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राष्ट्रि य ष्वपद् जोखखम न्यूनीकरण तथा व्यवसथापन प्ाष्िकरण

प्राधिकरणको १२ आैं करार्यकरारी सधिति बैठकिरा अधरक्ष एवं गृह िन्त्ी बरालकृषण खराण, 
संघीर िराधिलरा िथरा सरािरान्र प्शरासन िन्त्ी रराजेन्द्रप्सराद श्ेष्ठ र शहरी तवकरास िन्त्ी ररािकुिरारी झराकँ्री।

मुख्य चार गतिवितिहरु

 ▪ सबै नगरपालिका तथा 
गाउँपालिकासँग भएका 
दमकिहरुको जानकारी 
अद्ावलिक गररंदै छ । 
रालट्रि य आवास तथा बस्ी 
उत्ानशीि समन्वय मञ्च 
(NHSRP) को प्रलवलिक 
सहयोगमा दमकि हेनने 
प्रमुख व्यक्ति, डरि ाइभरको 
नाम, दमकिको प्रालवलिक 
अवसथा र त्यसको 
भौगोलिक सथान समेतको 
तथांक संकिन हुनेछ।

 ▪ वन डढेिो व्यवसथापन 
रणनीलत २०६७ िाई 
पररमाज्जन गरी उति 
रणनीलतको काया्जन्वयन 
काय्जयोजना बनाउने 
काय्जक्रम छ । त्यसै्, 
तापे्जुङ, सप्तरी र बाँकेमा 
नमूनाका रुपमा आगिागी 
(घर, बस्ी) को अध्ययन 
गरी आगिागी उत्ानशीि 
नमूना बस्ी बनाउने योजना 
छ । 

 ▪ वायु प्रदुषणजन्य लवपद् 
सम्बन्ी रालट्रि य काय्जयोजना 
तजु्जमा गनने काय्ज सुरु भएको 
छ । 

 ▪ लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण 
तथा व्यवसथापन सम्बन्ी 
सूचनािाई व्यवक्सथत गन्ज,  
योजनाबद्ध संचार गन्ज र 
लवपद् नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन सम्बन्ी संचार 
तथा लशक्ाका सामग्ीहरुको 
मानकीकरण गन्ज 
प्रालिकरणिे लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
संचार रणनीलत तयार 
गरररहेको छ ।

विपद् व्यिस्थापनमथा स्वयंसेिक परिचथालन गन्न बथाटो खुल्ो

काठमाडौ,ं २०७८ माघ १४ 

लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण र प्रलतकाय्जमा 
संसथागत रुपमै स्वयंसेवक पररचािन गनने 
बाटो खुिेको छ । लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन काय्जकारी 
सलमलतको १२  औ ंबैठकिे ‘लवपद् 
व्यवसथापन स्वयंसेवक बु्रो गठन तथा 
पररचािन काय्जलवलि - २०७८’ पाररत 
गरेसँगै स्वयंसेवक पररचािन गनने बाटो 
खुिेको हो ।

प्रकोपजन्य लवपद्को जोक्खम नू्यनीकरण 
र व्यवसथापनका िालग स्वयंसेवकहरुको 
संसथागत लवकास एवं पररचािन गरी 
लवपद्  व्यवसथापनको प्रभावकाररता 
अलभबृक्द्ध गनु्ज बु्रो गठनको मुख्य 
उदे्श्य रहेको काय्जलवलिमा उले्ख छ । 
काय्जलवलििे वडा स्रसम्मको बु्रो 
संरचनाको पररकल्पना गरेको छ ।

बैठकमा िारणा राखदै गृह मन्ती 
बािकृष्ण खाणिे जिवायु पररवत्जनका 
कारण पलछल्ो समय नयाँ नयाँ 
लकलसमका लवपद् थलपदै गएकािे 
तत्ािीन र दीघ्जकािीन काय्जक्रमहरु 
बनाएर मात्र यस्ा चुनौतीको सामना गन्ज 
सलकने बताउनुभयो। 

संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्ती माननीय राजेन्द्रप्रसाद शे्ष्ठिे (बराँकी पृषठ २ िरा...)

लवपद्पलछको उद्धार र राहतभन्ा लवपद् 
आए पलन क्लत हुनै नलदनेतर्ज  प्राथलमकता 
लदनुपननेमा जोड लदनुभयो । यसका िालग 
पूव्जसूचना प्रणािीिाई प्रभावकारी र 
अत्यािुलनक बनाउनुपनने उहाँको सुझाव 
लथयो ।

शहरी लवकास मन्ती रामकुमारी झाँक्रीिे 
लवपद्पलछको पुनलन्जमा्जणमा एकीकृत 
बस्ी लबकासमा जोड लदनुपनने 

बताउनुभयो । प्रालिकरणिे उठाएका 
एजेण्ािाई राज्यका सबै लनकायिे 
गम्ीर भएर काया्जन्वयन गनु्जपननेमा पलन 
उहाँिे जोड लदनुभयो ।

मुख्यसलचव शंकरदास बैरागीिे 
लवपद्जन्य घटनाबाट हुनसके् जोक्खम 
नू्यनीकरणका िालग राज्यका लनकाय, 
लवलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ 
संसथाको भूलमका महत्वपूण्ज हुने 
बताउनुभयो । रालट्रि य योजना आयोगका 

सलचव केविप्रसाद भण्ारीिे लवपद्िे 
मानवीयसँगै कृलष उत्ादनमा जोक्खम 
गराउने हँुदा सबै सूचकाङ्किाई मध्यनजर 
गरी योजना लनमा्जण गनु्जपनने आवश्यकता 
औल्ाउनुभयो । तत्ािीन रालट्रि य 
पुनलन्जमा्जण प्रालिकरणका प्रमुख 
काय्जकारी अलिकृत सुशीि ज्ञवािीिे चैत्र 
२६ गतेसम्म पुनलन्जमा्जणको म्ाद रहेकािे 
लछटो काय्जलवलिको टुङ्ो िगाएर बाँकी 
काम अलघ बढाउन आग्ह गनु्जभयो ।

बैठकका एजेण्ा प्रसु्त गददै  
प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख अलनि 
पोखरेििे प्रालिकरणिे लवपदको जोक्खम 
नू्यनीकरणका िालग आवश्यक नीलत 
लनमा्जणदेक्ख उद्धार र राहतका िालग 
लवपद्का के्त्रमा काम गनने सबैसँगको 
सहकाय्जमा काम गरररहेको जानकारी 
गराउनुभएको लथयो । 

यसअलघ पलन लवपद्का घटना हुनासाथ 
तत्ाि सथानीय व्यक्तिहरु स्वतः सू्त्ज 
उद्धार काय्जमा सहभागी हँुदै आएको भए 
पलन यही कामिाई थप व्यवक्सथत र 
मया्जलदत बनाउने र प्रणािीलभत्र ल्ाउन 
खोलजएको प्रालिकरणका प्रवतिा डा. 
लडजन भट्टराईिे बताउनुभयो । 
वडास्रसम्म यस लकलसमका वू्यरो 
बनेपलछ उद्धार र प्रलतकाय्ज थप 

कार्यविविले िडा 
स्तरसम्म बरयुरो 

संरचनाको 
पररकलपना गरेको 

छ ।
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ष्वपद््बारे चासो राखौ,ँ चनाखो बनौ ँ।

आिथास पुनवन्नमथाण अनुदथान वितिणबथािे अन्तिवरियथा

यस काय्जलवलि अनुसार २०७७ जेठ ३० पलछका मनसुनजन्य लवपद् प्रभालवतहरुिे असथायी आवासका िालग ५० हजार र सथायी आवास 
लनमा्जणका िालग तीन लकस्ामा ३–५ िाखसम्म अनुदान प्राप्त गछ्ज न् ।

२०७८ चैत्र १२ 

विपद् व्यिस्थापनमथा...

प्रभावकारी हुने प्रालिकरणको लवश्ास छ। 
यसैगरर, बैठकिे लवपद् जोक्खम लवत्ीय 
काय्जयोजना-२०७८, मनसुनजन्य लवपद् 
तथा अगिागी प्रभालवत लनजी आवास 
पुनलन्जमा्जण तथा पुनसथा्जपना अनुदान 
काय्जलवलि संशोिन - २०७८ र काय्जकारी 
सलमलतमा पेश गररने प्रस्ावको ढाँचा 
स्वीकृत गनु्जका साथै रालट्रि य लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
प्रालिकरणको प्रथम वालष्जक प्रलतवेदन 
पलन पाररत गरेको छ । 

बैठकिे रालट्रि य पुनलन्जमा्जण प्रालिकरणिे 
तयार गरी काया्जन्वयन गरेका सातवटा 
काय्जलवलिहरुिाई पलन स्वीकार गरेको 
छ । ती काय्जलवलिमा जोक्खमयुति बस्ी 
सथानान्तरण तथा पुनसथा्जपना सम्बन्ी 
काय्जलवलि-२०७३, सम्पदा बस्ीका एकि 
वा बहुस्वालमत्वका लनजी आवास 
पुनलन्जमा्जण काय्जलवलि-२०७६, एकीकृत 
बस्ी लवकास सम्बन्ी काय्जलवलि-२०७५, 
भूकम्प पीलडतिाई बसोबास योग्य जग्ा 
खररद सम्बन्ी मापदण्-२०७४, 
प्रालवलिक खलटनुपूव्ज बनेका घरहरुिाई 
लनजी आवास पुनलन्जमा्जण अनुदान रकम 
उपिब्ध गराउने सम्बन्ी 
काय्जलवलि-२०७६, लनजी आवास 
पुनलन्जमा्जण प्रालवलिक लनरीक्ण (प्रथम 
संशोिन) काय्जलवलि-२०७५ र भूकम्पबाट 
प्रभालवत गुम्बा लबहार सू्पाहरुको 
संरक्ण, लजणणोद्धार तथा पुनलन्जमा्जण 
सम्बन्ी काय्जलवलि-२०७५ छन् ।

मनसुनजन्य लवपद््बाट प्रभालवत 
िाभग्ाहीहरुको लनजी आवास पुनलन्जमा्जण, 
पुनसथा्जपना र प्रबिीकरण सम्बन्मा 
लसनु्पालचोकमा भएका प्रगलत तथा 
चुनौतीहरु बारे अन्तरलक्रया भएको छ । 
रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन प्रालिकरणको आयोजनामा 
भएको छिरिमा िाभग्ाही पलहचान एवं 
अनुदान लवतरण प्रणािीिाई प्रभावकारी 
बनाउने बारे छिरि भएको हो ।

लसनु्पालचोकका मनसुनजन्य लवपद््बाट 
अलत प्रभालवत चारवटा पालिकाहरुका 
प्रमुख तथा उपप्रमुख सलहतका 
जनप्रलतलनलिहरु, लसनु्पालचोकका प्रमुख 
लजल्ा अलिकारी, लवपद् रोकि पस्जन, 
िाभग्ाही लनक्यणोि तथा अनुदान लवतरण 
प्रणािीमा सहयोग गरररहेका सामुदालयक 
आत्मलनभ्जर सेवा केन्द्र द्ारा काया्जन्वयन 
गररएको “प्रलतबद्ध” पररयोजनाका 
अलिकारीहरु सलहतको छिरिमा 
िाभग्ाही लकटान गरी अनुदान 
लवतरणिाई तीव्रता लदने समझदारी 
भएको छ ।   

प्रालिकरणका प्रमुख काय्जकारी अलनि 
पोखरेििे लवपद््बाट प्रभालवत 
िाभग्ाहीहरुिाई लदइने अनुदानमा तीनै 
तहका सरकारको िागत सहभालगता 
संघीयताको मम्ज अनुसार गररएको 
बताउनुभयो । पोखरेििे दीघ्जकािीन 
समािानका िालग लनजी आवास 
िगायतका संरचनाको लबमा गनने र 
आवश्यक परेमा लबमामा िागत 
सहभालगता गनु्ज पनने िारणा राखनभयो ।

पाँचपोखरी थाङपाि गाउँपालिकाका 
अध्यक् टासी िामािे लवपद् व्यवसथापनमा 
प्रदेश सरकारको भूलमका प्रट् हुनुपनने 
सुझाव लददै केही मलहनापलछ आउने 
बखा्जिे पुनः  लवतण्ा मच्ाउन सके् 
भएकोिे पूव्जतयारीमा ध्यान लदन आग्ह 
गनु्जभयो । 

लसनु्पालचोकका प्रमुख लजल्ा अलिकारी 
बेदलनलि खनाििे अनुदान लवतरण 
प्रणािीमा बाटो पलहल्ाइएको र अब 
गन्तव्यमा पुलगने लनलचित भएको बताउँदै 
संरक्ण गनु्जपनने बस्ीहरुमा कसिे िगानी 
गनने भने्न अन्योि लछटो अन्त्य गनु्जपनने 
बताउनु भयो । 

बाह्रलबसे नगरपालिकाका उपप्रमुख 
सुशीिा पालरिनिे अनुदान लवतरणका 
िालग तयार गररएको लवद्ुतीय प्रणािीमा 
तथांकहरु प्रलवट् गन्ज केही समस्ा 
भएकोमा ध्यानाकष्जण गराउँदै 
काय्जलवलिहरु संशोिन गदा्ज सथानीय 
सरकारसँग छिरि गन्ज माग गनु्जभयो ।

भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक् 
दाबुटी शेपा्जिे पुनवा्जस गररने नयाँ ठाउँ 
सुरलक्त भए/नभएको लनक्यणोि गनने 
लनकाय र प्रलक्रयाबारे प्रट् हुनुपनने िारणा 
राखनभयो ।

सामुदालयक आत्मलनभ्जर सेवा केन्द्रका 
जगत देउजािे लसनु्पालचोकिाई लवपद् 
अलत प्रभालवत के्त्र घोषणा भए पलन 
सोही अनुसार केन्द्रबाट पया्जप्त
 सहयोग प्राप्त नभएको िारणा राखदै 
अनुकूिनमा थप काम हुनुपनने 
बताउनुभयो । 

प्रालिकरणका उपसलचव मािव ढकाििे 
गत माघमा संशोिन भएको मनसुनजन्य 
लवपद् प्रभालवत लनजी आवास पुनलन्जमा्जण 
तथा पुनसथा्जपना अनुदान काय्जलवलिका 
संशोलित प्राविानहरुबारे जानकारी 
गराउनु भएको लथयो । संशोलित 
काय्जलवलि अनुसार सम्बक्न्त वडािे 
लवद्ुतीय प्रणािीमा प्रलवट् गरी प्रणािीमा 
देक्खएको लववरणका आिारमा िाभग्ाही 
कायम गन्ज लसराररस गनु्जपनने िगायतका 
प्राविान छन् । 

यस काय्जलवलि अनुसार २०७७ जेठ ३० 
पलछका मनसुनजन्य लवपद् प्रभालवतहरुिे 
असथायी आवासका िालग ५० हजार र 
सथायी आवास लनमा्जणका िालग तीन 
लकस्ामा ३–५ िाखसम्म अनुदान प्राप्त 
गछ्ज न् । त्यसै्, बाढी वा पलहरोिे सालवक 
सथानमा घर बनाउनै नलमलने भई अन्यत्र 
कतै पलन जग्ा नभएका पीलडतिाई घर 
पुनलन्जमा्जण प्रयोजनका िालग घडेरी खररद 
गन्ज बढीमा ३ िाख अनुदान प्राप्त हुनछ । 

मनसुनजन्य र आगिागीजन्य दुवै 
काय्जलवलि बमोलजम कायम भएका 
िाभग्ाहीिे दोहोरो नपनने गरी आरू 
कायम भएको िाभग्ाही वग्जको एउटा 
मात्र अनुदान रकम बैंक खातामार्ज त् 
प्राप्त गछ्ज न् । मम्जत वा प्रविीकरणका 
िाभग्ाहीिे समझौता अनुसार काय्ज सम्पन्न 
गरेको प्रालवलिक जाँच पास प्रलतवेदनको 
आिारमा एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ 
पाउँछन् ।

पुनलन्जमाणका िाभग्ाहीिे लनजी आपास 
पुनलन्जमाणको िालग क्लतको यथाथ्ज 
प्रालवलिक मूल्ांकनका आिारमा 

लहमािी लजल्ामा ५ िाख रुपैयाँ, पहाडी 
लजल्ामा ४ िाख रुपैयाँ र तराईका 
लजल्ामा ३ िाख रुपैयाँ तीन लकस्ामा 
प्राप्त गन्ज सकछन् । यही काय्जलवलि 
अनुसार आवास अनुदान रकममा तीनै 
तहका सरकारको िागत सहभालगताको 
व्यवसथा गररएको छ । जसअनुसार 
सथानीय तहिे १०–२० प्रलतशत, प्रदेश 
सरकारिे ३० प्रलतशत र केन्द्र सरकारिे 
५०–६० प्रलतशत िागत व्यहोननेछन् । 
सथानीय तहमा गाउँपालिकािे १०, 
नगरपालिकािे १५ र उपमहानगर एवं 
महानगरपालिकािे २० प्रलतशत अनुदान 
व्यहोछ्ज न् । 

लसनु्पालचोकमा िाभग्ाही पलहचान, 
लवद्तीय प्रणािीमा तथांक प्रलवट् गन्ज 
तथा जोक्खम के्त्रको भौगलभ्जक अध्ययन 
गन्ज ‘प्रलतबद्ध’ पररयोजनािे सहयोग गददै  
आएको छ । अन्तरलक्रयामा प्रालिकरणका 
सहसलचव रामेश्र मरहठ्ा, उपसलचव 
लहरादेवी पौडेि तथा अन्य अलिकारीको 
पलन उपक्सथलत लथयो ।
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गरररहेको छ । सम्माननीय 
प्रिानमन्तीजू्यको अध्यक्तामा रालट्रि य 
पररषद् रहेकोिे लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापनमा राज्यको 
उच्तम लनकायबाट नै यी कामहरूको 
रेखदेख भइरहेको छ । 

लवपद्को जोक्खम र क्लत नू्यनीकरणका 
िालग आपसी सहकाय्ज जरुरी छ । 
तीनवटै तहका सरकार, लनजी के्त्र र 
समुदायबीचको आपसी सहकाय्जिे मात्र 
लवपद्को जोक्खम र क्लत नू्यनीकरण गन्ज 
तथा 
लवपद्पलछको 
उद्ार, राहत र 
पुनस्थापनाको 
काम प्रभावकारी 
बनाउन 
सलकनछ । 
लवपदजन्य घटना 
नू्यनीकरण, 
त्यसबाट हुने 
क्लत कम गन्ज 
तथा 
लवपदपलछको 
उद्धार, राहत 
तथा पुनस्थापना 
एवं पुनलन्जमा्जणका िालग तत्ािीन, 
मध्यकािीन तथा दीघ्जकािीन काय्जक्रम 
व्यवसथापनको खाँचो रहेको छ । 

भूकम्पीय जोक्खमबाट हुने क्लत 
नू्यनीकरण गन्ज मुिुकका हरेक भौलतक 
पूवा्जिार भूकम्प प्रलतरोिी बनाउन जरुरी 
छ । सरकारी तथा लनजी आवास भूकम्प 
थेग्नसके् गरी बनाउनुपछ्ज , त्यसका िालग 
नागररकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना 
पुऱयाउनु जरुरी छ । कुनै पलन भौलतक 

ljrf/

तीनवट ैतहका सरकार, 

ननजी क्षेत्र र समदुायबीचको 

आपसी सहकाय्यलषे मात्र 

नवपद्को जोनिम र क्नत 

नययूनीकरण गन्य तथा 

नवपद्पनिको उद्ार, राहत र 

पनुस्थापनाको काम 

प्रभावकारी बनाउन 

सनकनि ।

विपद्को जोखखम न्यूनीकिण आिश्यक
बथालकृष्ण खथाण, गृह मन्ती

नेपाि भूकम्प, पलहरो, बाढीिगायतका 
लवलभन्न लवपद्को उच् जोक्खममा रहेको 
मुिुक हो । हाम्ो भूबनोट कमजोर 
भएका कारण भूकम्प तथा पलहरोजस्ा 
लवपद्का घटना हुनछन् भने सयौ ं
सानाठूिा नदीहरूमा वषनेनी बाढी 
आउँछ । सडक दुघ्जटना, कोलभड–१९ 
जस्ा घटनाहरूबाट ठूिो मात्रामा 
जनिनको क्लत हुने गरेको छ । 
हावाहुरी, चट्ाङ, आगिागी, 
सप्जदंशिगायतका जोक्खमबाट पलन 
जनिनको क्लत हँुदै आएको छ । 

लवपद्का घटनाहरूको एउटा चक्रजस्ो 
त छँदैछ जिवायु पररवत्जनको 
लवश्व्यापी प्रभावका कारण अचानक 
अकल्पनीय लवपद्का घटनाहरू पलन 
हुन थािेका छन् । गत वष्ज मेिमची 
खोिामा गएको बाढी, मिेसमा भएको 
डुवान र मुिुकका लवलभन्न भागमा गएका 
पलहरो लवपद्का घटनाका उदाहरण 
हुन् । कोलभड–१९, बड्ज फू्जस्ा 
लवश्व्यापी महामारीिे पलन बेिाबेिामा 
आक्रान्त पछ्ज  । लवपद्को दायरा त्यसै त 
ठूिो छ त्यसमालथ नयाँ–नयाँ लवपद्का 
घटना भइरहेका छन् ।

तर, लवपद्सँग जुध्न हामीसँग 
सािनसोतको कमी छ । हाम्ोजस्ो 
लवकासशीि राट्रि िे यो के्त्रमा ठूिो 
िगानी गन्ज कठीन छ । त्यसकारण, 
हामीिे लवपद् जोक्खमिाई 
न्यनूनीकरणमा नै जोड लदनुपनने हुनछ । 
पूव्ज लवशे्षण प्रणािीहरू उपयोग गरेर, 
सचेतना काय्जक्रम संचािन गरेर लवपद् 
जोक्खमिाई नू्यनीकरण गन्जलतर हाम्ा 
काय्जक्रम िलक्त हुनु्जपछ्ज  । लवपद्पलछको 
व्यवसथापनको बारेमा हामी ज्यादा 
सजग र सचेत हुन थािेका छौ ं। तर, 
व्यवसथापन गनने सािनसोत र प्रयास 
नू्यनीकरणमा उपयोग गन्ज सलकयो भने 
जनिनको क्लत कम गन्ज ठूिो मद्त 
लमलछ । अलहिे, हाम्ा िालग लवपद् 
जोक्खमको रोकथाम र नू्यनीकरण नै 
महत्वपूण्ज हो । 

यी काम गन्ज नेपाि सरकारिे ऐन 
ल्ाएर रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण 
तथा व्यवसथापन प्रालिकरणको सथापना 
गरी लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापनका काय्जहरूिाई व्यवक्सथत 
गनने, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकाय तथा लनजी के्त्रसँग समन्वय गनने, 
हामीिाई सहयोग गनने लवकास 
साझेदारहरुसँग सहकाय्ज गनने काम 

पूवा्जिार बनाउँदा सुरलक्त छ की छैन, 
त्यो दीघ्जकािीन छ की छैन भनेर हेनु्जपनने 
हुनछ । त्यसिे भूकम्पीय जोक्खम 
नू्यनीकरण गन्ज सहयोग पुगछ । २०७२ 
सािको भूकम्पबाट भएको क्लतग्स् 
भएका संरचनाहरूको पुनलन्जमा्जण गन्ज 
एवं जनजीवनिाई पुनसथा्जपना गन्ज 
राज्यिे ठूिो िगानी गनु्जपरेको यथाथ्ज 
हाम्ासामु छँदैछ । 

पलहरो तथा बाढीजन्य लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण गन्ज हाम्ा बस्ीहरूको 

अवसथाका 
बारेमा अध्ययन 
गन्ज आवश्यक 
छ । लवपद् र 
बस्ी 
लवकासबीच 
अन्योन्यालश्त 
सम्बन् छ । 
लवपदको 
व्यवसथापन र 
सुरक्ा प्रबन् 
लमिानका िालग 
बस्ी 
सथानान्तरण 
उपयुति हुनछ । 

वषनेनी बाढी पलहरो र डुवानिे नागररक 
जीवनिाई समस्ा पारररहेको छ । 
सथानीय खासगरी पुरानो पुस्ािे रैथाने 
ठाउँ छाड्न गाह्रो मालनरहेका छन् । तर 
सामालजक बनोटिाई ख्याि गरेर 
जीलवकोपाज्जनको उलचत प्रबन्सलहत 
सथानीयिाई पे्रररत गरेर बस्ी 
सथानान्तरण गनु्ज नै पछ्ज  । नागररकिाई 
जोक्खम के्त्रमा राख्न लमलै्न । 

कुनै पलन लवपदबाट नागररकको 

ज्यानको सुरक्ा गनने दालयत्व राज्यको 
हो । तर, लवपद्को प्रभाव बढ्दो 
भएकोिे त्यसप्रलत सबै गम्ीर हुनुपछ्ज  । 
लवज्ञान र सीपको प्रयोग गरेर लवपद् 
नू्यनीकरण गन्ज सरकार लक्रयाशीि छ । 
मौसमको पूवा्जनुमान प्रलवलिमा प्रगलत 
भएको छ जसबाट खासगरी वषा्जबाट 
आउनसके् लवपद्का घटनाहरूको 
अनुमान गन्ज सलकनछ र सोहीअनुसार 
सतक्ज ता अपनाउन सलकनछ । अब 
त्यस्ा जानकारीहरू उपयु्जुति 
माध्यममार्ज त् प्रचारप्रसार गरी 
सम्बक्न्त के्त्रका नागररकसम्म पुया्जउन 
सलकयो भने जोक्खम कम गन्ज सकछौ ं।   

हामीिे बनाउने पूवा्जिार तथा भवनहरु 
सुरलक्त र लदगो हुने कुरामा सुलनलचितता 
भयो भने लवपद्को जोक्खम 
नू्यनीकरणिाई पलन मद्त पुगछ । 
हामीिे गनने लवकास लनमा्जणको कामिाई 
अलघ बढाउँदा, प्राकृलतक सोत उत्खनन् 
गदा्ज अपनाउनुपनने सजगता आलदका 
बारेमा पलन रालट्रि य बहस हुनु जरुरी 
भइसकेको छ । लनजी आवास तथा 
लवद्ािय, स्वास्थ्य संसथािगायत 
साव्जजलनक संरचनाहरू बनाउँदा 
सरकारिे तोकेको मापदण् अलनवाय्ज 
पािना गनने-गराउने कुरामा सरकारी 
लनकायहरू चनाखो हुनुपछ्ज  ।  

हाम्ो वररपरर जतासुकै लवपद्को 
जोक्खम छ । लवपद्को जोक्खमिाई 
नू्यनीकरण गनने तर भइहािेमा पलन 
जनिनको नोक्ानी कमभन्ा कम 
होस्, भने्नपलट्ट राज्य र सरकारिे 
गम्ीरतापूव्जक ध्यान लदनेछ । लवपद् 
पचिात पुनलन्जमा्जणका िालग लबमाजस्ा 
व्यवसथा गररनेछ । हाम्ो कोलसस छ, 
कुनै पलन नेपािीको अकािमा ज्यान 
नजाओस् । 

त्यसकारण सरकारिे प्राकृलतक 
लवपद््बाट हुने जोक्खमहरूको 
नू्यनीकरण गन्ज, तयारी गन्ज र 
व्यवसथापन गन्ज अग्सरता लिएको छ । 
त्यसका िालग बजेट व्यवसथापन हँुदै 
जानेछ । यसका िालग ऐनिे नै लवलभन्न 
तहमा लवपद् व्यवसथापन कोषको 
व्यवसथा पलन गरेको छ । सीलमत 
सािनसोतका बाबजुद नेपाि 
सरकारका राट्रि सेवक कम्जचारी, 
सुरक्ाकममीहरूिे लजमे्मवारी लनवा्जह 
गरररहनुभएको छ । सरकारिे यो 
के्त्रमा सािनसोतको व्यवसथापन गददै  
जानेछ ।



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिसथापन प्ाष्िकरण www.bipad.gov.np/np/

/fli^«o ljkb\ a'n]l^g4
 २०७९ बैशाख
April 2022

भवन संष्हताको अष्नवायमा पालना गरी सुरष्षित घर भवन ष्नमामाण गरौ ँ।

;+lIfKt ;dfrf/

आपतकथावलक प्रवतकथाय्न तथावलम उपकिण हस्थान्तिण गृह प्रशथासन सुधथाि कथाय्नयोजनथा २०७८ सथाि्नजवनक

काठमाडौ,ं २०७८ चैत्र २२ 

आपतकालिक प्रलतकाय्ज एवं आगिागी 
लनयन्तण सम्बन्ी तालिम सञ्चािन गन्ज 
आवश्यक पनने उपकरणहरु तीनवटै 
सुरक्ा लनकाय र नेपाि रेडक्रम 
सोसाइटीिाई हस्ान्तरण गररएको छ । 
रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन प्रालिकरणका काय्जकारी 
प्रमुख अलनि पोखरेििे नेपािी सेना, 
नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बि र नेपाि 
रेडक्रम सोसाइटीिाई लवलभन्न तालिम 
उपकरण हस्ान्तरण गनु्जभयो । 

यी उपकरणहरु अमेररकी सहायता 
लनयोग युएसएआइडी र अमेररकाको रक्ा 
मन्ताियिे उपिब्ध गराएका हुन् । 
तालिम उपकरणहरु हस्ान्तरण गन्ज 
प्रालिकरणमा आयोलजत औपचाररक 
काय्जक्रममा काय्जकारी प्रमुख पोखरेििे 
पलछल्ा बष्जहरुमा नयाँ खािका लवपद्का 
साथै पुराना लवपद्हरुको आयतन पलन 
लवस्ार हँुदै गएको उले्ख गददै  यी 
उपकरण प्रभावकारी लवपद् प्रलतकाय्जका 
िालग आवश्यक पनने तालिम संचािन गन्ज 
सहयोगी हुने बताउनुभयो । 

गृह मन्तािय अन्तग्जत लवपद् तथा द्नद् 
व्यवसथापन महाशाखा प्रमुख सहसलचव 
प्रदीप कोइरािािे लवपद् जोक्खम 
व्यवसथापनमा काम गनने लनकाय र 
सहयोग गनने लनकायबीच प्रालिकरणिे 
पुिको काम गरररहेको उले्ख गददै  
प्रालिकरण गठनको औलचत्य प्रमालणत 
हँुदै गएको बताउनुभयो । 
 
युएसएडका वातावरण सम्बन्ी 
उपलनदनेशक डेलभड म्ानिे नेपािमा 
लवपद् जोक्खम न्यनूीकरणका िालग 
युएसएडिे सहयोग गरररहेको जानकारी 
लदँदै लवपद्का घटना भइहािे त्यसको 
प्रलतकाय्ज गन्ज तालिम आवश्यक पनने 

भएकोिे यी उपकरण सहयोग गरेको 
बताउनुभयो । रालट्रि य लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
प्रालिकरणका सहसलचव रामेश्र 
मरहठ्ािे १६ प्रकारका तालिम 
उपकरणहरु प्राप्त भएको र यी सामग्ी 
लवलभन्न के्त्रमा लवतरण हुने जानकारी 
लदनुभयो । 

भूकम्प प्रलवलि रालट्रि य समाज नेपािका 
काय्जकारी लनदनेशक सूय्जनारायण शे्ष्ठिे 
आपतकालिक प्रलतकाय्ज क्मता अलभबृक्द्ध 
काय्जक्रम (लपयर) िे पुऱयाएको योगदानको 
चचा्ज गददैे  दक् उद्धारकममी उत्ादनमा यी 
उपकरणहरु उपयोगी हुने लवश्ास व्यति 
गनु्ज भयो ।

प्राप्त उपकरणहरुमा ८० थान रायर 
स्वाटर, ३० थान रायर रेक, ३० थान 
रायर रेक हो, ३० थान सावेि, ३० थान 
रायर एक्–हो, १० थान रस्ट एड लकट, 
१०० थान जम्प सुट, १०० जोडा रायर 
बुट, १०० जोडा मोजा, १०० जोड पञ्ा, 
१०० थान हेले्ट, १०० थान हेड टच्ज, १०० 
थान मास्क, १०० थान वाटर बोटि, ५ 
थान ब्ाक–प्ाक पम्प छन् । 

यी सामाग्ीहरु बाँके रालट्रि य लनकुञ्, 
सुपारीटार आममी ब्ारेक, 
रानी सामुदालयक वन उपभोतिा समूह 
– मकवानपुर, लजल्ा वन काया्जिय – 
तनहँु, बृहत जिािार व्यवसथापन केन्द्र 
– कास्कीिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

काय्जक्रममा प्रालिकरणका 
उपसलचव सुन्र प्रसाद शमा्जिे वन 
डढेिाका बढ्दो घटनािे मानव 
स्वास्थ्य र खाद् उत्ादनमा नकरात्मक 
असर पनने भएकािे लनयन्तणका 
िालग व्यापक तालिमको 
आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौ,ं २०७८ माघ २४ 

गृहमन्ती बािकृष्ण खाँणिे गृह प्रशासन सुिार काय्जयोजना, २०७८ साव्जजलनक 
गनु्जभएको छ । काय्जयोजनामा लवपद् व्यवसथापनका १२ वटा बँुदा समावेश छन् । रालट्रि य 
लवपद् उत्ानशीिता काय्जढाँचा (National Disaster Resilience Framework) जारी 
गरी सो को काय्जयोजना बनाउने उले्ख छ ।

जसमा प्रकोपजन्य जोक्खम नू्यनीकरण तथा प्रलतकाय्जका िालग जोक्खम आँकिन 
(Risk Assessment Platform) तयार गनने, मनसुनजन्य लवपद् प्रभालवत लनजी आवास 
पुनलन्जमा्जण तथा पुनसथा्जपना काय्ज सम्पन्न गनने, लवपद्को समयमा खोज तथा उद्धार 
काय्जमा खलटने जनशक्तिको जोक्खम बीमा सम्बन्ी नीलतगत व्यवसथा गरी काया्जन्वयनमा 
ल्ाउने उले्ख छ ।

त्यसैगरर, लवपद् व्यवसथापन सम्बन्मा लवशेष योगदान पुया्जउने संसथा तथा व्यक्तििाई 
सम्मान स्वरुप पुरसृ्कत गन्ज मापदण् तयार गरी काया्जन्वयनमा ल्ाउने, रालट्रि य कृलत्रम 
अभ्ास (National Simulation Exercise Guiding) सम्बन्ी लदग्दश्जन तजु्जमा गरी 
कृलत्रम अभ्ास काय्जक्रम सञ्चािन गनने िगायत छन् ।

परियोजनथा प्रथावधकिणको पोट्नलमथा प्रविष्ट हुनुपनने
काठमाडौ,ं २०७८ पौष ३०

लवपद्को के्त्रमा काम गरररहेका सबै गैरसरकारी 
संसथाहरुिे लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
सम्बन्ी पररयोजना तयार गदा्ज रालट्रि य लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन प्रालिकरणसँग समन्वय गनु्जपनने 
भएको छ । 

समाज कल्ाण पररषद्िे एक सूचना जारी गददै  पररषद्ा 
आबद्ध समू्पण्ज गैरसरकारी संसथािाई समाज कल्ाण 
पररषद्ाट पररयोजना स्वीकृलतपलछ पलन यसको लववरण 
नेपाि सरकारको लवपद्सम्बन्ी पोट्जि msda.bipad.gov.np मा प्रलवट् गन्ज अनुरोि 
गरेको छ । प्रालिकरणिे पलन सरकार र गैरसरकारी के्त्रबाट भएका लवपद् के्त्र सम्बक्न् 
सबै काय्जहरुिाई एकीकृत ढंगिे अलघ बढाउन र लवपद्सम्बन्ी भएका समू्पण्ज 
काय्जहरुको लववरण एकै ठाउँबाट उपिब्ध गराउने प्रयासको थािनी गररएकािे यसमा 
सहयोग गन्ज सबै गैरसरकारी संसथाहरुिाई आग्ह गरेको छ ।

डढेलोबथाट िनजङ्गल बचथाऔ,ं पयथा्नििण जोगथाऔ ँ।
रागुन-चैत्र-बैशाख-जेठ यी चार मलहना डढेिोको जोक्खम बढी हुने समय हो । 

तपाई हाम्ो सानो िापरवाहीिे लवपलत्का ठूिा घटनाहरु लनमत्याउन सकछन् । त्यसैिे 
यी कुराहरुमा ध्यान लदऊँ ।

 ▪ वनजङ्ि घाँस दाउरा गन्ज जाँदा चुरोट, लबडी सकेसम्म खाने काम नगरौ ँ। 
यलद खानुहुनछ भने यसका ठूटािाई राम्री लनभाएर मात्र रािौ ँ।

 ▪ बनभोज खाने काम सलकएपलछ चुल्ोको आगो राम्री लनभाएर मात्र छाडौ ँ।
 ▪ डढेिोको जोक्खम बढी भएकािे यो समयमा लनजी खरबारीमा पलन आगो 

निगाऔ ँ।
 ▪ मानव बस्ी वररपरर रायर िाइन (जङ्िको आगो बस्ीमा रैलिन नलदनका 

िालग बनाइने घेरा) बनाऔ ँ।
 ▪ बनमा डढेिो िागेको देखे्न लवलत्कै नलजकैको प्रहरी, पालिका वा वन 

काया्जियिाई खबर गरौ ँ।

नेपाि सरकार
गृह मन्तािय

रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन प्रालिकरण
लसंहदरबार
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चट्ाङ रोक्न सष्कन्न, तर चट्ाङबाट बच्न सष्कनछ ।
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जुम्था ि कथावलकोटमथा क्षमतथा अवििृखधि त्था अन्तिवरियथा
काठमाडौ,ं २०७८ चैत्र २२

रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
प्रालिकरणको तर्ज बाट  चैत्र २० गते जुम्ा र चैत्र २२ गते 
कािीकोटमा लजल्ा तथा सथानीय तहमा लवपद् 
व्यवसथापन सम्बन्ी क्मता अलभवृक्द्ध तथा अन्तरलक्रया 
काय्जक्रम सञ्चािन भएको छ।
 
काय्जक्रममा ती लजल्ाका प्रमुख लजल्ा 
अलिकारीिगायत लवपद् व्यवसथापन सलमलतका 
सदस्हरु, सथानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्/
उपाध्यक्, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत, लवपद् सम्पक्ज  
व्यक्तिहरुको उपक्सथलत रहेको लथयो। 

काय्जक्रममा जुम्ाका प्रमुख लजल्ा अलिकारी लवजया 
कुमारी प्रसाईिे लजल्ाको लवपद् सम्बन्ी समग् 

अवसथाको बारेमा प्रसु्लत गनु्ज भएको लथयो भने सथानीय 
तहका लवपद् सम्पक्ज  व्यक्तिहरुिे सम्बक्न्त सथानीय 
तहमा लवपद् व्यवसथापनको वसु्क्सथलतको बारेमा 
जानकारी गराउनु भएको लथयो । 

त्यसै्, कालिकोटका प्रमुख लजल्ा अलिकारी रामहरर 
शमा्जिे लजल्ाको लवपद् सम्बन्ी समग् अवसथाको बारेमा 
प्रसु्लत गनु्ज भएको लथयो भने सथानीय तहका लवपद् 
सम्पक्ज  व्यक्तिहरुिे सम्बक्न्त सथानीय तहमा लवपद् 
व्यवसथापनको वसु्क्सथलतको बारेमा जानकारी गराउनु 
भएको लथयो। 

काय्जक्रममा प्रालिकरणका उपसलचव कृष्ण प्रसाद शमा्जिे 
प्रालिकरणबाट भइरहेका काय्जहरु र आगामी लदनमा 

छोटकरी
 शहिी विपद् त्था ियूकम्ीय पयूि्नतयथािी 
अिलोकन
प्रालिकरणका सहसलचव अलनता लनरौिािे शहरी 
लवपद् तथा भूकम्पीय पूव्जतयारी पररयोजना (SUPER 
Project) अन्तग्जत कैिािी, बाँके र भरतपुर 
महानगरपालिकाका आपतकािीन काय्ज सञ्चािन 
केन्द्रहरुको अविोकन गनु्जभएको छ।

रागुन तेसो साता भएका अविोकनका क्रममा 
लवपद्को तथाङ्क सङ्किन, प्रलतकाय्जदेक्ख 
पुनसथा्जपनामा आपतकािीन काय्ज सञ्चािन 
केन्द्रहरुिे खेलने भूलमकाबारे जानकारी लदइएको 
लथयो।

भ्रमणमा अमरगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा 
अध्यक्हरु, अलग्न लनयन्तकहरु, लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरण रोकि पस्जनहरु िगायतको सहभालगता 
लथयो ।

 अविमुखीकिण कथाय्नरिम सम्न्न
मनसुनजन्य लवपद् प्रभालवत लनजी आवास पुनलन्जमा्जण 
तथा पुनसथा्जपना अनुदान काय्जलवलि  बमोलजम 
मनसुनजन्य लवपद्का कारण क्लत भएका लनजी 
आवासको तथांक संकिन, सूचना व्यवसथापन 
प्रणािीमा प्रलवट् गनने प्रयोजनका िालग प्रालिकरणबाट 
तयार भएको प्रणािीहरुबारे अलभमुखीकरण सम्पन्न 
भएको छ ।

NDRRMA Kobo collect (Mobile App) र 
Reconstruction MIS System 
(reconstruction.ndrrma.gov.np) स ञ्चािन 
सम्बन्ी २०७८ कालत्जक ११ देक्ख चैत्र ३० लभत्रमा ६८ 
लजल्ामा अलभमुखीकरण भएको हो ।

क्लतग्स् लनजी आवासिाई सुरलक्त तररकािे मम्जत/
प्रबिीकरण, पुनलनमा्जण र पुनसथा्जपना गनने काय्जिाई 
व्यवक्सथत बनाउन यी प्रणािी तयार गररएका हुन् ।

गररने लक्रयाकिापहरुका सम्बन्मा प्रसु्लत गनु्जभएको 
लथयो । त्यसै्, प्रालिकरणका उपसलचव लहरादेवी पौडेििे 
लवपद् प्रभालवत लनजी आवास पुनलनमा्जण तथा पुनसथा्जपना 
सम्बन्ी काय्जलवलिहरुको काया्जन्वयनका सम्बन्मा 
प्रसु्लत गनु्ज भएको लथयो। 

काय्जक्रममा सहभागीहरुिे जुम्ाको खिढंुगामा रहेको 
बस्ी सथानान्तरणको लवषयिाई यथाशीघ्र लनश्कष्जमा 
पुया्जउनुपनने कुरामा जोड लदँदै लनजी आवास पुनलनमा्जणको 
काय्जिाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रालिकरणिे 
लजल्ास्रमा गई सो सम्बन्ी व्यवसथापन सूचना प्रणािी 
सञ्चािनका िालग तालिम प्रदान गनु्जपनने लवषयिाई 
महत्वका साथ उठान गनु्जभयो।

विपद् जोखखम सुशथासन अवििृखधिबथािे छलफल
काठमाडौ,ं २०७८ चैत्र १५

जापान सरकारको आलथ्जक तथा प्रालवलिक सहयोगमा 
प्रालिकरणअन्तग्जत संचालित काठमाडौ ंउपत्यकामा 
उत्ानशीिताका िालग लवपद् जोक्खम सुशासनको 
अलभवृक्द्ध सम्बन्ी पररयोजना (The Project for 
Strengthening Disaster Risk Governance for 
Resilience in the Kathmandu Valley) को बैठक 
सम्पन्न भएको छ । प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख 
अलनि पोखरेिको अध्यक्तामा उति आयोजना 
संचािनका िालग गलठत संयुति समन्वय सलमलत (Joint 
Coordination Committee) को बैठक बसेको हो ।  

बैठकमा जाइकाको लवज्ञ टोिी र प्रालिकरणको टोिीिे 
संयुति रुपमा तयार गरेको संसथागत लवकास योजना, 
छनौट गररएका भौलतक पूवा्जिार संरचनाहरुको सूची 
तथा सथानीय लवपद् उत्ानशीिता लनदने शलशका 
(Guidelines for Local Disaster Resilience 
Frameworks) सम्बन्ी लवषयमा छिरि भएको लथयो। 

उति बैठकमा संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 
मन्तािय, भौलतक पूवा्जिार तथा यातायात मन्तािय, 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्तािय, गृह मन्तािय, लशक्ा 
लवज्ञान तथा प्रलवलि मन्तािय, शहरी लवकास मन्तािय, 
सडक लवभाग तथा शहरी लवकास तथा भवन लनमा्जण 
लवभागका सम्बक्न्त सदस्हरुको सहभालगता लथयो । 

पररयोजना अन्तग्जत काठमाडौ उपत्यकालभत्रका १८ वटा 
पालिकाका सम्बक्न्त प्रलतलनलिहरुको सहभालगतामा चैत्र 
१७ गते एक लदवशीय काय्जशािा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ 
। गोष्ठीमा उपत्यकाको बहुप्रकोपीय लवपद्को जोक्खम 
नू्यनीकरणमा सथानीय पालिकाहरुको भूलमका र सञ्चािन 
गररनुपनने संसथागत प्रयासका बारेमा वृहत छिरि भयो। 

यसअलघ, चैत्र ८ गते रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण 
तथा व्यवसथापन प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख अलनि 
पोखरेिको अध्यक्तामा छनौट गररएका भौलतक पूवा्जिार 
संरचनाहरुको सूची तयारी तथा सथानीय लवपद् 
उत्ानशीिता लनदने शलशका सम्बन्ी प्रालिकरणका 

सम्बक्न्त प्रालवलिक टोिीहरु सक्म्मित संयुति बैठक 
बसेको लथयो । त्यसै्, चैत्र ६ गते काय्जकारी प्रमुख अलनि 
पोखरेिको अध्यक्तामा संसथागत लवकास योजनाको 
मस्ौदा सम्बन्ी जाइका र पररयोजना टोिीसँग संयुति 
बैठक बसेको लथयो जसमा प्रालिकरणका सहसलचवहरु, 
उपसलचवहरुका साथै शाखा अलिकृतहरु तथा अन्य 
सम्बक्न्तहरुको उपक्सथलत लथयो। पररयोजना अन्तग्जत 
िैलङ्क समानता तथा सामालजक समावेशी (जेसी) सोत 
पुस्कको मस्ौदा तयार भएको  छ ।

रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
प्रालिकरणको संसथागत लवकासमा सहयोग गनने,  लवपद् 
जोक्खम नू्यनीकरणको िालग आयोजना प्राथलमकीकरण 
गन्ज एवं आलथ्जक िगानीका लवत्ीय व्यवसथापन योजना 
तयार गन्ज सहयोग गनने र काठमाडौ ंउपत्यकालभत्रका 
सथानीय तहहरुमा लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण सम्बन्ी 
काय्जक्रमिाई मूि प्रवाहमा ल्ाउनका िालग आिारभूत 
सहयोग गनने पररयोजनाको उदे्श्य रहेको छ । 
पररयोजनाको अवलि चार वष्जको छ । संयुति समन्वय 
सलमलतको पलहिो बैठक २०७७ चैत्र २५ मा बसेको 
लथयो ।

छोटकरी
 िथावष्टरि य प्रथा्वमकतथा पवहचथानकथा लथावग 
सुझथाि संकलन
युएनलडपीिे लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन सम्बन्ी पाँच वषने रालट्रि य प्राथलमकता 
पलहचानका िालग प्रालिकरणिगायतको राय, सुझाव 
तथा पृष्ठपोषण संकिन गरेको छ । रागुन २६ गते 
प्रालिकरणका प्रमुख काय्जकारी अलनि पोखरेिको 
अध्यक्तामा भएको छिरिमा नेपाि रेडक्रस 
सोसाईटी, लडपी नेट नेपाि, सेभ द लचल्रि ेन, केयर 
नेपाि, प्ान ईन्टरनेशनि, भूकम्प प्रलवलि रालट्रि य 
समाज नेपाि, रालट्रि य आवास तथा बस्ी उत्ानशीि 
समन्वय मञ्च  र लस.आर.एस.को सहभालगता लथयो। 
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सपमाले टोकेका व्यखतिलाई तुरुन्त अस्पताल वा सपमादंश उपचार केन्द्र पुऱयाऔ ँ।

कणथा्नली प्रदेशस्िीय अविमुखीकिण सम्न्न
२०७८ चैत १३

प्रदेशस्रीय लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
लवषयक अलभमुखीकरण काय्जक्रम कणा्जिी प्रदेशको 
सुखनेतमा सम्पन्न भएको छ । 

मुख्यमन्ती तथा मन्तीपररषद् काया्जियका लनलमत् प्रमुख 
सलचव आनन् सारुको प्रमुख आलतथतामा भएको 
काय्जक्रममा आन्तररक मालमिा तथा कानून मन्ताियका 
सलचव पे्रमराज लगरी, सुखनेतका सहायक प्रमुख लजल्ा 
अलिकारी ईश्रीप्रसाद पाणे्, लवलभन्न सरोकारवािा 
लनकायका प्रलतलनलिहरुको उपक्सथलत लथयो ।

काय्जक्रममा लनलमत् प्रमुख सलचव सारुिे घटना 
घट्नासाथ तुरुन्त प्रलतकाय्जको टोिी पररचालित गन्ज 
सलकएमा लवपदबाट हुनसके् क्लत कम गन्ज सलकने 
िारणा व्यति गनु्जभयो । उहाँिे सािन सोत एकीकृत 
रुपमा पररचािनका िालग बेगै् रणनीलतको आवश्यकता 
औलं्ाउनुभयो । लनलमत् प्रमुख सलचव सारुिे सथानीय 
तहिे तथाङ्क प्रलवट् गदा्ज लवशेष सतक्ज ता अपनाउनुपनने 
िारणा राखनभयो । 

काय्जक्रममा रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 

योजना तयार पानने गरेको जानकारी गराउनुभयो । तर, 
यलत हँुदाहँुदै पलन अपेक्ा अनुसारको नलतजा हालसि हुन 
नसकेको उहाँको िारणा लथयो । 

सुखनेतका सहायक प्रमुख लजल्ा अलिकारी ईश्रीप्रसाद 
पाणे्िे लजल्ा लवपद् व्यवसथापन सलमलतिे लवपद्का 
के्त्रमा काय्ज गनने संघ/संसथा र सथानीय तहका बीचमा 
पुिको काय्ज गररररहेको जानकारी गराउनुभयो । 
सुखनेत बहुप्रकोपीय लवपद्को जोक्खममा रहेको भनै् 
उहाँिे गतवष्ज डढेिोका कारण िेरै क्लत बेहोनु्जपरेको 
बताउनुभयो । 

यसैगरी दैिेख, जाजरकोट, हुम्ा, कालिकोट, मुगु, 
सल्ान िगायतका लजल्ाका प्रलतलनलिहरुिे 
आ-आफना लजल्ामा लवपद्को अवसथा र 
भइरहेका काय्जहरुबारे जानकारी गराउनुभएको 
लथयो । 

काय्जक्रममा प्रालिकरणका उपसलचव राजेन्द्र शमा्जिे 
लवपद् र प्रभावमा आिाररत पूव्जसूचना प्रणािीबारे 
जानकारी गराउनुभयो ।

छोटकरी
 विपद् पयूि्नसयूचनथा प्रणथालीको 
अिधथािणथा बथािे छलफल
बहुप्रकोपीय लवपद् पूव्जसूचना प्रणािीको 
अविारणापत्र र काय्जयोजना तयारी सम्बन्ी 
छिरि भएको छ । प्रालिकरणका सहसलचव 
भोजराज खलतवडाको संयोजकत्वमा तयारी 
सम्बन्मा काय्जदि छ । चैत्र २ गते भएको 
छिरिमा काय्जकारी प्रमुख अलनि पोखरेिका 
साथै सहसलचवहरु, उपसलचव, शाखा अलिकृतहरु 
तथा अन्य सम्बक्न्तहरुको उपक्सथलत लथयो।

 प्रथावधकिण ि इवसमोडबीच छलफल
प्रालिकरण र इलसमोडबीच Standardizing GLOF 
Risk Assessment Methodology बारे चैत्र २२ 
गते छिरि भएको छ ।उति Methodology 
बाट प्रकोपको पलहचान, रैिावट तथा जोक्खमबारे 
जानकारी लिन सलकनछ ।

न्यूनीकिण कथाय्नरिमको 
स्थानीयकिण सम्बन्ी छलफल

२०७८ चैत्र १५

लवपद् व्यवसथापन सम्बन्मा बनेका नीलत, लनयम र 
प्राथलमकता प्राप्त काय्जक्रमहरुको सथानीयकरणमा 
देक्खएका अवसर तथा चुनौतीका सम्बन्मा संघीय, 
प्रादेलशक र सथानीय तहका सरकारी लनकायहरु, लवकास 
साझेदार गैरसरकारी तथा लनजी के्त्रहरु बीच छिरि 
गररएको छ । 

प्रालिकरणद्ारा रालट्रि य आवास तथा बस्ी उत्ानशीि 
समन्वय मञ्च (NHSRP) को प्रालवलिक सहकाय्जमा लवपद् 
पचिातको आवास पुनलन्जमा्जण प्रलक्रया एवं लवपद् जोक्खम 
व्यवसथापनमा सथानीय सरकारको संसथागत क्मता 
पलहचानका िालग लवपद् जोक्खम नू्यनीकरणमा 
सथानीयकरण अध्ययनद्ारा राजिानीमा छिरि 
आयोजना गररएको हो । 

सो अवसरमा लवपद् प्रभालवतहरुको पुनसथा्जपना, पुनिा्जभ 
र पुनलन्जमाणका नीलतगत प्राविान, काया्जन्वयनको 
अवसथा, चुनौती र नक्ाङ्कनबारे सुझाव संकिन गररएको 
लथयो । अध्ययनबाट प्राप्त लनश्कष्जिे सरोकारवािा 
लनकायहरुको उत्ानशीि लवपद् जोक्खम योजना तजु्जमा 
र लवत्ीय प्राथलमकीकरणमा टेवा पुगे्न अपेक्ा राक्खएको 
छ । 

त्यसक्रममा, लदगो लवकासमूिक पुन्जसथापना र 
पुनलन्जमाणको काम कारवाहीिाई व्यवक्सथत गन्ज तयार 
गररएको लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण रालट्रि य रणनीलतक 
काय्जयोजना (२०१८–२०३०) बारेमा जानकारी गराइएको 
लथयो ।

;+lIfKt ;dfrf/

व्यवसथापन प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख अलनि 
पोखरेििे रालट्य लवपद् उत्ानशीिता काय्जढाँचा सन् 
२०२१-२०३० का आठवटा प्राथलमकताका के्त्रहरुबारे 
जानकारी गराउनुभएको लथयो । 

यसैगरर, आन्तररक मालमिा तथा कानुन मन्ताियका 
सलचव लगरीिे लवपद् काबु बालहरको पररक्सथलत रहेकािे 
पूवा्जनुमानको आिारमा पूव्जतयारी गनु्जपननेमा जोड 
लदनुभयो । उहाँिे कणा्जिी प्रदेश सरकारिे प्रते्यक वष्ज 
लवपद्का के्त्रमा काम गनने संघ/संसथाहरुसँग छिरि गरी 

मनसुनजन् विपद््बथाट िएको क्षवतको अिलोकन 
२०७८ असोज ३१

२०७८ असोज ३१ देक्ख कालत्क २ गतेसम्म परेको 
अलवरि वषा्जबाट प्रभालवत मनाङ, डडेलिुरा र बैतडीका 
के्त्रहरुको रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन प्रालिकरणका प्रालवलिकहरुसलहतको टोिीिे 
रागुन पलहिो साता अविोकन गरेको छ । आगामी वषा्ज 
अगालड नै गनु्जपनने काय्जहरु र िागत अनुमान तयार गन्जका 
िालग डडेलिुराको गन्यापिुरा गाउँपालिकाको वडा नं. १ र 
वैतडीको लसगास गाउँपालिका वडा नं. ५, ६ र ७ मा 
सथिगत अविोकन गररएको हो । त्यसक्रममा बाढी 
पलहरोबाट क्लत भएका लनजी आवास, खेतीयोग्य जलमन, 
सडक, पुि पुिेसा, नहर, खानेपानी, िघु जिलवद्त, 
लवद्ािय भवनको पलन अध्ययन गररएको छ । 

लजल्ा प्रशासन काया्जिय डडेलिुरा र वैतडीको 
समन्वयमा भएको अध्ययनमा गाउँपालिका अध्यक्, 
उपाध्यक्, वडा सदस्हरु, सथानीय वुक्द्धलजवी, राजनीलतक 
दिका नेताहरुका साथै सथानीयहरुको समेत सहभालगता 
लथयो । त्यसै्, मनाङका बाढी पलहरो प्रभालवत के्त्रहरु 

तािबजार, िारापानी, बगरछाप, ठो ँशचे, 
ओडारगाउँ, ताचे िगायतको सथिगत अध्ययन 
भएको छ ।

अध्ययन टोिीमा मनाङका प्रमुख लजल्ा अलिकारी 
रलवन्द्रप्रसाद आचाय्ज, सुरक्ाकममीहरु, राजनीलतक 
दिका नेताहरुका साथै सथानीय बालसन्ाको पलन 
सहभागी लथयो ।
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बाढी–पष्हरोबारे चासो राखौ,ँ चनाखो बनौ ँ।

क्थानडथाकथा िथाजदयू तद्थािथा सहयोग विस्थािको आश्थासन
२०७८ चैत्र ३०

नेपाि, भारत र भुटानका िालग 
क्यानडाका राजदूत क्यामरुन म्ाकी , 
दूतावासका अन्य अलिकारीहरु, 
नेपािक्सथत लवश् बैंकका प्रलतलनलि र 
रालट्रि य लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन प्रालिकरणबीच भूकम्पीय 
आवास पुनलन्जमा्जण आयोजना (EHRP-
MDTF) िगायतका लवषयहरुमा छिरि 
भएको छ ।

छिरिमा राजदूत म्ाकीिे सन् २०१५ 
को गोरखा भूकम्पपलछ नेपािमा भएको 
पुनलन्जमा्जणिे लिएको गलतिाई 
मुतिकण्ठिे प्रशंसा गददै  नेपाि सरकार र 
प्रालिकरणको लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरणका योजनाहरुमा क्यानडा 
सरकारको सहयोग लवस्ार हुने 
बताउनुभयो । राजदूत म्ाकीिे त्यसका 
िालग अन्य दाताहरुसँग पलन यसबारे 
छिरि चिाउने जानकारी पलन 
लदनुभयो ।

गृह मन्ती खथाणद्थािथा मेलमची खोलथाको पुल उद्घथाटन
मेिमची, माघ २२

गृह मन्ती बािकृष्ण खाणिे मेिमची खोिामा 
लनमा्जण भएको बेलिलरिज पुि उद्घाटन गनु्जभएको 
छ । गत साउन १६ र १७ मेिमची खोिामा आएको 
बाढीिे चनौटे बजारक्सथत पुि बगाएको लथयो । 
लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन 
प्रालिकरणको समन्वयमा हेिमु्ब गाउँपालिका २ र ७ 
वडा जोड्ने सो पुि नेपािी सेनािे बनाएको हो ।

पुि उद्घाटनपलछ गृह मन्ती खाणिे बाढीपीलडतको 
िालग सरकार प्रलतबद्ध भएर िागेको उले्ख गददै  
सडक, पुिजस्ा भौलतक संरचनाको पुनलन्जमा्जण हुने 
आश्ासन लदनुभयो ।

लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन रालट्रि य 
पररषद्िे कालत्क ४ गते सथानीय चनौटे र भीरखक्ज  
जोड्ने पुि नेपािी सेनािाई लनमा्जण गनने लजमे्मवारी 
लदएको लथयो ।  कररब नौ सातामा तयार गररएको 
४८.७७ लमटर िम्बाइ र ४.२० लमटर चौडाइको 
पुिको भारबहन क्मता २४ टन छ ।

बाढी आएर पुि बगाएपलछ खोिा वाररपारर गन्ज 
लनकै कट् बेहोददै  आएका सथानीयवासीिाई नयाँ पुि 
लनमा्जणपलछ अत्यावश्यक खाद् सामग्ी ओसारपसार 
र लबरामी हँुदाका बखत उपचारका िालग काठमाडौ ँ
िगायतका सथानमा जान सलजिो भएको छ ।

पथँाच स्थानीय तह विपद् संकटग्रस् 
के्षत्र  घोरणथा

काठमाडौ,ं २०७८ रालु्ण २

लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन प्रालिकरणको लसराररसमा गृह मन्ताियिे 
सुदूरपलचिम प्रदेशका चार सथानीय तह र प्रदेश एकको एक सथानीय तह गरेर पाँच 
सथानीय तहिाई २०७९ वैशाख मसान्तसम्म िागू हुनेगरी लवपद् संकटग्स् के्त्र घोषणा 
गरेको हो । 

लवपद् जोक्खन नू्यनीकरण तथा व्यवसथापन ऐन, २०७४ को दरा ३२ को उपदरा १ िे 
लदएको अलिकार प्रयोग गददै  सरकारिे पाँच सथानीय तहिाई लवपद् संकटग्स् के्त्र 
घोषणा गरेको हो ।

लवपद् संकटग्स् के्त्र घोषणा गररएका सथानीय तहहरुमा सुदूरपलचिम प्रदेशमा डोटीको 
लशखर गाउँपालिका, डडेलिुराको भागेश्र गाउँपालिका र अजयमेरु गाउँपालिका, 
दाचु्जिाको नौगाड गाउँपालिका र सुनसरीको बराहके्त्र नगरपालिकािाई छन्। 

वष्ज २०७८ मा बाढीपलहरोका साथै आगिागीबाट प्रभालवत कररब ८ हजार पररवारको 
आवास पुनलन्जमाण काय्जको पलहिो तथा दोसो लकस्ा लवतरणको तथाङ्क लवद्ुतीय 
प्रणािीमा प्रलवट् गनने काय्ज चलिरहेको छ ।

िाभगाहीको तथाङ्क संकिन तथा अनिाइन प्रणािीमा प्रलवलट् काय्जका िालग रालट्रि य 
आवास तथा बस्ी उत्ानशीि समन्वय मञ्च (National Housing and Settlements 
Resilience Platform- NHSRP) िे प्रालवलिक समन्वय गददै  आएको 
छ । 

यसका साथै लनजी आवास पुनलन्जमा्जण तथा पुनसथा्जपना काय्जिाई काया्जन्वयन र 
अलभिेखीकरणका गन्ज तयार गररएको पुनलन्जमा्जण सूचना व्यवसथापन प्रणािीिाई 
अद्ावलिक गनने काय्ज पलन भइरहेको छ। 

विपद््बथाट प्रिथावित लथािग्रथाहीहरुको 
विििण प्रविष्ट हँुदै

काठमाडौं
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प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख अलनि 
पोखरेििे नेपािको लवपद् पचिातको 
पुनलन्जमा्जण तथा पुनिा्जभको के्त्रमा 
क्यानडा सरकारिे गरेको सहयोगका 
िालग िन्यवाद लदंदै लवगत दुई वष्जयता 
बाढीपलहरोिे ल्ाएको लवनाशको चचा्ज 

गनु्जभयो । काय्जकारी प्रमुख पोखरेििे 
जिवायु पररवत्जनिे गदा्ज मनसुन 
प्रलक्रयामा बदिाब देक्खंदै गएको र यसिे 
नेपािको ग्ामीण कृलष प्रणािीमा ज्यादा 
क्लत पुगेको जानकारी गराउनु भयो । 
हाि लवपद् जोक्खम लवत्ीयतामा काम हँुदै 

गरेको, जिलवद्त र कृलषिाई 
अनुकुिनको लहसाबिे चिाउन लनजी 
के्त्रसँगको सहकाय्ज गनने योजना रहेको र 
त्यसका िालग नौवटा लवषयवसु् सक्म्मलित 
लवपद् जोक्खम नू्यनीकरणको रालट्रि य 
मञ्चिाई औपचाररकीकरण गददै  जाने 
योजनाबारे पलन पोखरेििे जानकारी लदनु 
भयो ।

काय्जकारी प्रमुख पोखरेििे आगामी 
लदनमा लवपद् उत्ानशीि नेपािको िक्ष्य 
प्राप्त गन्ज प्रालिकरणिाई एमलडलटएरको 
सहयोग झन् अपररहाय्ज हुनेमा जोड 
लदनुभयो । एमलडलटएर अन्तग्जत 
रहेर सञ्चालित भूकम्पीय आवास 
पुनलन्जमा्जण आयोजनािाई लवपद् जोक्खम 
नू्यनीकरणमा दीघ्जकािीन आवश्यकता 
तथा आगामी प्राथलमकताका आिारमा 
लवस्ार गननेबारे लवश् बैंकका 
प्रलतलनलििे जानकारी गराउनु 
भयो ।
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आगोसँग खेलँाची नगरौ,ँ सुरष्षित रहौ ँ।

विपद् प्रिथावित के्षत्रमथा प्रथाविवधक अिलोकन
काठमाडौ,ं २०७८ रालु्ण २४

मनसुनजन्य लवपदबाट प्रभालवत पाँचथरको रालु्नन् र तमे्बआ गाउँपालिका तथा 
इिामको लरलदम नगरपालिकाका के्त्रहरुमा प्रालवलिक लवशे्षण गररएको छ । ती 
के्त्रमा क्लत भएका लनजी घरहरु र साव्जजलनक संरचनाहरुको सथिगत अविोकन गरी 
लवशे्षण गररएको हो । 

अविोकनकै सन्भ्जमा लवपद््बाट प्रभालवत सथानीय लनकायिाई लवपद्पचिातको आवास 
पुनलन्जमाण्जको तथाकंिाई कोबो एप (KoBo App) मा प्रलवट् गनने सम्बन्ी 
अलभमूखीकरण गररएको छ । प्रालिकरणबाट खलटएका लवज्ञिे प्रभालवत सथानहरुको 
प्राकृलतक प्रकोपको कारणबारे पलन लवशे्षण गनु्जभएको 
लथयो ।

;+lIfKt ;dfrf/

छोटकरी
 कृवत्रम घटनथा अभ्थासमथा सहिथावगतथा
गृह मन्ताियद्ारा दोिखा लजल्ामा आयोलजत लवपद् पुव्जतयारी तथा लवपद् प्रलतकाय्ज 
कृलत्रम घटना अभ्ासमा प्रालिकरणका अलिकारीहरु सहभागी हुनुभएको छ । 
रालु्ण २२ देक्ख २६ गतेसम्म भएको अभ्ासमा शाखा अलिकृतहरु प्रमेश लशवा, 
भीमराज बसे्त, सशस्त्र प्रहरी लनरीक्क पुरुषोत्म भण्ारी र प्रहरी लनररक्क जगत 
गाहा मगर सहभागी हुनुभएको हो । 

गृह मन्ताियको लवपद् तथा द्नद् व्यवसथापन महाशाखा, युएसएआइडीको तयार 
पररयोजनाका साथै लजल्ा रेडक्रस सोसाइटी  र दोिखा लजल्ा प्रशासन 
काया्जियको संयुति आयोजनामा अभ्ास आयोजना गररएको हो । अभ्ासका 
क्रममा भूकम्प, आगिागी, ग्यास चुहावट, सडक दुघ्जटनाबाट सुरलक्त रहने 
उपायहरु लसकाइएको लथयो।
 
 नीवत त्था कथाय्नरिमबथािे छलफल
रालु्न २६ गते प्रालिकरणका काय्जकारी प्रमुख अलनि पोखरेिको अध्यक्तामा 
आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीलत तथा काय्जक्रममा समावेश गनु्जपनने लवषयहरुका 
सम्बन्मा छिरि भएको छ । 

 पहँुचयुक्त आिथासको तथावलम वनयमथािली तयथाि हँुदै
लवश् बैंकको सहयोगमा सबैको िालग पहँुचयुति आवासको तालिम लनयमाविी 
बनाउने काय्ज भइरहेको छ । त्यसै्, िैलङ्क समानता तथा सामालजक समावेशी 
रणनीलतक काय्जयोजना मस्ौदा तयार भएको छ ।

विपद् जोखखम न्यूनीकिणमथा अनुिि आदथान प्रदथान
२०७८ चैत्र ८

लवपद् जोक्खम नू्यनीकरणमा नेपाि र जापानबीचको अनुभव आदान प्रदान गररएको 
छ । प्रालिकरणको तर्ज बाट सहसलचव अलनता लनरौिािे नेपािमा लवपद् व्यवसथापनमा 
भएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । 

यसैगरर, नागोया लवश्लवद्ाियको लवपद् अल्पीकरण अनुसन्ान केन्द्रका प्राध्यापक 
लनलशकावा सातोरुिे जापानमा लवपद् जोक्खम नू्यनीकरणमा भएका संसथागत 
प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनु भएको लथयो।
 
नेपािी र जापानी लवद्ाथमीबीचको लसकाई आदानप्रदान शुरु भएको १२० वष्ज पुगेको 
अवसरमा नेपािक्सथत जापानी दूतावासद्ारा आयोजना गररएको लथयो ।
 
काय्जक्रममा नेपािका िालग जापानका महामलहम राजदूत लककुता याताका तथा जाइका 
नेपािका वररष्ठ प्रलतलनलि इहारा योलसकीिे पलन आफना िारणा राखनुभएको लथयो । 

काय्जक्रम भचु्जअि माध्यमबाट भएको लथयो ।



राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिसथापन प्ाष्िकरण www.bipad.gov.np/np/
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डढेलोबाट वनजंगल बचाऔ,ँ पयामावरण जोगाऔ ँ।
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छोटकरी
 ८२ लथािग्रथाहीलथाई वकस्था
मनसुनजन्य लवपद् बाट क्लत भएका 
गुल्ी लजल्ाका ८२ िाभग्ाहीहरुिाई 
अनुदानको लकस्ा गुल्ी लजल्ा 
लवपद् व्यवसथापन कोषको खातामा 
पठाइएको छ । लनजी आवास 
पुनलन्जमा्जण तथा पुनसथा्जपना काय्जका 
िालग असथायी आवासतर्ज को पलहिो 
लकस्ा र पुनलन्जमा्जण/पुनसथा्जपना 
तर्ज को पलहिो लकस्ा गरेर ३५ िाख 
६२ हजार ५ सय पठाइएको हो। 

 बहुप्रकोपीय विपद् सयूचनथा 
प्रणथाली बथािे छलफल
अक्रड्ज पोलिसी म्ानेजमेन्टको 
प्रालवलिक सहकाय्जमा तयार हुने 
बहुप्रकोपीय लवपद् सूचना प्रणािीको 
अविारणा पत्र र काय्जयोजना सम्बन्ी 
बैठक बसेको छ । प्रालिकरणका 
काय्जकारी प्रमुख अलनि पोखरेिको 
अध्यक्तामा चैत्र ११ गते बैठक बसेको 
हो । 

 डढेलो वनयन्तणकथा 
औजथाि हस्थान्तिण
काय्जकारी प्रमुख अलनि पोखरेििे 
लडलभजन वन काया्जिय, 
काठमाडौिंाई १० थान डढेिो 
लनयन्तण औजार तथा सामग्ी 
हस्ान्तरण गनु्जभएको छ । काय्जकारी 
प्रमुख पोखरेििे चैत्र ७ गते उति 
काया्जियका लडलभजनि वन अलिकृत 
बद्ी कुमार काकमीिाई ती सामग्ी 
हस्ान्तरण गनु्जभएको हो ।

 प्रस्थावित कथाय्नरिमकथा 
सम्बन्मथा छलफल
चािु आलथ्जक वष्जको काय्जक्रमको 
समीक्ा तथा आगामी आ.व. 
२०७९/०८० को प्रस्ालवत 
काय्जक्रमहरुको सम्बन्मा अथ्ज 
मन्तािय, गृह मन्तािय र रालट्रि य 
लवपद् जोक्खम नू्यनीकरण तथा 
व्यवसथापन प्रालिकरणबीच चैत्र ४ र ५ 
गते अन्तरलक्रया तथा छिरि भएको 
छ ।

विपद् जोखखमबथाट बचे् 
उपथायहरु समेवटएकथा श्रव्य दृश्य 

सथामग्रीहरुकथा लथावग प्रथावधकिणको 
युटु्ि च्थानल

https://www.youtube.com/c/
NDRRMA
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चट्थाङ िोक्न सवकन्न, 
ति चट्थाङबथाट बच् 

सवकनछ ।

चट्ाङ प्राकृलतक लवपद् हो । 
यसिाई रोक् सलकँदैन । तर 
साविानी अपनाउने हो भने 
चट्ाङबाट हुनसके् क्लत कम 
गन्ज अवश्य सलकनछ ।

 ▪ आकाशमा लबजुिी चमकेर 
गड्ाङ्-गुडुङ् गन्ज 
थािेपलछ घरलभत्र गइहािौ ँ।

 ▪ रुख वा लबजुिीको पोिमुलन 
कलहलै् नबसौ ँ। छाता 
नओढौ ँ।

 ▪ पौडी खेलने, डुङ्ा चिाउने 
काम नगरौ ँ। खेतबारीमा 
काम नगरौ ँ।

 ▪ सुरलक्त ओत नभेट्दै 
चट्ाङ परे दुवै हातिाई 
टाउको मालथ राखी 
लनहुररएर कुकु्ज च्ो जोडेर 
थुचुक्क बसौ ँ। तर भुइँमा 
िम्पसार परेर नसुतौ ँ।

 ▪ घरलभत्र हुनुहुनछ भने 
तारवािा रोनको प्रयोग 
नगरौ ँ।

 ▪ लटभी र कमू्टरजस्ा       
लवद्ुतीय उपकरण 
नचिाऔ।ँ बरु प्गबाट 
छुटाईलदऔ ँ।

 ▪ बाथरुमलभत्र नुहाउने, कपडा 
िुने, भाँडा माझे् काम   
नगरौं।ँ

 ▪ झ्ाि, भया्जङ् र बरण्ाको 
लग्ि र बार नछोऔ ँ।

नेपथाल सिकथाि
गृह मन्तथालय

िथावष्टरि य विपद् जोखखम न्यूनीकिण 
त्था व्यिस्थापन प्रथावधकिण

वसंहदिबथाि


