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विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन गर्न बाटो खुल्यो

सबै नगरपालिका तथा
गाउँ पालिकासँग भएका
दमकलहरुको जानकारी
अद्यावधिक गरिं दै छ ।
राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती
उत्थानशील समन्वय मञ्च
(NHSRP) को प्रविधिक
सहयोगमा दमकल हे र्ने
प्रमुख व्यक्ति, ड्राइभरको
नाम, दमकलको प्राविधिक
अवस्था र त्यसको
भौगोलिक स्थान समेतको
तथ्यां क संकलन हुनेछ।

▪

वन डढे लो व्यवस्थापन
रणनीति २०६७ लाई
परिमार्जन गरी उक्त
रणनीतिको कार्यान्वयन
कार्ययोजना बनाउने
कार्यक्रम छ । त्यस्तै,
ताप्लेजुङ, सप्तरी र बाँ केमा
नमूनाका रुपमा आगलागी
(घर, बस्ती) को अध्ययन
गरी आगलागी उत्थानशील
नमूना बस्ती बनाउने योजना
छ।

▪

वायु प्रदु षणजन्य विपद्
सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना

तर्जुमा गर्ने कार्य सुरु भएको
छ।

▪

विपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
सूचनालाई व्यवस्थित गर्न,
योजनाबद्ध संचार गर्न र
विपद् न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी संचार
तथा शिक्षाका सामग्रीहरुको
मानकीकरण गर्न
प्राधिकरणले विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
संचार रणनीति तयार
गरिरहे को छ ।

प्राधिकरणको १२ आैं कार्यकारी समिति बैठकमा अध्यक्ष एवं गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री।
काठमाडौं, २०७८ माघ १४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा
संस्थागत रुपमै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने
बाटो खुलेको छ । विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी
समितिको १२ औ
 ं बैठकले ‘विपद्
व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा
परिचालन कार्यविधि - २०७८’ पारित
गरे सँगै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने बाटो
खुलेको हो ।
प्रकोपजन्य विपद् को जोखिम न्यूनीकरण
र व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकहरुको
संस्थागत विकास एवं परिचालन गरी
विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारिता
अभिबृद्धि गर्नु ब्युरो गठनको मुख्य
उद्दे श्य रहे को कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले वडा स्तरसम्मको ब्युरो
संरचनाको परिकल्पना गरे को छ ।
बैठकमा धारणा राख्दै गृह मन्त्री
बालकृष्ण खाणले जलवायु परिवर्तनका
कारण पछिल्लो समय नयाँ नयाँ
किसिमका विपद् थपिदै गएकाले
तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु
बनाएर मात्र यस्ता चुनौतीको सामना गर्न
सकिने बताउनुभयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्री माननीय राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले

विपद् पछिको उद्धार र राहतभन्दा विपद्
आए पनि क्षति हुनै नदिनेतर्फ प्राथमिकता
दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि
पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी र
अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने उहाँ को सुझाव
थियो ।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँ क्रीले
विपद् पछिको पुनर्निर्माणमा एकीकृत
बस्ती बिकासमा जोड दिनुपर्ने

कार्य विधिले वडा
स्तरसम्म ब्युरो
संरचनाको
परिकल्पना गरे को
छ।
बताउनुभयो । प्राधिकरणले उठाएका
एजेण्डालाई राज्यका सबै निकायले
गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि
उहाँ ले जोड दिनुभयो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले
विपद् जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम
न्यूनीकरणका लागि राज्यका निकाय,
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ
संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने
बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका

राष्ट्रि य विपद् जोखिम न्यू न ीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले विपद् ले
मानवीयसँगै कृषि उत्पादनमा जोखिम
गराउने हुँदा सबै सूचकाङ्कलाई मध्यनजर
गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता
औल्याउनुभयो । तत्कालीन राष्ट्रिय
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख
कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चैत्र
२६ गतेसम्म पुनर्निर्माणको म्याद रहे काले
छिटो कार्यविधिको टु ङ्गो लगाएर बाँ की
काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकका एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरे लले प्राधिकरणले विपदको जोखिम
न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति
निर्माणदे खि उद्धार र राहतका लागि
विपद् का क्षेत्रमा काम गर्ने सबैसँगको
सहकार्यमा काम गरिरहे को जानकारी
गराउनुभएको थियो ।
यसअघि पनि विपद् का घटना हुनासाथ
तत्काल स्थानीय व्यक्तिहरु स्वतः स्फूर्त
उद्धार कार्यमा सहभागी हुँदै आएको भए
पनि यही कामलाई थप व्यवस्थित र
मर्यादित बनाउने र प्रणालीभित्र ल्याउन
खोजिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा.
डिजन भट्टराईले बताउनुभयो ।
वडास्तरसम्म यस किसिमका व्यूरो
बनेपछि उद्धार र प्रतिकार्य थप
(बाँकी पृ�ठ २ मा...)

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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आवास पुनर्निमाण अनुदान वितरणबारे अन्तरक्रिया

हिमाली जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ , पहाडी
जिल्लामा ४ लाख रुपैयाँ र तराईका
जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा
प्राप्त गर्न सक्छन् । यही कार्यविधि
अनुसार आवास अनुदान रकममा तीनै
तहका सरकारको लागत सहभागिताको
व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार
स्थानीय तहले १०–२० प्रतिशत, प्रदे श
सरकारले ३० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले
५०–६० प्रतिशत लागत व्यहोर्नेछन् ।
स्थानीय तहमा गाउँ पालिकाले १०,
नगरपालिकाले १५ र उपमहानगर एवं
महानगरपालिकाले २० प्रतिशत अनुदान
व्यहोर्छ न् ।
सिन्धुपाल्चोकमा लाभग्राही पहिचान,
विद्यु तीय प्रणालीमा तथ्यां क प्रविष्ट गर्न
तथा जोखिम क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन
गर्न ‘प्रतिबद्ध’ परियोजनाले सहयोग गर्दै

यस कार्यविधि अनुसार २०७७ जेठ ३० पछिका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरुले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार र स्थायी आवास
निर्माणका लागि तीन किस्तामा ३–५ लाखसम्म अनुदान प्राप्त गर्छ न् ।
२०७८ चैत्र १२
मनसुनजन्य विपद्् बाट प्रभावित
लाभग्राहीहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण,
पुनर्स्थापना र प्रबलीकरण सम्बन्धमा
सिन्धुपाल्चोकमा भएका प्रगति तथा
चुनौतीहरु बारे अन्तरक्रिया भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा
भएको छलफलमा लाभग्राही पहिचान एवं
अनुदान वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी
बनाउने बारे छलफल भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकका मनसुनजन्य विपद्् बाट
अति प्रभावित चारवटा पालिकाहरुका
प्रमुख तथा उपप्रमुख सहितका
जनप्रतिनिधिहरु, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख
जिल्ला अधिकारी, विपद् फोकल पर्सन,
लाभग्राही निक्यल तथा अनुदान वितरण
प्रणालीमा सहयोग गरिरहे का सामुदायिक
आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र द्वारा कार्यान्वयन
गरिएको “प्रतिबद्ध” परियोजनाका
अधिकारीहरु सहितको छलफलमा
लाभग्राही किटान गरी अनुदान
वितरणलाई तीव्रता दिने समझदारी
भएको छ ।

पाँ चपोखरी थाङपाल गाउँ पालिकाका
अध्यक्ष टासी लामाले विपद् व्यवस्थापनमा
प्रदे श सरकारको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने
सुझाव दिदै केही महिनापछि आउने
बर्खाले पुनः वितण्डा मच्चाउन सक्ने
भएकोले पूर्वतयारीमा ध्यान दिन आग्रह
गर्नुभयो ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
बेदनिधि खनालले अनुदान वितरण
प्रणालीमा बाटो पहिल्याइएको र अब
गन्तव्यमा पुगिने निश्चित भएको बताउँ दै
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्तीहरुमा कसले लगानी
गर्ने भन्ने अन्योल छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने
बताउनु भयो ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाका उपप्रमुख
सुशीला पाख्रिनले अनुदान वितरणका
लागि तयार गरिएको विुतीय प्रणालीमा
तथ्यां कहरु प्रविष्ट गर्न केही समस्या
भएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँ दै
कार्यविधिहरु संशोधन गर्दा स्थानीय
सरकारसँग छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल
पोखरे लले विपद्् बाट प्रभावित

भोटे कोशी गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष
दाबुटी शेर्पाले पुनर्वास गरिने नयाँ ठाउँ
सुरक्षित भए/नभएको निक्यल गर्ने
निकाय र प्रक्रियाबारे प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा
राख्नुभयो ।

लाभग्राहीहरुलाई दिइने अनुदानमा तीनै
तहका सरकारको लागत सहभागिता
संघीयताको मर्म अनुसार गरिएको
बताउनुभयो । पोखरे लले दीर्घकालीन
समाधानका लागि निजी आवास
लगायतका संरचनाको बिमा गर्ने र
आवश्यक परे मा बिमामा लागत
सहभागिता गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका
जगत दे उजाले सिन्धुपाल्चोकलाई विपद्
अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा भए पनि
सोही अनुसार केन्द्रबाट पर्याप्त
सहयोग प्राप्त नभएको धारणा राख्दै
अनुकूलनमा थप काम हुनुपर्ने
बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका उपसचिव माधव ढकालले
गत माघमा संशोधन भएको मनसुनजन्य
विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण
तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधिका
संशोधित प्रावधानहरुबारे जानकारी
गराउनु भएको थियो । संशोधित
कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित वडाले
विुतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रणालीमा
दे खिएको विवरणका आधारमा लाभग्राही
कायम गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने लगायतका
प्रावधान छन् ।
यस कार्यविधि अनुसार २०७७ जेठ ३०
पछिका मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरुले
अस्थायी आवासका लागि ५० हजार र
स्थायी आवास निर्माणका लागि तीन
किस्तामा ३–५ लाखसम्म अनुदान प्राप्त
गर्छ न् । त्यस्तै, बाढी वा पहिरोले साविक
स्थानमा घर बनाउनै नमिल्ने भई अन्यत्र
कतै पनि जग्गा नभएका पीडितलाई घर
पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि घडे री खरिद
गर्न बढीमा ३ लाख अनुदान प्राप्त हुन्छ ।
मनसुनजन्य र आगलागीजन्य दु वै
कार्यविधि बमोजिम कायम भएका
लाभग्राहीले दोहोरो नपर्ने गरी आफू
कायम भएको लाभग्राही वर्गको एउटा
मात्र अनुदान रकम बैंक खातामार्फत्
प्राप्त गर्छ न् । मर्मत वा प्रवलीकरणका
लाभग्राहीले सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न
गरे को प्राविधिक जाँ च पास प्रतिवेदनको
आधारमा एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ
पाउँ छन् ।
पुनर्निमाणका लाभग्राहीले निजी आपास
पुनर्निमाणको लागि क्षतिको यथार्थ
प्राविधिक मूल्यां कनका आधारमा

विपद्् बारे चासो राखौ ,ँ चनाखो बनौ ँ ।

आएको छ । अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका
सहसचिव रामेश्वर मरहठ्ठा, उपसचिव
हिरादे वी पौडे ल तथा अन्य अधिकारीको
पनि उपस्थिति थियो ।

विपद् व्यवस्थापनमा...
प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
यसैगरि, बैठकले विपद् जोखिम वित्तीय
कार्ययोजना-२०७८, मनसुनजन्य विपद्
तथा अगलागी प्रभावित निजी आवास
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान
कार्यविधि संशोधन - २०७८ र कार्यकारी
समितिमा पेश गरिने प्रस्तावको ढाँ चा
स्वीकृत गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन
पनि पारित गरे को छ ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले
तयार गरी कार्यान्वयन गरे का सातवटा
कार्यविधिहरुलाई पनि स्वीकार गरे को
छ । ती कार्यविधिमा जोखिमयुक्त बस्ती
स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी
कार्यविधि-२०७३, सम्पदा बस्तीका एकल
वा बहुस्वामित्वका निजी आवास
पुनर्निर्माण कार्यविधि-२०७६, एकीकृत
बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५,
भूकम्प पीडितलाई बसोबास योग्य जग्गा
खरिद सम्बन्धी मापदण्ड-२०७४,
प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई
निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम
उपलब्ध गराउने सम्बन्धी
कार्यविधि-२०७६, निजी आवास
पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण (प्रथम
संशोधन) कार्यविधि-२०७५ र भूकम्पबाट
प्रभावित गुम्बा बिहार स्तूपाहरुको
संरक्षण, जिर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण
सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ छन् ।
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विपद् को जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक
बालकृष्ण खाण, गृह मन्त्री

नेपाल भूकम्प, पहिरो, बाढीलगायतका
विभिन्न विपद् को उच्च जोखिममा रहे को
मुलुक हो । हाम्रो भूबनोट कमजोर
भएका कारण भूकम्प तथा पहिरोजस्ता
विपद् का घटना हुन्छन् भने सयौं
सानाठूला नदीहरूमा वर्षेनी बाढी
आउँ छ । सडक दु र्घटना, कोभिड–१९
जस्ता घटनाहरूबाट ठूलो मात्रामा
जनधनको क्षति हुने गरे को छ ।
हावाहुरी, चट्याङ, आगलागी,
सर्पदं शलगायतका जोखिमबाट पनि
जनधनको क्षति हुँदै आएको छ ।
विपद् का घटनाहरूको एउटा चक्रजस्तो
त छँ दै छ जलवायु परिवर्तनको
विश्वव्यापी प्रभावका कारण अचानक
अकल्पनीय विपद् का घटनाहरू पनि
हुन थालेका छन् । गत वर्ष मेलम्ची
खोलामा गएको बाढी, मधेसमा भएको
डु वान र मुलुकका विभिन्न भागमा गएका
पहिरो विपद् का घटनाका उदाहरण
हुन् । कोभिड–१९, बर्ड फ्लूजस्ता
विश्वव्यापी महामारीले पनि बेलाबेलामा
आक्रान्त पर्छ । विपद् को दायरा त्यसै त
ठूलो छ त्यसमाथि नयाँ –नयाँ विपद् का
घटना भइरहे का छन् ।
तर, विपद् सँग जुध्न हामीसँग
साधनस्रोतको कमी छ । हाम्रोजस्तो
विकासशील राष्ट्रले यो क्षेत्रमा ठूलो
लगानी गर्न कठीन छ । त्यसकारण,
हामीले विपद् जोखिमलाई
न्यनूनीकरणमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्व विश्लेषण प्रणालीहरू उपयोग गरे र,
सचेतना कार्यक्रम संचालन गरे र विपद्
जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नतिर हाम्रा
कार्यक्रम लक्षित हुर्नुपर्छ । विपद् पछिको
व्यवस्थापनको बारे मा हामी ज्यादा
सजग र सचेत हुन थालेका छौं । तर,
व्यवस्थापन गर्ने साधनस्रोत र प्रयास
न्यूनीकरणमा उपयोग गर्न सकियो भने
जनधनको क्षति कम गर्न ठूलो मद्दत
मिल्छ । अहिले, हाम्रा लागि विपद्
जोखिमको रोकथाम र न्यूनीकरण नै
महत्वपूर्ण हो ।
यी काम गर्न नेपाल सरकारले ऐन
ल्याएर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना
गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई व्यवस्थित
गर्ने, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी
निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
हामीलाई सहयोग गर्ने विकास
साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने काम

ज्यानको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको
हो । तर, विपद् को प्रभाव बढ् दो
भएकोले त्यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
विज्ञान र सीपको प्रयोग गरे र विपद्
न्यूनीकरण गर्न सरकार क्रियाशील छ ।
मौसमको पूर्वा नुमान प्रविधिमा प्रगति
भएको छ जसबाट खासगरी वर्षाबाट
आउनसक्ने विपद् का घटनाहरूको
अनुमान गर्न सकिन्छ र सोहीअनुसार
सतर्क ता अपनाउन सकिन्छ । अब
त्यस्ता जानकारीहरू उपर्युुक्त
माध्यममार्फत् प्रचारप्रसार गरी
सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकसम्म पुर्या उन
सकियो भने जोखिम कम गर्न सक्छौं ।

गरिरहे को छ । सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय
परिषद् रहे कोले विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यको
उच्चतम निकायबाट नै यी कामहरूको
रे खदे ख भइरहे को छ ।

पूर्वाधार बनाउँ दा सुरक्षित छ की छै न,
त्यो दीर्घकालीन छ की छै न भनेर हे र्नुपर्ने
हुन्छ । त्यसले भूकम्पीय जोखिम
न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ । २०७२
सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त
भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न
एवं जनजीवनलाई पुनर्स्थापना गर्न
राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपरे को यथार्थ
हाम्रासामु छँ दै छ ।

विपद् को जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका
लागि आपसी सहकार्य जरुरी छ ।
तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र
समुदायबीचको आपसी सहकार्यले मात्र
पहिरो तथा बाढीजन्य विपद् जोखिम
विपद् को जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न
न्यूनीकरण गर्न हाम्रा बस्तीहरूको
तथा
अवस्थाका
विपद् पछिको
बारे मा अध्ययन
उद्दार, राहत र
गर्न आवश्यक
तीनवटै तहका सरकार,
पुनस्र्थापनाको
छ । विपद् र
निजी क्षेत्र र समुदायबीचको
काम प्रभावकारी
बस्ती
आपसी सहकार्यले मात्र
बनाउन
विकासबीच
विपद्को जोखिम र क्षति
सकिन्छ ।
अन्योन्याश्रित
न्यूनीकरण गर्न तथा
विपदजन्य घटना
सम्बन्ध छ ।
विपद्पछिको उद्दार, राहत र
न्यूनीकरण,
विपदको
त्यसबाट हुने
व्यवस्थापन र
पुनस्र्थापनाको काम
क्षति कम गर्न
सुरक्षा प्रबन्ध
प्रभावकारी बनाउन
तथा
मिलानका लागि
सकिन्छ ।
विपदपछिको
बस्ती
उद्धार, राहत
स्थानान्तरण
तथा पुनस्र्थापना
उपयुक्त हुन्छ ।
एवं पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन,
वर्षेनी बाढी पहिरो र डु वानले नागरिक
मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम
जीवनलाई समस्या पारिरहे को छ ।
व्यवस्थापनको खाँ चो रहे को छ ।
स्थानीय खासगरी पुरानो पुस्ताले रै थाने
ठाउँ छाड् न गाह्रो मानिरहे का छन् । तर
भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति
सामाजिक बनोटलाई ख्याल गरे र
न्यूनीकरण गर्न मुलुकका हरे क भौतिक
जीविकोपार्जनको उचित प्रबन्धसहित
पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी
स्थानीयलाई प्रेरित गरे र बस्ती
छ । सरकारी तथा निजी आवास भूकम्प
स्थानान्तरण गर्नु नै पर्छ । नागरिकलाई
थेग्नसक्ने गरी बनाउनुपर्छ , त्यसका लागि
जोखिम क्षेत्रमा राख्न मिल्दै न ।
नागरिकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना
पुऱ्याउनु जरुरी छ । कुनै पनि भौतिक
कुनै पनि विपदबाट नागरिकको
आउनु ह ोस् विशे ष प्रण गरौ ,ँ भू क म्प थे ग्ने घर निर्मा ण गरौ ँ ।

हामीले बनाउने पूर्वाधार तथा भवनहरु
सुरक्षित र दिगो हुने कुरामा सुनिश्चितता
भयो भने विपद् को जोखिम
न्यूनीकरणलाई पनि मद्दत पुग्छ ।
हामीले गर्ने विकास निर्माणको कामलाई
अघि बढाउँ दा, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्
गर्दा अपनाउनुपर्ने सजगता आदिका
बारे मा पनि राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी
भइसकेको छ । निजी आवास तथा
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत
सार्वजनिक संरचनाहरू बनाउँ दा
सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य
पालना गर्ने-गराउने कुरामा सरकारी
निकायहरू चनाखो हुनुपर्छ ।
हाम्रो वरिपरि जतासुकै विपद् को
जोखिम छ । विपद् को जोखिमलाई
न्यूनीकरण गर्ने तर भइहालेमा पनि
जनधनको नोक्सानी कमभन्दा कम
होस्, भन्नेपट्टि राज्य र सरकारले
गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ । विपद्
पश्चात पुनर्निर्माणका लागि बिमाजस्ता
व्यवस्था गरिनेछ । हाम्रो कोसिस छ,
कुनै पनि नेपालीको अकालमा ज्यान
नजाओस् ।
त्यसकारण सरकारले प्राकृतिक
विपद्् बाट हुने जोखिमहरूको
न्यूनीकरण गर्न, तयारी गर्न र
व्यवस्थापन गर्न अग्रसरता लिएको छ ।
त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन हुँदै
जानेछ । यसका लागि ऐनले नै विभिन्न
तहमा विपद् व्यवस्थापन कोषको
व्यवस्था पनि गरे को छ । सीमित
साधनस्रोतका बाबजुद नेपाल
सरकारका राष्ट्र सेवक कर्मचारी,
सुरक्षाकर्मीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह
गरिरहनुभएको छ । सरकारले यो
क्षेत्रमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्दै
जानेछ ।
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आपतकालिक प्रतिकार्य तालिम उपकरण हस्तान्तरण

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ सार्वजनिक
काठमाडौं, २०७८ माघ २४

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँ णले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ सार्वजनिक
गर्नुभएको छ । कार्ययोजनामा विपद् व्यवस्थापनका १२ वटा बुँदा समावेश छन् । राष्ट्रिय
विपद् उत्थानशीलता कार्यढाँ चा (National Disaster Resilience Framework) जारी
गरी सो को कार्ययोजना बनाउने उल्लेख छ ।
जसमा प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि जोखिम आँ कलन
(Risk Assessment Platform) तयार गर्ने, मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने, विपद् को समयमा खोज तथा उद्धार
कार्यमा खटिने जनशक्तिको जोखिम बीमा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा
ल्याउने उल्लेख छ ।

काठमाडौं, २०७८ चैत्र २२
आपतकालिक प्रतिकार्य एवं आगलागी
नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न
आवश्यक पर्ने उपकरणहरु तीनवटै
सुरक्षा निकाय र नेपाल रे डक्रम
सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी
प्रमुख अनिल पोखरे लले नेपाली सेना,
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल
रे डक्रम सोसाइटीलाई विभिन्न तालिम
उपकरण हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
यी उपकरणहरु अमेरिकी सहायता
नियोग युएसएआइडी र अमेरिकाको रक्षा
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका हुन् ।
तालिम उपकरणहरु हस्तान्तरण गर्न
प्राधिकरणमा आयोजित औपचारिक
कार्यक्रममा कार्यकारी प्रमुख पोखरे लले
पछिल्ला बर्षहरुमा नयाँ खालका विपद् का
साथै पुराना विपद् हरुको आयतन पनि
विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यी
उपकरण प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यका
लागि आवश्यक पर्ने तालिम संचालन गर्न
सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व
व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव
प्रदीप कोइरालाले विपद् जोखिम
व्यवस्थापनमा काम गर्ने निकाय र
सहयोग गर्ने निकायबीच प्राधिकरणले
पुलको काम गरिरहे को उल्लेख गर्दै
प्राधिकरण गठनको औचित्य प्रमाणित
हुँदै गएको बताउनुभयो ।
युएसएडका वातावरण सम्बन्धी
उपनिर्देशक डे भिड म्यानले नेपालमा
विपद् जोखिम न्यनूीकरणका लागि
युएसएडले सहयोग गरिरहे को जानकारी
दिँ दै विपद् का घटना भइहाले त्यसको
प्रतिकार्य गर्न तालिम आवश्यक पर्ने

भएकोले यी उपकरण सहयोग गरे को
बताउनुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर
मरहठ्ठाले १६ प्रकारका तालिम
उपकरणहरु प्राप्त भएको र यी सामग्री
विभिन्न क्षेत्रमा वितरण हुने जानकारी
दिनुभयो ।
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका
कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले
आपतकालिक प्रतिकार्य क्षमता अभिबृद्धि
कार्यक्रम (पियर) ले पुऱ्याएको योगदानको
चर्चा गर्दैे दक्ष उद्धारकर्मी उत्पादनमा यी
उपकरणहरु उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त
गर्नु भयो ।
प्राप्त उपकरणहरुमा ८० थान फायर
स्वाटर, ३० थान फायर रे क, ३० थान
फायर रे क हो, ३० थान सावेल, ३० थान
फायर एक्स–हो, १० थान फस्ट एड किट,
१०० थान जम्प सुट, १०० जोडा फायर
बुट, १०० जोडा मोजा, १०० जोड पञ्जा,
१०० थान हे ल्मेट, १०० थान हे ड टर्च, १००
थान मास्क, १०० थान वाटर बोटल, ५
थान ब्याक–प्याक पम्प छन् ।

त्यसैगरि, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्या उने संस्था तथा व्यक्तिलाई
सम्मान स्वरुप पुरस्कृ त गर्न मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय कृत्रिम
अभ्यास (National Simulation Exercise Guiding) सम्बन्धी दिग्दर्शन तर्जुमा गरी
कृत्रिम अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत छन् ।

परियोजना प्राधिकरणको पोर्टलमा प्रविष्ट हुनुपर्ने
काठमाडौं, २०७८ पौष ३०

विपद् को क्षेत्रमा काम गरिरहे का सबै गैरसरकारी
संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
सम्बन्धी परियोजना तयार गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्नुपर्ने
भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद् ले एक सूचना जारी गर्दै परिषद्मा
आबद्ध सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थालाई समाज कल्याण
परिषद्बाट परियोजना स्वीकृतिपछि पनि यसको विवरण
नेपाल सरकारको विपद् सम्बन्धी पोर्टल msda.bipad.gov.np मा प्रविष्ट गर्न अनुरोध
गरे को छ । प्राधिकरणले पनि सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका विपद् क्षेत्र सम्बन्धि
सबै कार्यहरुलाई एकीकृत ढं गले अघि बढाउन र विपद् सम्बन्धी भएका सम्पूर्ण
कार्यहरुको विवरण एकै ठाउँ बाट उपलब्ध गराउने प्रयासको थालनी गरिएकाले यसमा
सहयोग गर्न सबै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गरे को छ ।

डढे लोबाट वनजङ्गल बचाऔं, पर्यावरण जोगाऔ ँ ।
फागुन-चैत्र-बैशाख-जेठ यी चार महिना डढे लोको जोखिम बढी हुने समय हो ।
तपाई हाम्रो सानो लापरवाहीले विपत्तिका ठूला घटनाहरु निम्त्याउन सक्छन् । त्यसैले
यी कुराहरुमा ध्यान दिऊँ ।

यी सामाग्रीहरु बाँ के राष्ट्रिय निकुञ्ज,
सुपारीटार आर्मी ब्यारे क,
रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह
– मकवानपुर, जिल्ला वन कार्यालय –
तनहुँ, बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र
– कास्कीलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

▪

वनजङ्गल घाँ स दाउरा गर्न जाँ दा चुरोट, बिडी सकेसम्म खाने काम नगरौ ँ ।

▪

बनभोज खाने काम सकिएपछि चुल्होको आगो राम्ररी निभाएर मात्र छाडौ ँ ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका
उपसचिव सुन्दर प्रसाद शर्माले वन
डढे लाका बढ् दो घटनाले मानव
स्वास्थ्य र खाद्य उत्पादनमा नकरात्मक
असर पर्ने भएकाले नियन्त्रणका
लागि व्यापक तालिमको
आवश्यकता रहे को बताउनुभयो ।

यदि खानुहुन्छ भने यसका ठूटालाई राम्ररी निभाएर मात्र फालौ ँ ।

▪

डढे लोको जोखिम बढी भएकाले यो समयमा निजी खरबारीमा पनि आगो

▪

मानव बस्ती वरिपरि फायर लाइन (जङ्गलको आगो बस्तीमा फैलिन नदिनका

▪

बनमा डढे लो लागेको दे ख्ने वित्तिकै नजिकैको प्रहरी, पालिका वा वन

नलगाऔँ ।
लागि बनाइने घेरा) बनाऔँ ।
कार्यालयलाई खबर गरौ ँ ।
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
सिंहदरबार

भवन सं हि ताको अनिवार्य पालना गरी सु र क्षित घर भवन निर्मा ण गरौ ँ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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जुम्ला र कालिकोटमा क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया
काठमाडौं, २०७८ चैत्र २२
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणको तर्फबाट चैत्र २० गते जुम्ला र चैत्र २२ गते
कालीकोटमा जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया
कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

अवस्थाको बारे मा प्रस्तुति गर्नु भएको थियो भने स्थानीय
तहका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानीय
तहमा विपद् व्यवस्थापनको वस्तुस्थितिको बारे मा
जानकारी गराउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला
अधिकारीलगायत विपद् व्यवस्थापन समितिका
सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/
उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् सम्पर्क
व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहे को थियो।

त्यस्तै, कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि
शर्माले जिल्लाको विपद् सम्बन्धी समग्र अवस्थाको बारे मा
प्रस्तुति गर्नु भएको थियो भने स्थानीय तहका विपद्
सम्पर्क व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमा विपद्
व्यवस्थापनको वस्तुस्थितिको बारे मा जानकारी गराउनु
भएको थियो।

कार्यक्रममा जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया
कुमारी प्रसाईले जिल्लाको विपद् सम्बन्धी समग्र

कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपसचिव कृष्ण प्रसाद शर्माले
प्राधिकरणबाट भइरहे का कार्यहरु र आगामी दिनमा

छोटकरी
 शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी
अवलोकन
प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले शहरी
विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना (SUPER
Project) अन्तर्गत कैलाली, बाँ के र भरतपुर
महानगरपालिकाका आपतकालीन कार्य सञ्चालन
केन्द्रहरुको अवलोकन गर्नुभएको छ।
फागुन तेस्रो साता भएका अवलोकनका क्रममा
विपद् को तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रतिकार्यदे खि
पुनर्स्थापनामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन
केन्द्रहरुले खेल्ने भूमिकाबारे जानकारी दिइएको
थियो।
भ्रमणमा अमरगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा
अध्यक्षहरु, अग्नि नियन्त्रकहरु, विपद् जोखिम
न्यूनीकरण फोकल पर्सनहरु लगायतको सहभागिता
थियो ।

 अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण
तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि बमोजिम
मनसुनजन्य विपद् का कारण क्षति भएका निजी
आवासको तथ्यां क संकलन, सूचना व्यवस्थापन
प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणबाट
तयार भएको प्रणालीहरुबारे अभिमुखीकरण सम्पन्न
भएको छ ।
NDRRMA Kobo collect (Mobile App) र
Reconstruction MIS System
(reconstruction.ndrrma.gov.np) सञ्चालन
सम्बन्धी २०७८ कार्तिक ११ दे खि चैत्र ३० भित्रमा ६८
जिल्लामा अभिमुखीकरण भएको हो ।
क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले मर्मत/
प्रबलीकरण, पुननिर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई
व्यवस्थित बनाउन यी प्रणाली तयार गरिएका हुन् ।

गरिने क्रियाकलापहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नुभएको
थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणका उपसचिव हिरादे वी पौडे लले
विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना
सम्बन्धी कार्यविधिहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा
प्रस्तुति गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले जुम्लाको खलढुं गामा रहे को
बस्ती स्थानान्तरणको विषयलाई यथाशीघ्र निश्कर्षमा
पुर्या उनुपर्ने कुरामा जोड दिँ दै निजी आवास पुननिर्माणको
कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले
जिल्लास्तरमा गई सो सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
सञ्चालनका लागि तालिम प्रदान गर्नुपर्ने विषयलाई
महत्वका साथ उठान गर्नुभयो।

विपद् जोखिम सुशासन अभिवृद्धिबारे छलफल
काठमाडौं, २०७८ चैत्र १५

जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा
प्राधिकरणअन्तर्गत संचालित काठमाडौं उपत्यकामा
उत्थानशीलताका लागि विपद् जोखिम सुशासनको
अभिवृद्धि सम्बन्धी परियोजना (The Project for
Strengthening Disaster Risk Governance for
Resilience in the Kathmandu Valley) को बैठक
सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख
अनिल पोखरे लको अध्यक्षतामा उक्त आयोजना
संचालनका लागि गठित संयुक्त समन्वय समिति (Joint
Coordination Committee) को बैठक बसेको हो ।
बैठकमा जाइकाको विज्ञ टोली र प्राधिकरणको टोलीले
संयुक्त रुपमा तयार गरे को संस्थागत विकास योजना,
छनौट गरिएका भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरुको सूची
तथा स्थानीय विपद् उत्थानशीलता निर्देश�िका
(Guidelines for Local Disaster Resilience
Frameworks) सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो।
उक्त बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय,
सडक विभाग तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण
विभागका सम्बन्धित सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
परियोजना अन्तर्गत काठमाडौ उपत्यकाभित्रका १८ वटा
पालिकाका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा चैत्र
१७ गते एक दिवशीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ
। गोष्ठीमा उपत्यकाको बहुप्रकोपीय विपद् को जोखिम
न्यूनीकरणमा स्थानीय पालिकाहरुको भूमिका र सञ्चालन
गरिनुपर्ने संस्थागत प्रयासका बारे मा वृहत छलफल भयो।
यसअघि, चैत्र ८ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरे लको अध्यक्षतामा छनौट गरिएका भौतिक पूर्वाधार
संरचनाहरुको सूची तयारी तथा स्थानीय विपद्
उत्थानशीलता निर्देश�िका सम्बन्धी प्राधिकरणका
चट्याङ रोक्न सकिन्न, तर चट्याङबाट बच्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित प्राविधिक टोलीहरु सम्मिलत संयुक्त बैठक
बसेको थियो । त्यस्तै, चैत्र ६ गते कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरे लको अध्यक्षतामा संस्थागत विकास योजनाको
मस्यौदा सम्बन्धी जाइका र परियोजना टोलीसँग संयुक्त
बैठक बसेको थियो जसमा प्राधिकरणका सहसचिवहरु,
उपसचिवहरुका साथै शाखा अधिकृतहरु तथा अन्य
सम्बन्धितहरुको उपस्थिति थियो। परियोजना अन्तर्गत
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी (जेसी) सोत
पुस्तकको मस्यौदा तयार भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्ने, विपद्
जोखिम न्यूनीकरणको लागि आयोजना प्राथमिकीकरण
गर्न एवं आर्थिक लगानीका वित्तीय व्यवस्थापन योजना
तयार गर्न सहयोग गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका
स्थानीय तहहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी
कार्यक्रमलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि आधारभूत
सहयोग गर्ने परियोजनाको उद्दे श्य रहे को छ ।
परियोजनाको अवधि चार वर्षको छ । संयुक्त समन्वय
समितिको पहिलो बैठक २०७७ चैत्र २५ मा बसेको
थियो ।

छोटकरी
 राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिचानका लागि
सुझाव संकलन

युएनडिपीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी पाँ च वर्षे राष्ट्रिय प्राथमिकता
पहिचानका लागि प्राधिकरणलगायतको राय, सुझाव
तथा पृष्ठपोषण संकलन गरे को छ । फागुन २६ गते
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरे लको
अध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेपाल रे डक्रस
सोसाईटी, डिपी नेट नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर
नेपाल, प्लान ईन्टरनेशनल, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय
समाज नेपाल, राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील
समन्वय मञ्च र सि.आर.एस.को सहभागिता थियो।
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कर्णाली प्रदे शस्तरीय अभिमुखीकरण सम्पन्न
२०७८ चैत १३

प्रदे शस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम कर्णाली प्रदे शको
सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।

योजना तयार पार्ने गरे को जानकारी गराउनुभयो । तर,
यति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षा अनुसारको नतिजा हासिल हुन
नसकेको उहाँ को धारणा थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख
सचिव आनन्द सारुको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका
सचिव प्रेमराज गिरी, सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला
अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डे , विभिन्न सरोकारवाला
निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।

सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद
पाण्डेले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् का
क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ/संस्था र स्थानीय तहका बीचमा
पुलको कार्य गरिररहे को जानकारी गराउनुभयो ।
सुर्खेत बहुप्रकोपीय विपद् को जोखिममा रहे को भन्दै
उहाँ ले गतवर्ष डढे लोका कारण धेरै क्षति बेहोर्नुपरे को
बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख सचिव सारुले घटना
घट् नासाथ तुरुन्त प्रतिकार्यको टोली परिचालित गर्न
सकिएमा विपदबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न सकिने
धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ ले साधन स्रोत एकीकृत
रुपमा परिचालनका लागि बेग्लै रणनीतिको आवश्यकता
औंल्याउनुभयो । निमित्त प्रमुख सचिव सारुले स्थानीय
तहले तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्दा विशेष सतर्क ता अपनाउनुपर्ने
धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा

न्यूनीकरण कार्यक्रमको
स्थानीयकरण सम्बन्धी छलफल

व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरे लले राष्टिय विपद् उत्थानशीलता कार्यढाँ चा सन्
२०२१-२०३० का आठवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरुबारे
जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका
सचिव गिरीले विपद् काबु बाहिरको परिस्थिति रहे काले
पूर्वा नुमानको आधारमा पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड
दिनुभयो । उहाँ ले कर्णाली प्रदे श सरकारले प्रत्येक वर्ष
विपद् का क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्थाहरुसँग छलफल गरी

कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले
विपद् र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीबारे
जानकारी गराउनुभयो ।

मनसुनजन्य विपद्् बाट भएको क्षतिको अवलोकन
२०७८ असोज ३१

२०७८ चैत्र १५

तालबजार, धारापानी, बगरछाप, ठोँच�े,
ओडारगाउँ , ताचे लगायतको स्थलगत अध्ययन
भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेका नीति, नियम र
प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको स्थानीयकरणमा
दे खिएका अवसर तथा चुनौतीका सम्बन्धमा संघीय,
प्रादे शिक र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरु, विकास
साझेदार गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रहरु बीच छलफल
गरिएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील
समन्वय मञ्च (NHSRP) को प्राविधिक सहकार्यमा विपद्
पश्चातको आवास पुनर्निर्माण प्रक्रिया एवं विपद् जोखिम
व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता
पहिचानका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा
स्थानीयकरण अध्ययनद्वारा राजधानीमा छलफल
आयोजना गरिएको हो ।

यसैगरी दै लेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालिकोट, मुगु,
सल्यान लगायतका जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले
आ-आफ्ना जिल्लामा विपद् को अवस्था र
भइरहे का कार्यहरुबारे जानकारी गराउनुभएको
थियो ।

अध्ययन टोलीमा मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
रविन्द्रप्रसाद आचार्य, सुरक्षाकर्मीहरु, राजनीतिक
दलका नेताहरुका साथै स्थानीय बासिन्दाको पनि
सहभागी थियो ।

छोटकरी
 विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको

सो अवसरमा विपद् प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ
र पुनर्निमाणका नीतिगत प्रावधान, कार्यान्वयनको
अवस्था, चुनौती र नक्साङ्कनबारे सुझाव संकलन गरिएको
थियो । अध्ययनबाट प्राप्त निश्कर्षले सरोकारवाला
निकायहरुको उत्थानशील विपद् जोखिम योजना तर्जुमा
र वित्तीय प्राथमिकीकरणमा टे वा पुग्ने अपेक्षा राखिएको
छ।

२०७८ असोज ३१ दे खि कात्तिक २ गतेसम्म परे को
अविरल वर्षाबाट प्रभावित मनाङ, डडे ल्धुरा र बैतडीका
क्षेत्रहरुको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिकहरुसहितको टोलीले
फागुन पहिलो साता अवलोकन गरे को छ । आगामी वर्षा
अगाडि नै गर्नुपर्ने कार्यहरु र लागत अनुमान तयार गर्नका
लागि डडे ल्धुराको गन्यापधुरा गाउँ पालिकाको वडा नं. १ र
वैतडीको सिगास गाउँ पालिका वडा नं. ५, ६ र ७ मा
स्थलगत अवलोकन गरिएको हो । त्यसक्रममा बाढी
पहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास, खेतीयोग्य जमिन,
सडक, पुल पुलेसा, नहर, खानेपानी, लघु जलविद्यु त,
विद्यालय भवनको पनि अध्ययन गरिएको छ ।

त्यसक्रममा, दिगो विकासमूलक पुर्नस्थापना र
पुनर्निमाणको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न तयार
गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक
कार्ययोजना (२०१८–२०३०) बारे मा जानकारी गराइएको
थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडे ल्धुरा र वैतडीको
समन्वयमा भएको अध्ययनमा गाउँ पालिका अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, स्थानीय वुद्धिजिवी, राजनीतिक
दलका नेताहरुका साथै स्थानीयहरुको समेत सहभागिता
थियो । त्यस्तै, मनाङका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरु

प्राधिकरण र इसिमोडबीच Standardizing GLOF
Risk Assessment Methodology बारे चैत्र २२
गते छलफल भएको छ ।उक्त Methodology
बाट प्रकोपको पहिचान, फैलावट तथा जोखिमबारे
जानकारी लिन सकिन्छ ।

अवधारणा बारे छलफल
बहुप्रकोपीय विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको
अवधारणापत्र र कार्ययोजना तयारी सम्बन्धी
छलफल भएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव
भोजराज खतिवडाको संयोजकत्वमा तयारी
सम्बन्धमा कार्यदल छ । चैत्र २ गते भएको
छलफलमा कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लका
साथै सहसचिवहरु, उपसचिव, शाखा अधिकृतहरु
तथा अन्य सम्बन्धितहरुको उपस्थिति थियो।

 प्राधिकरण र इसिमोडबीच छलफल

सर्पले टोके का व्यक्तिलाई तु रु न्त अस्पताल वा सर्पदं श उपचार के न्द्र पु ऱ् याऔ ँ ।
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क्यानडाका राजदू तद्वारा सहयोग विस्तारको आश्वासन
२०७८ चैत्र ३०

नेपाल, भारत र भुटानका लागि
क्यानडाका राजदू त क्यामरुन म्याकी ,
दू तावासका अन्य अधिकारीहरु,
नेपालस्थित विश्व बैंकका प्रतिनिधि र
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच भूकम्पीय
आवास पुनर्निर्माण आयोजना (EHRPMDTF) लगायतका विषयहरुमा छलफल
भएको छ ।
छलफलमा राजदू त म्याकीले सन् २०१५
को गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा भएको
पुनर्निर्माणले लिएको गतिलाई
मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै नेपाल सरकार र
प्राधिकरणको विपद् जोखिम
न्यूनीकरणका योजनाहरुमा क्यानडा
सरकारको सहयोग विस्तार हुने
बताउनुभयो । राजदू त म्याकीले त्यसका
लागि अन्य दाताहरुसँग पनि यसबारे
छलफल चलाउने जानकारी पनि
दिनुभयो ।

गरे को, जलविद्यु त र कृषिलाई
अनुकुलनको हिसाबले चलाउन निजी
क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्ने योजना रहे को र
त्यसका लागि नौवटा विषयवस्तु सम्मिलित
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय
मञ्चलाई औपचारिकीकरण गर्दै जाने
योजनाबारे पनि पोखरे लले जानकारी दिनु
भयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरे लले नेपालको विपद् पश्चातको
पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभको क्षेत्रमा
क्यानडा सरकारले गरे को सहयोगका
लागि धन्यवाद दिं दै विगत दु ई वर्षयता
बाढीपहिरोले ल्याएको विनाशको चर्चा

गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरे लले
जलवायु परिवर्तनले गर्दा मनसुन
प्रक्रियामा बदलाब दे खिंदै गएको र यसले
नेपालको ग्रामीण कृषि प्रणालीमा ज्यादा
क्षति पुगेको जानकारी गराउनु भयो ।
हाल विपद् जोखिम वित्तीयतामा काम हुँदै

कार्यकारी प्रमुख पोखरे लले आगामी
दिनमा विपद् उत्थानशील नेपालको लक्ष्य
प्राप्त गर्न प्राधिकरणलाई एमडिटिएफको
सहयोग झन् अपरिहार्य हुनेमा जोड
दिनुभयो । एमडिटिएफ अन्तर्गत
रहे र सञ्चालित भूकम्पीय आवास
पुनर्निर्माण आयोजनालाई विपद् जोखिम
न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन आवश्यकता
तथा आगामी प्राथमिकताका आधारमा
विस्तार गर्नेबारे विश्व बैंकका
प्रतिनिधिले जानकारी गराउनु
भयो ।

गृह मन्त्री खाणद्वारा मेलम्ची खोलाको पुल उद् घाटन
मेलम्ची, माघ २२

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले मेलम्ची खोलामा
निर्माण भएको बेलिब्रिज पुल उद् घाटन गर्नुभएको
छ । गत साउन १६ र १७ मेलम्ची खोलामा आएको
बाढीले चनौटे बजारस्थित पुल बगाएको थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणको समन्वयमा हे लम्बु गाउँ पालिका २ र ७
वडा जोड् ने सो पुल नेपाली सेनाले बनाएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय
परिषद् ले कात्तिक ४ गते स्थानीय चनौटे र भीरखर्क
जोड् ने पुल नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी
दिएको थियो । करिब नौ सातामा तयार गरिएको
४८.७७ मिटर लम्बाइ र ४.२० मिटर चौडाइको
पुलको भारबहन क्षमता २४ टन छ ।
बाढी आएर पुल बगाएपछि खोला वारिपारि गर्न
निकै कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयवासीलाई नयाँ पुल
निर्माणपछि अत्यावश्यक खाद्य सामग्री ओसारपसार
र बिरामी हुँदाका बखत उपचारका लागि काठमाडौ ँ
लगायतका स्थानमा जान सजिलो भएको छ ।

पुल उद् घाटनपछि गृह मन्त्री खाणले बाढीपीडितको
लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको उल्लेख गर्दै
सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुने
आश्वासन दिनुभयो ।

पाँच स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त
क्षेत्र घोषणा
काठमाडौं, २०७८ फाल्गुण २

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले
सुदूरपश्चिम प्रदे शका चार स्थानीय तह र प्रदे श एकको एक स्थानीय तह गरे र पाँ च
स्थानीय तहलाई २०७९ वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेगरी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
गरे को हो ।

विपद्् बाट प्रभावित लाभग्राहीहरुको
विवरण प्रविष्ट हुँदै
काठमाडौं

वर्ष २०७८ मा बाढीपहिरोका साथै आगलागीबाट प्रभावित करिब ८ हजार परिवारको
आवास पुनर्निमाण कार्यको पहिलो तथा दोस्रो किस्ता वितरणको तथ्याङ्क विुतीय
प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य चलिरहे को छ ।

विपद् जोखिन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ ले
दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले पाँ च स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र
घोषणा गरे को हो ।

लाभगाहीको तथ्याङ्क संकलन तथा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि कार्यका लागि राष्ट्रिय
आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च (National Housing and Settlements
Resilience Platform- NHSRP) ले प्राविधिक समन्वय गर्दै आएको
छ।

विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदे शमा डोटीको
शिखर गाउँ पालिका, डडे ल्धुराको भागेश्वर गाउँ पालिका र अजयमेरु गाउँ पालिका,
दार्चुलाको नौगाड गाउँ पालिका र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकालाई छन्।

यसका साथै निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई कार्यान्वयन र
अभिलेखीकरणका गर्न तयार गरिएको पुनर्निर्माण सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई
अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि भइरहे को छ।

बाढी–पहिरोबारे चासो राखौ ,ँ चनाखो बनौ ँ ।
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विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक अवलोकन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा अनुभव आदान प्रदान

काठमाडौं, २०७८ फाल्गुण २४

२०७८ चैत्र ८

मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित पाँ चथरको फाल्गुनन्द र तम्बेआ गाउँ पालिका तथा
इलामको फिदिम नगरपालिकाका क्षेत्रहरुमा प्राविधिक विश्लेषण गरिएको छ । ती
क्षेत्रमा क्षति भएका निजी घरहरु र सार्वजनिक संरचनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरी
विश्लेषण गरिएको हो ।
अवलोकनकै सन्दर्भमा विपद्् बाट प्रभावित स्थानीय निकायलाई विपद् पश्चातको आवास
पुनर्निमार्णको तथ्याकंलाई कोबो एप (KoBo App) मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धी
अभिमूखीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणबाट खटिएका विज्ञले प्रभावित स्थानहरुको
प्राकृतिक प्रकोपको कारणबारे पनि विश्लेषण गर्नुभएको
थियो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल र जापानबीचको अनुभव आदान प्रदान गरिएको
छ । प्राधिकरणको तर्फबाट सहसचिव अनिता निरौलाले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा
भएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनुभयो ।
यसैगरि, नागोया विश्वविद्यालयको विपद् अल्पीकरण अनुसन्धान केन्द्रका प्राध्यापक
निशिकावा सातोरुले जापानमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भएका संस्थागत
प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो।
नेपाली र जापानी विद्यार्थीबीचको सिकाई आदानप्रदान शुरु भएको १२० वर्ष पुगेको
अवसरमा नेपालस्थित जापानी दू तावासद्वारा आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका महामहिम राजदू त किकुता याताका तथा जाइका
नेपालका वरिष्ठ प्रतिनिधि इहारा योसिकीले पनि आफ्ना धारणा राख्नुुभएको थियो ।
कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।

छोटकरी
 कृत्रिम घटना अभ्यासमा सहभागिता
गृह मन्त्रालयद्वारा दोलखा जिल्लामा आयोजित विपद् पुर्वतयारी तथा विपद् प्रतिकार्य
कृत्रिम घटना अभ्यासमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु सहभागी हुनुभएको छ ।
फाल्गुण २२ दे खि २६ गतेसम्म भएको अभ्यासमा शाखा अधिकृतहरु प्रमेश शिवा,
भीमराज बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रहरी निरिक्षक जगत
गाहा मगर सहभागी हुनुभएको हो ।
गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा, युएसएआइडीको तयार
परियोजनाका साथै जिल्ला रे डक्रस सोसाइटी र दोलखा जिल्ला प्रशासन
कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा अभ्यास आयोजना गरिएको हो । अभ्यासका
क्रममा भूकम्प, आगलागी, ग्यास चुहावट, सडक दु र्घटनाबाट सुरक्षित रहने
उपायहरु सिकाइएको थियो।

 नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल
फाल्गुन २६ गते प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लको अध्यक्षतामा
आगामी आ.व. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुका
सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

 पहुँचयुक्त आवासको तालिम नियमावली तयार हुँदै
विश्व बैंकको सहयोगमा सबैको लागि पहुँचयुक्त आवासको तालिम नियमावली
बनाउने कार्य भइरहे को छ । त्यस्तै, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी
रणनीतिक कार्ययोजना मस्यौदा तयार भएको छ ।
आगोसँ ग खे ल
ँ ाची नगरौ ,ँ सु र क्षित रहौ ँ ।
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छोटकरी
 ८२ लाभग्राहीलाई किस्ता
मनसुनजन्य विपद् बाट क्षति भएका
गुल्मी जिल्लाका ८२ लाभग्राहीहरुलाई
अनुदानको किस्ता गुल्मी जिल्ला
विपद् व्यवस्थापन कोषको खातामा
पठाइएको छ । निजी आवास
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका
लागि अस्थायी आवासतर्फको पहिलो
किस्ता र पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना
तर्फको पहिलो किस्ता गरे र ३५ लाख
६२ हजार ५ सय पठाइएको हो।

 बहुप्रकोपीय विपद् सूचना
प्रणाली बारे छलफल
अक्सफर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको
प्राविधिक सहकार्यमा तयार हुने
बहुप्रकोपीय विपद् सूचना प्रणालीको
अवधारणा पत्र र कार्ययोजना सम्बन्धी
बैठक बसेको छ । प्राधिकरणका
कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लको
अध्यक्षतामा चैत्र ११ गते बैठक बसेको
हो ।

 डढे लो नियन्त्रणका
औजार हस्तान्तरण
कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लले
डिभिजन वन कार्यालय,
काठमाडौंलाई १० थान डढे लो
नियन्त्रण औजार तथा सामग्री
हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । कार्यकारी
प्रमुख पोखरे लले चैत्र ७ गते उक्त
कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत
बद्री कुमार कार्कीलाई ती सामग्री
हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

 प्रस्तावित कार्यक्रमका
सम्बन्धमा छलफल
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको
समीक्षा तथा आगामी आ.व.
२०७९/०८० को प्रस्तावित
कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा अर्थ
मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच चैत्र ४ र ५
गते अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको
छ।

विपद् जोखिमबाट बच्ने
उपायहरु समेटिएका श्रव्य दृश्य
सामग्रीहरुका लागि प्राधिकरणको
युट्युव च्यानल
https://www.youtube.com/c/
NDRRMA

/fli^«o ljkb\ a'n]l^g
आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरु
क्रं .
सं.
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चट्याङ प्राकृतिक विपद् हो ।
यसलाई रोक्न सकिँदै न । तर
सावधानी अपनाउने हो भने
चट्याङबाट हुनसक्ने क्षति कम
गर्न अवश्य सकिन्छ ।
▪

▪

▪

▪

आकाशमा बिजुली चम्के र
गड्याङ्-गुडुङ् गर्न
थालेपछि घरभित्र गइहालौ ँ ।
रुख वा बिजुलीको पोलमुनि
कहिल्यै नबसौ ँ । छाता
नओढौ ँ ।
पौडी खेल्ने, डु ङ्गा चलाउने
काम नगरौ ँ । खेतबारीमा
काम नगरौ ँ ।
सुरक्षित ओत नभेट्दै
चट्याङ परे दु वै हातलाई
टाउको माथि राखी
निहुरिएर कुर्कु च्चो जोडे र
थुचुक्क बसौ ँ । तर भुइँमा
लम्पसार परे र नसुतौ ँ ।

▪

घरभित्र हुनुहुन्छ भने
तारवाला फोनको प्रयोग
नगरौ ँ ।

▪

टिभी र कम्यूटरजस्ता
विुतीय उपकरण
नचलाऔँ। बरु प्लगबाट
छु टाईदिऔँ ।

▪

बाथरुमभित्र नुहाउने, कपडा
धुने, भाँ डा माझ्ने काम
नगरौं।ँ

▪

झ्याल, भर्याङ्ग र बरण्डाको
ग्रिल र बार नछोऔँ ।

आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरु
क्रं .
सं.
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चट्याङ रोक्न सकिन्न,
तर चट्याङबाट बच्न
सकिन्छ ।

11

