नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

राष्ट्रिय ष्ट्िपद् जोष्ट्िम न्त्यनू ीकरण तथा व्यिस्थापन प्राष्ट्िकरण
बबरमहल, काठमाड ौँ
सम्भावित शी शलहरीशथाीवितहमपाश ीवित पद्ीजोखिमीन्यून करणीशथाीप्रतशकाययीमार्यद न
य ,ी२०७७
काययकारीीसतमतश ाटीस् कृशीतमतशिःी२०७७।०८।१६ी

पृष्ठभूतमिः
शलहरीशथाीवितहमपाशकाीकारणीनेपालीबर्षेन ीप्रभावित शीहुनेीर्रे कोीछी।ीवित र्शी१०ीबर्षयकोीश्याककीहेदायी११६ी
ँ काीकारणीज्यानीर्ुमाएकोीअतभलेिमाीदे खिन्छ1ी।ी२०७१ी
जनाले ी शलहरकोीकारणीरी१२ीजनाले ीवितहमआध
ँ ी(हुदहुद) काीकारणी४३ीजनाकोी
असोजी२८ीमाीमनाङ्ीमुस्शाङ्ीलर्ायशकोीवितहमालीीक्षेत्रमा आएकोीवितहमआध
ज्यानीर्एकोीतथयोीजसमध्येी २१ीजनाीपदयात्र हरुीतथएी।करर ी५०ीजनाीहराएकाीतथएीभनेी ४००ीजनाकोी
उद्दारी र्ररएकोी तथयोी ।2ी

शलहर, हुस्सुी शथाी वितहमपाशकाी कारणी ठू लोी भौतशकी शथाी अन्यी क्षतशी हुनेी र्रे कोी

भएशापतनीयसकोीठोसीअतभले िीीहुनीसकेकोीछै नी।
यसबर्षयकोीमनसुनमाीबाढीीशथाीपवितहरोकाीकारणीधै रैीघरपरर ारहरुीघरीवित हीनीभईीअस्थाय ीआश्रयस्थलमाीछन्ी
।ीजाडोकोीमौर्षममाीवित स्थावितपशहरुलाईीथपीसमस्याहरुीपनेीतनखिशीछी।ीिासर्रीीजेष्ठीनार्ररकहरु, वित राम हरु,
सुत्केरीीशथाीर्भय श हरुीथपीसक कटासन्नीछन्ी
कोठाीशाशोीबनाउनीआर्ोीशाप्दाीतनसातसएरीमृत्युी शथाीघाइशेी हुनेी शथाीआर्ोलार् ीभएरीजनधनकोीक्षतशीहुनीे
र्रे कोीछी।ीजाडोकोीसमयमाीआर्ोलार् काीघटनाहरुीबढीीहुनेीर्रे कोीदे खिन्छी।
यसै ी चीकोतभडी१९ीकोीमहामारीीरी ाशा रणीप्रदुर्षणकाीकारणीजोखिमीथपीभएकोीछी।ीतनमोतनया, दमी
जस्शाीरोर्हरुीबढ्नेछन्ी।
प्रकोपकोीप्रभावित ीखजल्लाहरुीतनम्नानुसारीदे खिन्छन्ी:
प्रकोप
शलहर

प्रभावित शीखजल्लाहरु
बढीीप्रभावित शिःीसुनसरीकोीदखक्षण ीभार्, सप्तरीी,तसरहाी,धनुर्षाी,महोत्तरीी,सलायहीी,रौशहट,
बाराी,पसायी,न लपरास ीपखिम रीकवितपलबस्शुीर्रीी११ीखजल्ला

कमीप्रभावित शिःीझापा,ीमोरङ्ग,ीउदयपुर,ीखचश न, दाङ्ग,ीबाँके,ीबदीया,ीकैलालीीरीकञ्चनपुरी
र्रीी११ीखजल्लाहरुी
1
2

http://drrportal.gov.np/
http://drrportal.gov.np/uploads/document/1445.pdf p.9
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वितहमपाश

ु , सक ङिु ासभा, सोलुिम्ु बु, दोलिा, तसन्धुपाल्चोक, रसु ा, मनाङ, मुस्शाङ, डोल्पा,
शाप्लेजङ

ुय ा, धाददङ, रामेछाप, र्ोरिा, रुकुम (पू )य ,
जुम्ला, मुर्,ु हुम्ला, कातलकोट, बाजुरा, ीबझाङ, दाचल
म्याग्दी र्रीी२१ीखजल्लाहरु

अन्यिःीखचसो

सबैीखजल्लाहरु

वित ध्यमानीन तशर्शीव्य स्थािः


विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७४ तथा प्रकोप पीडित उद्धार र राहत
सम्बन्धी मापदण्ि (सातौ संशोधन), २०७७ अनरू
ु प जजल्लामा जजल्ला विपद् व्यिस्थापन सममततको
तनणणयानस
ु ार विपद्मा परे काहरुलाई राहत प्रदान गररदै आएको



शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरुको पहहिान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ि, २०६९
अनस
ु ार राहत तथा प्रततकायणका कायणहरु गररदै आएको



नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तहिाट जारी भएका कानन
ू हरु छन ् । आिश्यकतानस
ु ार
तनणणयहरु पतन हुने गरे का छन ् ।
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मार्गदर्गनः
शीतलहर, हहमपात, हहमआँधीका कारण हुनसक्ने विपदका घटनाहरुको जोखिम न्यन
ू ीकरण गरी जनधनको
क्षतत कम गनण दे हायको मागणदशणन अनस
ण यारी तथा प्रततकायण
ु ार क्षेत्रगत विमशष्टतालाई ध्यानमा रािेर पि
ू त
गनप
ुण छण र्ीतलहर तथा हहमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रततकायग मार्गदर्गन, २०७७

मस.नं.

कृयाकलापहरु

जजम्मेिार तनकाय

सहयोगी

समयािचध

१

सूिना सङ्कलन गननेः

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

तरु
ु न्तै

प्रभावित पररिार तथा जनसँख्या

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

कायणकारी

संभावित प्रकोप, त्यसको प्रभाि क्षेत्र,
(घर विहीन, अतत विपन्न िा अन्य

कारणले जोखिममा पनण सक्ने संख्या)
२

सममतत,
सममतत

उपलब्ध साधन श्रोतको आँकलन गननेः

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

जस्तैेः िाध्यान्न, न्यानो कपिा,

सममतत,

कम्बल, दाउरा काठ, biomass,

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

Agricultural Residuals, औषधी र

सममतत

स्िास््य सेिा, हहउँ पन्छाउने सामग्री,

तनकाय

व्यिस्थापन
सममतत

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी
सममतत

वि.व्य.का.
सममतत

सञ्िार, पहुँि, िट्ने जनशजक्त आहद
।
३

साधन श्रोतको कमी पत्ता लगाउने र

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

त्यसको जोहो गननेः

सममतत,

नपुग सामग्री, रकम, संभाव्य श्रोत,

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

िररद िा अन्य तररकाले प्राप्ती, माग,

सममतत

सममतत

लक्षक्षत बगणको लाचग अत्यािस्यक

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

सामग्री

सममतत,

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी

Standby Agreement with
Suppliers on the basis of
replenish, cloth bank आहद ।
४

५

र सेिाको प्रिाह स्थल

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी

तनधाणरण गनन र सोको लाचग जनशजक्त

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

समेत तोक्ने ।

सममतत

सममतत

िोज, उद्दार, अत्यािस्यक सेिा

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

सञ्िालन र तत्कामलन राहतको

सममतत,

व्यिस्थापन

तत्कालै
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६

पूित
ण यारी गनन । न्यन
ू तम ् सामग्रीको

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

कायणकारी

मौज्दात राख्ने ।

सममतत

सममतत

-हहमपात ,चिसो तथा शीतलहरबाट

NDRRMA, जजल्ला विपद्

प्रदे श विपद्

बच्न जनिेतनाका कायणक्रमहरु

व्यिस्थापन सममतत,

सञ्िालन गनन, सामग्री तयार गरी

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

प्रिार प्रसार गनन, विद्याथीहरुलाई कक्षा

सममत, School

हदने ।

management

-“शरररको न्यानो बिाउ” अमभयान

Committees

व्यिस्थापन
कायणकारी

तरु
ु न्तै /
क्रमशेः

सममतत

प्रिार गनन ।
७

५

६

संभावित दघ
ण नाहरु जस्तैेः आगलागी,
ू ट

राजष्िय विपद् जोखिम

कोठामा तनसामसने आहदबाट बच्न

न्यन
ू ीकरण तथा

सिेतनामूलक तथा सन्दे शमल
ू क सूिना

व्यिस्थापन प्राचधकरण,

स्थानीय भाषामा समेत तयार गरी

िन मन्त्रालय,

आम सञ्िारमाध्याम मार्णत प्रिार

प्रदे श सरकार,

प्रसार गनण ।

स्थानीय तह

िोज, उद्दार, अत्यािस्यक सेिा

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

सञ्िालन र तत्कामलन राहतको

सममतत,

पूित
ण यारी गनन

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी
सममतत

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तत्कालै

कायणकारी

सममतत

सममतत

हहमपात ,चिसो तथा शीतलहरबाट

NDRRMA, जजल्ला विपद्

प्रदे श विपद्

बच्न जनिेतनाका कायणक्रमहरु

व्यिस्थापन सममतत,

सञ्िालन गनन, सामग्री स्थानीय

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

भाषामा समेत तयार गरी प्रिार प्रसार

सममत, School

गनन, विद्याथीहरुलाई कक्षा हदने ।

management

व्यिस्थापन
कायणकारी

तरु
ु न्तै /
क्रमशेः

सममतत

Committees
७

८

संभावित दघ
ण नाहरु जस्तैेः आगलागी,
ू ट

राजष्िय विपद् जोखिम

कोठामा तनसामसने आहदबाट बच्न

न्यन
ू ीकरण तथा

सिेतनामल
ू क तथा सन्दे शमल
ू क सि
ू ना

व्यिस्थापन प्राचधकरण,

स्थानीय भाषामा समेत तयार गरी

िन मन्त्रालय,

आम सञ्िारमाध्याम मार्णत प्रिार

प्रदे श सरकार,

प्रसार गनण ।

स्थानीय तह

हहमपात, तुसारो, बाक्लो कुहहरो तथा

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

हुस्सुका कारण संभावित सिारी
दघ
ण नालाई न्यूनीकरण गनण
ु ट

सममतत,

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी
सममतत

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै
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आिश्यकतानुसार सबन समूह गठन गरी

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

दघ
ण ना हुनसक्ने
ु ट
जोखिमयुक्त/सम्भावित क्षेत्रहरुमा

भौततक पि
ू ाणधार तथा

त्यस्ता स्थानहरुको Mapping गनन र

बबमभन्न सांकेततक चिन्हहरु तथा

सममतत,

कायणकारी
सममतत

यातायात मन्त्रालय

सूिनामल
ु क सन्दे शहरु राख्ने ।

सिारी िालकहरुलाई प्रिेश तथा

प्रस्थान विन्दम
ु ा जानकारी गराउने
।Compulsory fog light etc.
९

हहमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने हहउँ आधी

सरु क्षा तनकायहरु,

लागायतका संभाव्य दघ
ण नाको िोज
ू ट

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

उद्दार र उपिारको आिश्यकक

सममतत

पूित
ण यारी गनन ।

गह
ृ

मन्त्रालय,

तरु
ु न्तै

स्िास््य
मन्त्राय,
प्रदे श

सरकार
१०

पूिस
ण ि
ू ना र प्रिार प्रसारेः

- शीतलहर (Cold Wave) तथा मौषम
सम्बन्धी पि
ू ाणनम
ु ान बुलेहटन

साप्ताहहक/दै तनक जारी गनन र सो

बुलेहटनलाई आम सञ्िार माध्यामबाट
प्रकाशन तथा प्रशारण गनन गराउने ।
- प्राचधकरण र विभाग बीि

जल तथा मौषम बबज्ञान
बबभाग (DHM),

राजष्िय विपद् जोखिम
न्यन
ू ीकरण तथा

व्यिस्थापन प्राचधकरण
(NDRRMA)

आिश्यकतानुसार बैठक रािी समन्िय

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन
कायणकारी
सममतत,

तनयममत र
आिश्यकता
नुसार

सूिना तथा
संिार

मन्त्रालय

गनन ।

-यस्तो सूिना सबै िाले जोखिम

िगणसम्म पय
ु ाणउन SMS लगायत अन्य
प्रणाली विकास गरी उपयोग गनन
गराउने ।
११

स्िास््य सम्बन्धी समस्यालाई

स्िास््य मन्त्रालय,

प्रदे श विपद्

सञ्िालन गनन गराउने, स्िास््यकमी

विकास मन्त्रालय)

कायणकारी

रोकथाम गनण जनिेतनामूलक कायणक्रम
औषधीहरु र द्रत
ु प्रततकायण समूह तयार
गरी पररिालन गनन । आिश्यकता हे री

प्रदे श सरकार (सामाजजक

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै र
तनयममत

सममतत

स्िास््य मशविर सञ्िालन गनन ।
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१२

कृवषिाली र पशुपक्ष
ं ीको क्षततलाई न्यून

कृवष तथा पशप
ं ी विकास
ु क्ष

प्रदे श विपद्

तरु
ु न्तै र

यसबाट बच्ने र बिाउने उपायहरुका

प्रदे श सरकार,

कायणकारी

नुसार

गनण आिश्यक औषधोपिार तथा

सम्बन्धमा सन्दे शमूलक सुिना प्रिार

प्रशार गराउने र शीतलहरको कारणबाट
अन्निाली/पशप
ं ीको क्षती भएमा
ु क्ष
कृषकहरुलाई मल, बीउ, पशप
ु ंक्षी

मन्त्रालय,

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन
सममतत तथा स्थानीय

व्यिस्थापन
सममतत

आिश्यकता

विपद् व्यिस्थापन सममतत

उपिार तथा प्रबबधी सहयोग र राहत

तत्काल उपलब्ध गराउने, गनण लगाउने
।
१३

कृवषक्षेत्रमा हुने विपद् जोखिम
हस्तान्तरण (िीमा)का योजना

रणनीततक कायणयोजना तयार गरी पेश

कृवष तथा पशप
ं ी विकास
ु क्ष
मन्त्रालय र NDRRMA

गनन
१४

काठमािौं उपत्यका लगायतका स्थानमा
प्रदष
ु णका कारण मसजजणत हुन सक्ने
समस्या र प्रभािलाई न्यन
ू ीकरण गनण

िन तथा िातािरण
मन्त्रालय

१७

प्रदे श

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

कायाणन्ियन गनन

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

कायणकारी

सममतत,
सममतत

व्यिस्थापन

संघ तथा प्रदे शका

प्रदे श विपद्

गरी कायाणन्ियन गनन ।

क्षेत्रका नेतत्ृ िकताण र

कायणकारी

साधन, श्रोत र रकम उपलब्ध गराउने

सम्बजन्धत विषयगत
सहयोगी तनकायहरु
विपद् व्यिस्थापन
कायणकारी सममतत

तरु
ु न्तै

सममतत

संघ र प्रदे शमा विषयगत क्षेत्रहरु

(Clusters) अनुसारको योजना तयार

तनयममत

कायणकारी

जजल्ला तथा स्थानीय स्तरमा पूित
ण यारी
र प्रततकायणको योजना तनमाणण गरी

मभत्र

सममतत

सूिना प्रिाह गनन गराउने ।

१६

मन्त्रालय,

यस आि

सरकार

आिश्यक उपायहरु अबलम्बन गरी

१५

अथण

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

सममतत

प्रदे श विपद्

तरु
ु न्तै र

कायणकारी

नुसार

व्यिस्थापन
सममतत

आिश्यकता
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१८

राहत उपलब्ध गराउने (स्िीकृत

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

आिश्यकता

गराउने, भरसक एकै प्रकारको राहत

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

कायणकारी

अनुसार

मापदण्ि िा कानून अनुसार उपलब्ध
नदोहोररने गरी उपलब्ध गराउने)

१९

सहयोग गनन र पररिामलत हुने

सममतत

सममतत र सम्बजन्धत
तनकायहरु

व्यिस्थापन
सममतत

र योजना

सबै सुरक्षा तनकायहरु,

प्रदे श विपद्

तरु
ु न्तै र

व्यिस्थापन सममततका

कायणकारी

नुसार

सबै तहका विपद्
पदाचधकारीहरु,

Clusters leads and co-

व्यिस्थापन
सममतत

आिश्यकता

leads.
२०

२१

योजना कायाणन्ियन र कममकमजोरीहरु

जजल्ला विपद् व्यिस्थापन

प्रदे श विपद्

प्रततिेदन गनन

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन

कायणकारी

तथा मसकाईहरु सहहत समािेश गरी

कोमभि-१९ संिेदनशील भएर योजना
तनमाणण र कायाणन्ियन गनन ।

सममतत,

सममतत र प्राचधकरण

सम्बजन्धत सबै तनकायहरु
तथा पदाचधकारीहरु

व्यिस्थापन

यस बषण
मभत्र

सममतत

प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन

तरु
ु न्तै

कायणकारी
सममतत

ममततेः २०७७।०८।१६
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