विपद् व्यिस्थापनमा परिचालन गनन ममल्ने गिी सं स्थागत
रुपमै स्ियंसेिक ब्यूिो बन्ने
विपद्को जोखिम न्यू नीकिण ि प्रमतकायनमा सं स्थागत रुपमै स्ियंसेिक परिचालन हुने भएको छ ।
यही माघ १४ गते को विपद् जोखिम न्यू नीकिण तथा व्यिस्थापन कायनकािी समममतको बैठकले ‘विपद्
व्यिस्थापन स्ियं सेिक ब्यू िो गठन तथा परिचालन कायनविमि, २०७८’ पारित गिे सँगै स्ियंसेिक
परिचालन गने बाटो िुलेको हो ।
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स्ियं सेिकहरुको सं स्थागत विकास एिं परिचालन गिी विपद् व्यिस्थापनको प्रभािकारिता अमभबृवि गनुन
ब्यूिो गठनको मुख्य उद्देश्य िहेको कायनविमिमा उल्ले ि छ । कायनविमिले िडा स्तिसम्मको व्यू िो
सं िचनाको परिकल्पना गिे को छ । हुन त यस अखघ पमन विपद्का घटना हुनासाथ तत्काल स्थानीय
व्यखिहरु स्िस्फूतन रुपमा उिाि कायनमा सहभागी हुँदै आएका मथए । यही कामलाई थप व्यिखस्थत
ि मयानददत बनाउने ि प्रणालीमभत्र ल्याउन िोखजएको प्रामिकिणका प्रििा डा. मडजन भट्टिाईले
बताउनुभयो । िडास्तिसम्म यस वकमसमका व्यू िो बनेपमछ उिाि ि प्रमतकायन थप प्रभािकािी हुने
प्रामिकिणको विश्वास छ ।

यसैगिी बैठकले कायनकािी समममतमा पेश गरिने प्रस्तािको ढाँचा स्िीकृत गनुक
न ा साथै Disaster Risk
Financing Action Plan, 2078, मनसुनजन्य विपद् प्रभावित मनजी आिास पुनमननमानण तथा पुनस्थानपना
अनुदान कायनविमि, २०७७ सं शोिन २०७८, िाविय विपद् जोखिम न्यू नीकिण तथा व्यिस्थापन
प्रामिकिणको प्रथम िावषनक प्रमतिेदन पमन पारित गिे को छ ।

बैठकमा आफ्ना िािणा िाख्नुहँद
ु ै माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण िाँणले विपद्को प्रभाि बढ्दो क्रममा
िहेकाले न्यूनीकिणका लामग सबै गखम्भि हुनपु नेमा जोड ददनुभयो । विपदबाट नागरिकको जीिन

सुिक्षा गनुन िाज्यको दावयत्ि भएपमन पमछल्लो समय जलिायू परिितननका कािण नयाँ नयाँ वकमसमका
विपद् थवपदै गएकाले च ुनौती मसजनना भएको उहाँको भनाई मथयो । तत्कामलन ि ददघनकामलन

कायनक्रमहरु बनाएि मात्र यस्ता च ुनौतीको सामना गनन सवकने भन्दै मन्त्री िाँणले कुनै पमन भौमतक

पूिानिाि मनमानण गदान त्यो ददघनकामलन रुपमा सुिखक्षत छ वक छै न भनेि हे नप
नु ने िािणा व्यि गनुभ
न यो।
यसैगिी सं घीय माममला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री माननीय िाजेन्रप्रसाद श्रे ष्ठले विपद्पमछको उिाि
ि िाहत भन्दा विपद् आएपमन क्षमत हुनै नददने तफन प्राथममकता ददनुपनेमा जोड ददनुभयो । यसका
लामग पूिस
न ूचना प्रणालीलाई प्रभािकािी ि अत्यािुमनक बनाउनुपने उहाँको सुझाि मथयो ।

बैठकमा शहिी विकासमन्त्री माननीय िामकुमािी झाक्रीले विपद्पमछको पुनमननमानणमा स्पट ध िािणाका
साथ काम गनुप
न ने सुझाि ददनुभयो । विपद् प्रभावितलाई जग्गा दददै जाने हो भने जममन िण्डीकिण
भई भविष्यमा ठू लो समस्या आउने भन्दै उहाँले एकीकृत बस्ती मबकासमा जोड ददनुपने बताउनुभयो ।
विपद् व्यिस्थापनको पवहलो काम स्थानीय पामलकाकै हुने हुनाले उनीहरुलाई सहभागी गिाएि छलफल

चलाउनुपने उहाँको िािणा मथयो । िाविय विपद् जोखिम न्यू नीकिण तथा व्यिस्थापन प्रामिकिणले
उठाएका एजेण्डालाई िाज्यका सबै मनकायले गखम्भि भएि कायानन्ियन गनुप
न नेमा पमन उहाँले जोड

ददनुभयो ।यसै गिी मुख्यसखचि शंकिदास बैिागीले विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्यू नीकिणका
लामग िाज्यका मनकाय, विमभन्न सिकािी तथा गैिसिकािी सं घ सं स्थाको भूममका महत्िपूणन हुने
बताउनुभयो । िाविय योजना आयोगका सखचि केिलप्रसाद भण्डािीले विपद्ले मानिीयसँगै कृवष

उत्पादनमा जोखिम गिाउने हुँदा सबै सुचकाङ्कलाई मध्यनजि गिी योजना मनमानण गनुप
न ने आिश्यकता
औल्याउनुभयो । उहाँले विपद्को जोखिमलाई अमत सं िेदनशील रुपमा मलई प्राथममकताका साथ काम
गनुप
न नेमा जोड ददनुभयो । तत्कामलन िाविय पुनमननमानण प्रामिकिणका प्रमुि कायनकािी अमिकृत सुशील

ज्ञिालीले चैत्र २६ गतेसम्म पुनमननमानणको म्याद िहे काले मछटो कायनविमिको टु ङ्गो लगाएि बाँवक काम
अखघ बढाउन आग्रह गनुभ
न यो ।

बैठकका एजेण्डा प्रस्तुत गदै प्रामिकिणका कायनकािी प्रमुि अमनल पोििे लले प्रामिकिणले विपदको
जोखिम न्यूनीकिणका लामग आिश्यक नीमत मनमानणदे खि उिाि ि िाहतका लामग विपद्का क्षेत्रमा काम
गने सबैसँगको सहकायनमा काम गरििहे को जानकािी गिाउनुभएको मथयो ।
मममत: १४ माघ २०७८

