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राष्ट्रि य ष्िपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिसथापन प्ाष्िकरण

मुख्य पाँच गतिवितिहरु

 ▪ बहुप्रकोपीय सूचना 
प्रणाली अन्तर्गत ‘कमन 
एलर्ग प्रोरोकल’ तयारी 
सम्बन्धमा सम्बन्न्धत 
सरोकारहरुसँर 
प्राधिकरणले छलफलको 
आयोजना ररेको छ । 

 ▪ धिपद् पश्ात धनजी 
अािास पुनधन्गमा्गण रदा्ग 
अपाङ्गता भएका 
व्यन्तिहरुलाई पधन सहज 
हुनेररी बनाउन धसकममी, 
डकममी र घरमुलीका 
लाधर प्रधिक्षण पुन्तिका 
तयार हँुदै छ । 

 ▪ िन डढेलो धनयन्त्रणसँर 
सम्बन्न्धत ताधलम तथा 
इ-लधन्गङ पाठ्यक्रम 
धिकासको काय्ग 
भइरहेको छ । धिपद् 
पोर्गलमा िन डढेलो 
धनयन्त्रण पधहचान र 
अनुरमन प्रणालीको 
धिकास एिं 
सुदृढीकरणको काय्ग 
समेत भइरहेको छ । 

 ▪ राधट्रि य भिन संधहताको 
पाधलकातिरीय क्षमता 
लेखाजोखा 
काया्गन्वयनको प्रारन्भिक 
प्रधतिेदन तयार भएको 
छ। साथै, यस सम्बन्धी 
काय्गके्षत्र तहको आंकलन 
काय्ग दु्तरधतमा 
चधलरहेको छ । 

 ▪ तराई र चुररया के्षत्रमा हुने 
बाढीको जोन्खम 
मूल्ाकंन र नकांकन 
रनने सम्बन्धी काम 
भइरहेको छ ।

विपद्सँग जुध्न विद्यालयदेखि नै जनचेतनया र व्यिहयाररक 
अभ्यासमया जोड

काठमाडौ,ं २०७९ बैिाख १२ 

धिक्षा, धिज्ान तथा प्रधिधि मन्त्रालयका 
सधचि यादि कोइरालाले धिपद् जोन्खम 
नू्नीकरणका योजनाबद्ध काय्गक्रम 
आिश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 
२०७२ बैिाख १२ को भूकम्पको 
सभिस्ामा राजिानीमा आयोधजत 
काय्गक्रममा सधचि कोइरालाले धिपद्सँर 
जुध्न धिद्ालय तहदेन्ख नै जनचेतना र 
व्यिहाररक अभ्ास चाधहने 
बताउनुभएको हो ।

कोइरालाले राजिानी काठमाडौकंा ७५ 
प्रधतित घरले भूकम्प िान्नसके् क्षमता 
नराखे् भनै् यी घरहरु बचाउन 
प्रबलीकरणमा जानुको धिकल्प नभएको 
बताउनुभयो । धिद्ालय र स्ास्थ्य चौकी 
मात्र जोराउन सके पधन िेरै माधनसको 
ज्ान बचाउन सधकने कोइरालाको 
िारणा धथयो ।

राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन प्राधिकरणका काय्गकारी 
प्रमुख अधनल पोखरेलले धिपद् जोन्खम 
नु्नीकरणका प्रयासहरुमा ज्ान 
आदानप्रदान अत्यन्त महत्वपूण्ग हुने 
बताउनुभयो । काय्गकारी प्रमुख 
पोखरेलले धिपद् जोन्खम नू्नीकरण 
राधट्रि य रणनीधतक काय्गयोजनाको 
काया्गन्वयनमा समू्पण्ग 
सरोकारिालाहरुको सामूधहक प्रयास (बाँकी पृ�ठ २ मा...)

जरुरी भएकोमा पधन जोड धदनुभयो । 
सहभारीको प्रश्नको जिाफमा उहाँले 
प्राधिकरणले तत्ालीन राधट्रि य पुनधन्गमा्गण 
प्राधिकरणका महत्वपूण्ग 
काय्गधिधिहरुलाई ग्रहण ररेको जानकारी 
रराउनु भयो ।

रृह मन्त्रालयका सहसधचि प्रदीप 
कोइरालाले राधट्रि य तिरको खोज तथा 
उद्ार रोली रठनको प्रधक्रया जरुरी 
भएको बताउँदै योजनाबद्ध भू–उपयोर 
नीधतसधहतका पुनधन्गमा्गण आिश्यक 
रहेको िारणा राख्नभयो ।

तत्ालीन राधट्रि य पुनधन्गमा्गण 
प्राधिकरणका प्रमुख काय्गकारी अधिकृत 
सुिील ज्िालीले पुनधन्गमा्गणका 
अनुभिहरुबारे सहभारीहरुलाई अिरत 
रराउँदै आरामी धदनमा जोन्खमलाई 
नू्नीकरण रन्ग सथानीय जनता लरायत 
समू्पण्ग सरोकारिालाहरु 
उत्ानिीलतातफ्ग  उनु्ख हुनुपननेमा जोड 
धदनुभयो ।

प्राधिकरणका सहसधचि अधनता धनरौलाले 
धिपद् जोन्खम नू्नीकरणका लाधर 
जोन्खमको जानकारी धदने सचेतना 
काय्गक्रमको अधभयान, धिपद् जोन्खमका 
लाधर धित्ीय व्यिसथापन राधट्रि य रणनीधत, 
स्यंमे्िक पररचालन काय्गधिधि धनमा्गण 
लरायतका प्राधिकरणले ररेका 
कामहरुबारे जानकारी धदनुभएको धथयो ।

धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन राधट्रि य पररषदका धिज् सदस्य 
डा. रंरालाल तुलािारले धिपद् जोन्खम 
नू्नीकरणमा सेन्ाइ फे्मिक्ग ले 
औलं्ाएका चारिरा लक्ष्यहरुमधे्को एक 
जोन्खमबार मृतु्य हुने माधनसहरुको 
संख्ा घराउनुपनने लक्ष्य भेर्नका लाधर 
आरामी प्रयासहरु केन््रित हुनुपननेमा जोड 
धदनुभयो । 

धिपदले क्षधत मात्र ल्ाउने नभई नयाँ नयाँ 
अिसरको पधन धसज्गना रनने भनै् धिज् 
तुलािरले धिपदबारे अध्यन रन्ग 
चाहनेहरुका लाधर अनुसन्धान के्रिहरु 
बनाइनुपनने िारणा व्यति रनु्गभयो । 
२०७२ सालको भूकम्पले पधन यतिो 
अिसर धदएको तर राज्का 
नेतृत्वकता्गहरुले िेिातिा ररेको उहाँको 
िारणा धथयो ।

विद्यालय र 
सियास्थय चौकी 

मयात्र भकूम्प 
प्रविरोधी बनयाउन 

सके धेरै 
मयावनसको जययान 
बचयाउन सवकन्छ ।
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ष्िपद््बारे चासो रािौ,ँ चनािो बनौ ँ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण गन्न पयूि्नतययारीमया जोड

२०७८ बैिाख १०

प्रभाि पूिा्गनुमानमा आिाररत पूि्गकाय्ग 
तथा धिपद् उत्रदायी सामाधजक 
सुरक्षामाधथ धिधभन्न संघीय मन्त्रालय तथा 
धिभार, सथानीय तह एिं मानिीय के्षत्रमा 
काम रनने धिधभन्न संघ/संसथाहरु सन्मिधलत 
डेढ धदने राधट्रि य संिाद सम्पन्न भएको छ । 

संिादका क्रममा िैज्ाधनक 
पूिा्गनुमानहरुको प्रभािकारी एिं कुिल 
प्रयोर ररी बाढी, सुख्ा तथा अन् सख्त 
मौसमी रधतधिधिको धिश्वसनीय पूि्ग–
चेतािनीमाफ्ग त् जीिन र जीधिकोपाज्गनको 
रक्षा रन्ग पूि्गतयारीमा जोड धदनुपनने 
समझदारी बनेको छ । 

धिपद्सम्बद्ध नीधत तथा काय्गधिधिमा 
समािेि रनने धिषयितुिमा पृष्ठपोषण प्राप्त 
रनने उदे्श्यले आयोधजत संिादमा धिधभन्न 
व्यन्तिरत तथा समूहरत प्रतुिधत, प्ानल 
छलफल, मुख् धरप्पणी, समूहरत 
छलफल लरायतका सत्रहरु संचालन 
भएका धथए । 

समग्र काय्गक्रमको उदे्श्य र अपेधक्षत 
सुझािहरुबारे िारणा राख्दै राधट्रि य धिपद् 
जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरणका काय्गकारी प्रमुख अधनल 
पोखरलले पूिा्गनुमानमा आिाररत पूि्ग 
चेतािनी प्रणाली, धिपद् संिेदनिील 
सामाधजक सुरक्षालरायतका पूि्गतयारीका 
धिधभन्न पक्षहरुमा काम भइरहेको 
जानकारी धदनुभयो । धिपद्को जोन्खम 
नू्नीकरण तथा व्यिसथापनका लाधर 
धजमेििार सबै सरकारी धनकाय एिं 
सरोकारिालाबीच पूि्गतयारीबारे समान 
बुझाइको धिकास रनु्गपनने आिश्यतामाधथ 
पोखरेलको जोड धथयो ।

पधहलो धदनको सुरुिाती सत्रमा राधट्रि य 
धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन प्राधिकरणका उपसधचि 
राजे्रि िमा्ग, रेडक्रसका मािि उपे्रती र 
अक्ोड्ग पोधलसी म्ानेजमेन्टका 

धदनानाथ भण्ारीले पूिा्गनुमान प्रणाली, 
पूि्ग चेतािनी, पूि्गतयारीमा 
धित्ीयतालरायतका धिषयमा प्रतुिधत 
राख्नभयो ।
 
त्यसलरतै्, पूि्ग तयारीका लाधर जोन्खम 
धनिा्गरण, पूिा्गनुमान र ‘धररि रस्ग’ धिषयक 
प्ानल छलफल भयो जसमा धिपद् 
जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरणका उपसधचि राजे्रि िमा्ग, 
इधसमोडकी काय्गक्रम संयोजक मन्न्रा 
शे्ष्ठ र प्रान्टिकल एकनका डा. िरम 
उपे्रतीले आफना िारणा राख्नभएको 
धथयो । 

संिाद काय्गक्रमका अपरान्हको पधहलो 
सत्रमा पूि्ग काय्गहरुको पधहचान, यसमा 
नारररकको सधक्रय संलग्नता, धिपद् 
संिेदनिील सामाधजक सुरक्षा, नरद 
प्रिाहलरायतका धिषयमा समूहरत 
छलफल रररएको धथयो जसमा जानकी 
नररपाधलकाका अभ्ासहरुलाई नमूनाका 
रुपमा चचा्ग रररएको धथयो । 

पधहलो धदनको अन्न्तम सत्रमा 
पूि्गतयारीको धित्ीयता पक्षहरुमा 
खासररी सथानीय तथा प्रदेि तह, 
मानिीय के्षत्रमा काम ररररहेका संसथा 
तथा धनजी के्षत्रका तहहरुमा रहेका 
अिसरहरु खोजे् प्रयास रररएको धथयो । 

राधट्रि य संिादको दोस्ो धदन धिपद् 
संिेदनिील सामाधजक सुरक्षाका धिधभन्न 

पक्षहरुबारे प्ानल छलफल रररयो 
जसमा कैलालीको धरकापुर 
नररपाधलकाका धिपद् सम्पक्ग  व्यन्ति 
धनम्गला चौिरीले रत िष्ग रररएको 
अभ्ासका अनुभिहरु राख्नभएको 
धथयो । प्ानल छलफलमा राधट्रि य 
पररचयपत्र तथा पञ्ीकरण धिभारका 
धनदनेिक साररमधण पाठक, 
युधनसेफका ठाकुर ढकाल, धिश्व बैंकका 
ज्ासधमन राजभण्ारी, धिश्व बैंकका 
धनतेि शे्ष्ठ, मधस्ग कर््गका साजन 
न्ौपानेले आफना धिषयरत के्षत्रका 
अनुभि तथा िारणा राख्नुभयो ।
 
राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन प्राधिकरणका सहसधचि 
अधनता धनरौलाले धिपद् संिेदनिील 
सामाधजक सुरक्षा सम्बन्धमा काय्गधिधि 
तयार भइरहेको जानकारी धदंदै 
लाभग्राहीको प्रकृधत धनधश्त रनने, 
दोहोरोपन रोके्, तथांकमा एकरुपता 
ल्ाउने, धित्ीय स्ोतको सुधनधश्तता 
रनने लरायतका धिषयहरुमा हाल 
छलफल चधलरहेको जानकारी धदनुभयो । 
उहाँले राधट्रि य संिादबार प्राप्त हुने 
पृष्ठपोषणले काय्गधिधि धनमा्गणमा 
योरदान रनने धिश्वास पधन व्यति
रनु्गभयो ।

काय्गक्रमका उदे्श्यहरुका बारेमा 
जानकारी धदंदै नेपाल रेडक्रस 
सोसाइरीका काय्गकरी धनदनेिक 
उमेि ढकालले पूिा्गनुमान सम्बन्धी 
धिषयहरुमा आिश्यक पनने काय्गढाँचा 
तथा उपकरणहरुमा संिादबार सुझाि 
तथा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने धिश्वास व्यति 
रनु्गभएको धथयो ।

काय्गक्रममा रृह मन्त्रालय, श्म, रोजरार 
तथा समाधजक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय 
माधमला तथा सामान् प्रिासन मन्त्रालय 
एिं राधट्रि य पररचयपत्र तथा पञ्ीकरण 
धिभारका अधिकारीहरु, धिधभन्न सथानीय 
तहका प्रधतधनधिका साथै मानिीय के्षत्रमा 
काम रनने तीन दज्गन बढी संघसंसथाका 
प्रधतधनधिहरुको सहभाधरता धथयो । 

विपद्सँग जुध्न विद्यालयदेखि...
दातृ संसथाका प्रधतधनधिहरुका तफ्ग बार 
बोलनु हँुदै धिश्व बैकका हेमाङ करेधलयाले 
उत्ानिील र सुरधक्षत नेपालको िृहत 
काय्गयोजनामा प्रमुख दातृ धनकायहरु 
सहकाय्गका लाधर तयार रहेको जानकारी 
धदनुभयो ।

सो अिसरमा तत्ालीन राधट्रि य पुनधन्गमा्गण 
प्राधिकरणले आयोजना ररेको अन्तरा्गधट्रि य 
समेिलन तथा आिास पुनधन्गमा्गण र 
पुनला्गभ सम्बन्धी नेपालमा आयोजना 
रररएको एधसया सेल्टर फोरमको 
काय्गिाला रोष्ठीका दतिािेजहरु 
लोकाप्गण समेत रररयो ।

काय्गक्रममा सरकारी एिं धिधभन्न 
रैरसरकारी संसथाका प्रधतधनधिहरुको 
सहभाधरता धथयो । २०७२ बैिाख १२ रते 
रएको धिनािकारी भूकम्पको सातौ ंिष्ग 
पूरा भएको सन्भ्गमा प्राधिकरणद्धारा 
‘पुनधन्गमा्गण माफ्ग त् उत्ानिीलताः  रोरखा 
भूकम्पको सातौ ंिष्गको स्मरण’ काय्गक्रम 
आयोजना रररएको हो । काय्गक्रमको 
संयोजन धिपद् जोन्खम नू्नीकरण राधट्रि य 
काय्गमञ्चले ररेको धथयो ।

बाढी, सखु्ा तथा अन्य 
सखत मौसमी 

गतततितिको तिश्वसनी्य 
पूि्व–चतेािनीमार्व त ्

जीिन र 
जीतिकोपाज्वनको रक्ा 
गन्व पूि्वत्यारीमा जोड 

तिनपुननेमा समझिारी ।.

छोटकरी
 वनरीक्षण फयारम 
वडवजटयाइजेसन सम्पन्न 
मनसुनजन् धिपद्का घरनाबार 
प्रभाधित घरिुरीहरुको आिास 
पुनधन्गमा्गणमा आिश्यक हुने प्राधिधिक 
धनरीक्षण फारममाधथ भएका 
छलफलबार प्राप्त सुझािहरु प्रधिट् 
रददै  धडधजराइजेसन काय्ग सम्पन्न 
भएको छ । 

यससम्बन्धी ७७ िरै धजल्ामा 
पाधलकाहरुका प्राधिधिक फोकल 
पस्गनहरुलाई जेठको ९ रते बार 
अधभमुखीकरण थाधलने छ ।

प्राधिकरणले राधट्रि य आिास तथा बतिी 
उत्ानिील समन्वय मञ्चको प्राधिधिक 
सहकाय्गमा यो काय्ग ररररहेको छ । 
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धनश्य पधन, भूकूम्पपधछको पुनधन्गमा्गण सुरुिाती चरणमा 
अधल सुति नै भएको धथयो । तर, नीधतरत व्यिसथाहरुको 
चुति तजु्गमा सँरै केही समयमै प्राधिकरणले रधत धलयो । 
छोरो समयमै कसरी योजनाबद्ध र व्यिन्सथत पुनधन्गमा्गण 
रन्ग सधकनछ भने्न उदाहरण प्रतुित रययो । कोधभड–१९ को 
महामारीका बाबजुद प्राधिकरणले पुनधन्गमा्गणका मूलभूत 
लक्ष्यहरु भेर्न सफल भयो । 

भूकम्पोत्र पुनधन्गमा्गणका बाँकी रहेका धजमेििारीहरु 
राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नूीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरणमा हतिान्तरण भएर आएका छन् । यो 

प्राधिकरणको रठन नै आफैं मा धिपद् जोन्खम 
व्यिसथापनप्रधत नेपालको दृधट्कोणमा आमूल पररित्गन 
हो । 

नेपालमा मूलत धिपद्का घरना भइसकेपधछ प्रधतकाय्ग 
रनने चलन रहँदै आएको धथयो । यसमा पररित्गन भएर 
अब धिपद् जोन्खम नू्नूीकरण तथा व्यिसथापनका 
चारिरै पक्षहरुः  जोन्खमसम्बन्धी बुझुाई, िासकीय 
पद्धतको सुदृढीकरण, जोन्खम नू्नीकरणमा धित्ीय 
लरानी, प्रभािकारी प्रधतकाय्ग, पुनसथा्गपना एिं 
पुनधन्गमा्गणका लाधर प्रभािकारी तयारीलाई प्राथधमकता 
धदन थाधलएको छ । अब धिपद् उत्ानिीलता बृन्द्ध रनने 
दाधयत्व प्राधिकरणले धलएको छ । 

त्यसकारण, हामी फेरर उही प्रश्नधतर फककौे ंजुन हामीले 
खासररी बैिाख १२ रते सोधै्नपछ्ग ः  हामी भधिष्यका 

आउनुहोस् ष्िशेष प्ण गरौ,ँ भयूकम्प थेग्े घर ष्नमामाण गरौ ँ।

ljrf/

बशैा् १२ को जत्ो िा 
त्यो भनिा ठूलो भूकमप 

जुनसकैु बलेा जान 
सक्छ, त्यसलाई ्ेछकन 
सतकनन । आउनस्ु ! 
जनिनको त्यसतो 

क्तत हुन नतिन ेगरी 
काम थालौं । 

बैशयाि १२ दोहोररन नवदऔं
अवनल पोिरेल, कयाय्नकयारी प्रमुि

२०७२ सालको भूकम्पजतिा राधट्रि य धिपधत्को 
समझना ररररहँदा जीिन रुमाएका हजारौ ं
नारररकहरुलाई श्द्धाञ्ली धदएर मात्र हाम्ो 
कत्गव्य पूरा हँुदैन । हामीले यो सन्भ्गमा 
आफैं लाई प्रश्न रनु्गपछ्ग ः  भधिष्यमा हुन सके् 
त्यतिा मानिीय धिपधत्बार कसरी जोधरने ?

उति भूकम्पको सातौ ंर पुनधन्गमा्गणपधछको 
पधहलो बाधष्गकीको सन्भ्गमा भधिष्यमा हुनसके् 
धिपद्का घरनाहरुबार माधनसहरुको जीिन तथा 
पूिा्गिारहरुको रक्षाको प्रश्न झन् प्रासंधरक भएको 
छ । 

यी प्रश्नहरुको उत्र खोज्नुअधघ २०७२ साल बैिाख १२ को 
भयानक धदनधतर फधक्ग  हेरौ ंन त । त्यो िधनबारको धदन 
धथयो, सबै धिद्ालय तथा काया्गलय बन् धथए । मध्धदन 
धथयो र अधिकांि माधनसहरु घरबाधहर धथए । बखा्ग सुरु 
भइसकेको धथएन र बाराघारा सुचारु नै धथए ।

त्यो िधनबारको धदन हुन्नथो भने, लाखौ ंधिद्ाथमीहरु 
उनीहरुका धिद्ालयका कक्षाकोठाधभत्र  हुने् । तीमधे् 
हजारौ ंसंभितः  लाखौ ंधिद्ाथमी खासररी ससाना 
नानीबाबुहरु क्षधतग्रति भएका कक्षाकोठाको भग्नाििेषमा 
च्ाधपएका हुने् । यधद त्यो समय मध्रातको हुन्थो भने 
हामी सबैजसो मति धनद्ामा हुन्थौ ं। हाम्ो घर क्षधतग्रति 
नभएको हुन्थो भने पधन अि्गधनद्ा र अन्धकारमा भाग्न 
खोज्ा हामीमधे् िेरैजसो चोरग्रति हुन्थौ ं।

अझ त्यो भूकम्प मध् बखा्गमा रएको हुन्थो भनेै ंलाखौ ं
माधनसको अिसथा कतिो हुन्थो होला ? आपतकालीन र 
व्यापक उद्ार तथा राहतको काम लरभर असभिि 
हुन्थो । भूकम्पबार प्रभाधित दूर्गम राउँहरुका हजारौ ं
घाइतेहरु समयमै उपचार नपाएर छर्पधरंंदै जीिन 
रुमाउन बाध् हुने्, अरु लाखौ ंमाधनस राहत नपाएर 
भोकभोकै खुल्ा आकािमुधन रात कराउन अधभसप्त 
हुने् । 

भूकूम्प धबदाका धदन जानु हाम्ा लाधर भाग्य नै धथयो, 
धदउँसो जानु झन् ठूलो भाग्य । तथाधप उति भूकम्पमा 
परी ९ हजारभन्ा बढी धददीबधहनी तथा दाजुभुाइको 
ज्ान रयो र २२ हजारभन्ा बढी घाइते हुनुभुयो । 
प्रभाधित ३२ धजल्ाका आठ लाखभन्ा बढी धनजी 
आिास, हजारौ ंसाि्गजधनक भिन, धिद्ालय, स्ास्थ्य 
संसथाहरु, साँसृ्धतक सम्पदा र अन् महत्वपूण्ग 
पूिा्गिारहरु क्षधतग्रति भए । राधट्रि य योजना आयोरबार 
तयार धिपद्पधछको आिश्यकता आँकलन प्रधतिेदन 
अनुसार ७०६ अब्ग रुपैयाँ बराबरको क्षधत भयो ।

भूकूम्पका कारण घरबारधिहीन भएका हजारौ ं
पररिारहरुले कैयौ ंबषा्ग र धहउँद असथायी आिासमा 
कराउन ुपययो । धिद्ाथमीहरुले असथायी धिक्षण के्रिहरु 
बनेपधछ मात्र पुनः  पढाइ सुरु रन्ग सके । त्यसबेला 
नेपालले यधत ठूलो पुनधन्गमा्गण अधभयान ६ िष्गको 
समयािधिधभत्र सम्पन्न रन्ग सक्ा भनेर अनुमान रन्ग 
कठीन धथयो । 

भुकूम्पहरु िा अरु ठूला धिपधत्हरुबार आफैं लाई 
कसरी सुरधक्षत रन्ग सकछौ ं?

यसलाई हामीले क्रमिः  व्याख्ा रन्ग 
सकछौ ं। पधहलो त हामीले हाम्ो सोचाइमा 
पररित्गन ल्ाउन जरुरी छ । धिरतमा भोरेको 
धिपद्का िेरै कुरा हामी धछरै धबस्गनछौ ं । केही 
िष्गअधघ भूकम्पबार कसरी बालबाल बाँचेका 
धथयौ ंभने्न कुरा हामीमधे् िेरैले भुलुन 
लाधरसकौ ं। त्यसकारण, कुनै पधन बेला अकयो 
भूकम्प आउन सकछ भनेर हामीले धदमारमा 
रान्खराख्नपछ्ग  ।

हाम्ो सोचे् तररकामा पररित्गन ल्ाइसकेपधछ हामी 
उत्ानिील नेपाल धनमा्गणतफ्ग  महत्वपूण्ग पाइला 
चालनसकछौ ं। केही अत्यािश्यक कामहरु रररहालनुपननेछः 
भिन धनमा्गण संधहताको कडाइपूि्गक पररपालना, हाम्ा 
धनजी आिास तथा साि्गजधनक सम्पधत्हरुको धबमा रनने 
काय्गको सुरुिात, धिपद्पश्ातको उद्ार काय्गका लाधर 
पया्गप्त जनिन्तिलाई ताधलम उपलब्ध रनने, प्रभािकारी 
बहु–प्रकोपीय पूि्ग सूचना प्रणाली तथा सुरक्षा र तयारीबारे 
व्यापक सचेतना काय्गक्रम ।
 
धिपद् जोन्खम व्यिसथापनको अधिकार संधििानले हाम्ा 
सथानीय पाधलकालाई प्रदान ररेको छ । यद्धप, भिन 
संधहता केही धनधश्त नररपाधलकाहरुमा मात्र लारू 
रररएको छ । यी संधहताहरु राउँपाधलकाहरुमा पधन 
कडाइपूि्गक काया्गन्वयन ल्ाउन जरुरी छ ।  

भूकम्पपधछको पुनधन्गमा्गणका क्रममा हामीले ८ 
लाखभन्ा बढी भूकम्प प्रधतरोिी घर बनाएका छौ ं। सात 
हजारभन्ा बढी धिद्ालय, ७५० भन्ा बढी स्ास्थ्य संसथा 
र ६५० भन्ा बढी सरकारी भिनहरु पधन भूकम्प 
प्रधतरोिी धनमा्गण भएका छन् । यधत व्यापक मात्राका 
सुरधक्षत संरचनाहरुको धनमा्गणबार भूकम्पप्रभाधित ३२ 
धजल्ामा भूकम्प उत्ानिीलता उले्खनीय बृन्द्ध भएको 
छ । तर, अकयो धिनािकारी भूकम्पले देिको अन् 
भारमा कुनै पधन बेला धिधं्ि ल्ाउन सकछ जहाँ 
अधिकांि संरचनाहरु भूकम्पप्रधतरोिी छैनन् र ती सधजलै 
क्षधतग्रति हुनसकछन् ।

उदाहरणका लाधर, पधश्म नेपालमा ठूलो भूकम्प नरएको 
झणै् ५०० बष्ग भइसकेको छ र उति के्षत्रमा ठूलो भूकम्प 
जानका लाधर पया्गप्त मात्रामा ‘रेक्ोधरक’ दबाब धनमा्गण 
भइसकेको छ । ती के्षत्रमा भिन संधहताका कमजोर 
काया्गनव्यनले रदा्ग २०७२ बैिाख १२ जधत्को भूकम्प पधन 
उति के्षत्रका लाधर भयंकर प्रलयकारी हुनसकछ । 

कुनै पधन धिपद्ले भधिष्यमा हुनसके् धिपद्हरुका लाधर 
तयारी रन्गका लाधर हामीलाई पाठ धसकाउँछ । यद्धप, 
हामीले २०७२ बैिाखको भूकम्पबार रलत धिक्षा पधन 
धलएका छौ ं। थुपै्र पुराना बतिीहरुमा ढंुरा मारोले बनेका 
घरहरु ढलेको तर कं्रधक्ररले बनेका घरहरु सुरधक्षत 

(बाँकी पृ�ठ ८ मा...)
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भिन संष्हताको अष्निायमा पालना गरी सुरष्षित घर भिन ष्नमामाण गरौ ँ।

पयँाच सयातया लयामो गोतयािोर तयावलम शुरु 

काठमाडौ,ं बैिाख २५ 

बैिाख २५ रतेदेन्ख ५ हप्ता लामो रोताखोर ताधलम 
(Deep Water Diving Training)  िुरु भएको छ । 
राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरण र सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रिान 
काया्गलयबीचको सहकाय्गमा रोताखोर ताधलम िुरु 
भएको हो । प्राधिकरणका सहसधचि हररप्रसाद धघधमरेले 
सिस्त्र प्रहरी बल, नेपाल धिपद् व्यिसथापन ताधलम 
धिक्षालय कुररनरारमा आयोधजत एक काय्गक्रमबीच 
ताधलमको औपचाररक उद्घारन रनु्गभयो ।

काय्गक्रममा सह–सधचि धघधमरेले सिस्त्र प्रहरी बलले 
भूकम्प, बाढी, पधहरो, आरलारी, लरायत धिपद् 
व्यिसथापनको के्षत्रमा पुऱयाएको योरदानको प्रिंसा 
रनु्गहँुदै रोताखोर ताधलम धिपद् व्यिसथापनको के्षत्रमा 
एक महत्वपूण्ग कोिेढुङ्गा साधित हुने बताउनुभयो । 
उहाँले बाढी, पधहरोका कारण र नदी, तालहरुमा डुबेका 
माधनसहरुलाई समयमै उद्धार 
रन्ग सधकयो भने जीिन बचाउन 
सधकने भनै् ताधलम पश्ातको 
काय्गके्षत्रमा खधरंदा जीिन 
रक्षाको दृधट्कोणबार काय्ग रन्ग 
सहभारीहरुलाई आग्रह 
रनु्गभयो ।

यसैररी सिस्त्र प्रहरी बल 
धिपद् व्यिसथापन ताधलम 
धिक्षालय कुररनरारका 
समादेिक का.मु. सिस्त्र प्रहरी 
िररष्ठ उपरीक्षक अनजनी कुमार 
पोखरेलले नेपाल प्राकृधतक तथा 
रैर प्राकृधतक धिपद्को दृधट्ले उच्च जोन्खमयुति राट्रि  
रहेको बताउँदै नदी, ताल तथा रधहरो सथानहरुमा डुबी 

भएका मानिीय घरनाहरुमा धिपद् प्रधतकाय्गको लाधर 
सामान् जनिन्तिबार सभिि नहुने हँुदा संरठनलाई 
प्राप्त धिपद् व्यिसथापन जतिो महत्वपूण्ग काया्गदेि 
कुिल ढंरले सम्पादन रन्गका लाधर रोताखोर ताधलम 
अपररहाय्ग रहेको बताउनुभयो । 

पोखरेलले प्रधिक्षाथमीहरुलाई ताधलमका दौरान 
अनुिाधसत, इमान्ार र लरनिील भई धक्रयािील रहन 
धनदनेिन धदंदै ताधलमबार आज्गन ररेको ज्ान, सीप, कला, 
कौिलबार धिपदमा परेका नारररकलाई राहत धदने 
काय्गमा उपयोर हुने धिश्वास व्यति रनु्गभयो । धिपद् 
प्रधतकाय्गमा तत्ालका लाधर प्रते्यक प्रदेिमा कन्तिमा 
१० जना रोताखोर सधहतको रोली पररचालन रनने सिस्त्र 
प्रहरी बलको योजना रहेको पोखरेलले जानकारी 
धदनुभयो ।

काय्गक्रममा प्रमुख प्रधिक्षक सिस्त्र प्रहरी नायि 
उपरीक्षक िीरे्रि खनालले ताधलम सम्बन्धी प्रधतिेदन 

प्रतुित रनु्गभएको धथयो ।

रोताखोर ताधलममा सातिरै 
प्रदेिका ररी २० जना सिस्त्र प्रहरी 
जिानहरु प्रधिक्षाथमीका रुपमा 
सहभारी छन् । प्रधिक्षाथमीहरुलाई 
११ जना प्रधिक्षकहरुले प्रधिक्षण 
धदने छन् । ताधलम अिधिभर 
प्रधिक्षाथीहरुलाई कोिी नदी, 
फेिाताल, कुलेखानी लरायतका 
फरक फरक भौरोललक सथान तथा 
िातािरणमा प्रधिक्षण धदइने छ ।

नेपालले २०६९ सालमा पधहलो 
परक बंरलादेिमा संचालन भएको रोताखोर ताधलममा 
२५ जना सिस्त्र प्रहरीहरुले ताधलम धलएका धथए । उति 

छोटकरी
 तययार हुँदै विविध दस्यािेज

प्राधिकरणले धिधभन्न धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन सम्बन्धी दतिािेजहरु तयार ररररहेको 
छ । यी दतिािेजमा मनसुनको पूि्गतयारी तथा 
प्रधतकाय्ग योजना, राधट्रि य तथा अन्तरराधट्रि य 
रैरसरकारी संसथा पररचालन धनदने शधिका छन् । 

त्यसैररर, धिपद् संिेदनिील सामाधजक सुरक्षा 
काय्गधिधि एिं बाढी र पधहरो सम्बन्धी पूि्गसूचना 
प्रणालीको अििारणा पत्र र काय्गयोजना पधन 
धनमा्गणको चरणमा छन् । 

 डढेलो वनयन्त्रणकया औजयार हस्यान्तरण

िन डढेलो धिपद् जोन्खम नू्नीकरण काय्गलाई 
प्रभािकारी तुल्ाउन पूि्गतयारी स्रुप देिभरका 
अधत संिेदनिील तथा डढेलो जोन्खम धजल्ाहरुलाई 
िन डढेलो धनयन्त्रण सम्बन्धी औजार तथा 
उपकरणहरुको व्यिसथा रररएको छ । 

िन डढेलो धिपद््बार अधत प्रभाधित २५ िरा धजल्ा 
पधहचान ररी धचतिन, स्याङजा, सल्ान लरायतका 
धजल्ाका धडधभजन िन काया्गलय र धजल्ा प्रिासन 
काया्गलयलाई ती औजार तथा उपकरणहरु 
हतिान्तरण रररएको हो । 

 मनसुनजन् विपद्को पयूि्नतययारीको 
योजनयाकया लयावग सुझयाि मयाग

राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरणले २०७८ सालमा भएको मनसुनजन् 
धिपद्ार प्राप्त अनुभि, समीक्षा र धसकाइको 
धिशे्षण रददै  २०७९ सालको मनसुनजन् धिपद्को 
पूि्गतयारी तथा प्रधतकाय्ग योजनासम्बन्धी सुझाि 
मारेको छ । 

प्राधिकरणले सातिरै प्रदेिका आन्तररक माधमला 
तथा कानुन मन्त्रालय र ७७ िरै धजल्ा प्रिासन 
काया्गलयहरुलाई पत्राचार ररी योजना धनमा्गणमा 
सम्बन्न्धत धनकायको भूधमका र धजमेििारीलाई स्पट् 
उले्ख ररी व्यिन्सथत योजना प्राधिकरणलाई 
पठाउन भनेको हो ।

बाढी, सखु्ा तथा अन्य 
सखत मौसमी 

गतततितिको तिश्वसनी्य 
पूि्व–चतेािनीमार्व त ्

जीिन र 
जीतिकोपाज्वनको रक्ा 
गन्व पूि्वत्यारीमा जोड 

तिनपुननेमा समझिारी ।.

ताधलम पश्ात प्रधतक्षाथमीहरु देिका धिधभन्न भारमा 
भएका धिपद् उद्धारका घर्नाहरुमा पररचाधलत भई 
उद्धार काय्ग ररररहेका छन् । 

यसअधघ, थप जनिन्ति उत्ादन रनने उदे्श्यले नेपालमा 
नै पधहलो परक २०७६ सालमा सिस्त्र प्रहरी बलले बराह 
बाधहनी मुख्ालय पकली सुनसरीमा १९ जना सिस्त्र 
प्रहरीलाई यससम्बन्धमा प्रधिक्षण धदएको धथयो । जसबार 
धिदेिबार रोताखोरहरु धझकाई उद्धार काय्ग रनु्ग पनने 
बाध्ात्मक अिसथाको अन्त्य भएको छ ।

;+lIfKt ;dfrf/
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चट्ाङ रोक्न सष्कन्न, तर चट्ाङबाट बच्न सष्कनछ ।

;+lIfKt ;dfrf/

विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यिस्यापन स्यानीयकरण सम्बन्ी प्रदेशस्रीय छलफल
काठमाडौ,ं बैिाख ७ 

धिपद् पश्ातको आिास पुनधन्गमा्गण प्रधक्रया एिं धिपद् 
जोन्खम व्यिसथापनमा सथानीय सरकारको संसथारत 
क्षमता पधहचानका लाधर बारमती र रण्की प्रदेिमा 
छलफल काय्गक्रम सम्पन्न भएको छ । 

राधट्रि य आिास तथा बतिी उत्ानिील समन्वय मञ्च 
(NHSRP) को प्राधिधिक सहकाय्गमा धिपद् जोन्खम 
नू्नीकरणमा सथानीयकरण अध्यन माफ्ग त् बैिाख ७ 
रते बारमती प्रदेिको राजिानी हेरौडंामा र बैिाख 
बैिाख ५ रते रण्की प्रदेिको राजिानी पोखरामा 
छलफल रररएको हो । 

ती दुिै छलफलमा धिपद् प्रभाधितहरुको पुनसथा्गपना, 
पुनला्गभ र पुनधन्गमाणका नीधतरत प्राििान, 
काया्गन्वयनको अिसथा, चुनौती र नकाङ्कनबारे सुझाि 
संकलन रररएको धथयो । अध्यनबार प्राप्त धनश्कष्गले 
सरोकारिाला धनकायहरुको धिपद् जोन्खम उत्ानिील 
योजना तजु्गमा र धित्ीय प्राथधमकीकरणमा रेिा पुगे्न 
अपेक्षा रान्खएको छ । 

त्यसक्रममा, धदरो धिकासमूलक पुनसथा्गपना र 
पुनधन्गमाणको काम कारिाहीलाई व्यिन्सथत रन्ग तयार 

रररएको धिपद् जोन्खम नू्नीकरण राधट्रि य रणनीधतक 
काय्गयोजना (२०१८–२०३०) को बारेमा जानकारी 
रराइएको धथयो ।  

पोखराको छलफलमा मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीपररषद् 
काया्गलय, रण्की प्रदेिका प्रमुख सधचि रधिलाल 
पन्ले प्रमुख आधतथता रनु्गभएको धथयो । छलफलमा 
रण्कीको आन्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालयका 
सधचि बद्ीनाथ अधिकारी, कास्ीका प्रमुख धजल्ा 
अधिकारी जयनारायण आचाय्ग, धिधभन्न संघीय तथा 
प्रादेधिक मन्त्रालय एिं काया्गलयका प्रधतधनधिहरु, सुरक्षा 
धनकायका प्रधतधनधिहरु, धिपद् फोकल पस्गनहरु, 
रैरसरकारी संसथाका प्रमुख तथा प्रधतधनधिहरुको 
उपन्सथधत धथयो । 

त्यसैररी, बारमती प्रदेिको राजिानी हेरौडंामा 
आयोधजत छलफलमा बारमती प्रदेिमा धिपद्को 
अिसथा, धिपद् पश्ातको पुनधन्गमा्गण र पुनसथा्गपना 
लरायतका धिषयमा अन्तरधक्रया भएको धथयो । सो 
छलफलमा मुख्मन्त्री तथा मन्न्त्रपररषदको काया्गलय, 
बारमती प्रदेिका सधचि यमलाल भूसाल, आन्तररक 
माधमला तथा कानून मन्त्रालयका सधचि रुद्धसंह तामाङ, 
धिधभन्न संघीय तथा प्रादेधिक मन्त्रालय एिं काया्गलयका 
प्रधतधनधिहरु, सुरक्षा धनकायका प्रधतधनधिहरु, धिपद् 
फोकल पस्गनहरु, रैरसरकारी संसथाका प्रमुख तथा 
प्रधतधनधिहरु लरायतको उपन्सथधत रहेको धथयो ।

‘नेपयालको पुनवन्नमया्नण सहभयावगतयामयूलक’

काठमाडौ,ं बैिाख २६

राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन 
प्राधिकरणका काय्गकारी प्रमुख अधनल पोखरेलले २०७२ 
को भूकम्पपधछ जनताको सहभाधरतामा साढे सात लाख 
भन्ा बढी धनजी आिास पुनधन्गमा्गण रररएको 
बताउनुभएको छ । 

भारतको राजिानी नयाँ धदल्ीमा आयोजना भएको 
धिपद् उत्ानिील पूिा्गिार सम्बन्धी अन्तरा्गधट्रि य 
समेिलनमा आफनो मन्तव्य राख्दै पोखरेलले 
पुनधन्गमा्गणका क्रममा अपांरता भएका व्यन्तिहरु, 
बृद्धबृद्धा, एकल मधहला तथा भूधमहीनहरुलाई धििेष 
सहयोर उपलब्ध रराइएको पधन उले्ख रनु्गभयो । 
 
काय्गकारी प्रमुख पोखरेलले बैिाख २१ देन्ख २३ समि 
संचालन भएको समेिलनको दोस्ो धदन आयोधजत 
‘कसैलाई नछोड्दै ः पूिा्गिार पुनसथा्गपना तथा 
पुनधन्गमा्गणमा समुदायको सहभाधरतासम्बन्धी अििारणा’ 
िीष्गकको सत्रमा धििेष मन्तव्य राख्नभएको धथयो ।  

धिषयरत छलफलमा प्रमुख पोखरेलले भनु्नभयो, 
“पुनधन्गमा्गण प्रधक्रयाका क्रममा हामीले भूकम्प, पधहरो, 
बाढी, आरलारी, डढेलालरायतका धिधभन्न खालका 
धिपद् जोन्खमबार राट्रि लाई उत्ानिील बनाउन 
आजैदेन्ख काम रन्ग थालनुपछ्ग  भने्न महिुस रऱयौ ं। र, 
सबैभन्ा मुख् कुरा हामीले यी सबैको के्रिमा 
नारररकलाई राख्नपछ्ग  भने्न पधन बुझौ ं।”
 
उति छलफलमा पोखरेलका अलािा धमयामोतो 
इन्टरनेिनलका ग्ोबल धसइओ धकर धमयामोतो, धिश्व 
बैंकका बररष्ठ सामाधजक धिकास धिज् कामरान अकबर, 
धग्रल्स इन्टरनेिनलका धनदनेिक डेधभड ऱयाडफोड्ग 
धिल्सन र धफजीको नेिनल धडजास्टर म्ानेजमेन्ट 
अधफसका धिपद् जोन्खम नू्नीकरण अधिकृत केधभन 
मैताभाले भार धलनुभएको धथयो ।   

समेिलनमा धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा धिपद् 
उत्ानिीलता सम्बन्धी बहुके्षत्रीय तथा बहुराधट्रि य तहमा 
रररुपनने प्रयासहरुबारे पधन बृहत् छलफल रररएको 
धथयो ।

छोटकरी
 लयाभग्याही प्रविष्टको कयाय्न वनरन्तर

मनसुनजन् तथा आरलारीजन् धिपद््बार क्षधत 
भएका धनजी आिास पुनधन्गमा्गण तथा पुनसथा्गपना 
काय्गमा दोस्ो तथा अन्न्तम धकतिा भुतिानी रनु्ग 
अरािै प्राधिधिकबार रररने अनुरमन फाराम, जाँच 
प्रधतिेदन फाराम, स्घोषणा फाराम लरायत 
काय्गधिधिको अनुसूची फारामहरुलाई अन्न्तम रुप 
धदई प्राधिकरणको कोबोकलेटि मोबाइल एपमा राखे् 
काम भइरहेको छ । 

प्राधिकरणको कोबोकलेटि मोबाइल एप तथा 
पुनधन्गमा्गण एमआइएस धसट्मलाई सुदृढीकरण रन्ग 
रधठत काय्गदलको धिधभन्न धमधतमा बसेको बैठक, 
छलफलबार उठेका धजज्ासा र समस्यालाई समािान 
रददै  प्रणाली धिकासको काय्ग अन्न्तम चरणमा 
पुऱयाइएको हो । 

हालसमि धिपद् प्रभाधित धजल्ा र अन्तर्गतका 
सथानीय तहबार प्राधिकरणको कोबोकलेटि मोबाइल 
एप तथा पुनधन्गमा्गण एमआइएस धसट्ममा मनसुनजन् 
तथा आरलारीजन् धिपदबार क्षधत भएका धनजी 
आिासको धििरण प्राप्त भइरहेको छ । तर, सथानीय 
तहबार र धजल्ा धिपद् व्यिसथापन सधमधतबार 
रन्गपनने प्रधक्रयामा धढलाइ भइरहेकोले सो काय्ग 
यथासक चाँडो ररी प्राधिकरणमा अनुदान रकम 
मार रन्ग पत्राचारमाफ्ग त् अनुरोि पधन रररएको छ ।
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हािाहुरीबाट जोष्गन घर लगायतका संरचना बष्लयो बनाऔ ँ।

तिपि्को तथ्य तथ्याांक


क्षवतको संवक्षप्त वििरण
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घटनया अनुसयारको क्षवत वििरण

पवहरो
घरना संख्ाः  ३
मृतु्यः  १
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  ९

आगलयागी
घरना संख्ाः  २८१
मृतु्यः  १३
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  ४४

चट्याङ
घरना संख्ाः  २७
मृतु्यः  ७
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  २६

जनयािर आतङ्क
घरना संख्ाः  १३
मृतु्यः  २
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  ९

भयारी िरया्न 
घरना संख्ाः  १
मृतु्यः  ०
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  ०

सप्नदंश
घरना संख्ाः  २
मृतु्यः  १
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  १

हयािया-हुरी
घरना संख्ाः  ३६
मृतु्यः  २
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  ७

जङ्गल आगलयागी
घरना संख्ाः  ४४
मृतु्यः  ०
बेपत्ाः  ०
घाइतेः  २

२०७९-०१-०१ देन्ख २०७९-०१-३१ समि

स्ोतः  http://www.drrportal.gov.np/reports

सप्नको टोकयाइबयाट बचौ ंर बचयाऔं
जेठदेन्ख भदौसमि सप्गले रोके् जोन्खम िेरै हुनछ । सप्गको रोकाइबार बच् साििानी अपनाऔ ं। सप्गले रोधकहालेमा धनम्न कुरामा ध्ान धदऔ ं।

 ▪ सप्गले रोकेका व्यन्ति आधत्न सकछन्, सानत्वना धदउँ ।
 ▪ सप्गले रोकेका व्यन्तिलाई तुरुन्त अस्पताल िा सप्गदंि उपचार के्रि पुया्गऔ ं।

 ▪ सिारी सािनमा लैजाँदा घाइतेलाई बसाएर लैजाऔ ं। यसो रदा्ग सप्गले रोकेको ठाउँलाई धमलेसमि मुरुको सतहभन्ा तल पारौ ं।
 ▪ घडी, चुरा, औठी, पेरी र पाउजु जतिा धचजहरु खोधलधदउँ ।

 ▪ झारफूकजतिा रलत उपचार धिधिधतर नलारौ ं। 
 ▪ आफनो नधजकको सप्गदंि उपचार के्रिबारे जानकारी राखौ ं।

नेपयाल सरकयार
गृह मन्त्रयालय

रयावष्टरि य विपद् जोखिम न्यूनीकरण त्या व्यिस्यापन प्रयावधकरण
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सपमाले टोकेका व्यखतिलाई तुरुन्त अस्पताल िा सपमादंश उपचार केन्द्र पुऱयाऔ ँ।

‘सजग अनुसन्यान पररयोजनया’को पररचययात्मक बैठक
काठमाडौ,ं बैिाख २

प्राधिकरणका काय्गकारी प्रमुख अधनल पोखरेलको उपन्सथधतमा नेपालमा पि्गतीय 
धिपद्को जोन्खम नू्नीकरण र पूि्गतयारीबारे ‘सजर अनुसन्धान पररयोजना’को 
पररचयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणको काया्गलयमा बसेको बैठकमा दुरहाम धिश्वधिद्ालयका प्राध्ापक 
आलेकान्र डेन्समोर र आलेकान्र डुनान्ट, भूकम्प प्रधिधि राधट्रि य समाज, नेपाल 
(एनसेर) का काय्गकारी प्रमुख  सूय्गनारायण शे्ष्ठ, धडजास्टर धप्रपेडनेस एण् इमरजेन्सी 
रेसपोन्स (धडधपइआर) का धनदनेिक रणेिकुमार धजमी लरायतको सहभाधरता धथयो । 

जलिायु पररित्गन, भूकम्प, बाढी, पधहरो लरायतका नेपालका प्रमुख धिपद् जोन्खम 
व्यिसथापनमा समान साझेदारी रनने उदे्श्यले तयार रररएको चार िषने लामो ‘सजर 
पररयोजना’ नेपाल, बेलायत, कानडा र नू्धजल्ान्का सरकार, प्राधज्कहरु र 
सरोकारिालाहरुको साझा प्रयास हो ।

;+lIfKt ;dfrf/

प्रयावधकरणकया प्रस्यावित कयाय्नक्रमहरुबयारे 
छलफल

लधलतपुर, बैिाख १३

धिपद् व्यिसथापनमा प्राधिकरणका आरामी आधथ्गक िष्ग २०७९/०८० का लाधर 
प्रतिाधित काय्गक्रमहरुबारे छलफल भएको छ । 

रृह मन्त्रालय तथा राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा व्यिसथापन प्राधिकरणले 
संयुति राट्रि  संघीय धनकायहरु, अन्तरसरकारी संरठनहरु, अन्तरा्गधट्रि य रैरसरकारी 
संसथाहरु एिं राधट्रि य रैरसरकारी संसथाहरुका प्रमुख तथा प्रधतधनधिहरुसँर छलफल 
ररेको हो ।

छलफल तथा अन्तरधक्रयामा सहभारीहरुले धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापनको के्षत्रमा आफूहरुले ररररहेका काय्गक्रमहरुबारे प्राधिकरणलाई जानकारी 
रराएका धथए । उनीहरुले आरामी धदनमा प्राधिकरणको काय्गक्रममा सहयोर रनने 
प्रधतबद्ता व्यति ररेका छन् ।

लमजुङ भयूकम्पबयाट पुगेको क्षवतको गे्ड अध्ययन
काठमाडौ,ं बैिाख २

रत िष्ग २०७८ जेठ ५ रते लमजुङ्गको भुलभुले के्रिधबनद भएर रएको भूकम्पले क्षधत 
पुरेका धनजी आिासहरुको क्षधतको गे्रड आंकलन अध्यनको प्ररधतबारे प्राधिकरणका 
प्रमुख अधनल पोखरेललरायत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई जानकारी रराइएको 
छ । 

राधट्रि य आिास तथा बतिी उत्ानिील समन्वय मञ्च तथा काथोधलक ररधलफ सधभ्गस 
(धसआरएस) को प्राधिधिक सहकाय्गमा उति अध्यन सञ्चालन भइरहेको छ ।
उति भुकम्पबार क्षधत भएका संरचानाहरुको गे्रड धनिा्गरण तथा लारत अनुमान ररी 
पुनधन्गमा्गण तथा पुन्गलाभको खाका तयार रन्ग अध्यन भइरहेको हो । 

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणकया लयावग समुदयायस्रमया 
सचेतनया’

काठमाडौ,ं बैिाख १२

समिाननीय राट्रि पधत धिद्ादेिी भण्ारीले धिपद् 
जोन्खम नू्नीकरणका लाधर समुदायतिरमै 
सचेतना अधभबृन्द्ध रनु्गपनने बताउनुभएको छ । 
राट्रि पधत भण्ारीले यसका लाधर संघीय तथा प्रदेि 
सरकार र सथानीय तहहरुको अहम भूधमका रहेको 
उले्ख रददै  सम्बद्ध सबैको ध्ान आकृट् रनु्गभएको 
छ ।

सातौ ंभूकम्प सृ्मधत धदिसका अिसरमा एक 
धलन्खत सने्ि जारी रददै  राट्रि पधत भण्ारीले 
भनु्नभएको छ,‘धिपद् जोन्खम नू्नीकरणका लाधर 
रररनुपनने पूि्गतयारी एिं धिपद्को समयमा 
अपनाउनु पनने सुरक्षात्मक उपायहरुका बारेमा 
समेत समुदाय तिरमै सचेतना अधभबृन्द्ध रररनु पद्गछ ।”   
 
मानि धनधम्गत कमजोर भौधतक संरचना पधन भूकम्पीय जोन्खमका लाधर उधत्कै 
धजमेििार भएको उले्ख रददै  राट्रि पधत भण्ारीले धिरतका भोराई र अनुभिबार पाठ 
धसकै् आउँदा धदनहरुमा भूकम्प जतिा प्राकृधतक धिपद्ार हुने क्षधतलाई नू्नीकरण रन्ग 
भूकम्पलाई थेग्नसके् भौधतक संरचना धनमा्गण रररनु अधत आिश्यक भएकोमा जोड 
धदनुभएको छ ।

राट्रि पधत भण्ारीले २०७२ बैिाख १२ को भूकम्पपश्ात्ो पुनधन्गमा्गण तथा पुनसथा्गपना 
काय्गहरुमा सहयोर रनने धमत्र राट्रि हरु, राधट्रि य तथा अन्तरा्गधट्रि य संसथाहरु र 
स्यंसेिकहरुलाई िन्िाद पधन धदनुभएको छ । 
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बाढी–पष्हरोबारे चासो रािौ,ँ चनािो बनौ ँ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण रयावष्टरि य मञ्चको 
दोस्ो बैठक सम्पन्न

काठमाडौ,ं बैिाख १२

धिपद् जोन्खम नू्नीकरण राधट्रि य मञ्चको दोस्ो बैठक प्राधिकरणका प्रमुख 
काय्गकारी अधनल पोखरेलको अध्क्षतामा सम्पन्न भएको छ । 

बैठकमा इण्ोनेधसयाको बालीमा जेठ ९ देन्ख १४ समि हुने धिपद् जोन्खम 
नू्नीकरण सम्बन्धी सातौ ंधिश्व मञ्चमा नेपालको सहभाधरतालाई रहधकलो र 
प्रभािकारी बनाउन छलफल भयो । 

धिश्व मञ्चमा नेपालद्ारा प्रतुित रररने आधिकाररक धििरण तयार पान्गका लाधर 
बैठकले काय्गरत समूह रठन ररेको छ । प्राधिकरणका सहसधचि अधनता 
धनरौलाको संयोजेकत्वमा रधठत समूहका चार सदस्यहरुमा धिषयरत समूहमा 
आबद्ध संघ-संसथाबार सदस्य रहने छन् । 

बैठकमा रृह मन्त्रालयका सहसधचि प्रदीप कोइराला, प्राधिकरणका सहसधचि 
अधनता धनरौलाका साथै धिषयरत समूहका प्रधतधनधिहरुको सहभाधरता धथयो । 
प्राधिकरणले धडधपनेरसँर समन्वय मञ्को बैठक आयोजना ररेको हो ।  

;+lIfKt ;dfrf/

रहेको देखेपधछ हामीले कं्रधक्ररले बनेका घरहरु सुरधक्षत हुने रहेछन् भने्न रलत 
धनश्कष्ग धनकालेका छौ ं। कं्रधक्ररका घरहरु पधन सही ढंरले भिन संधहता 
पालना ररेर धनमा्गण रररयो भने मात्र त्यसले ठूलो भूकम्प थेगे्न हो । त्यसैररर, ढंुरा 
मारोका घरहरु पधन ठाडो र तेस्ो कधरबन्ध (व्याण्) राखेर धनमा्गण रररयो भने 
उधत्कै बधलयो हुनछ ।

त्यसकारण, भिन संधहतामा कडाई नहँुदा काठमाडौजंतिा िहरी के्रिहरुमा 
अकयो ठूलो भूकम्प रयो भने कं्रधक्ररले बनेका थुपै्र घरहरुमा क्षधत पुगु्न सकछ । 
त्यतिो खालको डरलाग्ो अिसथा आउनसके् खतरालाई मध्नजर ररेर हामीले 
खोजी तथा उद्ार औजारका रुपमा कं्रधक्रर कार्ने मधसनहरुको बन्ोिति 
रददैछौ ं। उद्ार अपरेिनहरु संचालन रदा्ग कं्रधक्ररका भग्नाििेष तथा िातुहरु 
कार्न हामीलाई त्यतिा उपकरणहरुको व्यापक आिश्यकता पन्ग सकछ ।

भूकम्पपधछको पुनधन्गमा्गणलाई सफलतापूि्गक धनश्कष्गमा पुया्गइएको छ, अब 
धिपद् उत्ानिील नेपाल बनाउन केन््रित हुनुपछ्ग  । त्यो त्यधतबेला मात्र संभि छ 
जधतबेला हामी हाम्ो लापरिाही रनने व्यिहारबार मुति हुनछौ ंर अकयो ठूलो 
भूकम्प कुनै सेकेन् पधन जान सकछ भनेर सोच् थालछौ ं।

बैशयाि १२ दोहोररन...

मनसुनजन्/आगलयागीजन् विपद््बयाट क्षवत भएकया
 वनजी आियास पुनवन्नमया्नण त्या पुनस्या्नपनया कयाय्नकया लयावग 

हयालसम्म अनुदयान रकम पठयाइएको वििरण

क्र.सं. वजल्या
अनुदयान रकम पठयाइएको बर्न

जम्मया
2077 2078

1 अछाम - 2250000 2250000

2 अघा्गखाँची 3500000 - 3500000

3 काठमाडौ - 27500 27500

4 काधलकोर 54665000 - 54665000

5 कास्ी 11460000 - 11460000

6 रुल्ी - 8441250 8441250

7 रोरखा 5205000 - 5205000

8 जाजरकोर 4380000 - 4380000

9 तनहँु 14025000 - 14025000

10 दाङ 400000 - 400000

11 दाचु्गला 4355000 - 4355000

12 दैलेख 200000 - 200000

13 िनकुरा 18855000 8505000 27360000

14 नुिाकोर 5685000 - 5685000

15 पि्गत 5835000 - 5835000

16 पू्ठान 1400000 - 1400000

17 बझाङ 1320000 - 1320000

18 बारलुङ 30680000 - 30680000

19 बाजुरा 19720000 45000 19765000

20 भोजपुर 7625000 - 7625000

21 मकिानपुर 9000000 - 9000000

22 मनाङ - 2490000 2490000

23 मोरङ 4457500 - 4457500

24 म्ाग्ी 14530000 5850000 20380000

25 रुकुम (पधश्म) 4670000 - 4670000

26 रोल्पा 4375000 - 4375000

27 लमजुङ 14460000 13320000 27780000

28 संखुिासभा 14100000 - 14100000

29 सल्ान - 45000 45000

30 धसनु्धपालचोक 50626250 - 50626250

31 स्याङ्जा 21897500 - 21897500

32 हुम्ा 1150000 - 1150000

33 डडेलिुरा - 3015000 3015000

जम्मया 328576250 43988750 372565000

- कान्न्तपुरबार
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छोटकरी
 मनसुनजन् विपद््बयाट 
प्रभयावितलयाई वकस्या वितरण
मनसुनजन् धिपद््बार क्षधत भएका 
रुल्ी धजल्ाका ७९ जना 
लाभग्राहीहरुको धनजी आिास 
पुनधन्गमा्गण/पुनसथा्गपना काय्गका लाधर 
असथायी आिासतफ्ग को पधहलो धकतिा 
र पुनधन्गमा्गण/पुनसथा्गपना तफ्ग को 
पधहलो धकतिा ररेर ३३ लाख १८ 
हजार ७५० रुपैयाँ रुल्ी धजल्ा धिपद् 
व्यिसथापन कोषको खातामा 
पठाइएको छ । 

त्यसैररर, मनसुनजन् धिपद््बारै क्षधत 
भएका डडेलिुरा धजल्ाका ६७ जना 
लाभग्राहीहरुको धनजी आिास 
पुनधन्गमा्गण/पुनसथा्गपना काय्गका लाधर 
असथायी आिासतफ्ग को पधहलो धकतिा 
र पुनधन्गमा्गण/पुनसथा्गपना तफ्ग को 
पधहलो धकतिा ररेर ३० लाख १५ 
हजार रुपैयाँ डडेलिुरा धजल्ा धिपद् 
व्यिसथापन कोषको खातामा 
पठाइएको छ ।

विपद् जोखिमबयाट बचे् 
उपयायहरु समेवटएकया श्रव्य दृश्य 

सयामग्ीहरुकया लयावग प्रयावधकरणको 
युटु्ि च्यानल

https://www.youtube.com/c/
NDRRMA

“म आगो हँु । मयावनसलयाई 
म नभई हँुदैन । पकयाउन र 

उज्यालोकया लयावग मेरो 
आिश्यकतया पद्नछ । 

होवसययारीपयूि्नक चलयाउनु 
भयो भने म तपयाईईंको रयाम्ो 

सया्ी हँु । लयापिया्नही 
गनु्नभयो भने मेरै कयारण 
घर–गोठ, टोल र बस्ी 

िरयानी हुनसकछ । त्सैले 
मलयाई प्रयोग गदया्न 

होवसययारी अपनयाउनुहोस् 
है ।”
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छोटकरी
 भिन प्रया्वमकीकरणकया 
वििरण प्रयाप्त हँुदै
राधट्रि य धिपद् जोन्खम नू्नीकरण तथा 
व्यिसथापन प्राधिकरण अन्तर्गत 
जापान सरकारको आधथ्गक तथा 
प्राधिधिक सहयोरमा संचाधलत 
काठमाडौ ंउपत्यकामा 
उत्ानिीलताका लाधर धिपद् जोन्खम 
सुिासनको अधभबृन्द्ध सम्बन्धी 
पररयोजनाका काय्गहरु अधघ बढेका 
छन् । हाल भूकम्पका दृधट्कोणले 
जोन्खममा रहेका संरचनाहरुको 
धिधभन्न सथानीय तह एिं धनकायबार 
प्राप्त धििरणहरुलाई एकीकृत रनने 
काय्ग भइरहेको छ ।

यसअधघ, पररयोजनाले धिपद् जोन्खम 
नू्नीकरणका लाधर आयोजना 
प्राथधमकीकरण रन्ग र आधथ्गक 
लरानीका धित्ीय व्यिसथापन योजना 
तयार रन्ग सहयोर रननेबारे काठमाडौ ं
उपत्यकाधभत्रका सरकारी भिन, 
सामुदाधयक धिद्ालय, स्ास्थ्य 
संसथाहरुको भिन र सडक 
पुलहरुमधे् भूकम्पको दृधट्कोणले 
जोन्खममा रहेका संरचनाको छोरो 
सूची तयार पारेको धथयो । 

यसरी तयार सूचीमधे् पधन 
आिश्यतिा र महत्वका आिारमा 
केही संरचनाको योजना तयारी रन्ग 
प्राथधमकीकरण ररी  धििरण 
पठाइधदनका लाधर काठमाडौ 
उपत्यकाका धिधभन्न ११ सथानीय तह र 
१३ िरा मन्त्रालय एिं धनकायहरुमा 
पत्राचार रररएको धथयो । साथै उति 
पररयोजना हेनने पाधलकाका फोकल 
पस्गनको धििरण पधन मार रररएको 
धथयो ।

यसका साथै, यस पररयोजनाका 
तथांकहरु धिपद् पोर्गलमा प्रधिट् रनने 
सम्बन्धमा केन््रित भएर छलफल पधन 
आयोजना रररएका छन् । 

चट्याङ रोक्न सवकन्न, तर चट्याङबयाट बच् सवकनछ ।

चट्ाङ प्राकृधतक धिपद् हो । यसलाई रोक् सधकँदैन । तर साििानी 
अपनाउने हो भने चट्ाङबार हुनसके् क्षधत कम रन्ग अिश्य 
सधकनछ ।
 ▪ आकािमा धबजुली चमकेर रड्ाङ्-रुडुङ् रन्ग थालेपधछ 

घरधभत्र रइहालौ ँ।

 ▪ रुख िा धबजुलीको पोलमुधन कधहलै् नबसौ ँ। छाता नओढौ ँ।

 ▪ पौडी खेलने, डुङ्गा चलाउने काम नररौ ँ। खेतबारीमा काम 

 ▪ नररौ ँ।

 ▪ सुरधक्षत ओत नभेर्दै चट्ाङ परे दुिै हातलाई राउको माधथ 
राखी धनहुररएर कुकु्ग च्चो जोडेर थुचुक्क बसौ ँ। तर भुइँमा 
लम्पसार परेर नसुतौ ँ।

 ▪ घरधभत्र हुनुहुनछ भने तारिाला फोनको प्रयोर नररौ ँ।

 ▪ धरभी र कमू्ररजतिा धिद्ुतीय उपकरण नचलाऔ।ँ बरु 
प्रबार छुराईधदऔ ँ।

 ▪ बाथरुमधभत्र नुहाउने, कपडा िुने, भाँडा माझे् काम   नररौं।ँ

 ▪ झाल, भया्गङ्ग र बरण्ाको धग्रल र बार नछोऔ ँ।

गृह मन्तालय
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