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खण्ड १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभलूि 

नेपाल ववश्विै प्रकोपको जोजखि र प्रकोपसुँग जधु्ने क्षिताको ष्वेले लनकै किजोर ववकासोन्िखु राट्रमािा पदयछ 
। गहृ िन्त्रालयको स्रोतअनसुार नेपालका ४९ जजल्ला बाढी तथा पवहरो, २३ जजल्ला वनडढेलो र एउटा 
जजल्ला हरुी–बतासबाट वसेलन प्रभाववत भएको पाइन्छ भने हरेक वषय ६४ जजल्ला कुनै न कुनै प्रकोपबाट 
प्रभाववत हनुे गरेका छन ्(MoHA, 2009) । नेपाल सरकारको जलवाय ुपररवतयन सङ्कटासन्नता नक्साङ्कन – 
सन ्२०१० को प्रलतवेदन अनसुार गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (हाल वदयघाट ससु्तापूवयको भागलाई नवलपूर 
जजल्ला भलनने) जजल्ला बाढी तथा खडेरीको ष्वेकोणबाट अलत उच्च जोजखििा रहेको पाइन्छ । यस 
प्रकोपसुँग जधु्नका लालग सािाजजक एवि ्आलथयक अनकूुलन क्षिता भन ेयस जजल्लाको अलत न्यून रहेको 
छ । 

यस्ता प्रकोपका कारण ववशषे आलथयक अवस्था किजोर भएका वगय, लैविकताको ष्वेकोणले िवहला तथा 
जातीयताका आिारिा दललत वगयिा यसको असर बढी पाइएको छ । देश ववकासको लालग गररएका ववववि 
प्रयासहरूिा उद्देश्यअनसुार उपलजब्ि हालसल नभएको र पछालड पाररएका सिदुाय साि ुपगु्न असहज भएका 
कारण यस्ता प्रकोपको न्यूनीकरणका साथै सिदुायको सिानकूुलन क्षिता अलभवृवि गरी प्रकोप असर न्यून 
गने र सिदुाय पूवयतयारी अवस्थािा रहने हेतलेु सङ्घीय िालिला तथा स्थानीय ववकास िन्त्रालयले स्थानीय 
ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील कायययोजना – वव. सं. २०७४ खाका लाई लागू गरीएको छ ।   

यस नवलपूर जजल्लाको गैंडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ िा लजक्षत वगय तथा सङ्कटासन्न सिदुायको 
सिानकुुलन क्षितािा अलभबवृि सुँगै जोजखि न्यूलनकरण गने उद्देश्यले वडा ववपद तथा जलवाय ुउत्थानशील 
कायययोजना – वव सं २०७८ कारीतास नेपालको व्यवस्थापन तथा आलथयक सहयोग र ददगो तथा उत्थानशील 
सिाजकालालग वहिाली पहल (वहिाली) सुँगको साझेदारीिा तयार गरीएको हो ।   

१=२ नवलपूर जजल्लाको पररचय 

नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तगयत पने ११ वटा जजल्ला िध्येको एक जजल्ला नवलपरासी (बदयघाट ससु्तापूवय) 
हो हाल नवलपूर पलन भलनन े गरीएको छ। नेपालको संवविान (२०७२) िा साववकको नवलपरासीलाई 
नवलपरासी ( बदयघाट ससु्ता पूवय) र नवलपरासी (बदयघाट ससु्ता पजिि ) नािाकरण भई छुट्टा छुटै्ट जजल्लाको 
रुपिा अनसूुजचिा उल्लैख भए बिोजजि भएको छ ।  

यस जजल्लाको पूवयिा जचतवन जजल्ला, पजिििा नवलपरासी (बदयघाट ससु्ता पजिि ) जजल्ला, उत्तर पाल्पा र 
तनहुुँ जजल्ला र दजक्षणिा जचतवन र भारतको लबहार प्रदेश पदयछ । यस जजल्लाको जिा के्षत्रफल १३३१.१६ 
वगय वकलो िीटर रहेको छ । यस जजल्लािा कृवष योग्य भलूि ४३८.९७ वगय वकलो िीटर यस्तै गरी 
७७८.५९ वगय वकलो िीटर वन के्षत्र रहेको छ ।यस जजल्लाको प्रिखु नदीहरुिा नारायणी र काली 
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गण्डकी पदयछन ्भने अन्य खोला नालाहरुिा झरही खोला, कावासोतीखोला, लगरुवारी खोला, ववनयी खोला 
आदद पदयछन ्।  

२०६८ सालको जनगणना अनसुार यस जजल्लाको जनसंख्या ३११६०४ रहेको छ जस िध्ये १६८८२५ 
िवहला र १४२७७९ परुुष  रहेका छन ्। जसअनसुार २३४.०८ जना प्रलत वगयवकलोलिटर जनघनत्व 
रहेको छ । यस जजल्लाका प्रिखु जालतिा ब्राम्हण, क्षेत्री, थारु, गरुुि, िगर, कािी, दिै, ठकुरी, िसुलिान 
आदद यस जजल्लािा बसोबास गदयछन ्। यस जजल्लाको िखु्य अथयतन्त्रको स्रोत कृवष हो र  अन्य पेशा 
िध्य व्यापार व्यवसाय , र वैदेजशक रोजगारी हो । यस जजल्लाको िखु्य वाली िान , िकै, गहुुँ, तोरी, िसरुो, 
उख ुर केरा हनु।् यस जजल्लािा ८ वटा स्थानीय तह छन ्जस्िध्य ४ वटा नगरपाललका (गैंडकोट, देवचलुी, 
कावासोती र िध्यववन्द)ु र ४ वटा गाउपाललका (ववनयी त्रीवेणी, हपु्सीकोट, बलुलिटार र बौंदीकाली ) रहेका 
छन ्।  

१=३ गैडाकोट नगरपाललकाको पररचय 

गैंडाकोट नगरपाललका नेपालको िध्यभागिा अवजस्थत साववक नवलपरासी जजल्ला बाट टुविएर बनेको पूवी 
तफय को खण्ड नवलपरासी (वदयघाट ससु्तापूवय ) वा नवलपूर जजल्लाको पूवी भागिा पदयछ । नेपालको 
राजिानी शहर काठिाडौंबाट १५० वक.िी. दजक्षण पजश् चि, गण्डकी प्रदेशको राजिानी पोखराबाट १३० 
वक.िी. दजक्षणिा अवजस्थत छ । यसको पूवय र दजक्षणिा जचतवन जजल्ला (भरतपूर नगरपालवकका) पजश् चििा 
देवचलुी नगरपाललका र बलुलिटार गाउुँपाललका, उत्तरिा तनहुुँ जजल्ला रहेको छ । यसको पूवय र दजक्षणिा 
नारायणी नदद र जचतवन रावट्रमाय लनकुञ्ज, उत्तरिा काललगण्डकी नदद र पजश् चि तफय  झरही खोलाले लसिाना 
छुट्टाएकोले नददवेजश्ठत नगरपाललका भन्न सवकन्छ । यस नगरपाललकाको कायायलय २७.७०४९ लडलि 
अक्षांश र ८४.३९१२ लडिी देशान्तरिा अवजश्थत रहेको छ । नेपाल सरकारबाट लिलत २०७१।१।२५ 
िा घोषणा भई २०७१।२।७ िा कायायनवयनिा आएको यस गैंडाकोट नगरपाललका साववक गैंडाकोट, 

िकुुन्दपरु, अिरापरुी र रतनपरु (२०७३ िा थप भएको)  तत्काललन ४ गा. वव.स. सिावेस गरर १८ वटा 
वडािा ववभाजन गररएको छ । गैंडाकोट नगरपाललका जचतवन रावट्रमाय लनकुञ्जको उत्तर तफय  रहेको र यहाुँ 
बजस्त बस्न ुभन्दा अगाडी गैंडा रहने स्थान भएकाले यस नगरपाललकाको नािकरण गैंडाकोट रहेको अनिुान 
गनय सवकन्छ । १५९.९३ बगय वक.िी. के्षत्रफल ओगटेको यस नगरपाललकािा ३४०८१ जना िवहला 
तथा ३०९९७ जना परुुष गरर जम्िा ६५०७८ जनसंख्या रहेको छ (जनगणना २०६८) 

१=४ गैडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ को पररचय  

गैडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ गैडाकोट नगरपाललकाको सानो र नारायणी नदी वकनारिा अवजस्थत 
वडा हो यस वडाको पूवयतफय  नारायणी नदी रहेको छ। जस्ले थपु्र ैसम्भावना र चनुौतीहरु रहेको छन ्। 
अको तफय  िहाभारतको फेदीिा रहेकोले पलन िालथल्लो तवटय के्षत्रिा ववकास र ववनासको प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष वा अनकुुल तथा प्रलतकुल प्रभावहरुले यस वडालाई अवसर र चनुौतीहरु दवैु ददएका छन ्। यस 
वडा सम्पूणय रुपिा शहरी क्षेत्र र नगण्य िात्रािा खेती पाती गरेको पाइन्छ । यस वडाको कुल के्षत्रफल 
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२ वगय वक.िी रहेको छ। अन्य वडाहरूको तलुनािा यस वडािा सबैभन्दा बढी घरिरुी संख्या २०२९ 
रहेको छ। त्यस्तै कुल जनसंख्या ८३८९ रहेको छ भने त्यस िध्य िवहला ४१३४ र परुूष ४२५५ 
रहेको छ। 

१=५  योजनाको उद्दशे्य  

वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील कायययोजनाको सिवेगत उद्देश्य भनकेो यस वडािा देजखएका र 
सम्भाववत ववपद्का नकारात्िक असरहरू पवहचान गरी सरोकारवालाहरूसुँगको सिन्वयात्िक ढिबाट 
प्रलतकायय क्षिता अलभवृवि गदै ददगो रूपिा न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गनुय हो । त्यस्तै यस कायययोजनाका 
लनददये उद्दशे्यहरू लनम्नबिोजजि रहेका छनः्  

 सिदुाय लगायत सरोकारवालाहरूलाई ववपद् र जलवाय ुपररवतयनका असर साथै अनकूुलनबारे सचेत 
गराउने । 

 वडाको जोजखि नक्साङ्न गरी सङ्कटासन्न वगय तथा घरिरुी पवहचान गरी जोजखि न्यूनीकरण तथा 
अनकूुलन वियाकलापहरू पवहचान तथा कायायन्वयन गने ।  

 स्थानीय स्रोत–सािनको पवहचान गरी अलिकति उपयोग तथा वातावरणिैत्री रूपले कायययोजना 
कायायन्वयन गने । 

 सरोकारवाला लनकायहरूसुँग प्रभावकारी सिन्वयको सलुनजितता गरी यस कायययोजनाको प्रभावकारी 
तथा ददगो कायायन्वयन गने । 

१.६  वडा ववपद तथा जलवाय ुउत्थानशील योजनाका ववशषेताहरु 

वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील कायययोजना तयार गदाय सहभालगतात्िक पिलतलाई ववशेष जोड ददनकुा 
साथै तथ्यिा आिाररत रही ववलभन्न ववलि तथा औजारहरूको प्रयोग गरी सिदुायकेजन्ित योजना तयार गररएको 
हो । यस योजनाका िखु्य ववशेषतालाई तल बदुाुँगत रूपिा प्रस्ततु गररएको छः 

 यो योजना तयार गदाय उध्वयगािी, सिावेशी, जनिखुी तथा लजचलोपनिा आिाररत रही तय गररएको 
छ । 

 यो योजना ववशेषगरी सहभालगतािूलक पिलत, ददगो प्रभाव, सशुासनका ववषय (जस्तैः सावयजलनक लेखा 
परीक्षण, सावयजलनक सनुवुाई आदद) लाई िहत्वका साथ जोड ददई योजना तय गररएको छ । 

 यसले रावट्रमाय अनकूुलन योजनाले लनददये गरेका प्राथलिकताका के्षत्रहरू जस्तैः कृवष तथा खाद्य 
सरुक्षा, जलस्रोत तथा उजाय, वन तथा जैववक वववविता, जलवायजुन्य प्रकोप, िानव स्वास्थ्य र भौलतक 
पूवायिार तथा बसोबासलाई सिेटेको छ । 

 यसिा स्थानीय स्रोत–सािन र िवहला, जनजालत, दललत तथा अन्य पछालड पाररएका सिदुाय सवहतको 
ज्ञान र सीपिा आिाररत रही सिूहको प्राथलिकीकरणका काययिििा जोड ददइएको छ भने उच्च 
जोजखििा परेका सिूह, टोल, वगय तथा घरिरुीहरूलाई लजक्षत गररएको छ ।  
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 लजक्षत वगयिखुी, लैविक संवेदनशील, सिावेशी, अनकुरणीय तथा स्थानीय क्षिता अलभवृवि गने ववषयिा 
जोड ददने तथा लछटो प्रलतफल देख्न सवकन ेववषयवस्तलुाई यसिा प्राथलिकता ददइएको छ । 

१=७  योजना लनिायण प्रविया ववलिः  

यो योजना तयार गदाय सवयप्रथि यस योजनासुँग सरोकार राख्न ेसम्पूणय सङ्घ–संस्था, सिूह, व्यजि र लजक्षत 
सिदुाय तथा वगय जस्तैः दललत, जनजालत, िवहला, ववपन्न आददको सविय सहभालगतािा योजनाका बारेिा स्पे 
जानकारी गराउुँदै सहभालगतात्िक ववलिले त्यस सिदुायका प्रकोप तथा जोजखि पवहचान गरी आवश्यक 
अनकूुलन र प्रकोप न्यूनीकरणका वियाकलापहरू पवहचान गरेर यस वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील 
कायययोजनािा सिावेश गररएको छ । यो योजना बनाउुँदा सहभालगतात्िक पिलतलाई प्राथलिकता ददई यस्तो 
योजना प्रस्ततु गदाय सबैले बझु्न र देख्नसक्न ेगरी ववलभन्न चाटय तथा ब्राउन पेपर आददको प्रयोग गररएको 
लथयो । 

 
जचत्र 1  M योजना ननर्ााण प्रक्रिया वा ववधि 

१. सरोकारवालाहरु र सिदुायको उपजस्थलतिा 
ववपद् तथा जलवाय ुपररवतयन ववषयिा एकददने 

क्षिता अलभववृि काययिि गररयो ।

२. वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील सलिलतका 
सदस्य लगायत सिदुायलाई स्थानीय ववपद् तथा 
जलवाय ुउत्थानशील कायययोजना लनिायण सम्बन्ििा 
ताललि प्रदान र सबै वडाको सङ्कटासन्नता तथा क्षिता 
ववश्लषेण गररयो ।

३. सिदुाय र सरोकारवालाको सविय
सहभालगतािा वडाको सङ्कटासन्नता र क्षिता
ववश्लषेण तथा न्यूनीकरण र व्यवस्थापन
वियाकलाप पवहचान गरी कायययोजना लनिायण
गररयो ।

४. सरोकारवाला तथा सिदुायको सझुाव–

सल्लाहलाई सिावेश गदै वडा ववपद् तथा
जलवायु उत्थानशील योजना सम्बजन्ित वडा
कायायलयलाई हस्तान्तरण गररयो ।
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१=८ योजना कायायन्वयन रणलनती 

नेपाल सरकारको स्थानीय ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील लनदेजशका – वव.सं. २०७४ को खाका अनसुार 
यो कायययोजना लनिायण भएको हो । यो कायययोजना कुनै पररयोजना अथवा कुनै सङ्घ–संस्थाको भनेर होइन 
वक यो कायययोजना सिदुाय अथवा वडाको जोजखि न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गने हेतलेु लनिायण गररएको हो 
। त्यसैले स्थानीय सिदुाय र सरोकारवालाहरूको यस कायययोजनािा रहेका वियाकलापहरू कायायन्वयन 
गनय साथै यस कायययोजनालाई ददगो रूप ददनिा िखु्य भलूिका रहन्छ । स्थानीय पररषद्बाट कायययोजनािा 
रहेका वियाकलापहरू अनिुोदन गराई कायायन्वयन गनय सवकन्छ भने अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकायका उस्तै प्रकृलतका वियाकलापलभत्र सिावेश गराई यस कायययोजनाका वियाकलापलाई कायायन्वयन 
गनय पलन सवकन्छ । अन्य ववकासका वियाकलाप लगायत ववषयगत लनकायिा िूलप्रवाहीकरण गरेर सिेत 
यस कायययोजनालाई कायायन्वयन गनय सवकन्छ । 

१=९ योजना अनगुिन िलु्याङ्कन तथा पूनरावलोकन  

अनगुिन तथा िूल्याङ्कन ववलिले जनुकुनै काययििको कायायन्वयन भइसकेपलछ काययििको लक्ष्य तथा 
प्रभावकाररता झल्काउुँदछ । त्यसैले वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील योजना कायायन्वयनको उद्दशे्य 
अनसुारको लक्ष्य प्राप्त भएनभएको थाहा पाउन सिदुाय तथा वडा, गाउुँपाललका÷नगरपाललका र जजल्ला तहिा 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनय आवश्यक छ । वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील योजना कायायन्वयनको 
अवस्थालाई लनयलित अनगुिन गनयका लालग योजनाका लक्ष्य र उद्देश्य तथा सिदुाय र सरोकारवालासुँगको 
छलफलका आिारिा सूचकाङ्कहरू तय गरी सोको खाका सिदुायबीच प्रस्ततु तथा लनिायररत गनुय पदयछ । 

ताललका 1M  योजनाको अनगुिन िलु्यङ्कन तथा पनुरावलोकन 

अनगुिनका 
तहहरु  वकन ?  कसले ?   कवहले ?  कसरी ?  

सिदुाय 
तथा वडा 
(वियाकला
प तहिा)  

-पारदजशयता र अपनत्व 
कायि गनय  
 -अनकूुलन काययहरूको 
प्रभावकारी कायायन्वयन 
गनय 

वडा वा सिदुायस्तरीय 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
सलिलत अथवा वडा ववपद् 
तथा जलवाय ुउत्थानशील 
सलिलत 

काययिि सञ्चालन 
पूवय, सञ्चालनको 
िििा र सम्पन्न 
भएको तीन 
िवहनालभत्र 

-सावयजलनक 
सनुवुाइ, 

-सावयजलनक 
लेखा 
परीक्षण,  -
स्व-अनगुिन 
तथा 
िूल्याङ्कन,  

-सावयजलनक 
ठाउुँिा 
सूचना टाुँस 
गरेर 



6 
 

अनगुिनका 
तहहरु  वकन ?  कसले ?   कवहले ?  कसरी ?  

नगरपालल
का तहिा 
(प्रविया 
तथा प्रगलत 
तहिा)  

-काययििको गणुस्तर 
कायि गनय,  
-कायययोजना र प्रगलतको 
लेखाजोखा गनय,  
अपनत्व कायि राख्न,  

काययििको प्रभावकाररता 
वृवि गदै सियिा सम्पन्न 
गनय 

-स्थानीय ववपद् तथा 
जलवाय ुउत्थानशील 
सलिलत,  

-योजना तजुयिा तथा 
सिन्वय उप–सलिलत,  

 -अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन सलिलत 

वावषयक 

-सिीक्षा तथा 
योजना तजुयिा 
बैठक, 

-गोष्ठी,  
वावषयक प्रगलत 
प्रलतवेदन 

 जजल्ला 
(नलतजाहरु 
र उपलजब्ि 
तहिा) 

कायययोजनाका उपलजब्ि 
र नतीजाहरू सलुनजित 
गनय, 
राम्रा अभ्यासहरूको 
अनसुरण, थप ववस्तार र 
पषृ्ठ पोषणका आिारिा 
सिायोजन एवि ्िूल 
प्रवाहीकरण गनय 

-जजल्लास्तरीय अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन सलिलत, 

-जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत, 

-जजल्ला सिन्वय सलिलत, 

-सहयोगी संस्थाहरू 

अियवावषयक 

अनगुिन, 

सिीक्षात्िक 
गोष्ठी तथा 
बैठक 

वावषयक 

-
सहभालगतािू
लक 
सङ्कटासन्नता 
ववश्लषेण  
-प्रगलत 
प्रलतवेदन  
प्रकाशन 

१=१० योजना लसलितता 

यस वडा ववपद् तथा जलवाय ुउत्थानशील कायययोजनाको देहायबिोजजिका सीलितता रहेका छनः् 

 यस कायययोजना लनिायणिा प्रयोग हनुे िेरैजसो औजार स्थानीय सिदुाय र सरोकारवालाहरूको िारणा 
हनुे गरेकोले यस के्षत्रका सबै प्रकोप तथा घटना यहाुँ नआएका हनु सक्दछन ्। 

 सियको लसलितताले गदाय यस वडाको जनसङ्ख्या तथा घरिरुीहरू æघरपररवार सवेक्षण – ववसं 
२०७८ अनसुार राजखएको छ ।  

 यस कायययोजना लनिायणको िििा जलवायकुो तथ्याङ्क सम्बजन्ित नगरपाललकािा िौषिी 
अवयवहरुको तथ्याङ्कहरुको संकलन केन्ि नरहेकोले नजजकको केन्िको तथ्याङ्कहरुको ललइएको छ 
।   

 यस कायययोजना लनिायणिा कलतपय तथ्याङ स्थानीय तथा नेपाल सरकारकोिा लनरभर रहने भएको 
कारण केवह औजार जस्तै वडा सम्पन्नता स्तररकरण यसिा सिावेश छैन ।  
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खण्ड २: प्रकोप, सङ्कटासन्नता, क्षिता ववश्लषेण र जोजखि ववश्लषेण 

२=१  प्रकोपको पवहचान तथा स्तरीकरण 

सिदुाय तथा गाउुँिा हनुे ववपद्जन्य घटना र जनिनको क्षलतका आिारिा सिदुायसुँगको छलफलबाट 
प्रकोपको सूची तयार गरी यस प्रकोप स्तरीकरण ववलिको प्रयोग गरेर प्रकोपको स्तरीकरण गररन्छ । हाम्रो 
सिाजिा िेरै वकलसिका प्रकोप र त्यसका असरहरू परेका हनु्छन ्र ती प्रकोपहरू बीचको असर तलुना 
गरी सबैभन्दा बढी जीववकोपाजयनिा पारेका असरहरू पवहचान गरेर त्यसको स्तरीकरण गदाय त्यस्ता वकलसिका 
प्रकोपप्रलत सिदुाय र सरोकारवाला लनकायको ध्यान आकषयण हनु्छ । 

यस गैंडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ का ववलभन्न सिदुायहरुिा गरीएको छलफल बाट पवहचान भएका 
प्रकोपहरुको लनम्नानसुार स्तरीकरण गरीएको छ । जसिध्ये सबै भन्दा बढी असर गरेको नारायणीिा आउन े
बाढी रहेको छ । यस स्थान िहाभारत पहाडको तल पने भएकोले िहाभारत के्षत्रिा संकलीत भएको भेल 
यस वडा नम्वर २ िा संकलन हनुे र पूवय पजिि लोकिागयले भल वग्न रोवकददने भएकोले डुवानको अवस्था 
आउुँछ जनु दोस्रो िििा पने प्रकोप हनु आउुँछ ।तेस्रो िििा वन्यजन्तकुो आििण रहेको छ । यस 
के्षत्रिा वन्य जन्तहुरु खरायो, स्याल, सपयले तरकारी, कुखरुा तथा घरिा बलसददन ेगरेको भेटीएको छ। 
चौथो िििा सडक दघुयटना रहेको छ । यस के्षत्रिा सडक दघुयटनाका घटनाहरु परररहन्छन ्। हावाकरीको 
घ६ना नइ्न परररहन्छन ्। त्यस्तै आगलालगको घटना २०४८ सालिा एकपटक लबसौ ददन सम्ि लागे 
पलन अकोपटक घटेको छैन । नोटः नेपाल भकूम्पको उच्च जोजखििा रहेको िलुकु हुुँदा प्रकोप स्तरीकरण 
गदाय भकूम्पलाई तलुनािा नराखी पवहलो नम्बरको प्रकोपको रूपिा प्राथलिकतािा राखी योजना तजुयिा गनुय 
पनेछ ।   

ताललका 2: प्रकोप स्तरीकरण  

प्रकोप  बाढी सडक 
दघुयटना 

वन्यजन्तकुो 
आििण 

हावाहरुी आगलालग भलबाढी प्राप्ताङ्क 

बाढी  बाढी बाढी बाढी बाढी बाढी ५ 

सडक दघुयटना   
वन्यजन्तकुो 
आििण 

सडक 
दघुयटना 

सडक 
दघुयटना भलबाढी २ 

बन्जन्तकुो 
आििण 

   
वन्यजन्तकुो 
आििण 

वन्यजन्तकुो 
आििण 

भलबाढी ३ 

हावाहरुी     हावाहरुी भलबाढी १ 

आगलालग      भलबाढी ० 

भलबाढी       ४ 

प्रकोप 
स्तरीकरण 

प्रथि चौंथो तेस्रो पाुँचौ छैठो दितीय  
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२.२ प्रकोप ववश्लषेण 

२.२.१. प्रकोपको सिय रेखा 
ऐलतहालसक सिय–रेखा ववलिबाट यस गैंडाकोट नगरपाललका , वडा नं. २ को कम्तीिा पलन ३० वषय 
अगालडबाट पररआएको ववपद् तथा जलवाय ुपररवतयन प्रकोपको बारेिा स्थानीय सिदुायिारा उल्लेख गराई 
सिूहलाई जानकारी गराउने प्रयास गरीएको छ। तर यस स्थानिा पलछ आएर बस्न ेनागरीकको संख्या बढी 
भएकोले परुाना घटना खोतल्न अललक कठीनाई पदो रहेछ । यस ववश्लषेण प्रवियाले ववपद् तथा जलवाय ु
प्रकोपका घटना घटेको साल, प्रकोपको कारण, असर, प्रभाववत सिूह र वगय तथा घरिरुी सम्बन्िी सिूहबाट 
आएको जानकारीलाई ताललकािा उल्लेख गररएको छ । यस ववलििाफय त ्प्रकोपको बारम्बार हनुे िि र 
असरको जानकारी ललई यस सिदुायको सङ्कटासन्नता ववश्लषेण गनय सहयोग पगु्दछ । 

जचत्र 2 : वडा नं २ िा पवहचान भएका प्रकोपहरू 
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jGohGt' cft+s 



9 
 

ताललका 3 : ऐलतहालसक सियरेखा 

ववपद साल र िवहना स्थान भौलतक क्षलत आलथयक  क्षलत िानववय क्षलत प्राकृलतक क्षलत सािाजजक क्षलत 

सचुना 
पषु्ट्याइएको 

ववलि 

नारायणीको 
बाढी 

२०७८ असार 
१ नारायणी टोल  

-१२ घर 
डुवाएको 
-शौचालयको 
सिस्या भएको 

६० घरको 
हाुँस कुखरुा 
भाुँडा बगाएको 

 
-१ हेक्टर वन 
क्षेत्रिा 
क्षलतपगेुको 

खानेपानीको 
स्रोत डुबेको,   

भल बाढी २०७८ असार 
१ 

िौलाकाललका 
जाने बाटो 
िौलालगरर टोल, 
छहारी टोल, 
भकृटी टोल 

-१ घर 
डुवाएको 
- २०० 
घरिरुीको 
सौचालय काि 
नगने भएको  

१ हेक्टर 
क्षेत्रिा 
लगाइएको 
खेती वाली 
डुवाएको 
-२०० 
घरिरुीले 
लगाएको 
तरकारी तथा 
अन्य खेती 
ववनास भएको 
-कुखरुा 
फारिको 
कुखरुाहरुको 
नास 

 

-सपयको 
ववगववलग बढेको 
 

 
सहभालगतािलुक 
छलफल 
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ववपद साल र िवहना स्थान भौलतक क्षलत आलथयक  क्षलत िानववय क्षलत प्राकृलतक क्षलत सािाजजक क्षलत 

सचुना 
पषु्ट्याइएको 

ववलि 

नारायणी बाढी २०७७  नारायणी टोल     

गोपेश्वर 
जशवालय 
(नारायणी 
वकनार) को 
पखायल 
भत्काएको 

 

भकूम्प 
२०७२ बैशाख 
१२ 

 
१ घर 
चकीएको 

     

आगलालग २०४८ चैत्र 

भकुृटी कागज 
कारखाना र 
वरपरको क्षेत्र 

भकुृटी टोलको 
५-६ वटा घरु 
जलेको  र 
कारखानािा 
भौलतक क्षलत 
पगेुको 

२२ ददन सम्ि 
लागेको आगोले 
भकुृवट 
कारखानाको 
१०० वटा 
टौवा जलेको 

    

वन्यजन्तकुो 
आििण 
(गैंडा) 

२०७७ बेशाख नारायणी टोल  
१ वटा 
गाईलाई गैंडाले 
हानेको  

गैंडाले ४ जना 
िान्छे घाइते 

   

वन्यजन्तकुो 
आििण 
(अजजिर) 

२०७८ नारायणी टोल  

१ वटा 
बाख्रालाई 
आििण 
गरेको 
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ववपद साल र िवहना स्थान भौलतक क्षलत आलथयक  क्षलत िानववय क्षलत प्राकृलतक क्षलत सािाजजक क्षलत 

सचुना 
पषु्ट्याइएको 

ववलि 

वन्यजन्तकुो 
अलतििण  वषेनी नारायणी टोल, 

िौलालगरर टोल  लगाएको खेती 
खान े     

हावाहरुी २०७४ SPM टोल 
२ घरको छाना 
उडाएर बाटोिा 
पयुायएको 

 १ जनालाई 
घाईते वनाएको 

   

हावाहरुी २०७७ नारायणी  टोल    १ रुख ढलेको   

सडक दघुयटना वषेनी पवुय पजिि 
लोकिागय       

िालथको ताललका अनसुार यस के्षत्रिा आगलालगका कारण बाढी तथा भेलबावढको कारण ले ठूलो क्षलत व्यहोनुय परेको रहेछ । अलिकांश स्थान सिथर भभुाग 
भएकोले र नदद वकनारको बसती भएकोले बाढीले बषेनी क्षलत पयुायएको छ । त्यस्तै सहरी के्षत्र भएकोले  सडक दघुयटना भईरहने गदयछ ।
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२.२.२ प्रकोप पात्रो 

यस ववलिले कस्तो प्रकोप कुन बेलािा बढी आउने गदयछ भने्नजस्ता कुरा सिदुाय र सम्बजन्ित लनकायहरूलाई जानकारी गराई पूवयतयारी अवस्थािा रहन सहयोग 
पयुायउुँदछ । तल उल्लेख भएका आिारिा बाढो आउने सिय बढेको छ र त्यस्तै भेलबाढीको सिय पलन बड्दै गएको छ । प्रिखु पिा शहरी के्षत्र रहेकोले बाली 
तथा खेती असर गने खालको प्रकोपहरु यस के्षत्रिा नदेजखएको । 

ताललका 4 : प्रकोप पात्रो  

प्रकोप सिय वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कालतयक िंलसर पसु िाघ फाल्गनु चैत्र 

बाढी 
३० वषय पवहले     * *        
अवहले   * *         

भलबाढी 
३० वषय पवहले  * * *          
अवहले  * * *         

बन्यजन्तकुो  
आििण 

३० वषय पवहले   *           
अवहले       *       

आगलालग 
३० वषय पवहले            *  
अवहले            *  

भकुम्प 
३० वषय पवहले             
अवहले *            
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२.२.३ िौषलि पात्रो 

यस औजारले सिदुायले िहससु गरेको िौसिसम्बन्िी पररवतयनबारे जानकारी गराउुँदछ । तलको ताललकािा पवहले र अवहले त्यस स्थानिा पाइन ेिौसि उल्लेख 
गररएको छ । पवहले भनेको ३० वषयलाई अनिुान गररएको छ । यसरी सिििा यस ताललकालाई ववश्लषेण गदाय पवहलेको तलुनािा िनसनु वषाय छोवटएको छ । 
पवहले–पवहले पानी पदाय एकै वकलसिको झरी पने गथ्यो भने अवहले पानी एकैनासको नपने देजखएको छ । गिी िौसिको कुरा गदाय सिदुायले पवहलेको तलुनािा 
गिी बढेको र गिी ददनहरू पलन बढेको पाएका छन ्। वहउुँदे वषाय घट्दै गएको छ ।  

ताललका 5: िौषलि पात्रो 

वववरण सिय वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कालतयक िंलसर पसु िाघ फाल्गनु चैत्र 

िनसनु वषाय 
३० वषय पवहले   * * * *        
अवहले   * * *        

वहउुँदे वषाय 
३० वषय पवहले        * * *   
अवहले         * *   

गिी 
३० वषय पवहले *           * * 

अवहले * *         * * 

जाडो 
३० वषय पवहले        * * *   
अवहले        * * *   
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२.२.४ बाली तथा बनस्पलत पात्रो 

यस वडा प्रिखु रुपिा शहरी के्षत्र र बसोबास गने के्षत्रिात्र भएकोले यहाुँ थोरै िात्रिा आल,ु िकै, गहुुँ, िान लगाउने गदयछन।् यहाुँ तोरी र िसुरुो पलन केवहिात्रािा 
लगाउन ेगरेको पाइयो । आल,ु िकै, तोरी, िसुरुोिा १५ ददनको सियले लगाउने र लभत्रयाउने सियिा केही पररवतयन भएको सिदुाय बताउुँदछन ्। यसरी नै 
कृवषिा पलन बढी रसाएलनक िलको प्रयोग बढेको र कोरोनाका कारण बजारिा िल सियिा नपाएका कारण बाली लगाउन वढला भएको सिदुाय बताउुँदछन ्। 

ताललका 6: बाली तथा बनस्पलत पात्रो 

वववरण सिय वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कालतयक िंलसर पसु िाघ फाल्गनु चैत्र 

आल ु 
३० वषय पवहले       * * * *    
अवहले       * * * *    

िकै 
३० वषय पवहले * * *         * * 

अवहले * * * *          

िान 
३० वषय पवहले   * * * * *      
अवहले   * * * * *      

गहूुँ  
३० वषय पवहले        * * * * *  
अवहले         * * * *  

तोरी  
३० वषय पवहले      * * * *    
अवहले       * * * *   

िसुरुो 
३० वषय पवहले      * * * * * *  
अवहले       * * * * *  
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२.२.५ तापिि र वषायको ववश्लषेण  

औषत अलिकति तापिि : 

 

जचत्र 3 : औषत अलिकति तापिि 

औषत न्यूनति तापिि : 

 

जचत्र 4 :  औषत नय्नूति तापकर्ि 
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y = 0.0024x + 18.848
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 बावषयक जम्िा वषाय : 

 

जचत्र 5 :  बावषयक जम्िा वषाय 

ववश्लके्षण : 

गैंडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ को जलवाय ुतथ्याङ्क ववश्लषेण गनयका लालग नवलपूरिा रहेको जल 
तथा िौसि ववज्ञान िहाशाखाको सवस्टेशन (स्टेशन नं ७०६) िापन केन्िबाट ववगत ३० वषयको सन ्
१९९१ देजख २०२१ सम्िको उपलव्ि तथ्यङ्कलाइ ववश्लषेण गरीएको छ । यस ववश्लषेणले भववष्ट्यिा आउन े
पररवलतयत जलवायलुाई ध्यानिा राखी न्यूनीकरण तथा अनकूुलन कायययोजना लनिायणिा िद्दत पयुायउुँदछ । 
यी िालथका तीनवटा रेखाजचत्रलाई ववश्लषेण गदाय यस नवलपरु जजल्लािा देजखएको जलवाय ुपररवतयन यस 
प्रकार छः वावषयक औसत अलिकति तापिि ०.०८ लडिी सेजल्सयसले बावषयक रुपिा बवृि भैरहेको छ । 
बावषयक औषत न्यूनति तापिििा ०.०२ लडिी सेजल्सयसले बावषयक रुपिा बवृि भैरहेको छ ।त्यस्तै जम्िा 
वषाय बावषयक रुपिा ७.४४ लिलि ले बावषयक रुपिा बवृि अलन बषायत्िा भएको अलनयलितता ले ठूलो क्षलत 
पयुायउुँदै आइरहेको छ ।  

२.२.६ सािाजजक स्रोत तथा प्रकोप/ जोजखि नक्साङ्कन   

यस स्रोत तथा प्रकोप नक्साङ्कनिा सिदुायसुँग छलफल गरी पाुँच जीववकोपाजयनका स्रोतहरू (प्राकृलतक, 

सािाजजक, आलथयक भौलतक तथा िानवीय स्रोत) पवहचान गरी वडाको जचत्र तयार गररएको हो । यस वडाको 
जचत्रिा पवहचान भएका जीववकोपाजयनका स्रोत तथा िालथ उजल्लजखत ऐलतहालसक सिय–रेखाको प्रकोप यस 
नक्सािा उताररएको छ जसले गदाय यस सिदुायको स्रोतिा भएका र हनुसक्ने क्षलतबारे पवहचान गनय सहजता 
पलन हनु्छ । 

y = 7.44x + 2307.1
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जचत्र 6 :  सािाजजक स्रोत तथा प्रकोप/ जोजखि नक्साङ्कन    

२.२.७ संस्थागत ववश्लके्षण तथा रोटी जचत्र 

यसिा ववपद्को सियिा आवश्यक पने सेवा, सवुविा र सरुक्षा उपलब्ि गराउने सरकारी लनकाय वा सरुक्षा 
लनकाय, नेपाल रेडिस सोसाइटी, स्थानीय संस्थाहरू र अन्य िानवीय सेवा प्रदायक सङ्घ–संस्था, ववत्तीय संस्था, 
सहकारी, स्वास्थ्य सेवा केन्ि आददको उपलब्िता, पहुुँच र सम्बन्िको ववश्लषेण गररएको छ । यो औजारले 
सिदुायको सािाजजक सम्बन्ि र िहत्वको िापन गछय । यस औजारको प्रयोगले वडा नं. २ का सिदुाय 
र ववपद् जोजखि व्यवस्थापनिा सहयोग  पयुायउने लनकायबीचको सम्बन्ि कस्तो छ भने्न पलन झल्काउुँदछ 
। यस औजारबाट आएका लनष्ट्कषयिाफय त ्आउन ेददनिा ववपद्सुँग जझु्न के कस्ता संघ–संस्थासुँग सम्बन्ि 
बललयो बनाउन ुआवश्यक हनु्छ भने्न जानकारी पलन प्राप्त हनु्छ । 
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जचत्र 7 : संस्थागत ववश्लके्षण तथा रोटी जचत्र 

लनम्न ताललकाबाट यस वडा रहेका सिदुायहरुले ववलभन्न संघ संस्थाहरु सुँग बाट प्राप्त भएको वा हनु 
सक्ने सहयोगहरु सजुचकृत गरीएको छ ।  

ताललका 7 : संघ संस्था सुँगको सिबन्ि ववपदिा हनु सक्ने सहयोग 

िसं कायायलय 
संघसंस्था 

ठेगाना भौगोललक 
दरुी 

ववपद तथा जलवाय ुजन्य जोजखि व्यवस्थापन का 
लालग प्राप्त हनु सक्न ेसहयोग 

ववपद पूवय ववपदको 
सियिा 

ववपद पिात ्

क) वडा २ तथा नगरपाललका लभत्र    
१. िौलाकालीका 

सािदुावयक वन 
उपभोिा सिहु 

वडा नम्वर 
१ 

 

 -आफ्ना 
उपभोिाहरुलाई 
आगलालग तथा 

-उद्दारको 
लालग सािािी 

-राहत 
उपलव्ि 
गराउने 

नगरपाललका 

जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत  

सािदुावयक वन 
उपभोिा सिहु 

ववद्यालय 

नेपाली सेना 

लायन्स क्लव 

सािदुावयक  
प्रहरी कायायलय  

स्वास्थ्य चौवक 

अस्पताल 

सावयजलनक संस्था र 
लछिेकी  

 

वडा नं २ 

काररतास नेपाल 

प्रहरी चौकी 
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िसं कायायलय 
संघसंस्था 

ठेगाना भौगोललक 
दरुी 

ववपद तथा जलवाय ुजन्य जोजखि व्यवस्थापन का 
लालग प्राप्त हनु सक्न ेसहयोग 

ववपद पूवय ववपदको 
सियिा 

ववपद पिात ्

२. कान्छी 
सािदुावयक वन 
उपभोिा सिूह 

वडा नम्वर 
२ 

 डढेलो सम्बजन्ि 
जनचेतना 
जगाउन े

उपलव्ि 
गराउने 

३. िझवुा 
सािदुावयक वन 
उपभोिा सिूह 

वडा नम्वर 
२ 

 

४. ववद्यालयहरु 
(िहेन्ि, 
अक्सफोडय, 
एसवपएन) 

वडा नम्वर 
२ 

 ववद्याथीहरुलाई 
जनचेतना 
जगाउन े

आश्रय ललन 
सवकन े

प्रकोप 
सरुक्षासुँग 
सम्बजन्ित 
जशक्षा प्रदान ने 

५. वचत तथा श्रण 
सहकारी ( 
गैंडाकोट 
स्वालभिान, ) 

वडा नम्वर 
२ 

 बचत तथा वविा 
वारे जनचेतना  

राहत सािािी न्यून तथा 
ववना 
व्याजदरिा 
ऋण उपलब्ि 
गराउने  सक्न े

६. लभडीआसी वडा नम्वर 
२  

 जनचेतना उद्दार कायय राहत ववतरण 

७. इलाका प्रहरी 
कायायलय 

गैंडाकोट  जनचेतना उद्दार कायय पनुस्थापना 

८. कारीतास नेपाल गैंडाकोट  जनचेतना राहत पनुस्थापना 
ख) वडा वावहर    
१. गैडाकोट 

नगरपाललका   
गैडाकोट २ वकलि -ववपद्का 

सवालहरूबारे 
जनचेतनािूलक 
काययिि 

- पूवय सूचना तथा 
जानकारी 
- ववपद् क्षेत्र 
पवहचान तथा 
सिदुायलाई 
जानकारी गराउने   

-खोज तथा 
उिारका 
लालग प्रयोग 
हनुे साििी 
सहयोग 

-स्वास्थ्य 
तथा 
सरसफाइ 
(ववशेष गरर 
ववपन्न 
पररवारलाई 
टेवा पयुायउने 

-ववपद्का 
कारण 
भजत्कएका 
आिारभतू 
ववकासका 
पूवायिारको 
पनुलनयिायण 
गनयिा सहयोग 
गने । 

-राहतको 
खोजी तथा 
ववतरण गने  
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िसं कायायलय 
संघसंस्था 

ठेगाना भौगोललक 
दरुी 

ववपद तथा जलवाय ुजन्य जोजखि व्यवस्थापन का 
लालग प्राप्त हनु सक्न ेसहयोग 

ववपद पूवय ववपदको 
सियिा 

ववपद पिात ्

खालका 
साििी तथा 
आलथयक 
सहयोग गने) 

ग) नगरपाललका वावहर    
१. लडलभजन वन 

कायायलय 
कावासोलत ४० वकलि जनचेतना राहत पनुस्थापना 

तथा पनु 
लनिायण 

२. कृवष र पश ुज्ञान 
केन्ि  

कावासोलत ४० वकलि जनचेतना राहत पनुस्थापना 
तथा पनु 
लनिायण 

३. जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

कावासोलत ४० वकलि जनचेतना राहत पनुस्थापना 
तथा पनु 
लनिायण 

घ) जजल्ला बावहर    
१. भरतपूर 

िहानगरपाललका 
भरतपूर ३ वकलि  दिकल राहत उपलब्ि 

२. भरतपूर अस्ताल भरतपूर ३ वकलि सरसफाइ 
सम्बन्ििा 
पानी शवुिकरण 

स्वास्थ्य जशक्षा 
पौवेक आहार 
सिजन्ि  
जानाकारर  

उपचार 

घाइतेलाई 
सहयोग 

स्वास्थ्य 
जशववर 
सञ्चालन 

प्रकोप तथा 
रोग सम्बजन्ि 
तालीि 

 
३. सैलनक क्याम्प भरतपूर ४ वकलि जनचेतना उद्दार कायय पनुस्थापना 

राहत ववतरण 

२.२.८ जोजखि र सिस्या ववश्लषेण  

यस गैडाकोट नगरपाललकाको वडा नं. २ िा हालसम्ि देजखएका अथवा प्रकोप सिय–रेखािा देजखएका 
प्रकोप र त्यसका असरलाई न्यूनीकरण गनय तथा सोिा अनकूुल रहनका लालग ती प्रकोपका कारण, प्रभाव 
र सिािानका उपाय सिदुायसुँगको छलफल िाफय त ्गनुय आवश्यक छ । तल उल्लेख भएका सिािानका 
वियाकलाप सिदुायिाफय त ्भएको छलफलबाट आएका हनु ्। 
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ताललका 8 : जोजखि र सिस्या ववश्लषेण  

िसं 
जोजखि तथा 
िखु्य सिस्या िूल कारण अन्तलनयवहत कारक 

तत्व 
प्रभाव 

सम्भाववत 
सिािानका उपाय 

१. सडक दघुयटना अव्यवजस्थत 
सडक लनिायण 

-साुँघरुो सडक 

-खाल्डा खलु्डी 
भएर 

-यातायातको 
सािन िेरै भएर 

 

स्तरीय सडक 
लनिायण 

-क्षिता अनसुार 
यातायातका सािन 
चलाउन ुपने 

-जेब्रा िसीि र 
ओभरहेड लब्रज हनु ु
पने 

२. भलबाढी तथा 
डुवान 

भववष्ट्यको 
सिस्या 
आुँकलन 
नगरर ववकास 
गदाय 

-िालथल्लो तहिा 
आएको पानी 
लनयन्त्रण गनय 
वनाइएको 
नालीको लनकास 
नहुुँदा 
-ब्यवजस्थत बस्ती 
ववकास नभएर 

-लगाइएको 
खेती को ववनास 
हनुे 
- भईूंतलािा 
भएको सािानको 
क्षलत हनु े

-घरेल ुउद्योग 
पशपंुक्षीपालन 
व्यापार 
व्यवसायको नास 

- नगर लभत्र 
व्यवजस्थत ढल 
लनकास हनु ुपने 

-बाघखोरबाट 
आउने भेल 
िालाकाललका फेदी 
देजख व्यवजस्थत ढल 
लनिायण गरर लब्रवटस 
क्याम्पिा ललग 
लनकास ददन े

३. नारायणीिा 
बाढी 

नदी 
वकनारको 
बस्ती 

-कुनै पलन 
रोकथािको उपाय 
नअपनाउन ु

-अनकुुलन तथा 
ववपद रोकथािका 
उपाय नपनाउन ु

-१२ घर 
भत्काएको 
- सािदुावयक 
वन को १ 
हेक्टर बगाएको 
- िन्दीरको 
पखायल 
भत्काएको 
-खानेपानीको 
उपलव्िता नहनु े

-शौचालयिा 
सिस्या 

-नारायणीिा बाुँि 
तथा तटबन्ि 
लनिायण 

-बकृ्षारोपण 

-बसाइसराई तथा 
स्थानान्तरण 

-बाढी बग्ने ठाउुँ 
छोडेर तल्लो 
तलािा केही खाली 
छोडेर संरचना 
बनाउन े

-उद्दार कायय 
व्यवजस्थत बनाउन े

-उचाइिा 
साबयजलनक िारा र 
शौचालय लनिायण 
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२.३ वडाको संकटासन्नता तथा क्षिता ववश्लषेण 

ववगत ३० वषयको सिय–रेखाबाट आएको सूचनाको आिारिा क्षलत ववश्लषेण गरी त्यसबाट प्राप्त अङ्कभारलाई 
जोडेर सिदुाय र वडाको उच्च, िध्यि र न्यून गरी तीन वगयिा लनम्नअनसुार सङ्कटासन्नता स्तरीकरण गनुय 
पनेछ । सिदुायसुँगको छलफलबाट कुल अङ्क ३७ आएको छ जनु स्थानीय वडा तथा जलवाय ुउत्थानशील 
योजना – वव.सं. २०७४ को लनदेजशकाअनसुार िध्यि सङ्कटासन्नतािा पदयछ (ववस्ततृ जानकारीको लालग 
अनसूुची – हेनुयहोस)् । 

ताललका 9 : वडाको स्कटासन्नता स्तरीकरण 
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२ ३ २ ३ ३ ० ३ ३ २ ३ ३ २ २ २ ३७ 

२.३.१ जनसंख्याको अवस्था 
जनगणना २०६८ अनसुार यस वडािा २०२९ घरिरुी र ८३८९ जम्िा जनसंख्या रहेको छ । जस 
िध्ये ४२५५ परुुष र ४१३४ िवहला रहेका छन ्।  

२.४ वडाको क्षिता ववश्लषेण 

२.४.१ स्रोतको उपलब्िता र पहुुँच 

स्रोतको उपलब्िता र पहुुँचको अध्ययनको िििा सहभालगतािूलक तरीका बाट तथ्यङ्क संकलन गरीउको 
लथयो  जसअनसुार यस वडािा उपलब्ि प्रकृलतक स्रोत आलथयक स्रोत सािाजजक स्रोत र भौलतक स्रोत 
अनसुार यस वडाको अवस्था लनम्नानसुार रहेको पाइएको छ ।  

ताललका 10 : स्रोतको उपलव्िता र पहुुँच  

वववरण 
नाि र रहेको 

स्थान 
संख्या क्षिता अवस्था कैवफयत 

क) भौलतक स्रोत 
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नारायणी पलु 
गैंडाकोट र 
नारायणघाट 
जोड्न े

१ 
४२०लिटर 
लािो राम्रो  

िौलाकाली 
नाला 

वडा १, २ र ४ 
िा  १  

पानी 
खेतवारीिा 
लछने 

 

ख) िानव संसािन 

पौडीवाज नारायणी टोल  

कुनैपलन 
उद्दारको 
सािािी नभएको 

उद्दारको 
ताललि प्राप्त 
नभएको  

 

गोताखोर 
भरतपूर आिी 
क्याम्प र सशस्त्र 
प्रहरी वल 

 

सबै वकलसिका 
उद्दारका 
सािालिहरु 
भएको 

ताललि प्राप्त  

ग) आलथयक श्रोत 

बचत सिहु 

गैडाकोट 
स्वालभिान बचत 
सिहु 

१ 

१ करोड 
सम्िको लगानी 
गनय सक्न े

सविय  

सजुम्निा बचत 
सिहु १  सविय  

घ) सािाजजक स्रोत 

ववद्यालय 

पञ्चकन्या 
आिारभतू 
ववद्यालय 

१ १० कठ्ठा 
क्षेत्रफल 

राम्रो  

िहेन्ि स्िारक 
ववद्यालय  १० कोठा 

भकूम्पले 
ववद्यालयको 
भवन आजंशक 
क्षलत गरेको 

 

कन्टीनेन्टल 
कलेज  २० कोठा राम्रो   

एसवपएि कलेज  १ ववघा राम्रो  

अक्सफोडय कलेज  १२ कठ्ठा राम्रो   

सरुक्षा 
संघसंस्था 

नेपाल प्रहरी 
(इलाका प्रहरी 
कायायलय) 

 ४० जनाको 
टुगडी 

राम्रो सम्वन्ि 
रहेको 

 

उद्योग भकुृटी कागज 
कारखाना  ५२ ववगाहा परुानो र खाली  
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गैह्रसरकारी 
संस्था 

कारीतास नेपाल १ ३ रोपनी ४ 
भवन 

राम्रो तर बाढी 
यस स्थान 
सम्ि पगुीरहने 

 

सजुम्निा ववकास 
िञ्च १ ४ कोठा राम्रो  

एसडीआरसी १ ४ कोठा १ 
कठ्ठा राम्रो  

लभडीआरसी १  राम्रो  

रेडिस   १ भवन राम्रो  

सिदुाय स्तरीय 
सािाजजक 
ववकास तथा 
िालियक संस्था  

निूना वालववकास     

बालववकास  १ ववगाहा   

गैंडाकोट ववद्यालय  १ ववगाहा परुानो   

सयुयववनायक  २३ कठ्ठा   

हरेराि हरेकृष्ट्ण 
िजन्दर  ३ कठ्ठा सानो   

फेदिु चचय  १ भवन १ 
रोपनी जलिन राम्रो  

गोपेश्वर िजन्दर  २ वटा 
एक नदी 
वकनारिा नै 
रहेको  

 

िनकािना 
आिासिहु  ३ आना ३ तले सानो  

नारायणी टोल 
ववकास सलिलत  १०० जना 

सदस्य संगठीत  

उपरोि ताललका अनसुार गैंडाकोट नगरपाललका वडा नम्वर २ िा आबस्यक परेको खण्डिा आश्रय ललनको 
लालग सािाजजक भवन जस्तै ववद्यालय िजन्दर चचय संघ संस्थाको कायायलयहरुिा आश्रय ललन सवकन ेरहेछ 
तर सािाजजक भवन तथा सावयजलनक िारा वा सावयजलनक शौचालयको उपलव्िता नभएको पाइयो । साथै 
यस स्थानवाट नजजकै आिीको क्याम्प रहेकोले उद्दार काययको लालग सरुक्षा सािािीहरु सवहत सरुक्षा टोली 
आइ पगु्ने तर यस स्थानिा रहेका िालनसहरुपलन नारायजणिा पौडी खेल्न लसपाल ुभएकोले यस स्थानका 
िालनसहरुलाई पलन ताललि प्रदान गनय सके र ब्यजिगत सरुक्षा सािािी अलन डिुा उपलव्ि गराउन सके 
तत्कालै उद्दार कायय गनय सवकने  देजखन्छ।   
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२.४.२ स्थालनय ज्ञान सीप क्षिता र प्रववलिको लेखाङ्कन 

यस वडािा ववलभन्न सियिा भए गरेका प्रकोप तथा जोजखिहरुलाई स्थानीय तवर वाट भए गरेका ववपद 
सािानाका उपायहरुको अध्ययन गरीएको लथयो । जस अनसुार यस वडाका सिदुायले ववपद प्रलतकाययको 
लालग केही कािहरु पवहले देजख नै गदै आएको पाइयो । 

ताललका 11 : स्थालनय ज्ञान सीप क्षिता र प्रववलिको लेखाङ्कन 

िसं 

ववपद 
प्रकोपको 
प्रकार 

ववपद 
भएको 
वषय 

िवहना 

ववपद  पवहले गरीएको 
पूवयतयारी तथा जोजखि 
न्यूनलनकरणका काययहरु 

ववपदको सािनाका लालग ववपदको सिय र 
पलछ अपनइएका ववलि 

व्यजिगत 
रुपिा 

सािवुहक 
रुपिा व्यजिगत रुपिा सािवुहक रुपिा 

१. बाढी २०७८  

÷ घरको 
अगाडी 
बोरािा 
वालवुा 
भरेर 
राखेको 

÷ 

÷घरको अगाडी बोरािा 
वालवुा भरेर राखेको 
÷उद्दारको लालग प्रहरी 
तथा अन्य सरुक्षा 
लनकायको सहयोगिा 
जटु्ने  

÷सरुक्षा 
लनकायहरु सुँगै 
उद्दारको लालग 
जटेुको 
÷उपलब्ि 
सािािीको 
सहयोगिा 
बावढिा फसेका 
हरुलाई उद्दार 
तथा राहत 
ववतरण 

÷घरका 
सािानहरु सवहत 
सरुजक्षत स्थान 
तफय  जान े

२. भलबाढी २०७८ ÷ ÷ 

÷करेसावारी तथा 
भईूंतलािा रहेका 
सािानहरु सरुजक्षत 
सरुजक्षत स्थान िा राखी 
सम्भव भए िालथल्लो 
तलािा र सम्भव 
नभएिा आफन्तको तथा 
सावयजलनक स्थानिा 
वसेको 

÷वडा कायायलय 
तथा नगरपाललका 
लाई भलबाढीको 
बाटोिा बन्द 
भएको लनकास 
खोल्न अनरुोि 

÷ सािवुहक 
सम्पजत्त   भए 
क्षलत भएको 
स्थानको 
पनुलनिायण 



26 
 

३. सडक 
दघुयटना बषेनी ÷ 

÷ नगर 
पाललका 
लाई सडक 
िियतको 
लालग 
अनरुोि 

÷ घाईतेको उद्दार तथा 
प्राथलिक उपचारिा 
सहोग 

÷ घाईतेको 
उद्दार तथा 
प्राथलिक 
उपचारिा 
सहयोग 

४. 
बन्य 
जन्तकुो 
अलतििण 

वषेनी ÷ ÷ ÷बन्यजन्तलुाई िपाउने 
लखेट्ने  

÷बन्यजन्त ुलाई 
िपाउने लखेट्न े

५. आगलालग २०४८ ÷ ÷ ÷ 

÷ आगो लनभाउन 
पहल गनय सरुक्ष  
लनकायलाई 
अनरुोि 

िालथको ताललका अनसुार ववपद पवुय तयारीको लालग कुनै पलन काि नगरेको पाईयो जस्ले गदाय ववलभन्न 
प्रकारका ववपदहरुले बषेनी दःुख ददंदै आएको सहभागीतािूलक छलफलको िििा आएको लथयो।  
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ताललका 12 : हाल िहशसु गरीएका सिस्या र ३० वषय अजघ िहशसु गरीएको सिस्याको तलुनात्िक छलफल 

ि.सं सिस्या 
३० वषय 
अगालडको 
अवस्था 

हाल िहससु भएको 
अवस्था कारण कारक तत्व 

सम्भाववत सिािानका 
उपाय 

कैवफयत 

१. भलबाढीले 
सडक अवरुि 

वजस्तपलन कि र 
भलबाढी पलन ि 
हनुे भएकोले 
डुवान कि हनु े

ठूलो पानी परेको 
अवस्थािा सडक वारी 
पानी जम्न ेर डुवान 
हनुे िि बढ्दै 

-िालथल्लो क्षेत्रिा 
जम्िा भएको पानी 
तल्लो तटिा 
बस्ती तफय  वगाएर 
र  

-उपयिु भल लनयन्त्रण 
र लनकासको व्यवस्था 
नभएर 

-लोकिागय जिीन वा 
घरको सतह भन्दा 
िालथ भएर 

-वडा नम्बर लभत्र नाला 
सिुार 

-लछिेकी वडाहरुसुँग 
लिलेर व्यवस्थापन गरीन ु
पने 

- पूवय पजिि लोकिागयिा 
जलिनको सतह अनसुार  
कल्भटय हाल्न े

-जग्गा (खोला खोल्सी) 
अलतििण 

 

२. सडक दघुयटना   
-बाटो साुँघरुो 
-स्पीड बे्रकर 

- अव्यवजस्थत सडक 
लनिायण 

-खाल्डाखलु्डी परेको 
सडक 

- स्पीड बे्रकरिा रि 
फरक लगाउन ुपने 

- जेब्रा िसीिको 
व्यवस्थापन 

-बाटो काट्नको लालग 
पलु हनु ुपने 

 

३. नारायणीको 
बाढी 

 

-खानेपानीको िहुान 
ववगाने 
 

-घर भत्काउन े

- नददिा पानी 
बढी हनुे 

-नदीिा पानी बढी 
आउने र अनकुुलन 

-नारायणीिा बाुँि 
लगाउन े
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ि.सं सिस्या 
३० वषय 
अगालडको 
अवस्था 

हाल िहससु भएको 
अवस्था कारण कारक तत्व 

सम्भाववत सिािानका 
उपाय 

कैवफयत 

-शौचालय डवेुर शौच 
गनय अप्ठेरो हनुे 
 

-खानेपानी र 
शौचालय सुँगै भएर 
बाढीको सियिा झनै 
अप्ठेरो हनु े

 

-वनिा क्षलत परु्रयायउन े

तथा ववपद रोकथािका 
उपाय नअपनाएर 

- अलतििण  

-भरतपूर तफय को 
वकनारिा तटवन्िको 
प्रभाव 

 

- नारायणी वकनारिा 
तटवन्ि लगाउन े

-बकृ्षारोपण गने 

-उचाईिा सावयजलनक 
शौचालय र िारा लनिायण 
गने 

- अनकुुलनको अभ्यास 
स्वरुप घरको तल्लो 
तलािा खलु्ला र पानी 
लाई अवरोि नहनुे 
संरचना लनिायण गने 

४. वन्यजन्तकुो 
आििण 

जनसंख्या कि 
भएकोले खासै 
असर नगने 

-लगाएको वालल 
खाईददन े

-घर लभत्र लािो 
सिय सम्ि सपय बस्न े

-जंगलिा 
खानेकुराको किी 
भएर 

-सजजलै वनबाट 
लनस्कन पाएर 

-वन के्षत्रको ववनास हुुँदै 
गएर 

-वासस्थानको किी 
भएर 

 

-वनिा तारजाली 
लगाउन े

-बकृ्षारोपण गने 

-वन्यजन्त ुसम्बजन्ि 
जनचेतना काययिि गने 
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िालथको ताललका अनसुार ववलभन्न वकलसिका ववपदहरूले यस वडाका नागरीकको जनजजवनिा प्रभाव पारीरहेको 
देजखयो । यस स्थानिा नारायणी नदीिा आउने बाढीले ववगत ३० वषयको अवलि भन्दा हाल आएर बवढ 
क्षलत पयुायएको पाइयो ।त्यस्तै जनसंख्याको बवृि अलन ववकास लनिायण गदाय भएको लापवावहको कारण ले 
पलन िालथल्लो तटीय के्षत्रिा परेको पानीले ठूलो भलको रुप ललंदा पलन िौलालगरी टोल भकुृटी टोल र पूवय 
पजिि लोकिागयको वारी पानी जिेर ठूलो क्षलत पयुायउन ेगरेको छ । यस्तो सिस्या हालका केही बषयिा 
िात्र देजखन थालेको हो । त्यस्तै सडक दघुयटना पलन हाल साल केही बढ्दै गएको छ ।  

यस्ता ववपदहरु न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन गनय केही सझुावहरु प्राप्त भएका छन ्। लतनै उपाहरुको तल 
ताललकािा प्राथलिवककरण गरीएकोछ ।  
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खण्ड ३ स्थानीय ववपद तथा जलवाय ुउत्थानशील कायययोजना 

३.१ जोजखि व्यवस्थापन लत्रयाकलापको पवहचान तथा प्राथलिवककरण 

ताललका 13 : जोजखि न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका उपायहरुको प्रथलिवककरण 

प्रिखु 
जोजखि 

अनकुुलन 
तथा जोजखि 
न्यूलनकरणका 
उपयहरु 

प्रभावकारी
ता 

खचयको 
लितव्यवय
ता 

सम्भाव्य
ता 

लजक्षत 
वगयिू
जख 

कू
ल  

प्राथलिक
तानं 

स्रोतको 
ब्यवस्था 
अन्तरी
क  

वा
ह्य 

बाढी 

क्षलतको 
वववरण हेरेर 
राहत 
ववतरण 

२ २ २ ३ ९ दोश्रो  बा
ह्य 

 

नोक्सान भए 
अनसुार 
पनुस्थापना र 
पनुलनिायणिा 
सहयोग गने 

२ १ २ ३ ९ दोश्रो  बा
ह्य 

 

अनगुिन 
तथा 
ब्यवस्थापन 
(लेखा जोखा 
सिीती) 
लनिायण तथा 
सषु्ढीकरण 

३ ३ २ १ ९ दोश्रो आन्तरी
क 

 

 
ववपद 
व्यवस्थापन 
तालीि 

२ २ २ १ ७ दोस्रो आन्तरी
क  

 
उद्दारकतायहरु
को लालग 
तालीि 

३ ३ २ ३ ११ प्रथि आन्तरी
क  

 

प्राथलिक 
स्वास्थ्य 
उपचारको 
व्यवस्था 

३ ३ २ ३ ११ प्रथि आन्तरी
क  



31 
 

प्रिखु 
जोजखि 

अनकुुलन 
तथा जोजखि 
न्यूलनकरणका 
उपयहरु 

प्रभावकारी
ता 

खचयको 
लितव्यवय
ता 

सम्भाव्य
ता 

लजक्षत 
वगयिू
जख 

कू
ल  

प्राथलिक
तानं 

स्रोतको 
ब्यवस्था 
अन्तरी
क  

वा
ह्य 

 
लाइफ 
ज्याकैटको 
व्यवस्था 

२ २ ३ २ ९ दोस्रो  
बा
ह्य 

 
सावयजलनक 
सौचालय 
लनिायण 

३ २ २ ३ १० दोश्रो 
आन्तरी
क  

 सािदुावयक 
भवन लनिायण 

३ २ २ ३ १० दोश्रो आन्तरी
क 

 

 
बाढी 
पूवायनिुान 
संकेत जचन्ह 

३ ३ ३ ३ १२ प्रथि  बा
ह्य 

 
पूवय सचुना 
संयन्त्रको 
लनिायण 

३ ३ ३ ३ १२ प्रथि आन्तरी
क 

 

 रेडिसको 
पनुजायगरण 

३ २ ३ २ १० दोश्रो आन्तरी
क 

 

 
यूवा सिूह 
संगठीत 
गराउने 

२ २ ३ १ ८ तेश्रो आन्तरी
क 

 

 तटवन्ि 
लनिायण गने 

३ १ ३ ३ ११ पवहलो  बा
ह्य 

 
ग्याववयन 
जालल 
लगाउन े

३ २ ३ ३ ११ पवहलो  
बा
ह्य 

 

िझवुा र 
खोला घमु्ने 
ठाउुँिा 
ठोकर राख्न े

३ १ ३ ३ १० दोस्रो  
बाह्र
य 

 खानेपानीको 
ववतरण 

२ २ ३ ३ १० दोश्रो 
आनतरी

क  

 सािदुावयक 
तथा 

३ ३ २ २ १० दोश्रो 
आन्तरी
क  
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प्रिखु 
जोजखि 

अनकुुलन 
तथा जोजखि 
न्यूलनकरणका 
उपयहरु 

प्रभावकारी
ता 

खचयको 
लितव्यवय
ता 

सम्भाव्य
ता 

लजक्षत 
वगयिू
जख 

कू
ल  

प्राथलिक
तानं 

स्रोतको 
ब्यवस्था 
अन्तरी
क  

वा
ह्य 

सावयजलनक  
िारा लनिायण 

भेलबाढी 
घर बगैंचा 
सञ्चालन 
तालीि 

२ २ २ ३ ९ दोश्रो  
बा
ह्य 

 

व्यवसायीक 
तरकारी तथा 
पहपुालन 
तालीि 

२ १ २ २ ७ तेस्रो  बा
ह्य 

 

ववपद तथा 
उद्दार 
सािािीको 
व्यवस्था 

३ १ २ २ ८ दोश्रो  बा
ह्य 

 

उद्दाकतायहरु
को लालग 
भत्ताको 
व्यवस्था 

३ २ ३ १ ९ दोश्रो  बा
ह्य 

 बकृ्षारोपण २ ३ ३ २ १० दोश्रो  बा
ह्य 

 

जलिनको 
सतह 
अनसुार 
कल्भटय राख्न े

३ २ ३ ३ ११ पवहलो  बा
ह्य 

 व्यवजस्थत 
ढल लबकास 

३ २ २ ३ १० दोश्रो आन्तरी
क 

 

 नाला 
व्यवस्थापन 

३ ३ २ ३ ११ पवहलो आन्तरी
क 

 

 नालाको 
लनिायण 

३ २ २ २ ९ दोश्रो 
आन्तरी
क  

 

ढलको 
व्यवस्था 
(जशलान्यस 
चोक देजख 

३ १ ३ ३ १० दोश्रो 
आन्तरी
क  
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प्रिखु 
जोजखि 

अनकुुलन 
तथा जोजखि 
न्यूलनकरणका 
उपयहरु 

प्रभावकारी
ता 

खचयको 
लितव्यवय
ता 

सम्भाव्य
ता 

लजक्षत 
वगयिू
जख 

कू
ल  

प्राथलिक
तानं 

स्रोतको 
ब्यवस्था 
अन्तरी
क  

वा
ह्य 

नारायणी 
नदी सम्ि) 

बन्यजन्तु
को 
आििण 

सािदुावयक 
वनको 
वरीपरर 
तारजालीक 
लगाउन े

२ २ २ ३ ९ दोश्रो  बाह्य 

 
बन्य जन्त ु
सचेतना 
तालीि 

२ ३ २ २ ९ दोश्रो  बाह्य 

सडक 
दघुयटना 

स्वास्थ्य 
चौकीको 
स्थापना 

३ २ ३ ३ ११ प्रथि 
आन्तरी
क 

 

 
बाल सिूह  
संगठीत 
गराउने 

२ ३ ३ २ १० दोश्रो 
आन्तरी
क 

 

 
िवहला सिहु 
संगदठत 
गराउने 

२ २ ३ ३ १० दोश्रो 
आन्तरी
क 

 

 

राजिागयिा 
ट्रावफक 
लाईटको 
व्यवस्था गने 

३ ३ २ ३ ११ पवहलो 
आन्तरी
क 

 

 

जेब्रा िसीि 
र स्पीड 
बे्रकर 
उपयिु रंग 
संयोजन र 
िियत गने 

३ २ ३ २ १० दोश्रो  बाह्य 

 एम्बलेुन्स 
सञ्चालन 

२ १ २ ३ ८ तेस्रो 
आन्तरी
क 

बाह्य 

आगलालग दिकल 
सञ्चालन 

३ १ १ ३ ८ तेस्रो  बाह्य 
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ताललका 14 : वडा ववपद तथा उत्थानशील कायययोजना 

वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

१. अनगुिन तथा व्यवस्थापन (लेखा 
जोखा सलिलत) लनिायण तथा 
सषु्ढीकरण 

२०७९ 
बावषयक वडा नम्बर २ नगरपाललका जजल्ला ववपद 

व्यवस्थापन सलित 
रेडिसको 
सिन्वयिा १०००००  

२.ववपद व्यवस्थापन सम्बजन्ि ताललि 
वडा ववपद व्यवस्थापन सलिलत २०७९ वडा नम्वर  २ नगरपाललका र 

वडा नम्वर २  
जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत  

संघ संस्था सुँको 
सिन्वयिा ५००००  

३. उद्दार कतायहरुलाई ताललि २०७८ वडा नम्वर २ वडा नम्वर २ 
जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत 
तथा  

सरुक्षा 
लनकायसुँगको 
सिन्वयिा 

१०००००  

४. प्राथलिक स्वास्थ्य उपचारको 
व्यवस्था 

२०७९ 
बावषयक वडा नम्वर २ नगरपाललका स्वास्थ्य शाखा अस्पातालहरुको 

सिन्वयिा १५०००  

५. लाइफ ज्याकेटको व्यवस्था २०७८ वडा नम्वर २ नगरपाललका अन्य सहयोलग संघ 
संस्था 

सरुक्षा लनकायहरु 
सुँगको 
सिन्वयिा 

५००००  

६. घरबगैंचा सञ्चालन ताललि २०७९ वडा नं २ नगरपाललका सहयोलग संघ संस्था  ५००००  
७. व्यवस्सावयक तरकारी तथा 
पशपुालन ताललि २०८० वडा नम्वर २ नगरपाललका कृवष तथा पश ुज्ञान 

केन्ि  १०००००  

८. वन पैदावार र गैह्र वन 
पैदावारिा आिारीत लघ ुउद्यि 
तालीि 

२०८१ वडा नम्वर २ नगरपाललका लडलभजन वन 
कायायलय 

घरेल ुतथा अन्य 
लसपिलुक 
व्यसायी सुँगको 
सिन्वयिा 

२०००००  
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वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

९. ववपद तथा उद्दार सािािीको 
व्यवस्था (हेलिेट, बटु, ज्याकेट, 
स्टीिर, टचय, डुिा, डोरी, यूव, 
स्टे्रचर, बेल्ट, प्राथलिक उपचार 
आदद) 

२०७८ वडा नम्वर २ नगरपाललका रेडिस तथा सरुक्षा 
लनकाय 

जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन 
सलिलत 

२५०००००  

१०. उद्दारकताय हरुलाई 
पाररश्रलिकको व्यवस्था 

२०७९ 
बावषयक वडा नम्वर २ नगरपाललका जजल्ला ववपद 

व्यवस्थापन सलिलत 

सरुक्षा लनकाय 
सुँगको  
सहकाययिा 

५००००  

११. वडा स्तररय ववपद व्यवस्थापन 
कोष लनिायण  २०७९ वडा नम्वर २ नगरपाललका वडा ववपद 

व्यवस्थापन सलिलत 

वडा स्तररय 
ववपद 
व्यवस्थापन कोष 
काययववलि लनिायण 
गरी 

१०००००  

१२. स्थानीय ववपद तथा जलवायू 
उत्थानशील कायययोजना पररिाजयन 
तथा लेखाजोखा 

प्रतेक वषय वडा नम्वर २ नगरपाललका वडा ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत  १५००००  

१३. सािदुावयक वन को वरर परर 
तार जालल लगाउन े २०८१ 

िौलाकाललका 
सा.व सािदुावयक वन 

लडलभजन वन 
कायायलय र 
नगरपाललका 

नगरपाललका 
सुँगको 
सहकाययिा 

५००००  

१४. वृक्षारोपण  २०८२ िझवुा र काजन्छ 
सािदुावयक वनिा सािदुावयक वन लडलभजन वन 

कायायलय नवलपरु 

अन्य सहयोलग 
संघ संस्था 
सुँगको 
सहकाययिा 

१००००  
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वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

१५. वन्यजन्त ुसंरक्षण सचेतना 
ताललि २०८२ वडा नम्वर २ सािदुावयक वन  लडलभजन वन 

कायायलय 

लडलभजन वन 
कायायलयको 
सिन्वयिा 

२५०००  

१६. सावयजलनक सौचालय (िवहला, 
परुुष, तेस्रो ललिी कोलालग अपािता 
िैत्री) स्नान घर सवहतको 

२०८० वडा नं २ नगरपाललका 
सहयोलग सुँघ 
संस्थाहरु 

स्थानीय सुँघ 
संस्थाहरुसुँगको 
सहकाययिा 

१०००००  

१७. सािदुावयक भवन लनिायण २०८१ वडा नं २ नगरपाललका सहयोलग संघ 
संस्थाहरु 

शहरी ववकास 
कायायलय सुँगको 
सिन्वयिा 

१००००००  

१८. सिदुायिा आिाररत बाढी 
पूवायनिुान प्रणाली स्थापना गने २०७९ नारायणी टोल  

एसवपएन टोल नगरपाललका सहयोलग संघ 
संस्थाहरु 

सिन्वय र 
सहकाययिा ५००००  

१९. सचुना संयन्त्रको लनिायण २०७८ वडा नम्वर २ नगरपाललका सहयोगी संघसंस्था सिन्वय र 
सहकाययिा ५००००  

२०. आपत्काललन सािदुावयक 
आश्रयस्थल २०७९ वडा नम्वर २ नगरपाललका तथा 

वडा सहयोगी संघसंस्था बाढी प्रभाववत 
स्थानिा २५०००००  

२१. सरुजक्षत खानेपानी िारा लनिायण २०७९ वडा नम्वर २ नगरपाललका तथा 
वडा सहयोगी संघसंस्था बाढी प्रभाववत 

स्थानिा १००००००  

२२. स्वास्थ्य चौकीको स्थापना २०७९ वडा नम्वर २ नगरपाललका 
प्रदेश  र जजल्ला 
जनस्वास्थ 
कायायलय  

सिन्वय र 
सहकाययिा २०००००  

२३. रेडिसको पनुजायगरण २०७८ वडा नम्बर २ नगरपाललका सहयोलग संघ 
संस्थाहरु  ५०००  
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वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

२४. बाल सिूह ववपद तथा जलवायू 
उत्थानशील लत्रयाकलापिा पररचालन 
गराउने 

२०७८ वडा नम्वर  नगरपाललका, 
वडा, वविालय 

सहयोलग संघ 
संस्थाहरु  ५०००  

२५. िवहला सिूह ववपद तथा 
जलवायू उत्थानशील लत्रयाकलापिा 
पररचालन गराउने  

२०७८ वडा नम्वर  नगरपाललका 
सहयोलग संघ 
संस्थाहरु  ५०००  

२६. यूवा सिूह ववपद तथा जलवायू 
उत्थानशील लत्रयाकलापिा पररचालन 
गराउने 

२०७८ वडा नम्वर  नगरपाललका सहयोलग संघ 
संस्थाहरु 

 ५०००  

२७. राजिागयिा ट्रावफक लाईटको 
व्यवस्था गने २०७९ पूवय पजिि 

लोकिागयिा  नगरपाललका लडलभजन सडक 
कायायलय  ५००००  

२८. तटवन्ि लनिायण गने २०७९ 

नारायणी नदीिा 
पाखेदेजख काजन्छ 
वन सम्ि 
(नारायणी 
नददिा) 

संघ िाफय त ्
जलउत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन 
िहाशाखा 

भरतपूर िहा÷ 
नगरपाललका संग 
सिन्वयिा  

५००००००  

२९. ग्याववयन जालल लगाउने २०८० 

िझवुा 
सािदुावयक वन 
नजजक नारायणी 
नदी वकनारिा 

नगरपाललका प्रदेश सरकार सिन्वय र 
सहकाययिा १००००००  

३०. िझवुा र खोला घमु्न ेठाउुँिा 
ठोकर राख्न े २०८१ नारायणी नदीिा नगरपाललका जलउत्पन्न प्रकोप 

िहाशाखा 

भरतपूर नपा 
सुँगको 
सिन्वयिा 

२००००००  
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वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

३१. जलिनको सतह अनसुार कल्भटय 
राख्न े २०७९ 

पूवय पजिि 
राजिागयिा 
पूलदेजख 
कालीगण्डकी 
चोक सम्ि 

नगरपाललका लडलभजन सडक 
कायायलय  

पूवय पजिि 
लोकिागय लनिायण 
आयोजना 

÷  

३२. जेब्रा िसीि र स्पीड बे्रकर 
उपयिु रंग संयोजन र िियत गरीन ु
पने 

२०७८ वडा नं २ का 
लभलत्र सडकहरुिा नगरपाललका सरुक्षा लनकाय सहकायय र 

सिन्वयिा २५०००  

३३. नारायणी टोलिा खानेपानीको 
ववतरण २०७८ नारायणी टोल नगरपाललका सहयोगी संघ संस्था 

वडा नम्वर २ 
का नागररकको 
सहकाययिा   

२०००००  

३४. सािदुावयक तथा सावयजलनक  
िारा लनिायण २०७९ सवै टोलिा वडा नम्वर २ सहयोगी संघ  

संस्था 
सिन्वय र 
सहकाययिा   १०००००  

३५. व्यवजस्थत ढल लबकास २०७९ वडा नं २ लभत्र वडा नम्वर २ सहयोगी संघ संस्था सिन्वय र 
सहकायय ५०००००  

३६. नाला व्यवस्थापन २०८१ 
िौलाकाललका 
देजख जशलान्यास 
चोक सम्ि 

वडानम्वर २ नगरपाललका 
वडानम्वर १ 
सुँगको 
सहकाययिा 

५०००००  

३७. नालाको लनिायण २०८० 
बाघखोर देजख 
लब्रवटस क्याम्प 
सम्ि 

वडा नम्वर २  प्रदेश खानेपानी 
तथा ढलसिुार  

वडानम्वर १ 
सुँगको 
सहकाययिा 

५०००००  
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वियाकलाप कवहले गने कहाुँगने जजम्िेवारी कस्को सहयोलग लनकाय कसरी गने बजेट कैवफयत 

३८. ढलको व्यवस्था  २०८२ 
जशलान्यस चोक 
देजख नारायणी 
नदी सम्ि 

वडा नम्वर २  प्रदेश खानेपानी 
तथा ढलसिुार 

सिन्वय र 
सहकायय ५०००००  

३९. एम्बलेुन्स सञ्चालन २०७९ नगरपाललका नगरपाललका 
प्रदेश जनस्वास्थ्य 
िन्त्रालय र अन्य 
संघसंस्था 

सहकायय र 
सिन्वयिा २००००००  

४०. दिकल सञ्चालन २०८० नगरपाललका नगरपाललका 

जजल्ला ववपद 
व्यवस्थापन सलिलत 
तथा अन्य 
संघसंस्था 

सहकायय र 
सिन्वयिा ५००००००  
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अनसूुची १ : संकटासन्नता स्तररकरणा अंकभार आिार 

ि.सं 
सङ्कटासन्नता िापनका 
सचुकहरु 

िापन गने तरीका अङ्कभार 

१ िानववय क्षलत 

०-१ जनाको ितृ्यू=न्यून २ 

२-५ जनाको ितृ्यू= िध्यि ४ 

५ भन्दा बढीको ितृ्यू ६ 

२ प्रभाववत पररवार 

५० पररवार= न्यून १ 
५१ -१०० पररवार= िध्यि २ 
१०१ भन्दा िालथ= उच्च ३ 

३ घरको क्षलत 
०-१० घरको = न्यून १ 
११-५० घरको क्षलत = िध्यि २ 
५० भन्दा बवढ= उच्च ३ 

४ आलथयक क्षलत 
०-१ लाखको क्षलत= न्यून १ 
१-५० लाखको क्षलत= िध्यि २ 
५० लाख भन्दा बवढको क्षलत= उच्च ३ 

५ खेलत योग्य भलुि र वन 
क्षेत्रको क्षलत 

५ ववगाहाको क्षलत =न्यून १ 
५-५० ववगाहाको क्षलत= िध्यि २ 
५१ ववगाहा भन्दा िालथको क्षलत= उच्च ३ 

६ सािाजजक क्षलत 

िालनस बाल बच्चा हराएिा िवहला वहंसाका घटना चोरी 
डकैलतका घटना वा अन्य घटना िध्ये कुनै एक भएिा= 
न्यून  

१ 

िालनस बाल बच्चा हराएिा िवहला वहंसाका घटना चोरी 
डकैलतका घटना वा अन्य घटना िध्ये कुनै दईु भएिा= 
िध्यि 

२ 

िालनस बाल बच्चा हराएिा िवहला वहंसाका घटना चोरी 
डकैलतका घटना वा अन्य घटना िध्ये कुनै दईु भएिा= 
उच्च 

३ 

९ ववगतिा भएका ववपदका 
घटनािि 

१-२ ववपद भएको= न्यून १ 
२-५ ववपद भएको = िध्यि २ 
५ भन्दा िालथ भएको = उच्च ३ 

१० 
वालल लगाउने वा 
लभत्र्याउन ेसियिा 
आएको पररवतयन 

१० ददन भन्दा कि= न्यून १ 
१०- २० ददन सम्ि= िध्यि २ 
२० ददन भन्दा बढी भएको= उच्च ३ 

११ तापिििा आएको 
पररवतयन 

िहससु भएको= न्यून १ 
िहससु भएको तर असर कि देजखएको= िध्यि २ 
वालल तथा वनस्पलत लोप भएको= उच्च ३ 
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अनसूुची २: वडा ववपद् तथा जलवायू उत्थानशील सलिलत वडा नं २ 

ि.सं नाि पद सम्पकय  नं प्रलतलनलित्व संस्था 
१. प्रकाश सापकोटा अध्यक्ष ९८५५०३१९२१ वडा २ अध्यक्ष 
२. डोलराज पौडेल सजचव ९८४६९००००० वडा २ सजचव 
३. खगराज आचायय सदस्य ९८४५०२६१११ वडा २ सदस्य 

४. काशीराि अयायल सदस्य ९८५५०४८६२६ वडा २ सदस्य 

५. लसता शे्रष्ठ सदस्य ९८४५२१३९५८ वडा २ सदस्य 

६. सवकला पररयार सदस्य ९८४५५२०९८७ वडा २ सदस्य 

७. ववष्ट्णिुाया पन्थी सदस्य ९८५५०८२२७७ िौलालगरी टोल 

८. पूणय चन्ि पोख्रले सदस्य ९८४५०६२८१९ छाहारी टोल 

९. आत्िाराि भण्डारी सदस्य ९८४७१८४४६६ अिरददप टोल 

१०. ववश्व सापकोटा सदस्य ९८४५०२३६०६ शाजन्तनगर टोल 

११ नारायण सापकोटा सदस्य ९८४५०६९४६३ भकुृटी टोल 

१२ खडान्नद काफ्ले सदस्य ९८५५०५४८९३ श्रीङगार टोल 

१३ िलनश्वर कुँ डेल सदस्य ९८६९२४६८५४ नवपारीजात टोल 

१४ दशयन सापकोटा सदस्य ९८५५०६१६३१ एस.वप.एि टोल 

१५ प्रददप तािाङ सदस्य ९८६५००१७१३ नारायणी टोल 

१६ गीता लालिछान े सदस्य ९८४५७०७७२२ िवहला स्वास्थय स्वयि ्
सेववका 

१७ श्रीजना न्यौपान े सदस्य ९८४५८०६९४५ िवहला स्वास्थ्य स्वयि ्
सेववका 

१८ देवी गरुूङ सदस्य ९८४५८०२५७७ नारायणी िवहला सिूह 

१९ जनक लतवारी सदस्य ९८५५०६५९९४ शाजन्तनगर टोल 

२० कृष्ट्ण खनाल सदस्य ९८४५४६९२४७  

२१ नारायण सवेुदी सदस्य ९८४५०५३६७० जशलान्यास टोल 
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अनसूुची ३: वडा ववपद् तथा जलवायू उत्थानशील सलिलतका काि, कतयव्य र अलिकार 

ljkb\ k"j{ ljkb\sf] ;do ljkb\ kZrft 

 ;d'bfosf] ljkb\tyf hnjfo' 

pTyfgzLn of]hgfsf] th'{df, 

sfof{Gjog / cg'udg ug]{,  

 :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' 

pTyfgzLn ;ldlt / 

sfo{bnx?nfO{ ;xof]u k'¥ofpg], 

 ;d'bfodf cfwfl/t ljkb\ tyf 

hnjfo' pTyfgzLn ;DaGwL 

k|lzIf0f lng] jf lbg] Joj:yf 

ldnfpg], 

 ljkb\ Joj:yfkgsf nflu 

ufpF:t/Lo ljkb tyf hnjfo' 

ppTyfgzLn sf]ifsf] :yfkgf / 

;~rfngsf] Joj:yf ldnfpg], 

 ljkb tyf hnjfo' pTyfgzLn 

of]hgf sfof{Gjogsf] nflu jflif{s 

ah]6 5'6\ofpg kxn ug]{, 

 ;a} ;/f]sf/jfnfsf] ;xeflutfdf 

ljkb tyf hnjfo' pTyfgzLn 

of]hgf sfof{Gjogdf ug]{ 

 ;d'bfo :t/sf] k|sf]k tyf 

hnjfo'hGo hf]lvd gS;f 

agfpg], 

 ljsf; lgdf{0fsf of]hgfdf ljkb\ 

Joj:yfkg, hnjfo' kl/jt{g 

cg's'ng / hf]lvd Go"gLs/0fsf 

cjwf/0ffnfO{ d"nk|jfxLs/0f ug]{, 

u/fpg] tyf To;;Fu ;Da4 sfo{ 

ug]{, 

 gu/kflnsf tyf ufpFkflnsfdf 

cfa4 x'g], 

 ljkb tyf hnjfo' pTyfgzLntf 

;DaGwL hgr]tgf tyf Ifdtf 

clej[l4sf sfo{ ug]{, u/fpg], 

 ljkb\ k|efljt If]qdf p4f/, /fxt 

tyf k|ltsfo{sf] ;xof]u ug]{, 

 sfo{bnnfO{ cfjZos ;xof]u ug]{ 

 :yfgLo ljkb\ tyf hnjfo' 

pTyfgzLn ;ldlt;Fu cfjZos 

;dGjo ug]{ 

 tYof+s ;+sngdf ;xof]u ug] 

 cfkt\sfnLg sfo{of]hgf, 

k'gM:yfkgf tyf k'glg{df{0f of]hgf 

th'{df tyf sfof{Gjog ug]{, 

 ljkb tyf hnjfo' kl/jt{gsf] 

k|efjaf6 lj:yflkt ;d'bfonfO{ 

k'gM:yfkg ug{ :yfgLo ljkb\ tyf 

hnjfo' pTyfgzLn ;ldltnfO{ 

;3fpg', 
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 अनसूुची ४ : पूवयतयारी तथा प्रलतकाययका लालग काययदलको वववरण 

त्र.सं नाि सम्पकय  नं त्र.सं नाि सम्पकय  नं 

क) खोज तथा उदार काययदल ख) प्राथलिक उपचार, स्वास्थय तथा सरसफाइय 
१. प्रददप तािाङ ९८६५००१७१३ १. श्रीजना न्यौपान े ९८४५८०६९४५ 
२. वहिाल न्यौपान े ९८४५०५५९०५ २. गीता लालिछान े ९८४५७०७७२२ 

३. जशव भसुाल ९८६७८७२५३६ ३. िीना के.सी ९८४५०६६६१६ 

४. प्रकाश पररयार ९८१६३५९२७१ ४. नारायण सापकोटा ९८४५२०३५४० 

५. राजेन्ि गौडेल ९८४५०५५७६३ ५. राि चन्ि आचायय ९८४५०४५०२१ 

६. हनिुान बोटे ९८०४५२२०५९ घ) सचुना तथा पूवयचेतावनी काययदल 

७. हरी शिाय ९८०४२९६५७० १. ववष्ट्ण ुिाया पन्थी ९८५५०८२२७७ 
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अनसूुची ५ : पूवयतयारी तथा वप्रतकाययका लालग काययदलको काि, कतयव्य र अलिकार 

!= ;"rgf tyf k"j{r]tfjgL sfo{bn 

ljkb\ k"j{ ljkb\sf] ;do ljkb\ kZrft 

 k"j{;"rgf tyf r]tfjgL k|0ffnLaf/] 

;~rf/ dfWod / cGo ;|f]taf6 k|fKt 

;"rgf k|fKt ug]{  

 k"j{r]tfjgL k|0ffnLsf] :yfkgfsf 

nflu lhlj;, uflj;, hn pTkGg 

k|sf]k lgoGq0f l8lehg sfof{no;Fu 

;dGjo ug]{  

 pknAw k"j{r]tfjgL k|0ffnLsf] ;'/Iff 

/ ;+/If0f ug]{  

 ljkb\;DaGwL sfd ug]{ jf cGo 

;/f]sf/jfnf lgsfodf ljkb\af/] ;xL 

hfgsf/L lbg]  

 ;d'bfo;Fu lgoldt 5nkmn ug]{ / 

:yfgLo ljkb\ Joj:yfkg ;ldltdf 

k|ltj]bg lgoldt ?kdf lbg]  

 ;~rf/dfWod, kqsf/ dxf;ª\3, 

:yfgLo kqsf/;Fu ;dGjo u/L 

;"rgf lng] / lbg] sfd ug]{  

 ljkb\ hf]lvd Joj:yfkg;DaGwL 

1fga4{s ;fdu|Lsf] vf]hL u/L 

;d'bfodf pknAw u/fpg]  

 cfkt\sfnLg ;dodf rflxg] 

lgsfosf] kmf]gsf] ;"rL tof/ u/L 

;d'bfosf ;a} ;b:onfO{ pknAw 

u/fpg]  

 hgr]tgf clej[l4sf ;fdu|L lhNnf 

/ s]Gb|af6 ;ª\sng u/L hgr]tgf 

cleofgdf x'g] vr{ s6f}tL ug]{  

 ;"rgf k|afx / k|flKtsf] e/kbf]{ 

;+oGqsf nflu lhNnf cfkt\sflng 

sfo{ ;~rfng s]Gb|, hn tyf df};d 

laefusf :6];gx?, :yfgLo txdf 

;d'bfo cfkm}n] ;+rfng u/]sf 

:6];gx? ljrdf lgoldt 5nkmn, 

a}7s, cg'udg ug]{ / cfjZostf 

cg';f/ ;"rgf cfbfg k|bfg ;+oGqdf 

kl/dfh{g ug]{ . 

 

 ljkb\sf] ;"rgf ;a}eGbf klxn] vf]h 

tyf p4f/ sfo{bnnfO{ lbg]  

 o:tf] ;"rgf lhNnf cfk\tsfnLg 

sfo{;+rfng s]Gb|, :yfgLo k|x/L, 

lhNnf k|x/L, z;:q k|x/L, g]kfnL 

;]gf, g]kfn /]8qm; ;f];fO6L, 

uflj;, lhlj; / lhNnf b}jL k|sf]k 

p4f/ ;ldltnfO{ pknAw u/fP/ 

;xof]u dfu ug]{  

 ljkb\;DaGwL ;Dk"0f{ hfgsf/L 

hfgsf/L :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg 

;ldltdfkm{t\, lhlj; / lhNnf b}jL 

k|sf]k p4f/ ;ldltnfO{ lbg]  

 ljkb\af/]sf] ;dfrf/ tyf ;"rgf 

;~rf/dfWod jf kqsf/nfO{ pknAw 

u/fpg]  

 

 Iflt ljZn]if0f sfo{bnaf6 ePsf] 

sfo{ / Ifltsf] cj:yfsf] hfgsf/L 

lng]  

 ljkb\kl5 pTkGg ePsf] yk 

;ª\s6f;Ggtf / hghLjgdf k/]sf] 

c;/sf] ;dLIff ug]{ 

 hghLjgdf k/]sf] c;/cg';f/ 

k"j{tof/Lsf sfo{nfO{ lg/Gt/tf lbg] 

.  

 k'j{ ;'rgf k|0ffln ;+u ;DalGwt 

;+/rgfut k'lhdf ePsf] Ifltsf] 

dd{t ;+ef/ ug]{ / yk ;+/rgfsf] 

cfjZostf ePdf kxn ug]{ .  

 :yflkt ;+oGqdf ePsf sld 

sdhf]l/df ;'wf/ Nofpg kxn ug]{ .  

 

@= vf]h tyf p4f/ sfo{bn 

 ljkb\af6 lj:yflktnfO{ /fVgsf] nflu 

;'/lIft :yfgsf] klxrfg ug]{  

 p4f/sf nflu cfjZos kg]{ 

;fdu|Lsf] aGbf]j:t ug{ :yfgLo 

k|x/L, g]kfnL ;]gf, lhNnf bjL k|sf]k 

p4f/ ;ldlt;Fu ;dGjo u/L 

;xof]u dfu ug]{  

 ljkb\ x'g] df};ddf vf]h tyf 

p4f/sf] nflu tof/L cj:yfdf /xg]  

 ;"rgf tyf k"j{r]tfjgL sfo{bnsf] 

;"rgfsf cfwf/df clt hf]lvddf 

/x]sf kl/jf/nfO{ ;'/lIft :yfgdf 

n}hfg]  

 p4f/ ul/Psf JolQm, wg;DklQ, 

kz'wgsf] ;"rL tof/ u/L d"n 

;ldltnfO{ lbg] 

 ljkb\df k/]/ x/fPsf jf d[To' ePsf 

dflg; / 3/kfn'jf kz'sf] ;"rL 

tof/ u/L d"n ;ldltdfkm{t ;'/Iff 

lgsfo / uflj;nfO{ pknAw u/fpg]  
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 p4f/sf nflu g]kfn /]8qm; 

;f];fO6L;Fu ;dGjo ug]{  

 af9L / klx/f]sf] ;dodf p4f/ ug{ 

;Sg] ;d'bfosf ;b:osf] klxrfg 

u/L pgLx¿sf] ;Dks{ gDa/ 

cWofjlws /fVg]  

 p4f/sdL{sf nflu tflndsf] Joj:yf 

ug{ u};;, g]kfn /]8qm;, k|x/L / 

;]gf;Fu ;dGjo ug]{  

 

 To:tf kl/jf/sf] dxTjk"0f{ ;DklQ / 

kz'wgsf] /Iff tyf p4f/ ug]{  

 ;d'bfodf /x]sf dlxnf, ckfª\u, 

a"9fa"9L, ue{jtL tyf ;'Ts]/L 

dlxnfsf] ;"rL tof/ u/L d"n 

;ldltnfO{ lbg] / ;xof]usf] 

k|fylds ;"rLdf /fVg cfu|x ug]{  

 

 p4f/ ;dfu|L k'gM oyf:yfgdf /fVg]  

 

#= /fxt Joj:yfkg tyf k'gM:yfkg sfo{bn 

 ;d'bfo:t/af6 pknAw x'g] /fxt 

;fdu|L ;ª\sng / e08f/0fsf] 

Joj:yf ug]{  

 ;fd'bflos ljkb\ Joj:yfkg sf]ifsf] 

:yfkgf ug]{  

 /fxt ;fdu|L k|of]u gePdf To:tf] 

;fdu|L lgodfg';f/ laqmL u/L k|fKt 

/sd sf]ifdf hDdf ug]{  

 k"0f{ ¿kdf lj:yflkt x'g] kl/jf/nfO{ 

a;f]af;sf] Joj:yfsf nflu 

;fj{hlgs hUufsf] klxrfg u/L 

To:tf] hUuf pkof]u ug{ 

gu/kflnsf / ufpFkflnsfdfkm{t\ 

;DalGwt lgsfo;Fu cg'dlt lng] 

k|lqmof cl3 a9fpg]  

 lj:yflktnfO{ ;'/lIft /fVg] :yfgsf] 

nflu p4f/ sfo{bn;Fu ;dGjo u/L 

;'/lIft :yfgsf] klxrfg ug]{  

 :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg ;ldltsf] 

lgb]{zgdf cfjZos sfo{ ug]{  

 

 ;xL ;dodf sfo{of]hgfcg';f/ 

/fxt Joj:yfkg ug]{  

 lhNnfaf6 k|fKt cg'bfg jf /fxt 

ljt/0fdf lhNnfsf] sfo{bnnfO{ 

;xof]u ug]{  

 :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt;Fu 

;xdlt lnP/ cGo cfjZos sfo{ 

ug]{  

 

 lj:yflkt eP/ k'gM:yfkg x'g 

g;s]sf kl/jf/nfO{ ;'/lIft :yfgdf 

a;f]af;sf] Joj:yfsf nflu kxn 

tyf k}/jL ug]{  

 k'gM:yfkgf x'g ;Sg] kl/jf/sf] 3/ 

dd{t;Def/sf] nflu kxn ug]{ / 

;xof]usf] nflu lhNnf b}jL k|sf]k 

p4f/ ;ldltnfO{ :yfgLo ljkb\ 

Joj:yfkg ;ldltdfkm{t\ l;kmfl/; 

u/L k7fpg]  

 

$= k|fylds pkrf/, :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

 ljkb\sf] ;dodf 3fOt]sf] pkrf/sf] 

nflu k|fylds pkrf/ ;fdu|Lsf] 

Joj:yf ug]{  

 ljkb\ gePdf k|fylds pkrf/ 

;fdu|Lsf] ;do afFsL /xFb} k|of]u u/L 

k'gM gofF ;fdu|L tof/L cj:yfdf 

/fVg]  

 :yfgLo :jf:Yo rf}sL;Fu ;dGjo u/L 

cfjZos ;fdu|L dfu ug]{  

 :yfgLo txdf Pda'n]G; pknAw 

ePdf ;f]sf] dd{t;Def/ u/L b'?:t 

/fVg] Joj:yf ldnfpg]  

 :jf:Yo / ;/;kmfO;DaGwL hgr]tgf 

clej[l4 u/L ljkb\ klxn] / kl5 x'g 

;Sg] dxfdf/L tyf hg:jf:Yo;DaGwL 

;d:ofaf/]df hgr]tgf clej[l4 ug]{  

 3fOt]sf] tTsfn pkrf/ ug{ p4f/ 

sfo{bn;Fu} ljkb\ k|efljt If]qdf 

hfg]  

 3fOt]sf] k|fylds pkrf/ u/L 

cfjZos k/]df :jf:Yo;+:yfdf 

k7fpg]  

 

 ljkb\kl5 kmf]xf]/d}nf Joj:yfkgsf 

sfo{ ug]{  

 lj:yflkt a;]sf] :yfgdf ;/;kmfOsf 

sfo{nfO{ lgoldt ¿kdf ;~rfng 

ug]{  

 dxfdf/LhGo /f]ux¿sf] lgoldt 

lgu/fgL ug]{ / ;DalGwt lgsfonfO{ 

hfgsf/L lbg]  

 :jf:Yo, ;/;kmfO / 

hg:jf:yo;DaGwL hgr]tgf clej[l4 

ug]{  
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 hgr]tgf clej[l4sf] nflu lhNnf 

hg:jf:Yo sfof{no / cGo 

:jf:Yo;+:yf;Fu ;xof]u dfu ug]{  

 :jo+;]jsx¿nfO{ ljkb\ / dxfdf/Laf/] 

cled'vLs/0f ug{]  

 

%= Iflt tyf cfjZostf ljZn]if0f sfo{bn 

 ljkbk"j{ g} hgwgsf] x'g ;Sg] 

Ifltsf] ljj/0f ;ª\sng ug]{ .  

 ;DefJo Iflt ljZn]if0f gd'gf kmf/fd 

tof/ ug]{ .  

 Iflt ljZn]if0f :jo+;]jsx¿nfO{ 

tflnd lbg] .  

 Iflt ljZn]if0f :jo+;]jsx¿nfO{ 

tof/L cj:yfdf /fVg] .  

 

 ljkb\af6 ePsf] Ifltsf] n]vfhf]vf 

u/L cfkt\sfnLg ;xof]usf] 

cfjZostf klxrfg ug]{  

 pknAw ;"rgfsf cfwf/df ;xof]usf 

nflu :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg 

;ldltdfkm{t ;DalGwt lgsfonfO{ 

pknAw u/fpg] .  

 

 Ifltsf] lj:t[t ljZn]if0fsf nflu 

;ª\sng ug]{ .  

 ul/Psf] sfdsf] ;ldIff u/L sdL 

sdhf]/Lx¿nfO{ kQf nufpg] .  

 

^= n}ËLs ;dfgtf tyf ;+/If0f 

 dgf];fdflhs k/fdz{bftfx?sf] /]s8{ 

cBjlws ug]{ / tflnd ;+rfngsf] 

aGbf]j:t ldnfpg]  

 ljkb\ tyf hnjfo' pTyfgzLn of]hgf 

th'{df tyf sfof{Gjog tyf hgr]tgf 

clej[l4 / cGo Ifdtf clej[l4sf 

sfo{qmdx?df n}lª\s ;dfgtf / 

;fdflhs ;df]j]zLs/0f ;'lglZrt 

ug]{  

 n}lª\us ;dfgtf / ;+/If0f ;DaGwL 

cled'vLs/0f ug]{  

 ckfª\utf ePsf JolQmx?, h]i7 

gful/s, dlxnf, ue{jlt dlxnf tyf 

jfnjflnsf d}qL cf>o:ynsf] 

klxrfg / lgdf{0fdf ljkb\ tyf 

hnjfo' pTyfgzLn ;ldltnfO{ 

;xof]u ug]{  

 ckfª\utf ePsf JolQmx?, h]i7 

gful/s, dlxnf, ue{jlt dlxnf, 

blnt, hghflt tyf jfnjflnsfnfO{ 

;'/Iff ;DaGwL k"j{hfgsf/L Pj+ 

cled'vLs/0f ug]{  

 

 ljkb\ k|ltsfo{sf bf}/fg x'g ;Sg] 

e]befj, lx+;f, b'Jo{jxf/ cflb 

36gfsf] cg'udg / klxrfg ug{]  

 36gf 36]sf] jf 36\g ;Sg] cj:yfdf 

sfg"gL ;xof]u tyf k/fdz{dfkm{t\ 

bf]ifLnfO{ sf/jfxL ug{ ;lsg] Joj:yf 

ldnfpg]  

 ljkb\ k|efljtnfO{ cfjZostf cg';f/ 

dgf]k/fdz{ lbg]  

 x/fPsf jf lj5f]l8Psf kl/jf/sf] 

vf]hL / k'gld{ngsf] nflu ;xhLs/0f 

ug]{  

 /fxt ljt/0f ul/Fbf /fxt ;fdu|Lx? 

Jfnjflnsf, dlxnf, ue{jlt tyf 

;'Ts]/L dlxnfsf nflu ljz]if 

;fdu|Lsf] Joj:Yff ug{ ljkb\ tyf 

hnjfo' pTyfgzLn  

 

 ljkb\af6 k|efljt JolQm, kl/jf/ / 

hf]lvddf /x]sf ljleGg ;d"xdfly 

ljkb\sf] ;do jf ljkb\ kZrft\ 

pTkGg lx+;f, zf]if0f, b'Jo{jxf/, 

e]befj Pj+ x]nfdf k/]sf ;d"xnfO{ 

dfgjLo dfkb08sf cfwf/df ;+/If0f 

k|bfg ug'{  
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अनसूुची ६ : स्थानीय ववपद जोजखि न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन सिवजन्ि प्रजशक्षक ताललिका सहभागीहरु 

ि सं सहभालगको नाि पद सम्पकय  नम्वर 

१ ध्रवु राि शिाय वडा अध्यक्ष  ९८५४०५५२८६ 

२ लसजयना न्यौपानै िवहला स्वास्थ्य स्वयं सेववका ९८४५८०६९४५ 

३ लगता लािीछाने िवहला स्वास्थ्य स्वयं सेववका ९८४५७०७७२२ 

४ प्रल्हाद चालीसे सावव अ के ९८४५०८७९२४ 
५ प्रददप तािाि नारायणी टोल ९८६१००१६१३ 
६ नारायण प्रसाद पोखरेल िौलालगरी टोल ९८४८५८४०३५ 
७ आत्िाराि भण्डारी अिरदीप टोल ९८४७१८४४६६ 
८ पूणय चन्ि पोखरेल छहारी टोल ९८४५०६२८१९ 
९ नारायण सापकोटा भकूृटी टोल ९८४५०६९४६३ 
१० नारायण सवेुदी जशलान्यस चोक ९८४५०५३६० 
११ देवीिाया गरुुि अध्यक्ष िवहला संघ ९८४५८०२५७७ 
१२ शभेुच्छा दली प्रिान वडा सदस्य ९८४५१५६९८९ 
१३ प्रलिला सापकोटा नवपारीजात ९८५५०६०७९० 
१४ राि प्रसाद पोख्रले एसवपएि टोल ९८४५२१९८६१ 
१५ साववत्री कुिी वडा सदस्य ९८०४२२८००९ 
१६ डोल राज  पौड्याल वडा सदस्य ९८४६९००००० 
१७ यदनुाथ सापकोटा वडा सदस्य ९८४५०२३००९ 
१८ कृष्ट्ण प्रसाद खनाल सदस्य ९८४५४६९२४७ 
१९ देवीराि जघलिरे  ९८४५०५४३७२ 
२० राजेन्ि पौडेल टोल ववकास सदस्य सजचव ९८५५०९२००७ 
२१ दगुाय लािा पररयेजना संयोजक ९८०१३१७४६५ 
२२ सजुजत चौिरी सािाजजक पररचालक ९८०१५६४९८२ 
२३ रजजता बढुाथोवक सािाजजक पररचालक ९८०१५६४९८१ 
२४ तारा दत्त पन्त कृवष प्राववलिक साहयक ९८०१५६४९८० 
२५ नगेन्ि प्रकाश रेग्िी परािशयदाता ९८४१०४६३५७ 
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अनसूुची ७ : वडा ववपद तथा जलवायू उत्थानशील कायययोजना अनिुोदन बैठक िाइनटु 
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