि 

तिद्युि 

प्रात करण 

तिपद ्

पुिय 
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प्राकृतिक श्रोि सा नमा स ुार 

 

प्राथतमकिा 

िम 

समस्या िथा 

जोतिम 

ब्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 

मखु्य तजबमिेारी स्रोिको 

व्यिस्थापन 
  समय 

अि ी 

        आन्िररक िाह्य   

१ पानीका 

मुहानहरु सुके्न र 

पुररने हुनािे 

स्िस्थ्य तपउने 

पानीको अिाि 

गाउँपातिका 

क्षेत्रतित्र 

िातसएका  

साियजतनक 

 ाराहरुकोंे 

उत्िनन गरी 

संरक्षण गने   

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति, 

गाउँपातिका िथा 

िडा कायायियहरु 

तजल्िा 

िानेपानी 

कायायियमा,  

गाउँपातिका 

कायायिय, 

िडा 

कायायिय 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी संर् 

संस्थाहरु, नेपाि 

रेडिस सोसाइटी, 

नेपाि दरुसन्चार 

संस्थान नेपाि 

तिद्युि प्रात करण 

तिपद ्

पुिय 

    पानीका मुहान 

हरुको संरक्षण 

िथा िडागि 

रुपमा िैकतल्पक 

श्रोिहरुको 

पतहचान गरी 

सुचीकृि गन े

स्थानीय तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति, 

गाउँपातिका िथा 

िडा कायायियहरु 

तजल्िा 

िानेपानी 

कायायियमा,  

गाउँपातिका 

कायायिय, 

िडा 

कायायिय 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी संर् 

संस्थाहरु, नेपाि 

रेडिस सोसाइटी, 

तजल्िा िानेपानी 

कायायिय 

तिपद ्

पुिय 

    तपउने पानीको 

शुतद्धकरणका 

िातग र्रर्रमा 

जनचेिनामुिक 

काययिम 

सन्चािन गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

तजल्िा 

िानेपानी 

कायायियमा 

गाउँपातिका 

कायायिय, 

िडा 

कायायिय 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी संर् 

संस्थाहरु, नेपाि 

रेडिस सोसाइटी, 

तजल्िा िानेपानी 

कायायिय 

तिपद ्

पुिय 

२ िडेरी िथा 

मरुिूतमकरणमा 

िृतद्ध हुन ु

ओमसतिया 

गाउँपातिकाका 

सुख्िाग्रि 

िडाहरुमा 

आकासे पानी 

संकिनका िातग 

योजनािद्ध 

काययिम 

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

तजल्िा 

िानेपानी 

कायायियमा 

गाउँपातिका 

कायायिय, 

िडा 

कायायिय 

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी संर् 

संस्थाहरु, नेपाि 

रेडिस सोसाइटी 

तिपद ्

पुिय 



                                       ओमसतिया गाउँपातिकाको स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना २०७७ 
 

[72] 
 

सन्चािन गन े

    िन जंगििाई 

डढेिोिाट 

िचाउन 

जोतिमपुणय 

क्षेत्रमा अतग्नरेिा 

कोने 

समुदायिाई 

सचेिना काययिम 

सन्चािन गन े

गाउँपातिका 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

शािा िडा 

कायायिय,स्थानीय 

तिपद ्

ब्यिस्थापन 

सतमति 

तजल्िा िन 

कायायिय, 

गाउँपातिका, 

सामुदातयक 

िन 

उपिौक्ता 

सतमति  

स्थानीय िथा 

अन्िरायतिय 

गैरसरकारी संर् 

संस्थाहरु, नेपाि 

रेडिस सोसाइटी 

तिपद ्

पुिय 

 

 

४.१.१ तनतिगि व्यिस्था िथा तनणययिः  

ओमसतिया गाउँपातिकाि े तिपद ् जोतिम व्यिस्थापन काययिाई प्रिािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय आिश्यकिा 

अनुसार तजबमेिारी सतहि काययदिहरु (िोज िथा उद्धार, समन्िय, सञ्चार िथा पूियचेिािनी, राहि व्यिस्थापन िथा 

पुनिःस्थापना, क्षति िथा आिश्यकिा तिश्लेर्ण काययदि) गठन गररएको छ । तनतिगि रुपमा तनणयय गररएका 

कृयाकिापहरु तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि सतमतििाई तजबमा क्रदएर कायायन्ियन गररनेछ । 

 

ि।स काययिमको 

नाम 

तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 

इकाइ पररमाण मखु्य 

तजबमिेारी 

स्रोिको 

व्यिस्था 
  समय 

अि ी  

            आन्िररक िाह्य    

१ नीतिगि 

व्यिस्था 

िथा 

तनणयय 

िडा÷समुदाय स्िरीय तिपद ्

व्यिस्थापन सतमति गठन 

पटक १ गाउाँपातिका 

स्िररय 

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

िागि 

निाग्ने 
  २०७८ 

चैत्र 

मसान्ि 

सबम 

    तितिन्न तिपद ्

व्यिस्थापन काययदिहरुको 

गठन ( िडा स्िरमा) 

            

    िोज िथा उद्धार 

काययदि 

पटक ९         

    राहि व्यिस्थापन िथा 

पुनस्थापना काययदि 

िटा           
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    क्षति िथा आिश्यकिा 

तिश्लेर्ण काययदि 

िटा     ९५,०००     

    तिपद ्व्यिस्थापन 

सबिन् ी तनयमाििी िजुयमा 

िटा १         

    िडा स्िरीय तिपद ्

व्यिस्थापन कोर् स्थापना 

िटा १   ७५०००     

    प्राथतमक उचपार 

काययदि 

िटा १         

    तशतिर व्यिस्थापन 

काययदि 

िटा १         

    सञ्चार िथा पूिय चेिािनी 

काययदि 
            

    समन्िय काययदि िटा १   िागि 

निाग्ने 
    

    तिपद ्राहि कोर् 

सञ्चािन काययतित  ियारी 

िटा           

     राहि व्यिस्थापन 

काययतित  ियारी 
            

    आपत्कािीन िोज िथा 

उद्धार सामाग्री प्रयोग 

काययतित को िजुयमा 

  १         

    राहि सामाग्री तििरण 

काययतित को िजुयमा 

िटा १         

    िडा÷समुदाय स्िरीय 

तिपद ्व्यिस्थापन सतमतिको 

काम कियव्य र अत कारका 

सबिन् मा सतमतििाई 

अतिमुिीकरण । 

िटा १         

 

४.१.२ जनचिेना िथा क्षमिा अतिितृद्धका क्रियाकिापहरु 

तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनाको आ ारतशिा नै यस प्रतिको समुदायको सजगिा र तजबमेिारीको िो  हो । जि समम 

तिपद ्व्यिस्थापनमा समदुायको सचेिना आतििृतद्ध हुदनै, त्यस क्षेत्रमा जति नै योजनाहरुा संचािन गरेिा पतन क्रदगो 

िथा प्रतिफि प्राप्त गनय सक्रकदनै । ओमसतयिा गाउँपातिकामा जोतिम व्यिस्थापनमा समुदायको सजगिा अतििृतद्ध गनय 

जनचेिना र क्षमिा अतिितृद्धका काययिाई तनम्न िमोतजमको ढाँचामा उल्िेि गररएको छ । 

 

िस प्रमिु समस्या  

िथा जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य 

तजबमिेारी 

अनमुातनि 

िजेट (रु) 

आन्िररक तनकाय िाहय तनकाय समयाित  
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१ तिपद ्

सबिन् ी 

जनचेिना 

जानकारीको 

अिाि 

गाउँपातिका 

स्िरमा कतबिमा 

५ क्रदनको तिपद ्

जोतिम 

व्यिस्थापन 

प्रतशक्षक 

प्रतशक्षण 

संचािन गन े 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

 ६ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिका 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

अन्य 

संर्संस्था  

 १ िर्य 

तित्र  

    प्रतशक्षक 

प्रतशक्षण प्राप्त 

व्यतक्तहरुको 

पररचािनमा 

गाउँपातिकाका  

६ िटा िडामा 

३ िा ४ 

स्थानमा तिपद ्

जोतिम 

न्यूनीकरण , 

जििायु 

पररिियनका 

असर िथा 

अनुकुिनका 

उपायहरु 

सबिन् ी ज्ञान 

तिद्यािय िथा 

समुदायिाई 

अतिमुतिकरण 

गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

२५ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय,  

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

अन्य 

संर्संस्था  

 १ िर्य 

तित्र  

    तिपद ्

व्यिस्थापन 

सबितन्  तितिन्न 

सुचना िथा 

संचारका 

सामग्रीको 

तिकास िथा 

तििरण गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

७ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय, 

गाउँपातिक 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

अन्य 

संर्संस्था  

 १ िर्य 

तित्र  
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२ िडा स्िरमा  

तिपद ्

व्यिस्थापनमा 

सतमति 

क्षमिा  िथा 

योजना नहुन ु

गाउँपातिकाका 

सिै िडाहरुमा 

सामुदातयक 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति गठन 

िएिा पतन क्रकन 

के का िातग  

कसरी िन्न े

जानकारीको 

िातग क्षमिा 

तिकासका 

िातिम िथा 

काययशािा गोष्ठी 

संचािन गन े

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

 ६ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय, 

गाउपातिका 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

अन्य 

संर्संस्था  

१ िर्य 

तित्र  

    िडाहरुमा 

प्रकोप, जोतिम 

व्यिस्थापन िथा 

सुरतक्षि 

स्थानको 

पतहचान गरर 

सचेिना 

अतििृतद्ध गने 

गराउने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

४ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय, 

गाउपातिका,िडा 

स्िररय तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, िडा 

प्रहरी कायायिय  

तजल्िा 

प्रशासन 

कायायिय, 

तजल्िा 

आपिकातिन 

संचािन 

केन्द, तजल्िा 

प्रहरी 

कायायिय, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी, 

सबितन् ि 

सारकारी 

िथा गैर 

सरकारी 

संस्थाहरु, 

जि िथा 

मौसम 

तिज्ञान 

तििागको 

कायायिय   

१ िर्य 

तित्र  

४ नीति 

तनयमहरुको 

प्रचार 

ििन  तनमायण 

आचार संतहिा  

सडक सजगकिा 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

५ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

१ ियय 

तित्र  
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प्रसारमा कमी  जस्िा 

तिर्यमहरुमा 

सामुदातयक िथा 

तिद्यािय तशक्षा 

कक्षाको व्यिस्था 

गने  

उत्थानशीि 

सतमति  
कायायिय,  अन्य 

संर्संस्था , 

तजल्िा 

समनव्य 

सतमतििाट 

पुनयिाजगी 

िातिम क्रदने  

          गाउँपातिका     

    सं ीय सरकार 

प्रदशे सरकार र 

स्थानीय िहको 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सबिन् ी रहकेो 

नीति, काननु, 

िथा योजना 

िारे स्थानीय 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति िथा 

िडा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमतििाई 

जानकारीमुिक 

गोतष्ठ संचािन 

गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

३ िाि तिद्यािय, 

समुदाय, िडा 

कायायिय,  

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय र 

अन्य 

संर्संस्था  

१ िर्य 

तित्र  

          गाउँपातिका     

५ प्रकोपगि 

सचेिनामा 

कमी 

आपिकातिन 

स्िास्थ्य जस्िै 

िूकबप, िाढी 

सपयदशं, 

तशििहर, सडक 

दरु्यटना, 

झाडापिािा, 

प्रजनन स्िास्थ्य 

सरुिा रोगको 

िारेमा 

गाउँपातिका सिै 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

५ िाि तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति,  

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

तनकाय िथा 

गैस स  

 २ िर्य 

तित्र 



                                       ओमसतिया गाउँपातिकाको स्थानीय तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि योजना २०७७ 
 

[77] 
 

िडामा 

सचेिीकरण गने  

          नेपाि दरुसञ्चार      

    मौसममा हुन 

सके्न पररिियन 

िथा हुन सके्न 

तिपद्का 

र्टनाहरुका 

िारेमा अग्रीम 

जानकारी 

माफय ि सुरक्षा 

उपायहरुको 

अििबिनका 

िातग तिद्युतिय 

सञ्चारको 

तिकास र 

तिस्िार गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििाय ु

उत्थानशीि 

सतमति 

४ िाि िडा कायायिय 

कििहरु , 

स्िास्थ्य चौकी  

गा पा, 

तजल्िा 

समन्िय 

सतमति  

२ िर्य 

तित्र 

          तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति ग 

 गै स स   

 

४.१.३ जोतिम न्यनूीकरणका क्रियाकिापहरु  

 

कुनै पतन प्रकोप र्ट्नुिन्दा पतहि े त्यस्िा प्रकोपहरुि े तनबत्याउन सके्न तिपद्िाई न्यून िथा अनुकुिन गनय स्थानीय 

श्रोििे भ्याउने गरी र स्थानीय व्यतक्तसँगको छिफि पतछ तनम्न उल्िेतिि न्यूनीकरण िथा पिूयियारीका क्रियाकिापहरु 

प्रस्िाि गररएको छ । 

 

ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

१ िूकबप ििन आचार 

संतहिा पािना गरर 

प्रत्येक िडामा 

कबिीमा  १ िटा 

आपिकािीन 

आिासको तनमायण 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

२ 

करोड 
गा.पा÷िडा 

कायायिय रु 

१ करोड २० 

िाि 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्सस्था 

२०७९ 

चैत्र 

मसान्ि 

सबम 
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ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

गने 

२ िाढी, 

डुिान, 

कटान  

िडा न ५ को 

मझौ जी, 

केिटतिया,जमुहानी 

िेिाहीयाको २०६ 

र्र ुरी िर्ेिा 

िोिा, माहु िोिािे 

कटान, डुिान गने 

िएकोिे ३.५ क्रकमी 

िटिन्  तनमायण गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

१ 

करो 

ड 

२५ 

िाि 

गा पा , रु 

२५ िाि 

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, १ 

करोड  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 

३ िाढी, 

डुिान, 

कटान  

िडा न ४ को 

थुजुरपुरुिा, पनिी, 

तसििरटया , 

िेिितियाको ३७ 

र्र ुरी रोहीनी 

नक्रदिे  डुिान, 

कटान गने िएकोिे 

५ क्रकमी िटिन्  

तनमायण गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

६ 

करोड  

१० 

िाि 

गा पा , रु 

९० िाि 

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, ६  

करोड  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 

४ िाढी, 

डुिान, 

कटान 

िडा न ३ को 

िेहौरी, िरमारी, 

करुिानी सुकुबिासी 

टोि, िािपुर 

िरकुिहक, 

िससाटी टोि, 

फसयरटकट टोिको 

१९४ र्र ुरी ढण्डा 

िोिा, झरन िोिा, 

रोहीणी नक्रदिे 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

१९ 

करोड  

२५ 

िाि 

गा पा, रु 

२५ िाि  

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, ११   

करोड  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 
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[79] 
 

ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

कटान , डुिन हुने 

िएकोिे १४ क्रकमी 

िटिन्  तनमायण गने   

५ िाढी, 

डुिान, 

कटान 

िडा न ६ को 

तशिाहिीय, 

तपपरतहया, गैरी, 

िटपुरिाकोंे १७६ 

र्र ुरी रोहीनी 

नक्रदिे, डुिान, 

कटान हुने िएकोिे 

८०० मीटर िटिन्  

तनमायण गने   

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

२ 

करोड 

६० 

िाि  

गा पा, रु 

६० िाि  

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, २    

करोड  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 

६ िाढी, 

डुिान, 

कटान 

िडा न १ को िाहुरे 

टोि, कुट्टा गाउँ, 

सरस्ििी टोि कोंे 

२५ र्र ुरी रोहीनी 

नक्रदि,े डुिान, 

कटान हुने िएकोिे 

११०० मीटर 

िटिन्  तनमायण गने   

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

१ 

करोड 

९० 

िाि  

गा पा, रु 

१० िाि  

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, १    

करोड ८० िाि  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 

७ िाढी, 

डुिान, 

कटान 

िडा न २ को 

तिरनगर, िेजअहिा 

पडसरी, उन्निी 

टोिकोंे २९५ 

र्र ुरी रोहीनी 

नक्रदिे, डुिान, 

कटान हुने िएकोिे 

२८०० मीटर 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

६ 

करोड  
गा पा, रु १ 

िाि  

प्रदशे सरकार ,दाि ृ

तनकायहरु, ५     

करोड ९९  िाि  

२०८० 

चैत्र 

मसान्ि  

सबम 
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ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

िटिन्  तनमायण गने   

८ स्िास्थ्य 

समस्या  

साियजतनक 

शौचािय तनमायण 

गने, 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

१ 

करोड 

गा  पा    २०७९ 

र 

तनरन्िर 

    िानेपानी पररक्षण 

िथा शुतद्धकरण गने  
          

    व्यतक्तगि, 

िािािरणीय िथा 

सरसफाई अतियान 

काययिम संचािन 

गने   

          

९ आगिागी  मौसम सूचना 

सबप्रेर्ण गन े 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

८० 

िाि 
गाउँपातिका, 

तजल्िा 

तस्थि सुरक्षा 

तनकाय 

प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु  

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा 

गाउँपातिका स्िररय 

तिपद ्  िथा 

जििायु 

उत्थानशीि सतमति 

गैर सरकारी 

संस्थाहरु  

२०७९ 

र 

तनरन्िर 

    पूियियारीका िातग 

तसप िथा सामग्रीको 

व्यिस्था, 

          

    पानी संकिन 

ट्याँकी तनमायण  
          

    दमकिको सेिामा           
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ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

िृतद्ध गने  

    आगो तनयन्त्रण 

टोिी गठन, दक्षिा 

िृतद्ध िथा 

पररचािन  

          

१० शीििहर  स्थानीय टोि 

तिसका संस्थाको 

पररचािनको 

माध्यमिाट सचिेना 

अतियानको  

संचािन गन,े  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

 ५ 

िाि  

गाउँपातिका  प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा  गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

िार्र्यक 

रुपमा  

    आर्थयक कमजोर 

िएका िस्िी िथा 

टोिहरुमा िािो 

िानेकुराहरुमा 

तििरण गने   

    स्िास्थ्य र 

सामातजक 

तिकास 

शािा  

    

११ हािाहुरी िैकल्पीक िािीको 

तिकास गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

७ 

िाि 
गाउँपातिका,  प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा  गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

२ िर्य 

तित्र 

    सुचना तशक्षा, 

संचार सामाग्रीको 

तिकास र तिस्िार  

    कृतर् शािा     

    र्रिररपररको 

रुिहरुको काँटछाट 

गने 

          

१२ सपयदशं र्रायसी िथा 

सामुदातयक 

सरसफाई अतियान  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

६ 

िाि 

गाउँपातिका  प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा  गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

२ िर्य 

तित्र  

    उपचार सेिामा           
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ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

स्िरउन्निी गने  

    स्थानीय स्िरमा 

प्राथतमक उपचारको 

सामग्रीको 

व्यस्थापन गन े 

          

१३ सडक 

दरु्यटना  
सडक सुरक्षा, 

संकेिहरुको ममयि 

िथा तनमायण र 

स्थापना,  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

 ५० 

िाि 
गाउँपातिका, 

र तजल्िा 

ट्राक्रफक 

कायायिय 

प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा  गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

३ िर्य 

    सूचना तशक्षा 

सामाग्रीको तिकास 

र तििरण, रेतडयो, 

िथा मोिाइि 

सूचना प्रणािीको 

तिकास 

          

                

१४ अतसना िैकतल्पक िािीको 

अभ्यास 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

७ 

िाि 
गाउँपातिका, 

कृतर् शािा, 

िडा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति  

प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा  गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

१ िर्य  

    आ ुतनक िेिी 

प्रणािीको तिकास 

र तिस्िार  

          

१५ चट्याङ तिद्युिीय 

उपकरणहरुको 

नतजक ठुिा ठुिा 

रुि तिरुिा नराख्ने 

काँटछाँट गने,  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ् 

िथा जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

५ 

िाि 

िडा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, 

ििन िथा 

शहरी 

तिकास 

तडतिजन 

कायायिय 

प्रदशे सरकार, दाि ृ

तनकायहरु 

तिकासका साझेदार 

तनकायहरु िथा गैर 

सरकारी संस्थाहरु 

२ िर्य 

तित्र  
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ि.स प्रमिु 

समस्या  

िथा 

जोतिम 

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य तजबमिेारी   स्रोि 

व्यिस्थापन 
  समय 

अित  

        जबमा 

िजेट 

आन्िररक िाह्य (सहयोगी)   

    संचार िथा 

तिद्युिीय संजािको 

उपयुक्त व्यिस्थापन  

          

    साियजतनक िौतिक 

सरचनाहरुमा 

अर्थयग प्रणािीको 

स्थापना, सुचना 

तशक्षा िथा संचार 

सामाग्रीको उत्पादन 

र तििरण  

          

 

४.१.४ आपिकातिन पिुयियारी 

ओमसतिया गाउँपातिकातित्र िूकबपि े ल्याउन सके्न तिपद्को पररतस्थतििाई मध्यनजर गरी त्यसको सामना गनय 

आिश्यक पने पूियियारीका क्रियाकिापिाई ििको ढाँचामा उल्ििे गरी कायायन्ियन गनुयपछय । यसमा आपत्कािीन 

कोर्को स्थापना, िाद्य िथा गैरिाद्य सामाग्रीको िन्दोिस्िी, आपत्कािीन आश्रयस्थिको पतहचान िथा व्यिस्था, 

प्राथतमक उपचार सामाग्री, आ ारिुि िोज िथा उद्धार तजल्िा तिपद ्व्यिस्थापन सतमति र मानिीय सहयोगका 

क्षेत्रमा काम गने संस्था िथा तनजी क्षेत्रसँग समन्िय गनेतित  जस्िा क्रियाकिाप समिे समेटीएको छ । 

 

ि 

स 

आपिकातिन पुियियारीका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

श्रोिको व्यिस्था 
समय 

तसमा  
कैक्रफयि  अनमुातनि 

िजेट (रु) 

आन्िररक 

सहयोगी 

िाह्य 

सहयोगी 

१ तिपद ्व्यिस्थापन सबिन् ी 

कृतत्रम अभ्यास गराई 

काययदिहरुिाई ियारी 

अिस्थामा राख्ने 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

५० िाि गाउँपातिका  तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमिी 

प्रत्येक 

िर्यको 

अर्ाढ 

मसान्ि 

सबम  

  

२ िोज िथा उद्धार 

सामाग्रीहरुको जाचँ, 

पररक्षण गरी आिश्यकिा 

अनुसार पुग  नपुग आँकिन 

गरी व्यिस्थापन गने  

िोज िथा उद्धार 

काययदि 

४० िाि  गाउँपातिका  तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमिी 

तनरन्िर   
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ि 

स 

आपिकातिन पुियियारीका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

श्रोिको व्यिस्था 
समय 

तसमा  
कैक्रफयि  अनमुातनि 

िजेट (रु) 

आन्िररक 

सहयोगी 

िाह्य 

सहयोगी 

३ समुदायस्िरमा िातिम प्राप्त 

स्ियंमसेिक र 

काययदिहरुको सबपकय  सुची 

ियार गन े

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

५० हजार गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमिी 

तनरन्िर   

४ सुरक्षा तनकायका इकाईहरु 

िथा समुदाय स्िरमा 

िातिम प्राप्त स्ियंसेिक र 

काययदिहरुको सूची ियार 

गने 

पूिय सचेिना 

प्रणािी काययदि 

५० हजार  गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

५ रेतडयो एफ एम स्टेशन 

िगायि महत्िपूणय टेतिफोन 

नबिर र सबपकय  व्यतक्तहरुको 

सुची ियार गरी समुदायमा 

तििरण गने  

पूिय सचेिना 

प्रणािी काययदि 

५० हजार  गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

६ तिपद्बाट प्रिातिि हुने 

सबिातिि तिद्यािय र 

तिद्याथीहरुको तििरण 

अद्याित क गने  

तिद्यािय तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति  

४० हजार गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

७ पुनिःतनमायणमा सामाग्रीहरु 

स्टकमा राख्ने(िेल्चा, गैची, 

डोरी, गि, ह्सयुम पाइप, 

डोजर, इस्कािेटर) 

िोज िथा उद्धार 

काययदि,  

३० िाि गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

८ गाउँपातिका कृतर् तिकास 

शािासँग समन्िय गरी 

तछटो उत्पादन हुने िािका 

िीउतिजन छनौट गरी राख्ने 

र िािी तिमा गनय प्रोत्साहन 

गने 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

१० िाि गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

९ गाउँपातिका िथा 

िडातित्रका िन िथा 

सामुदातयक िन समुहसँग 

आपिकातिन अिस्थामा 

काठ, दाउरा सहयोगको 

िातग छिफि गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

५ िाि गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    
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ि 

स 

आपिकातिन पुियियारीका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

श्रोिको व्यिस्था 
समय 

तसमा  
कैक्रफयि  अनमुातनि 

िजेट (रु) 

आन्िररक 

सहयोगी 

िाह्य 

सहयोगी 

१० आपिकातिन अिस्थाको 

िातग िडामा िािमतै्री 

सुरतक्षि आश्रयस्थि तनमायण 

गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

२ करोड गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

११ ३००० र्रपररिारिाई पुग्ने 

गैह् िाद्य सामाग्रीहरुको 

व्यिस्थापन गरी उतचि 

स्थानमा राख्न े 

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

८० िाि गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

१२ एकद्धार प्रणािी माफय ि 

राहि सामाग्री तििरण 

प्रकृया गनय सहमति जुटाई 

राख्ने ंे ि स्थानमा राख्र्न ेंे 

।  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

१० हजार गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

तनरन्िर    

१३ ५० िटा टेन्ट िररद गरी 

राख्ने िा सप्िाययस सँग 

सबझौिा गरी राख्ने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

३ िाि गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

मनसुन 

पुिय 
  

१४ तशतिर व्यिस्थापनको 

िातग समदुायसँग छिफि 

गरी आिश्यक िुिा स्थान 

िथा हतेिकप्टर अििरण 

गने स्थान पतहचान गने  

गाउँपातिका 

स्िररय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति  

६० हजार  गाउँपातिका तजल्िा 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

मनसुन 

पुिय 
  

 

४.२ तिपद्को समयका प्रतिकाययका क्रियाकिापहरु 

ओमसतिया गाउँपातिकामा कुनै पतन समयमा तिपद ्परेमा प्रिातिि िथा पीतडिको उद्धार र जीिनरक्षा र सबपतत्त 

संरक्षणका िातग आपत्कािीन समयमा गनुयपने क्रियाकिापिाई तनम्नानुसार उल्िेि गररएको छ । यस चरणमा 

तिशेर्गरर पूियसुचना र चेिािनी प्रिाह गने, हराएकाको िोजी, पीतडिको उद्धार, सुरक्षा तनकायमा असर, आपत्कािीन 

िसोिास र राहि व्यिस्थापनका िातग गनुयपन ेकायय समािेश गररएको छ । 

 

ि 

स  

तिपद्को सबिातिि 

अिस्था 

व्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

स्रोि व्यिस्थापन 

समय अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 
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ि 

स  

तिपद्को सबिातिि 

अिस्था 

व्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

स्रोि व्यिस्थापन 

समय अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

१ र्ाइिे, मृत्य,ु सबपकय  

तिच्छेद , िौतिक 

िथा आर्थयक क्षति, 

िहसनहस, त्रासको 

अिस्था हुन्छ ।  

आफु समुदाय 

सुरँतंक्षि िए 

निएको एकक्रकन 

गने, समदुाय िथा 

स्थानीय तिपद ्

व्यिस्थापन  

सतमति र  सुरक्षा 

तनकायमा ििर गने 

। 

पूिय सचेिना प्रणािी 

काययदि,िडा 

स्िररय  तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्त्थानशीि सतमति  

गाउँपातिका, 

प्रहरीचौकी, 

स्थानीय 

समाजसेिी, 

स्थातनय संर् 

संस्था, 

स्थानीय 

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

  ० दतेि १ 

र्ण्टा  तित्र  

२ र्ाइिे, मृत्य ुसबपकय  

तिच्छेद, िौतिक 

िथा आर्थयक 

क्षतिको अिस्था 

हुन्छ । 

प्रारतबिक दुर्ि 

िेिाजोिा गने, र 

सुचना प्रिाह गने , 

िोज िथा उद्धार 

िथा प्राथतमक 

उपचार नग े 

समुदाय िथा 

उद्धारकिाय र 

प्राथातमक उपचरक  

 िडा तिपद ्

व्यिसथपना 

सतमति, 

स्थानीय 

सुरक्षा तनकाय 

रेडिस, 

सुरक्षा तनकाय  

  ० दतेि ७ 

र्ण्टा तित्र  

३ र्रिारतितहन , 

िथा पाररिाररक 

सबपकय  तिच्छेद  

 अस्थायी आिासको 

व्यिस्थापन गने र  

प्रिातििहरुिाई 

सुरतक्षि स्थानमा 

साने 

स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति,गाउँपातिका  

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, 

नेपाि रेडिस 

सोसाइटी 

सुरक्षा तनकाय  

  ० दतेि २४ 

र्ण्टा तित्र 

४ मृि शरीरहरु हुन्छ  मृिकको पतहचान र 

पररिारिाई 

हस्िान्िरण  

स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति,गाउँपातिका 

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, 

सुरक्षा 

तनकाय, 

स्िास्थ्य 

शािा 

  ० दतेि २४ 

र्ण्टा तित्र( 

अिस्था र 

आिश्यकिा 

अनुसा।र)   

५ ित्कातिन आहारको 

समस्या 

ियारी 

िानेकुराहरुको 

तििरण  

स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, िडा तिपद ्

स्थानीय 

तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति 

  ० दतेि २४ 

र्ण्टा तित्र 
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ि 

स  

तिपद्को सबिातिि 

अिस्था 

व्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

स्रोि व्यिस्थापन 

समय अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

व्यिस्थापन सतमति  

६ िौतिक िथा 

र्आयथयक क्षतिको 

अिस्था हुन्छ ।  

क्षतिको था तििरण 

सकिन गने र राहि 

तििरण काययिाई 

व्यितस्थि गने 

स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, िडा तिपद ्

व्यिस्थापन सतमति 

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, 

सुरक्षा 

तनकाय, 

तिर्यगि 

शािा 

मानतिय 

क्षेत्रमा 

काययरि 

संर्संस्थाहरु 

२४ दतेि ४८ 

र्ण्टा तित्र 

७ क्षतिको थथाथय 

तििरण थाहा नहुने  

क्षतिको यथाथय 

तििरण संकिन गने 

, प्रिातििको दिाय 

िथा िािातन्िि 

काडयको तििरण  

स्थानीय तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, िडा तिपद ्

व्यिस्थापन सतमति 

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति,  

सुरक्षा 

तनकाय, 

तिर्यगि 

शािा  

मानतिय 

क्षेत्रमा 

काययरि 

सर्संस्थाहरु  

४८ दिे ७२ 

र्ण्टा तित्र  

८ िौतिक 

सँरचनाहरुको 

क्षतिको अिस्था  

 िौतिक पूिाय ारको 

िगि संकिन गने 

गाउँपातिका तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति,  

सुरक्षा 

तनकाय, 

तिर्यगि 

शािा 

मानतिय 

क्षेत्रमा 

काययरि 

सर्संस्थाहरु 

४८ दिे ७२ 

र्ण्टा तित्र 

९ आ ारिूि 

आिश्यकिाको 

पररपूर्ियमा समस्या 

अिाि 

प्रिातििको अिस्था 

हरेी अस्थायी 

आिासमा 

स्थानान्िरण राहि 

तििरण (अस्थायी 

आिास सामाग्री 

शिय सतहि िथा शिय 

रतहि नगद तििरण 

, िानेपानीको 

व्यिस्थापन , 

गाउँपातिका तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति,  

सुरक्षा 

तनकाय, 

तिर्यगि 

शािा 

मानतिय 

क्षेत्रमा 

काययरि 

सर्संस्थाहरु 

४८ दिे ७२ 

र्ण्टा तित्र – 

तिपद्को 

प्रिाि र 

आिश्यकिाको 

आ ारमा ३ 

मतहना सबम)  
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ि 

स  

तिपद्को सबिातिि 

अिस्था 

व्यिस्थापनका 

क्रियाकिाप 
मखु्य तजबमिेारी 

स्रोि व्यिस्थापन 

समय अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

सरसफाई  

स्िच्छिाको 

व्यिस्थाप स्िास्थ्य 

सेिाको व्यिस्था 

सरक्षणको सामाग्री 

व्यस्थापन)  

 

  

४.३ तिपद ्पश्चािका क्रियाकिापहरु ( तिपद ्समयका प्रतिकाययका काययहरु सक्रकएपतछ ३ मतहना दतेि २ िर्य सबम)  

 

योजनाको यस िागमा तिपद ्िइसकेपतछ त्यसिाट परेको प्रिाि र िएको क्षति तिश्लेर्ण गरी जनजीिनिाई सामान्य 

िनाउन,पूणय तिस्थातपि पररिारको पुनिःस्थापना गन,े क्षतिग्रस्ि िौतिक संरचनाहरुको ममयि सबिार िथा पनुर्नयमायण 

गनय र ितिष्ट्यमा पनयसके्न त्यस्ि ैतिपद्को सामना गनय आिश्यक क्रियाकिापिाई समेटेर तनम्न िमोतजमका क्रियाकिाप 

उल्िेि गररएको छ । 

 

ि..स 
सबिातिि 

समस्या  

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य 

तजबमिेारी 

श्रोि व्यिस्थापन    
समय 

अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

१ र्रहरु तनमायणमा 

समस्या  

तिपद्को समयमा 

पूणयक्षति िएको र आफै 

र्र तनमायण गनय 

नसके्नहरुको िातग र्र 

पुनिःतनमायणमा सहयोग 

गने  

गाउँपातिका 

स्िररय  

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

तजल्िा तिपद 

व्यिस्थापन 

सतमति, ििन 

तनमायण काययदि 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्संस्था र  

ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ,  

तजल्िा स्िररय 

सबितन् ि 

संर्ससं्था 

१ िर्य तित्र 

२ िौतिक 

पूिाय ारमा क्षति  

तिपद ् प्रिातििहरुका्ंे 

सहिातगिामा कामका 

िातंग नगद, श्रमदान 

माफय ि तिपद्िे  

तिगारेका ग्रातमण 

सडक, ससंचाई कुिो, 

कल्र्िट, तिद्युि ,पुि, 

गाउँपातिका 

स्िररय  

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति 

तजल्िा तिपद 

व्यिस्थापन 

सतमति, 

सरोकारिािा 

सिै 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्संस्था र  

ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ,  

तजल्िा स्िररय 

सबितन् ि 

संर्संस्था 

तिपद ्

पश्चाि,    

२ िर्य तित्र  
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ि..स 
सबिातिि 

समस्या  

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य 

तजबमिेारी 

श्रोि व्यिस्थापन    
समय 

अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

आिातशय र्र, 

तिद्यािय साियजतनक 

िौतिक संरचनाहरु 

ऋाक्रद ममयि गने  

३ स्िास्थ्य  समस्या  तिपद ् प्रिातििहरुको 

स्िास्थ्य पररक्षणका 

िातग र्ुबिी स्िास्थ्य 

तशतिर सचािन गने   

गाउँपातिका 

स्िररय  

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, कृतर् 

िथा 

व्यिसाय 

शािा   

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति,ंेपेशागि 

स्िास्थ् संस्था 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्संस्था र  

ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ 

समय 

सममा 

आिश्यकिा 

अनुसार  

४ तजतिकोपाजयनमा 

समस्या  

तिपद ् प्रिातिि क्षेत्रमा 

िएका समुदायको 

तजतिकोपाजनयका िातग 

तसप तिकासका 

काययहरु, िजार 

व्यिस्थापन, कामका 

िातग नगद, फिफूि 

िेिी, केरा िेिी एिम् 

िरकारी िेिी र 

पशुपािन िथा अन्य 

व्यिसाय संचािन 

जस्िा योजनाहरु 

सञ्चािन गने  

गाउँपातिका 

स्िररय  

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, 

सरोकारिािा 

सिै 

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थपान 

सतमति, 

सरोकारिािा 

सि ै  

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्संस्था र  

ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ 

३ िर्य  

आिश्यकिा 

अनुसार  

५ संकटासन्ननिा 

अिस्थामा िृतद्ध  

तिपद ् जोतिम 

न्यूनीकरणका 

उपायहरुमा संचािन  

गाउँपातिका 

स्िररय  

तिपद ्िथा 

जििायु 

उत्थानशीि 

सतमति, 

सामातजक 

तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन 

सतमति, 

सरोकारिािा 

सि 

सबितन् ि 

सरोकारिािा 

संर्संस्था र  

ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ 

३ िर्य  

आिश्यकिा 

अनुसार 
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ि..स 
सबिातिि 

समस्या  

व्यिस्थापनका 

कृयाकिापहरु 

मखु्य 

तजबमिेारी 

श्रोि व्यिस्थापन    
समय 

अित  
आन्िररक 

िाह्य 

(सहयोगी) 

सेिा शािा  
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िण्ड ५ 

 

योजनाको अनगुमन, मलू्याकंन िथा अध्याित किा 

 

५.१ योजनाको अनगुमन िथा मलु्याकंन : Monitoring and Evaluation 

 

स्थानीय तिपद ् िथा जििाय ु उत्थानशीि योजनाको तनमायण पश्चाि त्यसको प्रिािकारी कायायन्ियनको िातग 

गाउँपातिका स्िरमा अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सतमतिको गठन गररने छ । त्यस सतमतििे अनुगमन िथा मूल्याङ्कनका 

तसद्धान्ि अनुसार तजल्िा तिपद ् व्यिस्थापन सतमति, प्रदशे कायायियहरुसँगको समन्ियमा तनयतमि अनुगमन िथा 

मूल्याङ्कन गनेछ । अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमतििे समुदायमा संचातिि योजना िथा काययिमको कायायन्ियनको 

प्रगति तनरीक्षण गन,े काययिम कायायन्ियनको िममा दतेिएका समस्या िथा कतमकमजोरीिाई सु ार गद ै यथातसघ्र 

समा ानका िातग समन्ियात्मक र रचनात्मक िूतमका तनिायह गनेछ । काययिमको मूल्याङ्कन गदाय सान्दर्ियकिा, 

काययकुशििा, प्रिािकाररिा, अपेतक्षि उपिब् ी हाँतसि, क्रदर्यकातिन पररिियन जस्िा मूल्याङ्कनका तसद्धान्िको 

आ ारमा गररनेछ । गाउँपातिकािे स्िीकृि गरेका अनगुमन सूचकहरूका आ ारमा योजना िथा काययिमको अनुगमन 

िथा मूल्याङ्कन गरी सुझाि सतहिको प्रतििेदन िडा माफय ि गाउँपतिकामा पेश गररने छ । 

 

 

योजनाको प्रगति अनगुमन िथा मलू्याङ्कन तित िः 

 

अनगुमनका िहहरु कसरी 

समुदाय िथा िडा िहका अनुगमन (क्रियाकिापहरुको 

िहमा) 
साियजतनक िेिा पररक्षण,  मूल्याँकन प्रतििेदन, होतडङग 

िोडय 

गाउँपातिका िहका अनुगमन ( प्रक्रिया र प्रगिीहरु िहमा) सतमक्षा िथा योजना िजुयमा िैठक िथा गोष्ठी 

  क्रफल्ड अनगुमन भ्रमण 

  संक्कटासन्न िगयहरुसंग अन्िरक्रिया 

  फोटो िथा र्टना अध्ययनको संकिन 

  िार्र्यक प्रगिी प्रतििेदन 

तजल्िा िहका अनुगमन (नतिजाहरु र उपिव् ी िहमा) सयुक्त अनुगमन 

  सतमक्षा गोष्ठी िथा िैठक 

  र्टना अध्ययनको संगािो प्रकाशन 

  सहिातगिामिूक सक्कटासन्निा तिश्लेर्ण  

  प्रगिी प्रतििेदन प्रकाशन 
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५.२ योजनाको अध्याित किा र पनुराििोकन (Update & Revision): 

स्थानीय िहको कुनै पतन क्षेत्रमा उत्पन्न तिपद,् सङ्कटासन्निा, क्षमिा र जोतिममा परेको असरिाई सबिो न 

गनय प्रदशे र तितिन्न साझेदार तनकायहरुसँग समन्िय र सहकायय गरी प्रत्येक िर्य योजनाको अध्याित क 

गररनेछ । योजना कायायन्ियनको िममा िएका तसकाई, अनुिि र चनुौिी, सु ार गनुयपने तिर्यिस्िु समेििाई 

समािेश गरी स्थानीय िहमा तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि काययिाई प्रिािकारी िनाउन प्रत्येक ५ िर्यमा 

योजनाको पुनराििोकन गररनेछ । 
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अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १: सन्दिय सामाग्रीहरुिः 

 नेपाि सरकार (२०६७), रातिय अनुकुिन काययिम   

 नेपाि सरकार (२०६८), स्थानीय अनुकूिन कायययोजनाको रातिय संरचना 

 नेपाि सरकार (२०६८), स्थानीय तिपद्ं ् जोतिम व्यिस्थापन योजना िजुयमा तनदतेशका   

 नेपाि सरकार (२०६८), जििाय ुपररिियन नीति 

 रातिय जििाय ुपररिियन नीिी, २०७६     

 नेपाि सरकार, सङ्र्ीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय (२०७४ को मस्यौदा) स्थानीय 

 तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि योजना तनदतेशका 

 केतन्द्र्य िथ्याङ्क तििाग (२०६८), रातिय जनगणना  

 ओमसतिया गाउँपातिका प्रोफाइि २०७७ 

 िडास्िरीय संकटासन्निा िथा क्षमिा तिश्लेर्ण (२०७७) 
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अनसुचूी २  

 ऐतिहातसक समयरेिा तिश्लरे्ण रेिातचत्र 

 

ति
प
द
 ्

स
ाि
 र
 

म
तह
न
ा 

स्थ
ान

 

ि
ौत
ि
क
 

क्ष
ति

 

स
ाम
ात
ज
क
 

क्ष
ति

  

आ
र्थ
यक
 

क्ष
ति

  

म
ान
ि
ीय
 

क्ष
ति

  

प्र
ाकृ
ति
क
 

क्ष
ति

  

प
ष्ट्ट्य

ाई

क
ो 
आ
 
ार

  

िाढी २०५

७ 

िडा नं. ३ १३७ 

र्रमा 

पुणय 

क्षिी, 

९०० 

र्रमा 

आंतशक 

क्षिी,  

िडा का 

तितिन्न 

िागमा ३ 

क्रक.तम. 

सडक कटान 

गरेको 

िडा तित्र 

५०० 

तिर्ामा 

िगाएको 

 ानिािी

मा पणुय 

क्षिी 

सामान्य 

र्ाईि े

छैन िडा सदस्य 

  २०७

७ 

िडा नं. ३ ४० 

र्रमा 

पुणय 

क्षिी, 

१०० 

र्रमा 

आंतशक 

क्षिी,  

छैन िडा तित्र 

७५ 

प्रतिशि 

 ानिािी

मा पणुय 

क्षिी, ४५ 

िटा िाख्रा 

िथा ११ 

िटा 

िङ्गुरमा 

िगाएको । 

छैन श्री तशि 

मतन्दर 

मतहिा 

िन 

उपिो

क्ता 

समुहको 

िनका 

४५ 

रुिमा 

क्षिी 

िडा सदस्य 

  २०७

२ 

िडा नं. ४ ९ 

र्रमा 

क्षिी 

४०० तम. 

सडक कटान 

िािीनािी

मा क्षिी 

छैन छैन िडा सदस्य 

    िडा नं. २ ९ 

र्रमा 

क्षिी 

छैन २५ 

तिर्ामा 

िगाएको 

 ानिािी 

नस्ट 

छैन छैन जनप्रतितन

 ी 

सपयदशं २०७

७ 

असोज 

िडा नं. ३ 

िािपुर 

छैन छैन छैन १ जनाको 

मृत्य ु

छैन िडा सदस्य 
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प
ष्ट्ट्य

ाई

क
ो 
आ
 
ार

  

  तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 

छैन छैन छैन मान्छे 

र्ाईिे िथा 

मृत्यु 

िएको 

छैन जनप्रतितन

 ी 

तशििह

र 

प्रत्येक 

िर्य 

गाउँपाति

का तित्र 

छैन छैन िािीनािी

मा क्षिी, 

र्रपािुिा 

जनािरमा 

असर 

िाििािी

का िथा 

िृद्धमा 

असर 

छैन   

िूकबप २०७

२ 

गाउँपाति

का तित्र 

र्रहरु

मा 

सामा

न्य 

क्षिी 

श्री 

जनजाग्रीिी 

मा.ति. 

करिानीको  

३ ििनमा 

क्षिी 

छैन छैन छैन जनप्रतितन

 ी 

अतसना 

र 

हुरीििा

स 

तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 

र्रहरु

मा 

सामा

न्य 

क्षिी 

तिद्याियहरु

मा क्षिी 

िािीनािी

मा क्षिी 

िाििािी

का िथा 

िृद्धमा 

असर 

छैन जनप्रतितन

 ी 

कृतर् 

िािीमा  

रोग 

िथा 

पशु 

महामा

री 

िर्ेनी गाउँपाति

का तित्र 

छैन छैन र्रपािुिा 

पशुपंक्षी 

िथा 

िािीनािी

मा रोग 

िाग्ने गरेको 

छैन   जनप्रतितन

 ी 

आगिा

गी 

कतहिे 

काहह ँ

गाउँपाति

का तित्र 

र्र 

िथा 

िस्िी

मा 

क्षेिी 

छैन पशुपंक्षीहरु 

मा क्षेिी 

अन्न 

िािीमा 

क्षिी 

छैन जनप्रतितन

 ी 

सडक 

दरु्यटना 

तनरन्ि

र 

गाउँपाति

का तित्र 
      तनरन्िर 

मानतिय 

क्षिी िथा 

र्ाईिे 

  जनप्रतितन

 ी 
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काहह ँ
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का तित्र 

छैन छैन छैन     जनप्रतितन

 ी 
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अनसुचुी  ३ 

 योजना िजुयमा उपसतमतिको स्िरुप 

 

ि स  नाम थर  प्रतितनत त्ि पद  

  उपाध्यक्ष  संयोजक 

  प्रमुि  प्रशासक्रकय 

अत कृि, ओमसतिया गा 

पा  

सदस्य 

  काययपातिका सदस्य 

(तिर्यगि क्षते्र हनेे ) 

सदस्य 

  काययपातिका सदस्य 

(तिर्यगि क्षते्र हनेे ) 

सदस्य 

  काययपातिका सदस्य 

(तिर्यगि क्षते्र हनेे ) 

सदस्य 

  काययपातिका सदस्य 

(तिर्यगि क्षते्र हनेे ) 

सदस्य 

  स्थानीय तिपद ्तिज्ञ सदस्य 

  तिपद ्व्यिस्थापन शािा 

प्रमुि 

सदस्य 
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[98] 
 

अनसुचुी  ४ 

स्थानीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि सतमतिको सरचना 

 

ि स   नाम थर  प्रतितनत त्ि पद  फो न  इमिे 

  गाउँपातिका 

अध्यक्ष  

अध्यक्ष    

  गाउँपातिका 

उपाध्यक्ष  

उपाध्यक्ष    

  प्रमुि 

प्रशासकीय 

अत कृि  

सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  िडाध्यक्ष सदस्य   

  तिर्यगि 

शािाका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  तिर्यगि 

शािाका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  तिर्यगि 

शािाका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  तिर्यगि 

शािाका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  सुरक्षा 

तनकायका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  सुरक्षा 

तनकायका 

प्रमुिहरु 

सदस्य   

  सुरक्षा 

तनकायका 

सदस्य   
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प्रमुिहरु 

  नेपाि रेडिस 

सोसाइटीका 

प्रमुि 

सदस्य   

  गाउँपातिकाि े

मनोतनि गरेको 

स्थानीय 

गैससको 

िफियिाट १ 

जना मतहिा  

सदस्य   

  स्थानीय 

गैरसरकारी 

संस्थाको 

िफय िाट  

सदस्य   

  स्थानीय 

गैरसरकारी 

संस्थाको 

िफय िाट  

सदस्य   

  तिपद ्

व्यिस्थापन 

सबिन् ी ति१  

सदस्य   

  तिपद ्

व्यिस्थापन 

शािाको प्रमुि 

सदस्य   
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ओमसतिया गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमतिको तििरण 

 

तस.न.  पदात कारीको नाम प्द ठेगाना सबपकय  नबिर 

१ श्री तहरा केिट अध्यक्ष ओमसिीया गा पा अध्यक्ष  ९८५७०१०६८५ 

२ श्री सुन्दरमिी कुमारी हररजन सदस्य आमसिीया गा पा उपाअध्यक्ष ९८०७५२४५४९ 

३ श्री िेि िहादरु िराि मगर  सदस्य १ नं. िडा अध्यक्ष ९८४७०७५८१७ 

४ श्री ज्ञनेश श्रषे्ठ सदस्य २ नं. िडा अध्यक्ष ९८५७०१००३५ 

५ श्री चन्दर प्रसाद अतहर  सदस्य ३ नं. िडा अध्यक्ष ९८५७०१६२४८ 

६ श्री मसहुर मुसिमान सदस्य ४ नं. िडा अध्यक्ष ९८५७०२०३३८ 

७ श्री ओम प्रकाश चौ री कुमी  सदस्य ५ नं. िडा अध्यक्ष ९८०७४९०२१२ 

८ श्री तशि कसमार  िि  सदस्य ६ नं. िडा अध्यक्ष ९८५७०८०५३९ 

९  सदस्य तिर्यगि शािाका प्रमुि  

१०  सदस्य सुरक्षा तनकायका प्रमुि  

११  सदस्य नेपाि रेडिस सोसाइटीका 

प्रमुि 
 

१२  सदस्य स्थानीय गैरसरकारी संस्था  

१३  सदस्य तिपद ंव््यिस्थापन शािाको 

प्रमुि सदस्य सतचि 
 

१४  सदस्य तिपद ्व्यिस्थापन सबिन् ी 

तिज्ञ 
 

१५  सदस्य 

सतचि  

उ ोग िातणज्य सँर्को प्रमि  
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अनसुचूी-५ 

 

स्थानीय तिपद ्िथा जििाय ुउत्थानशीि सतमतिको काम, कियब्य र अत कारहरु 

तिपद ्पिूय तिपद्को समय तिपद ्पश्चाि ्

समुदायको तिपद ्िथा जििायु 

उत्थानशीि योजनाको िजुयमा, 

कायायन्ियन र अनुगमन गने,  

 तिपद ्प्रिातिि क्षेत्रमा उद्धार, 

राहि िथा प्रतिकाययको सहयोग 

गने, 

आपत्कािीन कायययोजना, 

पुनिःस्थापना िथा पुनर्नयमायण योजना 

िजुयमा िथा कायायन्ियन गने, 

स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन सतमति 

र काययदिहरुिाई सहयोग 

पु¥याउने, 

काययदििाई आिश्यक सहयोग 

गने 

तिपद िथा जििायु पररिियनको 

प्रिाििाट तिस्थातपि समुदायिाई 

पुनिःस्थापना गनय स्थानीय तिपद ्

व्यिस्थापन सतमतििाईय  सर्ाउनु, 

समुदायमा आ ाररि तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशीिसबिन् ी 

प्रतशक्षण तिने िा क्रदने व्यिस्था 

तमिाउने, 

स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतिसँग आिश्यक समन्िय 

गने 

  

तिपद ्व्यिस्थापनका िातग 

गाउँपातिका स्िरीय तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशीि कोर्को 

स्थापना र सञ्चािनको व्यिस्था 

तमिाउने, 

      िथ्यांक संकिनमा सहयोग 

गने 

  

   तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि 

योजना कायायन्ियनको िातग 

िार्र्यक िजेट छुट्याउन पहि गने, 

    

 सिै सरोकारिािाको 

सहिातगिामा तिपद ्िथा जििायु 

उत्थानशीि योजना कायायन्ियन 

गने 

    

  समुदाय स्िरको प्रकोप िथा 

जििायुजन्य जोतिम नकसा 

िनाउन,े 
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तिपद ्पिूय तिपद्को समय तिपद ्पश्चाि ्

    तिकास तनमायणका योजनामा 

तिपद ्व्यिस्थापन, जििायु 

पररिियन अनुकुिन र जोतिम 

न्यूनीकरणका अि ारणािाई 

मूिप्रिाहीकरण गन,े गराउने िथा 

त्यससँग सबिद्ध कायय गने, 

    

   तिपद िथा जििायु 

उत्थानशीििा सबिन् ी जनचेिना 

िथा क्षमिा अतििृतद्धका कायय गने, 

गराउने, 
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अनसुचुी  ६ 

काययदिको स्िरुप 

 

स्थानीय तिपद ्जोतिम व्यिस्थापनको प्रिािकारी कायायन्ियनको िातग तनम्नअनुसार काययदि गठन गनुय पनेछ 

िापतन स्थानीय अिश्यकिािाई दतृिगि गरी काययदिको सङ्ख्या थपर्ट गनय सक्रकनेछ | 

 

ि.स.ं काययदिको नाम ध्यान क्रदन ुपन ेकुरा पदाित  

१ सूचना िथा पूियचेिािनी 

काययदि 

काययदिका सदस्य चयन गदाय उपिब्  

िएसबम सबितन् ि तिर्यमा ज्ञान 

िएका मतहिा, दतिि, जनजाति, 

अपाङ्गिा िएका िथा तिपद्को उच्च 

जोतिममा रहकेा समुदायका 

प्रतितन ीिाई प्राथतमकिा क्रदनु पनेछ । 

पदने सदस्यिाहके अन्य 

सदस्यको काययकाि दईु 

िर्यको हुनेछ २ िोज िथा उद्धार काययदि 

३ राहि व्यिस्थापन िथा 

पुनिःस्थापन काययदि 

४ प्राथतमक उपचार काययदि 

५ क्षति िथा आिश्यकिा 

तिश्लेर्ण काययदि 

६ िैतङ्गक समानिा िथा 

संरक्षण काययदि 
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अनसुतुच ७ 

पूियियारी िथा प्रतिकाययको िातग काययदिको काम, कियव्य िथा अत कार 

समुदाय, िडा, गाउँपातिकाका काययदिि े तिपद्को प्रिािकारी समन्ियात्मक प्रतिकाययका िातग आ–आफ्नो 

िहिाट ियारी अिस्थामा रहनेछन् र एकआपसमा िथा आिश्यकिा अनुसार तजल्िा आपत्कािीन काययसंचािन 

केन्द्र्, सुरक्षा तनकाय, रेडिस िथा तजल्िा तिपद ्व्यिस्थापन सतमति मािहिका तितिन्न कििर (तिर्यगि 

क्षेत्रहरु) सँग समन्िय गद ैतिपद्को पूियसूचना, िोज उद्धार, प्राथतमक उपचार, क्षति िथा आिश्यकिा तिश्लेर्ण, 

राहि तििरण, मनोिैज्ञातनक परामशय िगायिका काययमा योगदान क्रदनेछन् । 

१.सचूना िथा पिूयचिेािनी काययदि     

तिपद ्पिूय तिपद्को समय तिपद ्पश्चाि ्

पूियसूचना िथा चेिािनी 

प्रणािीिारे सञ्चार माध्यम र अन्य 

स्रोििाट प्राप्त सूचना प्राप्त गने 

·       तिपद्को सूचना सिैिन्दा 

पतहिे िोज िथा उद्धार काययदििाई 

क्रदन े

·     क्षति तिश्लेर्ण काययदििाट 

िएको कायय र क्षतिको 

अिस्थाको जानकारी तिने 

 पूियचेिािनी प्रणािीको स्थापनाका 

िातग तजल्िा समन्िय सतमति, 

गाउँपातिका जि उत्पन्न प्रकोप 

तनयन्त्रण तडतिजन कायायियसँग 

समन्िय गन े

·       यस्िो सूचना तजल्िा 

आप्तकािीन काययसंचािन केन्द्र्, 

स्थानीय प्रहरी, तजल्िा प्रहरी, शसस्त्र 

प्रहरी, नेपािी सेना, नेपाि रेडिस 

सोसाइटी, गातिस, तजल्िा समन्िय 

सतमति र तजल्िा तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतििाई उपिब्  गराएर सहयोग 

माग गने  

·     तिपद्पतछ उत्पन्न िएको 

थप सङ्कटासन्निा  र 

जनजीिनमा परेको असरको 

समीक्षा गन े

 उपिब्  पूियचेिािनी प्रणािीको 

सुरक्षा र संरक्षण गन े
·       तिपद ्सबिन् ी सबपूणय 

जानकारी स्थानीय तिपद ्

व्यिस्थापन सतमति माफय ि्, तजल्िा 

समन्िय सतमति र तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन सतमतििाई क्रदन े

·     जनजीिनमा परेको असर 

अनुसार पूियियारीका काययिाई 

तनरन्िरिा क्रदने । 

तिपद्सबिन् ी काम गने िा अन्य 

सरोकारिािा तनकायमा तिपद्बारे 

सही जानकारी क्रदन े

·       तिपद ्िारेको समाचार िथा 

सूचना सञ्चारमाध्यम िा पत्रकारिाई 

उपिब्  गराउने 

·     पुिय सुचना प्रणािी संग 

सबितन् ि संरचनागि पतुजमा 

िएको क्षतिको ममयि संिार गने 

र थप संरचनाको आिश्यकिा 

िएमा पहि गने । 

 समुदायसँग तनयतमि छिफि गने 

र स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतिमा प्रतििेदन तनयतमि रुपमा 

  ·     स्थातपि संयन्त्रमा िएका 

कतम कमजोरीमा सु ार ल्याउन 
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क्रदन े पहि गने । 

 सञ्चारमाध्यम, पत्रकार महासङ्र्, 

स्थानीय पत्रकारसँग समन्िय गरी 

सूचना तिने र क्रदने काम गने 

    

 तिपद ्जोतिम व्यिस्थापन सबिन् ी 

ज्ञानिद्र् क सामग्रीको िोजी गरी 

समुदायमा उपिब्  गराउने  

    

 आपत्कािीन समयमा चातहने 

तनकायको फोनको सूची ियार गरी 

समुदायका सिै सदस्यिाई उपिब्  

गराउने 

    

जनचेिना अतििृतद्धका सामग्री 

तजल्िा र केन्द्र्िाट सङ्किन गरी 

जनचेिना अतियानमा हुने िचय 

कटौिी गने 

    

सूचना प्रिाह र प्रातप्तको िरपदो 

संयन्त्रका िातग तजल्िा आपत्कातिन 

कायय सञ्चािन केन्द्र्, जि िथा 

मौसम तििागका स्टेसनहरु, 

स्थानीय िहमा समुदाय आफैिे 

संचािन गरेका स्टेसनहरु तिचमा 

तनयतमि छिफि, िैठक, अनुगमन 

गने र आिश्यकिा अनुसार सूचना 

आदान प्रदान संयन्त्रमा पररमाजयन 

गने । 

    

२. िोज िथा उद्धार काययदि     

तिपद्बाट तिस्थातपििाई 

राख्नको िातग सुरतक्षि स्थानको 

पतहचान गन े

·       तिपद ्हुने मौसममा िोज िथा 

उद्धारको िातग ियारी अिस्थामा 

रहन े 

·     उद्धार गररएका 

व्यतक्त,  नसबपतत्त, पशु नको 

सूची ियार गरी मूि 

सतमतििाई क्रदने 

·       उद्धारका िातग 

आिश्यक पने सामग्रीको िन्दोिस्ि 

गनय स्थानीय प्रहरी, नेपािी सेना, 

तजल्िा दिैी प्रकोप उद्धार 

सतमतिसँग समन्िय गरी सहयोग 

माग गन े

·       सचूना िथा पूियचेिािनी 

काययदिको सूचनाका आ ारमा अति 

जोतिममा रहकेा पररिारिाई 

सुरतक्षि स्थानमा िजैान े

·     तिपद्मा परेर हराएका 

िा मृत्यु िएका मातनस र 

र्रपािुिा पशुको सूची ियार 

गरी मूि सतमतिमाफय ि सुरक्षा 

तनकाय र गाउपातिकािाईय 

उपिब्  गराउने 
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·       उद्धारका िातग नेपाि 

रेडिस सोसाइटीसँग समन्िय गन े

·       त्यस्िा पररिारको महत्िपूणय 

सबपतत्त र पश ुनको रक्षा िथा 

उद्धार गन े

·     उद्धार सामग्री पुनिः 

यथास्थानमा राख्ने 

·       िाढी र पतहरोको 

समयमा उद्धार गनय सके्न समदुायका 

सदस्यको पतहचान गरी उनीहरूको 

सबपकय  नबिर अध्याित क राख्ने 

·       समुदायमा रहकेा मतहिा, 

अपाङ्ग, िूढािूढी, गियििी िथा 

सुत्केरी मतहिाको सूची ियार गरी 

मूि सतमतििाई क्रदन ेर सहयोगको 

प्राथतमक सूचीमा राख्न आग्रह गने 

  

·       उद्धारकमीका िातग 

िातिमको व्यिस्था गनय गैसस, 

नेपाि रेडिस, प्रहरी र सेनासँग 

समन्िय गने   

    

३. राहि व्यिस्थापन िथा 

पनुिःस्थापन काययदि 
    

·       समुदायस्िरिाट 

उपिब्  हुने राहि सामग्री सङ्किन 

र िण्डारणको व्यिस्था गन े

·       सही समयमा कायययोजना 

अनुसार राहि व्यिस्थापन गने 

·       तिस्थातपि िएर 

पुनिःस्थापन हुन नसकेका 

पररिारिाई सुरतक्षि स्थानमा 

िसोिासको व्यिस्थाका िातग 

पहि िथा पैरिी गन े

·       सामुदातयक तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशीि कोर्को 

स्थापना गन े

·       तजल्िािाट प्राप्त अनदुान िा 

राहि तििरणमा तजल्िाको 

काययदििाई सहयोग गने 

·       पुनिःस्थापना हुन 

सके्न पररिारको र्र ममयि 

सबिारको िातग पहि गने र 

सहयोगको िातग तजल्िा तिपद ्

व्यिस्थापन सतमतििाई 

स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमति माफय ि् तसफाररस गरी 

पठाउने 

·       पूणय रूपमा तिस्थातपि 

हुन ेपररिारिाई िसोिासको 

व्यिस्थाका िातग साियजतनक 

जग्गाको पतहचान गरी त्यस्िो जग्गा 

उपयोग गनय गाउँपातिका माफय ि् 

सबितन् ि तनकायसँग अनुमति तिने 

प्रक्रिया अतर् िढाउने 

·       स्थानीय तिपद ्व्यिस्थापन 

सतमतिसँग सहमति तिएर अन्य 

आिश्यक कायय गन े

  

·       तिस्थातपििाई सुरतक्षि 

राख्न ेस्थानको िातग उद्धार 

काययदिसँग समन्िय गरी सरुतक्षि 
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स्थानको पतहचान गन े

·       स्थानीय तिपद ्

व्यिस्थापन सतमतिको तनदशेनमा 

आिश्यक कायय गन े

    

४. प्राथतमक उपचार, स्िास्थ्य िथा 

सरसफाइ काययदि 

    

·       तिपद्को समयमा 

र्ाइिेको उपचारको िातग प्राथतमक 

उपचार सामग्रीको व्यिस्था गने 

·       र्ाइिेको ित्काि 

उपचार गनय उद्धार काययदिसँगै 

तिपद ्प्रिातिि क्षेत्रमा जाने 

·       तिपद्पतछ 

फोहोरमैिा व्यिस्थापनका कायय 

गने 

·       तिपद ्निएमा प्राथतमक 

उपचार सामग्रीको समय िाकँी रहदँ ै

प्रयोग गरी पुनिः नयाँ सामग्री ियारी 

अिस्थामा राख्ने 

·       र्ाइिेको प्राथतमक 

उपचार गरी आिश्यक परेमा 

स्िास्थ्य संंंस्थामा पठाउने 

·       तिस्थातपि िसेको 

स्थानमा सरसफाईका काययिाई 

तनयतमि रूपमा सञ्चािन गने 

·       स्थानीय स्िास्थ्य 

चौकीसँग समन्िय गरी आिश्यक 

सामग्री माग गने 

  ·       महामारीजन्य 

रोगहरूको तनयतमि तनगरानी 

गने र सबितन् ि तनकायिाई 

जानकारी क्रदन े

·       स्थानीय िहमा 

एबिुिेन्स उपिब्  िएमा सोको 

ममयिसबिार गरी दरुुस्ि राख्ने 

व्यिस्था तमिाउने   

  ·       स्िास्थ्य, सरसफाइ 

र जनस्िास्थ्य सबिन् ी 

जनचेिना अतििृतद्ध गन े

·       स्िास्थ्य र सरसफाई 

सबिन् ी जनचेिना अतििृतद्ध गरी 

तिपद ्पतहिे र पतछ हुन सके्न 

महामारी िथा जनस्िास्थ्य सबिन् ी 

समस्याको िारेमा जनचेिना 

अतििृतद्ध गन े

    

·       जनचेिना अतििृतद्धको 

िातग तजल्िा जनस्िास्थ्य कायायिय 

र अन्य स्िास्थ्य संस्थासँग सहयोग 

माग गने  

    

·       स्ियंसेिकहरूिाई तिपद ्

र महामारीिारे अतिमुिीकरण गने 

    

५. क्षति िथा आिश्यकिा तिश्लरे्ण 

काययदि 
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क्षति तिश्लरे्ण ·       तिपद्बाट िएको क्षतिको 

िेिाजोिा गरी आपत्कािीन 

सहयोगको आिश्यकिा पतहचान गन े

·       क्षतिको तिस्िृि 

तिश्लरे्णका िातग सङ्किन गने 

। 

·       तिपदपिूय नै जन नको 

हुन सके्न क्षतिको तििरण सङ्किन 

गने । 

·       उपिब्  सूचनाका आ ारमा 

सहयोगका िातग स्थानीय तिपद ्

व्यिस्थापन सतमति माफय ि 

सबितन् ि तनकायिाई उपिब्  

गराउने । 

·       गररएको कामको 

सतमक्षा गरी कमी 

कमजोरीहरूिाई पत्ता िगाउने 

। 

·       सबिाव्य क्षति तिश्लेर्ण 

नमुना फाराम ियार गन े। 

    

·       क्षति तिश्लेर्ण 

स्ियंसेिकहरूिाई िातिम क्रदने ।  

    

·       क्षति तिश्लेर्ण 

स्ियंसेिकहरूिाई ियारी अिस्थामा 

राख्ने । 

    

      

६. ितैङ्गक समानिा िथा संरक्षण 

काययदि 
    

·        मनोसामातजक 

परामशयदािाहरुको रेकडय अद्याित क 

गने र िातिम संचािनको िन्दोिस्ि 

तमिाउन े

·       तिपद ्प्रतिकाययका दौरान हुन 

सके्न िेदिाि, सहसंा, दवु्र्यिहार आक्रद 

र्टनाको अनुगमन र पतहचान गने 

·       तिपद्बाट प्रिातिि 

व्यतक्त, पररिार र जोतिममा 

रहकेा तितिन्न समुह मातथ 

तिपद्को समय िा तिपद ्पश्चाि् 

उत्पन्न सहसंा, शोर्ण, 

दवु्र्यिहार, िदेिाि एिं हिेामा 

परेका समुहिाई मानिीय 

मापदण्डका आ ारमा संरक्षण 

प्रदान गनुय 

·        तिपद ्िथा 

जििायु उत्थानशीि योजना िजुयमा 

िथा कायायन्ियन िथा जनचेिना 

अतििृतद्ध र अन्य क्षमिा 

अतििृतद्धका काययिमहरुमा िैतङ्क 

समानिा र सामातजक 

समोिेशीकरण  सुतनतश्चि गन े

·       र्टना र्टेको िा र्ट्न सके्न 

अिस्थामा कानूनी सहयोग िथा 

परामशय माफय ि् दोर्ीिाई कारिाही 

गनय सक्रकने व्यिस्था तमिाउने 

  

·        िैतङ्गक 

समानिा र सरंक्षण सबिन् ी 

·       तिपद ्प्रिातिििाई 

आिश्यकिा अनुसार मनोपरामशय   
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अतिमुिीकरण गन े क्रदन े

·        अपाङ्गिा 

िएका व्यतक्तहरु, जेष्ठ नागररक, 

मतहिा, गियिति मतहिा िथा 

िाििातिका मैत्री आश्रयस्थिको 

पतहचान र तनमायणमा तिपद ्

व्यिस्थापन सतमतििाई सहयोग गने 

·       हराएका िा तिछोतडएका 

पररिारको िोजी र पुनर्मयिनको 

िातग सहजीकरण गन े

  

·        अपाङ्गिा 

िएका व्यतक्तहरु, जेष्ठ नागररक, 

मतहिा, गियििी मतहिा, दतिि, 

जनजाति िथा िाििातिकािाई 

सुरक्षा सबिन् ी पूियजानकारी एिं 

अतिमुिीकरण गन े

·       राहि तििरण गररँदा राहि 

सामग्रीहरु िििातिका, मतहिा, 

गियििी िथा सुत्केरी मतहिाका 

िातग तिशरे् सामग्रीको व्यिस्था गनय 

तिपद ्िथा जििायु उत्थानशीि 

समूहिाई आग्रह र सहयोग गन े   
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अनसुतुच  ८ 

िठैक िथा गोष्ठीका सहिागीहरूको तििरण र तनणयय 

 

ि.स. नाम  पद  सबपकय  न. 

  अध्यक्ष   

  उपाध्यक्ष   

 श्री दगुाय पौडिे प्रमुि प्रशासकीय 

अत कृि 

९८५७०१७६८३ 

 श्री िेि िहादरु िराि मगर  िडा अध्यक्ष (१   

 श्री ज्ञनेश श्रषे्ठ िडा अध्यक्ष (२   

 श्री चन्दर प्रसाद अतहर  िडा अध्यक्ष (३   

 श्री मसहुर मुसिमान िडा अध्यक्ष (४   

 श्री ओम प्रकाश चौ री कुमी  िडा अध्यक्ष (५   

 श्री तशि कसमार  िि  िडा अध्यक्ष (६   

 श्री हरर प्रसाद पोख्रेि तशक्षा संयोजक (ति.तन.) ९८४७०४५११८ 

 श्री सतिस रसाईिी पशु तचक्रकत्सक ९८४७११७७५० 

 श्री राम प्रसाद िट्टराई स्िास्थ्य संयोजक ९८४७०२३७३७ 

 श्री कमि प्रसाद शमाय िेिा अत कृि ९८५७०१७६८४ 

 श्रीिेम प्रसाद ढुगाना अत कृि छैठो ९८६७३१७२८५ 

 श्री रुपा थापा अत कृि छैठो ९८५७०१७३५१ 

 श्री शंकर पाठक सुचना अत कारी ९८५७०४२८७९ 

 श्री क्रदनशे श्रीर् राजगार संयोजक ९८४५९४५५२१ 

 श्री गंगा पाण्डये ना.स. प्रशासन  

 श्रीतनमयिा पाडेण्य स .मा.ति.तन.  

 श्री शैिेन्द्र् गुप्ता सि इतन्जतनयररé ९८१५४८०५१३ 

 श्री शारदा िनाि िररदार प्रशासन  

 श्री शंकर िण्डारी ना.प.स्िा.प्र.(पशु) ९८४७१६०२१३ 

 श्री चिपाणी गैह्ंे ना.प.स.प्र.(पशु) ९८६७४१९७६० 

 श्री ररिा नेपाि सामातजक पररचातिका 

प्रशासन 

९८४७५४०४०९ 

 श्री शोिा तज.सी कबप्युटर अपरेटर प्रशासन ९८४७०८९७८५ 
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 श्री तिमिा िसुाि ना.प्र.स. (कृतर्) ९८६०२२००४२ 

 श्री कृष्ट्ण प्रसाद तर्तमरे कायायिय सहयोगी ९८५७०१६९७२ 

 श्री िक्ष्मी काफ्ि े कायायिय सहयोगी  ९८०६९९२७२१ 
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अनसुचुी ९  

संकटासन्निा स्िरीकरण अकंिार आ ार 

 

िस संकटासन्न्िा मापनका सुचकहरु मापन गन ेिररका अंकिार 

१ मानतिय क्षति  ०–१ जनाको मृत्यु = न्युन  २ 

 

 

 

 

२–५ जनाको मृत्यु = मध्यम ४ 

५ जना िन्दा िढी = उच्च ६ 

२ प्रिातिि पररिार ५० पररिार = न्युन १ 

 

 

 

 

५१– १०० = मध्यम २ 

१०० िन्दा िढी = उच्च ३ 

३ र्रको क्षति  ०–१० र्रको क्षति= न्युन १ 

 

 

 

 

११–५० = मध्यम २ 

५० िन्दा िक्रढ  = उच्च ३ 

४ आर्थयक क्षति  ०–१ िािको क्षति = न्युन १ 

 

 

 

 

१–५० िािको क्षति = मध्यम २ 

५० िाि िन्दा िक्रढ= उच्च ३ 

५ िेिीयोग्य िूतम र िनके्षत्रको 

क्षति  

५ तिगाहाको क्षति = न्युन १ 

 

 

 

 

५–५० तिगाहाको क्षति = मध्यम २ 

५१ िन्दा मातथको क्षति = उच्च ३ 

६ सामातजक क्षति  मातनस, िाििच्चा हराएमा , मतहिा सहसंाका 

र्टना , चोरी डकैतिका र्टना िा अन्य र्टना 

मध्ये कुनै एक िएमा = न्युन 

१ 

  मातनस, िाििच्चा हराएमा , मतहिा सहसंाका 

र्टना , चोरी डकैतिका र्टना िा अन्य र्टना 

मध्ये कुनै दिु ैिएमा = मध्यम 

२ 

  मातनस , िाििच्चा हराएमा, मतहिा सहसंाका 

र्टना , चोरी डकैिीका र्टना िा अन्य 

सामातजक अपरा का र्टना सि ैिएमा = उच्च  

३ 

७ तिगिमा िएका तिपद्का 

र्टनािम  
१–२ तिपद ्िएको =न्युन १ 

 

 

 

 

२–५ तिपद ्िएको = मध्यम  २ 

५ िन्दा िक्रढ िएको = उच्च ३ 
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८ िािी िगाउन ेिा तित्राउन े

समयमा आएको पररिियन 

१० क्रदन िन्दा कम = न्युन १ 

 

 

 

 

१०–२० क्रदन सबम= मध्यम २ 

र्२० क्रदन िन्दा िक्रढ = उच्च ३ 

९ िापिममा आएको पररिियन  महशुश िएको = न्युन १ 

 

 

 

 

महशुश िएका ्िर असर कम दतेिएको = 

मध्यम 

२ 

िािी, िनस्पिी िोप िएको = उच्च ३ 

१० जोतिमिे ितिष्ट्यमा पानय सके्न 

असर 
िोिा, पतहरो नतजक रहकेो ितस्िको जनसंख्या 

१० प्रतिशि िन्दा कम िएमा == न्युन 

१ 

 

 

 

 

पानीको प्रयाप्तमा कमी िा िढी, ढि िा फोहोर 

व्यिस्थापनमा निएको िा िोिा, पतहरो 

नतजक रहकेो िस्िीको जनसंख्या १०–३०  

प्रतिशि िएमा = मध्यम 

२ 

पानीको प्रयाप्तमा कमी िा िढी, ढि िा फोहोर 

व्यिस्थापनमा निएको िा िोिा, पतहरो 

नतजक रहकेो िस्िीको जनसंख्या ३० प्रतिशि 

िन्दा िक्रढ िएमा िा जनािर आिंक िा िुल्िा 

क्षेत्रको कमी = उच्च 

३ 

११ श्रोिको  उपिब् िा िथा पहुचँ  श्रोिको पयायप्तिा िएको र पहुचँ िएको == 

न्युन  

१ 

 

 

 

 

श्रोिको पयायप्तिा िएको र पहुचँ निएको = 

मध्यम 

२ 

श्रोिको कमी = उच्च ३ 

१२ संस्थागि क्षमिा  संस्था िएको र तिपद्मा काम गन ेसामथय राख्न े= 

न्युन 

१ 

 

 

 

 

संस्था रहकेो िर तिपद्मा काम गनय सके्न क्षमिा 

निएको  िा संस्था िारे समुदायिाई जानकारी 

नै निएको = मध्यम 

२ 

संस्था  ेरै टाढा िएको िा ससं्था नै निएको = 

उच्च 

३ 

१३ जनसंख्याको तिश्लेर्ण  अपाङ्गिा िएका व्यतक्त, गियििी मतहिा, 

पाँच िर्य िन्दा मुतनका िाििातिका, ६० िर्य 

िन्दा मातथका जनसंख्या २० प्रतिशि िन्दा 

कम िएमा == न्युन 

१ 

  अपाङ्गिा िएका व्यतक्त, गियििी मतहिा, २ 
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  पाँच िर्य िन्दा मुतनका िाििातिका, ६० िर्य 

िन्दा मातथका जनसंख्या २०–४० प्रतिशि 

िएमा = मध्यम 

अपाङ्गिा िएका व्यतक्त, गियििी मतहिा, 

पाँच िर्य िन्दा मुतनका िाििातिका, ६० िर्य 

िन्दा मातथका जनसंख्या ४० प्रतिशि िएमा=. 

उच्च 

३ 

१४ स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमिा र 

प्रतित  

स्थानीय ज्ञान, क्षमिा र प्रतित को प्रयोग गरी 

तिपद ्िथा जििायु पररिियनका असरिाई 

न्युनीकरण गनय प्रयोग िएको = न्युन 

१ 

 

 

 

 

स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमिा िएको िर प्रयोग 

निएको िा प्रतित को निएको= मध्यम 

२ 

नयाँ िस्िी िथा प्रतित को प्रयोग निएको 

=उच्च  

३ 

 

अकंिार अनसुारको स्िर 

 

ि स  अकंिार स्िर 

१ ३८ िन्दा माथी अंकिार उच्च संकटासन्न 

२ २४ दतेि ३८ अंकिार सबम मध्यम संकटासन्न 

३ २३ िदा कम अंकिार न्युन संकटासन्न 
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अनसुचूी १० 

टोपो नकशा 
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