
 

 

 

Nepal Climate Change Support Program Phase II 

Ministry of Forest and Environment 

 

बाढी तथा पहिरो जोहिम 

हित्रावली  

 

   

g]kfn ;/sf/ 
jg tyf jftfj/0f dGqfno 
g]kfn hnjfo' kl/jt{g ;xof]u sfo{qmd  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाढी तथा पहिरो जोहिम हित्रावली  
नारायण नगरपाहलका, दलैेि हजल्ला, कणााली प्रदशे 

  



iii | P a g e  

 

दस्तावेज : बाढी तथा पहिरो जोहिम हित्रावली, नारायण नगरपाहलका, दलैेि हजल्ला, कणााली प्रदेश 

प्रकाशक : वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय, नपेाल सरकार 

सवााहिकार : © वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय, नेपाल सरकार 

सियोग : UKaid through the British Embassy Kathmandu   

प्राहवहिक सियोग : Mott MacDonald  

उद्धरण : वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय. २०२२. बाढी तथा पहिरो जोहिम हित्रावली, नारायण नगरपाहलका, दैलेि हजल्ला, कणााली प्रदशे, नेपाल. पृष्ठ ५५.  

यो प्रकाशन सामग्री पूणा वा आंहशक रूपमा नाफामुलक प्रयोजनका हनहतत प्रहतहलहप अहिकारकतााको पवूा हलहित अनुमहत हबना प्रयोग गना सककने छैन । तर शैहिक अथवा गैरनाफामुलक 

प्रयोजनका लाहग स्रोत उद्धरण गरी प्रहतहलहप अहिकारकतााको पूवा हलहित अनुमहत हबना प्रयोग गना सककन ेछ । 

ISBN:   



iv | P a g e  

 

भहूमका 
नेपाल जलवायु परिवर्तन संवेदनशिलर्ाको दृष्टिले ववश्वका अतर् उच्च जोखिम िाटरहरु मध्ये पदतछ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव ि असिहरु मानव स्वास््य, िानेपानी, जलस्रोर्, कृवि, वन, 
भौतर्क पूवातधाि, ववकास तनमातण ि जनजीववकामा प्रत्यक्ष महसुस गरिएको छ । जलवायुजन्य जोखिमहरु ववश्वमा वढ्दो क्रममा िहेका छन ्। नेपालमा पतन बदशलिँदो जलवायुसंगै अतर्जन्य 
मौसमी घिनाहरुको प्रवतृर्, आववृि ि मात्रामा वदृ्धध भईिहेको र््य ववशभन्न वैज्ञातनक अध्ययनहरुले देिाएका छन ्। वढ्दो र्ापक्रम, िडेिी, मुसलधािे विात, अतर्वषृ्टि र्था अनावषृ्टिका 
कािण हहमाली र्था पहाडी क्षेत्रको जनजीवन झन—झन प्रभाववर् भईिहेको छ । हहमगलन ि हहमर्ाल ववटफोिनको सम्भाववर् परिणामस्वरुप अत्याधधक वाढी पहहिोको समस्या देिा पनतसक्छ 
जसका कािण र्ल्लो र्िीय क्षेत्रमा आवश्यक सावधानी अपनाउनु वान्छनीय देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन ववश्वव्यापी औद्यौधगककिण र्था िहिीकिणका कािण समेर् श्रषृ्जर् समस्या 
भएकोले अन्र्िातष्टरय सम्झौर्ा र्था सहमतर् अनुसाि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकिणमा योगदान पुर् याउनु हामी सबैको दातयत्व हो । हरिर्गहृ गयािँस उत्सजतनमा नेपालको नगण्य भूशमका िहेको 
र्ि जलवायुजन्य जोखिम उच्च भएकोले हाम्रो पहहलो प्राथशमकर्ा समुदायको अनुकूलन ि उत्थानिील क्षमर्ा अशभवदृ्धध गनुत हो । अनुकूलन ि उत्थानिीलर्ासिँगै जलवायु मैत्री क्रक्रयाकलापहरुलाई 

प्रबद्तधन गनुतपने आवश्यकर्ा देखिन्छ । जलवायुजन्य प्रकोप जोखिम न्यूनीकिण ि व्यवस्थापनका लाधग सवतप्रथम उपलब्ध सूचना, र््याङ्क ि प्रमाणहरुको अध्ययन आवश्यक पदतछ; जसको 
वैज्ञातनक ववश्लेिणका आधािमा जोखिम पहहचान र्था नक्साङ्कन गिी जोखिम न्यूनीकिणका उपायहरु पहहचान गनुतपने हुन्छ । 

यसै सन्दभतमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम दोस्रो चिण अन्र्गतर् नािायण नगिपाशलका, दैलेि ष्जल्लाको लाधग बाढी पहहिो प्रकोप जोखिम नक्साङ्कन र्याि गरिएको छ । 
बस्र्ीस्र्िमा र्याि पारिएको यो नक्साङ्कनले नगिपाशलकाको जलवायुजन्य ववपद् जोखिम न्यूनीकिणमा ठूलो योगदान पुर् याउनेमा म ववश्वस्र् छु । यस नक्साङ्कन पुष्स्र्काले जलवायु 
परिवर्तन अनुकूलन र्था उत्थानिील योजनाहरु र्जुतमा, प्राथशमकिण ि छनौि गनत र्था कायतक्रम कायातन्वयनमा सहयोग गनुतका साथै यसले जोखिम न्यूनीकिण र्था व्यबस्थापनमा समेर् 
उल्लेख्य िेवा पुयातउने आिा शलएको छु । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र्था उत्थानिीलका कायतक्रमहरु र्जुतमा र्था कायातन्वयन गनत यो दस्र्ावेज ज्यादै उपयोगी शसद्ध हुने छ । 

अन्त्यमा यो नक्साङ्कन र्याि गनत प्राववधधक सहयोग गने नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम (दोस्रो) प्राववधधक सेवा प्रदायक मोि म्याकडोनाल्ड शल. लाई धन्यवाद  ब्यक्र् गनत 
चाहन्छु ।  

 

धन्यबाद 

 

डा. िाधा वागले 

िाष्टरय कायतक्रम तनदेिक, नेपाल जलवायु सहयोग कायतक्रम २ 

प्रमुि, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महािािा 

वन र्था वार्ाविण मन्त्रालय 
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पषृ्ठभहूम  
 

नािायण नगिपाशलकाको लाधग पाशलका, वडा र्था बस्र्ी स्र्िीय जलवायु प्रकोप नक्साङ्कन र्याि गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकिण र्था अनुकूलनका लाधग र्याि 
गरिएको यस नक्साङ्कनलाई एक महत्वपूणत दस्र्ावेजको रुपमा शलइएको छ । प्रस्र्ुर् नक्साङ्कन दैलेि ष्जल्लाको नािायण नगिपाशलकाका नीतर्तनमातर्ा, योजनाकाि, प्राववधधक िोली लगायर् 
सम्पूणत समुदायहरुका लाधग उपयोगी हुनेछ । नगिपाशलका र्था वडास्र्रिय प्रकोप नक्साङ्कन जलवायु र्था ववपद् जोखिम न्यूनीकिण सम्बन्धी नीतर् तनमातण ि योजना र्जुतमा गनत सहयोगी 
हुने देखिन्छ भने बस्र्ीस्र्िीय नक्साङ्कन योजना प्राथशमकिण ि छनौि गनत र्था कायातन्वयनका लाधग समेर् उपयोगी हुनेछ ।  

जलवायु प्रकोप नक्साङ्कन ववशभन्न वैज्ञातनक र्था सामुदातयक र््याङ्क सङ्कलन र्था ववश्लेिण गिेि र्याि गरिएको छ । यो नक्साङ्कन र्याि गदात यसका लाधग आवश्यक ववशभन्न 
र््याङ्कहरु उपलब्ध गिाउने नािायण नगिपाशलका प्रतर् हाहदतक कृर्ज्ञर्ा अपतण गनत चाहन्छु । 

वन सम्बन्धी र््याङ्क उपलब्ध गिाउने वन अनुसन्धान र्था प्रशिक्षण केन्र,  िोपोग्राक्रफकल नक्सा उपलब्ध गिाउने नापी ववभाग ि मौसम र्था हावापानी ि नदी जलमापन सम्बन्धी 
र््याङ्क उपलब्ध गिाने जल र्था मौसम ववज्ञान ववभाग प्रतर् कृर्ज्ञर्ा ज्ञापन गनत चाहन्छु । त्यस्र्ै, िानी र्था भूगभत ववभागबाि भूगभत सम्बन्धी र््याङ्क प्राप्र् भयो । यसैगिी 
इशसमोडबाि भूउपयोग सम्बन्धी र््याङ्क सङ्कलन भयो । ष्जआइएस सम्बन्धी र््याङ्क FAO, ALOS DEM ि Open Source Map बाि प्राप्र् हुन आयो । र्सथत यी सबै सघं संस्थाहरु प्रतर् 
नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कायतक्रम २ को र्फत बाि हाहदतक आभाि ब्यक्र् गनत चाहन्छु ।  

यो नक्साङ्कन र्याि गनत यस संस्थाका पिामितदार्ा श्री कुमुद लेिक ि शसतनयि जल र्था जलवायु ववज्ञ डा. गोववन्द आचायतलाई पतन धन्यबाद हदन चाहन्छु ।  

प्रस्र्ुर् नक्साङ्कन ष्जआइएसमा र्याि गरिएको हुनाले समय सापेक्ष परिमाजतन र्था परिस्कृर् गनत नािायण नगिपाशलका समक्ष हुनेछ । जलवायु प्रकोप नक्साङ्कनको उधचर् र्था आवश्यक 
प्रयोगबाि यस नगिपाशलकामा जलवायु परिवर्तनका असिहरु न्यूनीकिण र्था अनुकूलनमा सहयोगी हुनेछन ्भन्ने मैले ववश्वास शलएको छु ।  

 

धन्यवाद 

डा. योहान वेष्न्िन्क 

हिम शलडि 

नेपाल जलवायु सहयोग कायतक्रम २ 

मोि म्याकडोनाल्ड शलशमिेड  
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जलवाय ुपररवातन: पररिय 
जलवाय ुपररवतानले नपेाल सहित अन्त्य गररब तथा हवकासोन्त्मुि देशिरुलाई तुलनात्मक रुपमा 

बढी असरिरु पारररिेको छ । नेपालको िररत गिृ गयााँस उत्सजान दर अन्त्य देशिरुको तलुनामा 

नगन्त्य (०.०२७%) (IPCC, 2019) भएता पहन यसका नकारात्मक असरिरुबाट नपेाल अत्यन्त्त 

संवेदनशील रिकेो देहिएको छ, साथै भहवष्यमा िरैे प्रभाहवत हुने लिणिरु समेत देिा 

पररसकेका छन् । जल तथा मौसम हवज्ञान हवभागको एक अध्ययन अनुसार नेपालको औसत 

तापक्रम प्रहतवषा ०.०६ हिग्री सेहल्सयसका दरले वृहद्ध भइरिकेो छ । 

नेपालमा जलवायु पररवतानको प्रभाव 

भहवष्यमा जलवायु पररवतानको असर कहत र कस्तो हुन ेभन्ने हवषय मानवीय कक्रयाकलापमा 

वढी हनभार हुन े देहिन्त्छ । जस्त ै िररतगिृ गयााँसको उत्सजान दरमा कमी ल्याउन हवकहसत 

देशिरुल े िले्न े भूहमका, गरै नहवकरणीय उजााको सट्टा नहवकरणीय उजााको उहित प्रयोग 

लगायतका हवहभन्न कारणले भहवष्यको जलवायु पररवतानको मात्रा हनभार हुनेछ । 

वैज्ञाहनकिरुले हवगतका जलवायकुा अवयविरु र भहवष्यको पररदषृ्यको आिारमा हवहभन्न 

कत्युटर मोिलिरु प्रयोग गरेर भहवष्यमा हुने जलवाय ुपररवतानको मात्रा र प्रवृहतको प्रिेपण 

गरेका छन् । िररतगृि गयााँसको बतामान उत्सजान दर नै कायम रिेमा पहन सन ्२१०० हभत्र 

पृथ्वीको औसत तापक्रममा १ हिग्री सेहल्सयसदेहि ६.३ हिग्री सेहल्सयससतम वृहद्ध हुन ेअनुमान 

गररएको छ भने समुद्र सतिमा ०.१८ देहि ०.५९ हमटरसतम वृहद्ध हुन सके्नछ । त्यसैगरी, 

नेपालको औसत तापक्रम सन ् २०६० सतममा १.७ हिग्री सेहल्सयसदेहि ४.१ हिग्री 

सेहल्सयससतम वृहद्ध हुने अनुमान गररएको छ । (IPCC, 2019).  

जलवाय ुपररवतानका कारण जलवायुजन्त्य प्रकोपको आवृहत, मात्रा तथा असरमा वृहद्ध भईरिेको 

छ । उच्च हिमाली भेगमा हिमगलन र हिमताल हवष्फोटन्, हिम पहिरो आकद मुख्य प्राकृहतक 

प्रकोपिरू बढ्दै गएका छन् । मध्य पिािी िेत्रमा पहिरो, बाढी, भूिय र असामान्त्य ििेरी 

जस्ता प्रकोपिरु बढ्दै छन् । यसैगरी िेत, बस्ती िुबान, नदीको िार बदहलएर हुन ेबाढी, तटीय 

िेत्रमा कटान र ििेरीले तराईलाई आक्रान्त्त बनाएको छ । 

हिमाली िेत्रको तापक्रम वृहद्ध दर हवश्वको सरदर भन्त्दा उच्च रिकेो छ । यो तापक्रम वहृद्धको 

प्रभाव हिमनदीमा परेको हवहभन्न अध्ययन तथा अनुसन्त्िानल ेप्रष्ट पाररसकेको छ । इाहसमोिले 

गरेको एक  अध्ययन अनुसार नेपालमा कररब ३,२५२ हिमनदी र २,३२३ हिमतालिरु 

रिकेोमा िेरै जसो हिमनदीिरुको आकारमा पररवतान आइसकेका छन ् । हवहभन्न अध्ययन 

अनुसार नेपालका हिमतालिरु द्रतू गहतमा पहगलाँद ैगइरिेका छन ् । यसै कारण हिमतालको 

बााँिल ेपानी थगे्न नसकी हिमताल हवष्फोटन हुन ेर तल्लो तटीय िेत्रमा ठूलो बाढीको सतभावना 

रिन्त्छ । हिमाली भगेमा तीव्र गहतको हिमगलनका कारण स्थाई हिमिेत्रको अभाव भई ठूला 

नदीिरु पहन वषे नदीमा रूपान्त्तररत हुन े सतभावना हुन्त्छ । यसल े गदाा जल र स्थलको 

पाररहस्थहतकीय प्रणालीमा असर पगु्नुका साथसाथै िानेपानी तथा ससंिाईका लाहग पानीको 

अभाव हुन सके्नछ । यसरी नदीमा पानीको बिाव कम भई जलहवद्युत उत्पादनमा समेत ह्रास 

आउन ेदेहिन्त्छ ।  

िाम्रो कृहष प्रणाली आकाशे पानीमा भर पने भएकोले वषााको उतारिढावको कारण कृहष 

उत्पादनमा िरैे ह्रास आउन सके्न देहिन्त्छ । त्यसैगरी जलवायु र वषााको प्राकृहतक िक्रमा 

पररवतान हुाँदा िलनिल्तीको बालीपात्रोमा पररवतान भई बालीिक्रको सन्त्तुलनमा असर परेको 

देहिन्त्छ । भूिय र बाढी पहिरोका कारण माटोको उवाराशहि घट्न गई कृहष उत्पादनमा समेत 

ह्रास आईरिेको पाईन्त्छ । जलवाय ु पररवतानले जैहवक हवहवितामा समेत नकरात्मक असर 

पारररिेको पाइन्त्छ । जलवायु पररवतानको कारण वातावरणमा आएको पररवतान अनुसार 

अनुकूलन हुन नसक्दा िेरै रुिहबरुवा तथा जीवजन्त्तु लोप भएको पाईन्त्छ । साथै बढ्दो वन 

अहतक्रमण,  वन ििलेो र नयााँ रोगको प्रकोपल ेथप वन हवनाश भएपहछ यसको प्रत्यि असर 

वन्त्यजन्त्तु तथा अन्त्य जैहवक हवहवितामा पने देहिन्त्छ । 
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नारायण नगरपाहलकााः पररिय 

  

नारायण नगरपाहलका को बजार िते्र (हित्र साभाराः नारायण नगरपाहलकाको Website) 

  

दैलेि हजल्ला कणााली प्रदेशको एक सुन्त्दर र ऐहतिाहसक पिािी हजल्ला िो । 

यो हजल्लामा ३ नगरपाहलका र ८ गाउाँपाहलका सहित जतमा ११ स्थानीय 

तििरू रिकेा छन् । नारायण नगरपाहलकालाई िाल ११ वटा विामा 

हवभाजन गररएको छ । यो नगरपाहलका साहबकका १ नगरपाहलका (नारायण 

नगरपाहलका) र अन्त्य ३ वटा गाहवसिरु (भवानी, हवन्त्ध्यवाहसनी र िररगरैा 

८ र ९) हमलरे बनेको छ । यो नगरपाहलकामा हजल्लाको प्रशासहनक केन्त्द्र र 

सदरमुकाम रिकेो छ ।  समुद्र सतिबाट कररव ६५७ हमटर देहि २,६१६ हमटर 

सतमको उिाइमा रिकेो यस नगरपाहलकाको पूवामा नौमुले र भगवतीमाई 

गाउाँपाहलका, पहिममा दलु्लु नगरपाहलका, मिाव ु र भैरबी गाउाँपाहलका, 

उत्तरमा नौमुले र मिाव ुगाउाँपाहलका र र दहिणमा िंुगशे्वर र भगवतीमाई 

गाउाँपाहलका रिकेो छ । यस नगरपाहलकाको िेत्रफल ११०.६३ वगा 

ककलोहमटर रिकेो छ । 

हब. स. २०७५ को नगरपाहलकाको पाश्वहित्र अनुसार यिााँको कुल जनसंख्या 

२९,५४४ रिकेो छ जसमध्ये महिला १४,१९४  र परुुषको १५,३५० रिेका 

छन् । यस नगरपाहलकामा जतमा ५,१९८ घरिरुी छन ्। 
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पहिरोाः अवस्था तथा जोहिम  
हभरालो जहमनको भाग गरुूत्वाकषाण र अन्त्य बाह्य कारक तत्वबाट (बषाा, भकूतप आकद) तल 

िसे्न वा हि्लने प्रकक्रयालाई पहिरो भहनन्त्छ । अत्याहिक बषााको समयमा बषााको कारण 

जहमनको शहि ियीकरण हुन्त्छ र पहिरो जाने सतभावना रिन्त्छ (हित्र –१) । 

 

lrq 1: पहिरोको हित्रण 

 

पहिरो जानुका कारणिरू िरैे हुन्त्छन ् । मानव हसर्जात र प्राकृहतक कारण नै मुख्य हुन्  । 

अन्त्िािुन्त्ि वन फाँ िानी, भौगर्भाक अध्ययन हबना पिािमा सिक तथा अन्त्य संरिना हनमााण 

जस्ता पूवाािारका कायािरु मानव हसर्जात कारणिरू हुन् भने अहतवृहष्ट, भूकतप आद जस्ता 

प्राकृहतक कारणिरू हुन् । नपेालमा पहिरोको आकार र पहिरो जानुको कारणिरू फरक-फरक 

हुन सक्छ । यस नारायण नगरपाहलकामा Debris Flow, Rock Fall, Creeping, Gully 

Erosion, नकद कटानका  कारण उत्पन्न पहिरो, सिक हनमााण कारण उत्पन्न पहिरो र 

Complex Landslide जस्ता पहिरोिरू पाइएका छन ्। 

 

नारायण नगरपाहलकामा िालसाल ैगएको पहिरो  

 

  



बाढी तथा पहिरो जोहिम हित्रावली | नारायण नगरपाहलका 

 6 

 

पहिरोको अवस्था  

गत २० वषामा नारायण नगरपाहलकामा कूल १५ वटा पहिरो गएको पाइान्त्छन् । यी पहिरोिरू 

०.१६ वगा ककलोहमटर िेत्रफलमा फैहलएका छन् । नारायण नगरपाहलकाका ११ विािरू मध्य े

विा न.ं ५ मा सबैभन्त्दा िेरै र विा नं. २, ६, ७, ९ र ११ मा सबैभन्त्दा कम र विा नं. १, ३ र 

८ मा पहिरो नगएको देहिन्त्छ । प्रस्तुत हित्रमा नारायण नगरपाहलकाको विागत पहिरोको 

हववरण कदइएको छ । 

 

 

 

 

 

lrq 2: नारायण नगरपाहलकाको हवगत २० वषाको विागत पहिरोको अवस्था 
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पहिरो जोहिम  

पहिरो जोहिम भन्नाल े कुन ै एक हनहित स्थानमा पहिरोको घटना र सो ल े गन े िहतको 

सतभावना िो । पहिरो जोहिम सामान्त्यतया नक्सामा देिाइन्त्छ ।  जोहिममा रिकेा तत्विरू 

पहिरो प्रकोप नक्साङ्कन माफा त हिहत्रत गररन्त्छ । नारायण नगरपाहलकाको पहिरो जोहिममा 

रिकेा िेत्रिरु हनम्न अनुसार हबभाजन गररएको छ । 

 

lrq 3: नारायण नगरपाहलकामा रिेको पहिरोको जोहिम अवस्था 

 

 

 

 

 

tflnsf 1: नारायण नगरपाहलकाको पहिरो जोहिम सतबन्त्िी तथ्याङ्क 

पहिरो जोहिम प्रहतशत िेत्रफल (वगा कक.हम.) 

न्त्युन जोहिम ४१.२४ ४५.५५ 

मध्यम जोहिम ४२.९१ ४७.३९ 

उच्च जोहिम १५.८५ १७.५ 

नारायण नगरपाहलका पिािी भूभागमा अवहस्थत भएको हुनाल ेतथा यिााँको भूगभा कमजोर 

भएको कारण पहिरोको उच्च जोहिममा रिकेो छ । यस नगरपाहलकाको कूल िेत्रफलको 

४१.२४% कम जोहिम, ४२.९२% मध्यम जोहिम र १५.८५% उच्च जोहिम िेत्रमा पदाछन ्

।  
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जोहिममा रिकेा तत्विरु 

नारायण नगरपाहलकामा पहिरोका कारण हवहभन्न तत्विरु जोहिममा छन् । हवशषे गरी 

यिााँका स्थानीय समुदाय, भौहतक पवुाािार, आर्थाक गहतहवहििरू, सावाजहनक सेवा, आकद 

जोहिममा देहिएका छन ् । पहिरो जोहिममा रिकेा भूहम, जनसंख्या र पवूाािारिरुको 

हनम्नानुसार वणान गररएको छ । 

भू-उपयोग 
भु-उपयोग पहिरो जोहिम िेत्रफल (वगा कक.हम.) 

वन िेत्र न्त्यून जोहिम 18=84 

मध्यम जोहिम 21=69 

उच्च जोहिम 6=33  

िेतबारी न्त्यून जोहिम 23=36 

मध्यम जोहिम 18=90 

उच्च जोहिम 3=42 

झािी िेत्र न्त्यून जोहिम 0=63 

मध्यम जोहिम 2=38 

उच्च जोहिम 3=18 

घााँसे मैदान न्त्यून जोहिम 0=99 

मध्यम जोहिम 4=25 

उच्च जोहिम 4=57 

बाझो जहमन न्त्यून जोहिम 0=00 

मध्यम जोहिम 8=14 

उच्च जोहिम 47=45 

ताल तलैया न्त्यून जोहिम 0=00 

मध्यम जोहिम 0=00 

उच्च जोहिम 0=00 

बगर िेत्र न्त्यून जोहिम 1=31 

मध्यम जोहिम 0=13 

उच्च जोहिम 0=01 

नदी न्त्यून जोहिम 0=39 

मध्यम जोहिम 0=01 

 
उच्च जोहिम 0=00 

बगैिा न्त्यून जोहिम 0=02 

मध्यम जोहिम 0=02 

उच्च जोहिम 0=00 

जनसंख्या र भवनिरू 

 

सिक 

पहिरो जोहिम सिक लतबाइ (कक.हम.) प्रहतशत 

न्त्यून जोहिम 161=9 35=7 

मध्यम जोहिम 194=4 42=8 

उच्च जोहिम 97=7 21=5 
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बाढीको जोहिम  
कुनैपहन नदी वा िोलाको जलस्तर सामान्त्य भन्त्दा बढी हुाँदाको अवस्थालाई बाढीको रूपमा 

हलइन्त्छ । नारायण नगरपाहलकाको लाहग बाढी प्रकोप नक्साङ्कन तयार गररएको छ । यस 

नगरपाहलकाको नदी तथा िोला िेत्र वरपर ७.७ % कम जोहिम, ८.९ % मध्यम जोहिम र 

८३.३ % उच्च जोहिममा रिकेा छन ्। 

tflnsf 2: नारायण नगरपाहलकाको बाढी जोहिम सतबन्त्िी तथ्याङ्क 

बाढी जोहिम प्रहतशत िेत्रफल (वगा हम.) 

न्त्यनू जोहिम 7=7 96,093=8 

मध्यम जोहिम 8=9 1,10,781=3 

उच्च जोहिम 83=3 10,33,750=0 

लोिोरे िोला, छामगाि तथा यसका सिायक िोला वरपर र यसको जलािार िेत्र मा रिेका 

ििरे िोलािरुमा बाढीको ठूलो समस्या छ । नदी वरपर ठूलो भू-भागमा जस्त ैविा न.ं ३, ४, 

५, ७, ८, र ११ मा बाढी मुख्य समस्याका रुपमा रिकेो छ । नारायण नगरपाहलकामा बाढीले 

गरेको िहत यस प्रकार रिकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

lrq 4: नारायण नगरपाहलकामा अवहस्थत लोिोरे िोलामा िालसाल ैगएको बाढी  
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