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मुख्य पाँच गतिविधिहरु
▪

बहुप्रकोपीय सूचना
प्रणाली अन्तर्गत ‘कमन
एलर्ट प्रोटोकल’ तयारी
सम्बन्धमा सम्बन्धित
सरोकारहरुसँग
प्राधिकरणले छलफलको
आयोजना गरे को छ ।

▪

विपद् पश्चात निजी
अावास पुनर्निर्माण गर्दा
अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुलाई पनि सहज
हुनेगरी बनाउन सिकर्मी,
डकर्मी र घरमुलीका
लागि प्रशिक्षण पुस्तिका
तयार हुँदै छ ।

▪

वन डढे लो नियन्त्रणसँग
सम्बन्धित तालिम तथा
इ-लर्निङ पाठ्यक्रम
विकासको कार्य
भइरहे को छ । विपद्
पोर्ट लमा वन डढे लो
नियन्त्रण पहिचान र
अनुगमन प्रणालीको
विकास एवं
सुदृढीकरणको कार्य
समेत भइरहे को छ ।

▪

▪

राष्ट्रिय भवन संहिताको
पालिकास्तरीय क्षमता
लेखाजोखा
कार्यान्वयनको प्रारम्भिक
प्रतिवेदन तयार भएको
छ। साथै, यस सम्बन्धी
कार्यक्षेत्र तहको आं कलन
कार्य द्रु तगतिमा
चलिरहे को छ ।
तराई र चुरिया क्षेत्रमा हुने
बाढीको जोखिम
मूल्याकंन र नक्सां कन
गर्ने सम्बन्धी काम
भइरहे को छ ।
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विपद् सँग जुध्न विद्यालयदे खि नै जनचेतना र व्यवहारिक
अभ्यासमा जोड

काठमाडौं, २०७९ बैशाख १२
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका
सचिव यादव कोइरालाले विपद् जोखिम
न्यूनीकरणका योजनाबद्ध कार्यक्रम
आवश्यक रहे को बताउनुभएको छ ।
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पको
सम्भस्नामा राजधानीमा आयोजित
कार्यक्रममा सचिव कोइरालाले विपद् सँग
जुध्न विद्यालय तहदे खि नै जनचेतना र
व्यवहारिक अभ्यास चाहिने
बताउनुभएको हो ।
कोइरालाले राजधानी काठमाडौंका ७५
प्रतिशत घरले भूकम्प धान्नसक्ने क्षमता
नराख्ने भन्दै यी घरहरु बचाउन
प्रबलीकरणमा जानुको विकल्प नभएको
बताउनुभयो । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी
मात्र जोगाउन सके पनि धेरै मानिसको
ज्यान बचाउन सकिने कोइरालाको
धारणा थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी
प्रमुख अनिल पोखरे लले विपद् जोखिम
न्युनीकरणका प्रयासहरुमा ज्ञान
आदानप्रदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने
बताउनुभयो । कार्यकारी प्रमुख
पोखरे लले विपद् जोखिम न्यूनीकरण
राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको
कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण
सरोकारवालाहरुको सामूहिक प्रयास

जरुरी भएकोमा पनि जोड दिनुभयो ।
सहभागीको प्रश्नको जवाफमा उहाँ ले
प्राधिकरणले तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
प्राधिकरणका महत्वपूर्ण
कार्यविधिहरुलाई ग्रहण गरे को जानकारी
गराउनु भयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप
कोइरालाले राष्ट्रिय स्तरको खोज तथा
उद्दार टोली गठनको प्रक्रिया जरुरी
भएको बताउँ दै योजनाबद्ध भू–उपयोग
नीतिसहितका पुनर्निर्माण आवश्यक
रहे को धारणा राख्नुभयो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका
अनुभवहरुबारे सहभागीहरुलाई अवगत
गराउँ दै आगामी दिनमा जोखिमलाई
न्यूनीकरण गर्न स्थानीय जनता लगायत
सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु
उत्थानशीलतातर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड
दिनुभयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि
जोखिमको जानकारी दिने सचेतना
कार्यक्रमको अभियान, विपद् जोखिमका
लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति,
स्वयंम्सेवक परिचालन कार्यविधि निर्माण
लगायतका प्राधिकरणले गरे का
कामहरुबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रि य विपद् जोखिम न्यू न ीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य
डा. गंगालाल तुलाधारले विपद् जोखिम
न्यूनीकरणमा सेन्डाइ फ्रेमवर्क ले
औंल्याएका चारवटा लक्ष्यहरुमध्येको एक
जोखिमबाट मृत्यु हुने मानिसहरुको
संख्या घटाउनुपर्ने लक्ष्य भेट्नका लागि
आगामी प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड
दिनुभयो ।

विद्यालय र
स्वास्थ्य चौकी
मात्र भक
ू म्प
प्रतिरोधी बनाउन
सके धेरै
मानिसको ज्यान
बचाउन सकिन्छ ।
विपदले क्षति मात्र ल्याउने नभई नयाँ नयाँ
अवसरको पनि सिर्जना गर्ने भन्दै विज्ञ
तुलाधरले विपदबारे अध्ययन गर्न
चाहनेहरुका लागि अनुसन्धान केन्द्रहरु
बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
२०७२ सालको भूकम्पले पनि यस्तो
अवसर दिएको तर राज्यका
नेतृत्वकर्ताहरुले वेवास्ता गरे को उहाँ को
धारणा थियो ।
(बाँकी पृ�ठ २ मा...)

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा जोड

छोटकरी
 निरीक्षण फारम
डिजिटाइजेसन सम्पन्न
मनसुनजन्य विपद् का घटनाबाट
प्रभावित घरधुरीहरुको आवास
पुनर्निर्माणमा आवश्यक हुने प्राविधिक
निरीक्षण फारममाथि भएका
छलफलबाट प्राप्त सुझावहरु प्रविष्ट
गर्दै डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न
भएको छ ।
यससम्बन्धी ७७ वटै जिल्लामा
पालिकाहरुका प्राविधिक फोकल
पर्सनहरुलाई जेठको ९ गते बाट
अभिमुखीकरण थालिने छ ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती
उत्थानशील समन्वय मञ्चको प्राविधिक
सहकार्यमा यो कार्य गरिरहे को छ ।

विपद् सँग जुध्न विद्यालयदे खि...
दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरुका तर्फ बाट
बोल्नु हुँदै विश्व बैकका हे माङ करे लियाले
उत्थानशील र सुरक्षित नेपालको वृहत
कार्ययोजनामा प्रमुख दातृ निकायहरु
सहकार्यका लागि तयार रहे को जानकारी

२०७८ बैशाख १०

प्रभाव पूर्वा नुमानमा आधारित पूर्वकार्य
तथा विपद् उत्तरदायी सामाजिक
सुरक्षामाथि विभिन्न संघीय मन्त्रालय तथा
विभाग, स्थानीय तह एवं मानवीय क्षेत्रमा
काम गर्ने विभिन्न संघ/संस्थाहरु सम्मिलित
डे ढ दिने राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न भएको छ ।
संवादका क्रममा वैज्ञानिक
पूर्वा नुमानहरुको प्रभावकारी एवं कुशल
प्रयोग गरी बाढी, सुख्खा तथा अन्य सख्त
मौसमी गतिविधिको विश्वसनीय पूर्व–
चेतावनीमार्फ त् जीवन र जीविकोपार्जनको
समझदारी बनेको छ ।
विपद् सम्बद्ध नीति तथा कार्यविधिमा

प्राधिकरणले आयोजना गरे को अन्तर्राष्ट्रिय
सम्मेलन तथा आवास पुनर्निर्माण र
पुनर्लाभ सम्बन्धी नेपालमा आयोजना
गरिएको एसिया सेल्टर फोरमको
कार्यशाला गोष्ठीका दस्तावेजहरु
लोकार्पण समेत गरियो ।

समावेश गर्ने विषयवस्तुमा पृष्ठपोषण प्राप्त
गर्ने उद्दे श्यले आयोजित संवादमा विभिन्न
व्यक्तिगत तथा समूहगत प्रस्तुति, प्यानल
छलफल, मुख्य टिप्पणी, समूहगत
छलफल लगायतका सत्रहरु संचालन
भएका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल
पोखरलले पूर्वा नुमानमा आधारित पूर्व
चेतावनी प्रणाली, विपद् संवेदनशील
सामाजिक सुरक्षालगायतका पूर्वतयारीका
विभिन्न पक्षहरुमा काम भइरहे को
जानकारी दिनुभयो । विपद् को जोखिम
गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको
सहभागिता थियो । २०७२ बैशाख १२ गते
गएको विनाशकारी भूकम्पको सातौं वर्ष
पूरा भएको सन्दर्भमा प्राधिकरणद्धारा
‘पुनर्निर्माण मार्फ त् उत्थानशीलताः गोरखा
भूकम्पको सातौं वर्षको स्मरण’ कार्यक्रम
आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमको
संयोजन विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय
कार्यमञ्चले गरे को थियो ।

जसमा कैलालीको टिकापुर

वित्तीयतालगायतका विषयमा प्रस्तुति

नगरपालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति

राख्नुभयो ।

निर्मला चौधरीले गत वर्ष गरिएको
अभ्यासका अनुभवहरु राख्नुभएको

त्यसलगत्तै, पूर्व तयारीका लागि जोखिम
निर्धारण, पूर्वा नुमान र ‘ट्रि गर्स’ विषयक

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि
जिम्मेवार सबै सरकारी निकाय एवं
सरोकारवालाबीच पूर्वतयारीबारे समान
बुझाइको विकास गर्नुपर्ने आवश्यतामाथि
पोखरे लको जोड थियो ।
पहिलो दिनको सुरुवाती सत्रमा राष्ट्रिय
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा

व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव
राजेन्द्र शर्मा, रे डक्रसका माधव उप्रेती र
अक्फोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका

थियो । प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय

परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका

प्यानल छलफल भयो जसमा विपद्

निर्देशक सागरमणि पाठक,

जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

युनिसेफका ठाकुर ढकाल, विश्व बैंकका

प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्मा,

ज्यासमिन राजभण्डारी, विश्व बैंकका

इसिमोडकी कार्यक्रम संयोजक मन्दिरा

नितेश श्रेष्ठ, मर्सि कर्प्सका साजन

श्रेष्ठ र प्राक्टिकल एक्सनका डा. धरम

न्यौपानेले आफ्ना विषयगत क्षेत्रका

उप्रेतीले आफ्ना धारणा राख्नुभएको

अनुभव तथा धारणा राख्नुुभयो ।

थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव

बाढी, सुख्खा तथा अन्य
सख्त मौसमी
गतिविधिको विश्वसनीय
पूर्व–चेतावनीमार्फत्
जीवन र
जीविकोपार्जनको रक्षा
गर्न पूर्वतयारीमा जोड
दिनुपर्नेमा समझदारी ।.

समग्र कार्यक्रमको उद्दे श्य र अपेक्षित
सुझावहरुबारे धारणा राख्दै राष्ट्रिय विपद्
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन

कार्यक्रममा सरकारी एवं विभिन्न

पक्षहरुबारे प्यानल छलफल गरियो

पूर्व चेतावनी, पूर्वतयारीमा

रक्षा गर्न पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने

दिनुभयो ।
सो अवसरमा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण

दिनानाथ भण्डारीले पूर्वा नुमान प्रणाली,

अनिता निरौलाले विपद् संवेदनशील
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा कार्यविधि
तयार भइरहे को जानकारी दिं दै
लाभग्राहीको प्रकृति निश्चित गर्ने,
दोहोरोपन रोक्ने, तथ्यां कमा एकरुपता
ल्याउने, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता
गर्ने लगायतका विषयहरुमा हाल
छलफल चलिरहे को जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ ले राष्ट्रिय संवादबाट प्राप्त हुने
पृष्ठपोषणले कार्यविधि निर्माणमा
योगदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त
गर्नुभयो ।

संवाद कार्यक्रमका अपरान्हको पहिलो
सत्रमा पूर्व कार्यहरुको पहिचान, यसमा

कार्यक्रमका उद्दे श्यहरुका बारे मा

नागरिकको सक्रिय संलग्नता, विपद्

जानकारी दिं दै नेपाल रे डक्रस

संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, नगद

सोसाइटीका कार्यकरी निर्देशक

प्रवाहलगायतका विषयमा समूहगत

उमेश ढकालले पूर्वा नुमान सम्बन्धी

छलफल गरिएको थियो जसमा जानकी

विषयहरुमा आवश्यक पर्ने कार्यढाँ चा

नगरपालिकाका अभ्यासहरुलाई नमूनाका

तथा उपकरणहरुमा संवादबाट सुझाव

रुपमा चर्चा गरिएको थियो ।

तथा पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त
गर्नुभएको थियो ।

पहिलो दिनको अन्तिम सत्रमा
पूर्वतयारीको वित्तीयता पक्षहरुमा

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार

खासगरी स्थानीय तथा प्रदे श तह,

तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय

मानवीय क्षेत्रमा काम गरिरहे का संस्था

मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

तथा निजी क्षेत्रका तहहरुमा रहे का

एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण
विभागका अधिकारीहरु, विभिन्न स्थानीय

अवसरहरु खोज्ने प्रयास गरिएको थियो ।

तहका प्रतिनिधिका साथै मानवीय क्षेत्रमा
राष्ट्रिय संवादको दोस्रो दिन विपद्
संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न

विपद्् बारे चासो राखौ ,ँ चनाखो बनौ ँ ।

काम गर्ने तीन दर्जन बढी संघसंस्थाका
प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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बैशाख १२ दोहोरिन नदिऔं
अनिल पोखरे ल, कार्यकारी प्रमुख

२०७२ सालको भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय विपत्तिको
सम्झना गरिरहँ दा जीवन गुमाएका हजारौं
नागरिकहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र हाम्रो
कर्तव्य पूरा हुँदै न । हामीले यो सन्दर्भमा
आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छः भविष्यमा हुन सक्ने
त्यस्ता मानवीय विपत्तिबाट कसरी जोगिने ?

भुकम्पहरु
वा अरु ठूला विपत्तिहरुबाट आफैंलाई
ू
कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौं ?
यसलाई हामीले क्रमशः व्याख्या गर्न
सक्छौं । पहिलो त हामीले हाम्रो सोचाइमा
परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । विगतमा भोगेको
विपद् का धेरै कुरा हामी छिटै बिर्सन्छौं । केही
वर्षअघि भूकम्पबाट कसरी बालबाल बाँ चेका
थियौं भन्ने कुरा हामीमध्ये धेरैले भुल्न
ु
लागिसक्यौं । त्यसकारण, कुनै पनि बेला अर्को
भूकम्प आउन सक्छ भनेर हामीले दिमागमा
राखिराख्नुपर्छ ।

उक्त भूकम्पको सातौं र पुनर्निर्माणपछिको
पहिलो बार्षिकीको सन्दर्भमा भविष्यमा हुनसक्ने
विपद् का घटनाहरुबाट मानिसहरुको जीवन तथा
पूर्वाधारहरुको रक्षाको प्रश्न झन् प्रासंगिक भएको
छ।
यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुअघि २०७२ साल बैशाख १२ को
भयानक दिनतिर फर्कि हे रौं न त । त्यो शनिबारको दिन
थियो, सबै विद्यालय तथा कार्यालय बन्द थिए । मध्यदिन
थियो र अधिकां श मानिसहरु घरबाहिर थिए । बर्खा सुरु
भइसकेको थिएन र बाटाघाटा सुचारु नै थिए ।
त्यो शनिबारको दिन हुन्नथ्यो भने, लाखौं विद्यार्थीहरु
उनीहरुका विद्यालयका कक्षाकोठाभित्र हुन्थे । तीमध्ये
हजारौं संभवतः लाखौं विद्यार्थी खासगरी ससाना
नानीबाबुहरु क्षतिग्रस्त भएका कक्षाकोठाको भग्नावशेषमा
च्यापिएका हुन्थे । यदि त्यो समय मध्यरातको हुन्थ्यो भने
हामी सबैजसो मस्त निद्रामा हुन्थ्यौं । हाम्रो घर क्षतिग्रस्त
नभएको हुन्थ्यो भने पनि अर्धनिद्रा र अन्धकारमा भाग्न
खोज्दा हामीमध्ये धेरैजसो चोटग्रस्त हुन्थ्यौं ।
अझ त्यो भूकम्प मध्य बर्खामा गएको हुन्थ्यो भने ै ं लाखौं
मानिसको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? आपतकालीन र
व्यापक उद्दार तथा राहतको काम लगभग असम्भव
हुन्थ्यो । भूकम्पबाट प्रभावित दू र्गम गाउँ हरुका हजारौं
घाइतेहरु समयमै उपचार नपाएर छट् पटिंं दै जीवन
गुमाउन बाध्य हुन्थे, अरु लाखौं मानिस राहत नपाएर
भोकभोकै खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउन अभिसप्त
हुन्थे ।
भूकम्प
बिदाका दिन जानु हाम्रा लागि भाग्य नै थियो,
ू
दिउँ सो जानु झन् ठूलो भाग्य । तथापि उक्त भूकम्पमा
परी ९ हजारभन्दा बढी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको
ु
ज्यान गयो र २२ हजारभन्दा बढी घाइते हुनुभयो
।
ु
प्रभावित ३२ जिल्लाका आठ लाखभन्दा बढी निजी
आवास, हजारौं सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य
संस्थाहरु, साँ स्कृतिक सम्पदा र अन्य महत्वपूर्ण
पूर्वाधारहरु क्षतिग्रस्त भए । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट
तयार विपद् पछिको आवश्यकता आँ कलन प्रतिवेदन
अनुसार ७०६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो ।
भूकम्पका
कारण घरबारविहीन भएका हजारौं
ू
परिवारहरुले कैयौं बर्षा र हिउँ द अस्थायी आवासमा
कटाउन ुपर्यो । विद्यार्थीहरुले अस्थायी शिक्षण केन्द्रहरु
बनेपछि मात्र पुनः पढाइ सुरु गर्न सके । त्यसबेला
नेपालले यति ठूलो पुनर्निर्माण अभियान ६ वर्षको
समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न सक्ला भनेर अनुमान गर्न
कठीन थियो ।

निश्चय पनि, भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माण सुरुवाती चरणमा
ू
अलि सुस्त नै भएको थियो । तर, नीतिगत व्यवस्थाहरुको
चुस्त तर्जुमा सँगै केही समयमै प्राधिकरणले गति लियो ।
छोटो समयमै कसरी योजनाबद्ध र व्यवस्थित पुनर्निर्माण
गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । कोभिड–१९ को
महामारीका बाबजुद प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका मूलभूत
लक्ष्यहरु भेट्न सफल भयो ।
भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माणका बाँ की रहे का जिम्मेवारीहरु
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन
ू
प्राधिकरणमा हस्तान्तरण भएर आएका छन् । यो

बैशाख १२ को जत्रो वा
त्यो भन्दा ठूलो भूकम्प
जुनसुकै बेला जान
सक्छ, त्यसलाई छेक्न
सकिन्न । आउनुस् !
जनधनको त्यस्तो
क्षति हुन नदिने गरी
काम थालौं ।
प्राधिकरणको गठन नै आफैंमा विपद् जोखिम
व्यवस्थापनप्रति नेपालको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन
हो ।
नेपालमा मूलत विपद् का घटना भइसकेपछि प्रतिकार्य
गर्ने चलन रहँ दै आएको थियो । यसमा परिवर्तन भएर
अब विपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापनका
ू
चारवटै पक्षहरुः जोखिमसम्बन्धी बुझाई,
शासकीय
ु
पद्दतिको सुदृढीकरण, जोखिम न्यूनीकरणमा वित्तीय
लगानी, प्रभावकारी प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना एवं
पुनर्निर्माणका लागि प्रभावकारी तयारीलाई प्राथमिकता
दिन थालिएको छ । अब विपद् उत्थानशीलता बृद्धि गर्ने
दायित्व प्राधिकरणले लिएको छ ।
त्यसकारण, हामी फेरि उही प्रश्नतिर फर्कौे ं जुन हामीले
खासगरी बैशाख १२ गते सोध्नैपर्छः हामी भविष्यका
आउनु ह ोस् विशे ष प्रण गरौ ,ँ भू क म्प थे ग्ने घर निर्मा ण गरौ ँ ।

हाम्रो सोच्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइसकेपछि हामी
उत्थानशील नेपाल निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण पाइला
चाल्नसक्छौं । केही अत्यावश्यक कामहरु गरिहाल्नुपर्नेछः
भवन निर्माण संहिताको कडाइपूर्वक परिपालना, हाम्रा
निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको बिमा गर्ने
कार्यको सुरुवात, विपद् पश्चातको उद्दार कार्यका लागि
पर्याप्त जनशक्तिलाई तालिम उपलब्ध गर्ने, प्रभावकारी
बहु–प्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणाली तथा सुरक्षा र तयारीबारे
व्यापक सचेतना कार्यक्रम ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले हाम्रा
स्थानीय पालिकालाई प्रदान गरे को छ । यद्यपि, भवन
संहिता केही निश्चित नगरपालिकाहरुमा मात्र लागू
गरिएको छ । यी संहिताहरु गाउँ पालिकाहरुमा पनि
कडाइपूर्वक कार्यान्वयन ल्याउन जरुरी छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले ८
लाखभन्दा बढी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका छौं । सात
हजारभन्दा बढी विद्यालय, ७५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था
र ६५० भन्दा बढी सरकारी भवनहरु पनि भूकम्प
प्रतिरोधी निर्माण भएका छन् । यति व्यापक मात्राका
सुरक्षित संरचनाहरुको निर्माणबाट भूकम्पप्रभावित ३२
जिल्लामा भूकम्प उत्थानशीलता उल्लेखनीय बृद्धि भएको
छ । तर, अर्को विनाशकारी भूकम्पले दे शको अन्य
भागमा कुनै पनि बेला विध्वंश ल्याउन सक्छ जहाँ
अधिकां श संरचनाहरु भूकम्पप्रतिरोधी छै नन् र ती सजिलै
क्षतिग्रस्त हुनसक्छन् ।
उदाहरणका लागि, पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको
झण्डै ५०० बर्ष भइसकेको छ र उक्त क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प
जानका लागि पर्याप्त मात्रामा ‘टे क्नोटिक’ दबाब निर्माण
भइसकेको छ । ती क्षेत्रमा भवन संहिताका कमजोर
कार्यान्व्यनले गर्दा २०७२ बैशाख १२ जत्तिको भूकम्प पनि
उक्त क्षेत्रका लागि भयंकर प्रलयकारी हुनसक्छ ।
कुनै पनि विपद् ले भविष्यमा हुनसक्ने विपद् हरुका लागि
तयारी गर्नका लागि हामीलाई पाठ सिकाउँ छ । यद्यपि,
हामीले २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट गलत शिक्षा पनि
लिएका छौं । थुप्रै पुराना बस्तीहरुमा ढुं गा माटोले बनेका
घरहरु ढलेको तर क्रंक्रिटले बनेका घरहरु सुरक्षित
(बाँकी पृ�ठ ८ मा...)
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पाँच साता लामो गोताखोर तालिम शुरु

तालिम पश्चात प्रतिक्षार्थीहरु दे शका विभिन्न भागमा
भएका विपद् उद्धारका घट् नाहरुमा परिचालित भई
उद्धार कार्य गरिरहे का छन् ।
यसअघि, थप जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्दे श्यले नेपालमा
नै पहिलो पटक २०७६ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले बराह
बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीमा १९ जना सशस्त्र
प्रहरीलाई यससम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएको थियो । जसबाट
विदे शबाट गोताखोरहरु झिकाई उद्धार कार्य गर्नु पर्ने
बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

छोटकरी
 तयार हँुदै विविध दस्तावेज
प्राधिकरणले विभिन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी दस्तावेजहरु तयार गरिरहे को
छ । यी दस्तावेजमा मनसुनको पूर्वतयारी तथा
प्रतिकार्य योजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्था परिचालन निर्देश�िका छन् ।
त्यसैगरि, विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा
कार्यविधि एवं बाढी र पहिरो सम्बन्धी पूर्वसूचना
काठमाडौं, बैशाख २५
बैशाख २५ गतेदेखि ५ हप्ता लामो गोताखोर तालिम
(Deep Water Diving Training) शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान
कार्यालयबीचको सहकार्यमा गोताखोर तालिम शुरु
भएको हो । प्राधिकरणका सहसचिव हरिप्रसाद घिमिरे ले
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम
शिक्षालय कुरिनटारमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच
तालिमको औपचारिक उद् घाटन गर्नुभयो ।

भएका मानवीय घटनाहरुमा विपद् प्रतिकार्यको लागि
सामान्य जनशक्तिबाट सम्भव नहुने हुँदा संगठनलाई
प्राप्त विपद् व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण कार्यादे श
कुशल ढं गले सम्पादन गर्नका लागि गोताखोर तालिम
अपरिहार्य रहे को बताउनुभयो ।
पोखरे लले प्रशिक्षार्थीहरुलाई तालिमका दौरान
अनुशासित, इमान्दार र लगनशील भई क्रियाशील रहन
निर्देशन दिं दै तालिमबाट आर्जन गरे को ज्ञान, सीप, कला,
कौशलबाट विपदमा परे का नागरिकलाई राहत दिने
कार्यमा उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विपद्
प्रतिकार्यमा तत्कालका लागि प्रत्येक प्रदे शमा कम्तिमा
१० जना गोताखोर सहितको टोली परिचालन गर्ने सशस्त्र
प्रहरी बलको योजना रहे को पोखरे लले जानकारी
दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सह–सचिव घिमिरे ले सशस्त्र प्रहरी बलले
भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, लगायत विपद्
व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पुऱ्याएको योगदानको प्रशंसा
गर्नुहुँदै गोताखोर तालिम विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा
एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशिक्षक सशस्त्र प्रहरी नायव
उहाँ ले बाढी, पहिरोका कारण र नदी, तालहरुमा डु बेका
उपरीक्षक वीरे न्द्र खनालले तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन
मानिसहरुलाई समयमै उद्धार
प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गर्न सकियो भने जीवन बचाउन
सकिने भन्दै तालिम पश्चातको
गोताखोर तालिममा सातवटै
बाढी, सुख्खा तथा अन्य
कार्यक्षेत्रमा खटिं दा जीवन
प्रदे शका गरी २० जना सशस्त्र प्रहरी
सख्त मौसमी
रक्षाको दृष्टिकोणबाट कार्य गर्न
जवानहरु प्रशिक्षार्थीका रुपमा
गतिविधिको विश्वसनीय
सहभागीहरुलाई आग्रह
सहभागी छन् । प्रशिक्षार्थीहरुलाई
पूर्व–चेतावनीमार्फत्
गर्नुभयो ।
११ जना प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण

जीवन र
जीविकोपार्जनको रक्षा
गर्न पूर्वतयारीमा जोड
दिनुपर्नेमा समझदारी ।.

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल
विपद् व्यवस्थापन तालिम
शिक्षालय कुरिनटारका
समादे शक का.मु. सशस्त्र प्रहरी
वरिष्ठ उपरीक्षक अन्जनी कुमार
पोखरे लले नेपाल प्राकृतिक तथा
गैर प्राकृतिक विपद् को दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्र
रहे को बताउँ दै नदी, ताल तथा गहिरो स्थानहरुमा डु बी

दिने छन् । तालिम अवधिभर
प्रशिक्षाथीहरुलाई कोशी नदी,
फेवाताल, कुलेखानी लगायतका
फरक फरक भौगोललक स्थान तथा
वातावरणमा प्रशिक्षण दिइने छ ।

नेपालले २०६९ सालमा पहिलो
पटक बंगलादे शमा संचालन भएको गोताखोर तालिममा
२५ जना सशस्त्र प्रहरीहरुले तालिम लिएका थिए । उक्त

प्रणालीको अवधारणा पत्र र कार्ययोजना पनि
निर्माणको चरणमा छन् ।

 डढे लो नियन्त्रणका औजार हस्तान्तरण
वन डढे लो विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई
प्रभावकारी तुल्याउन पूर्वतयारी स्वरुप दे शभरका
अति संवेदनशील तथा डढे लो जोखिम जिल्लाहरुलाई
वन डढे लो नियन्त्रण सम्बन्धी औजार तथा
उपकरणहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
वन डढे लो विपद्् बाट अति प्रभावित २५ वटा जिल्ला
पहिचान गरी चितवन, स्याङजा, सल्यान लगायतका
जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन
कार्यालयलाई ती औजार तथा उपकरणहरु
हस्तान्तरण गरिएको हो ।

 मनसुनजन्य विपद् को पूर्वतयारीको
योजनाका लागि सुझाव माग

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणले २०७८ सालमा भएको मनसुनजन्य
विपद्बाट प्राप्त अनुभव, समीक्षा र सिकाइको
विश्लेषण गर्दै २०७९ सालको मनसुनजन्य विपद् को
पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी सुझाव
मागेको छ ।
प्राधिकरणले सातवटै प्रदे शका आन्तरिक मामिला
तथा कानुन मन्त्रालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन
कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी योजना निर्माणमा
सम्बन्धित निकायको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट
उल्लेख गरी व्यवस्थित योजना प्राधिकरणलाई
पठाउन भनेको हो ।

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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विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदे शस्तरीय छलफल
काठमाडौं, बैशाख ७
विपद् पश्चातको आवास पुनर्निर्माण प्रक्रिया एवं विपद्
जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको संस्थागत
क्षमता पहिचानका लागि बागमती र गण्डकी प्रदे शमा
छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

पोखराको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्
कार्यालय, गण्डकी प्रदे शका प्रमुख सचिव रविलाल
पन्थले प्रमुख आतिथ्यता गर्नुभएको थियो । छलफलमा
गण्डकीको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका
सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, कास्कीका प्रमुख जिल्ला
अधिकारी जयनारायण आचार्य, विभिन्न संघीय तथा
प्रादे शिक मन्त्रालय एवं कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा
निकायका प्रतिनिधिहरु, विपद् फोकल पर्सनहरु,
गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको
उपस्थिति थियो ।

राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च
(NHSRP) को प्राविधिक सहकार्यमा विपद् जोखिम
न्यूनीकरणमा स्थानीयकरण अध्ययन मार्फ त् बैशाख ७
गते बागमती प्रदे शको राजधानी हे टौंडामा र बैशाख
बैशाख ५ गते गण्डकी प्रदे शको राजधानी पोखरामा
छलफल गरिएको हो ।
ती दु वै छलफलमा विपद् प्रभावितहरुको पुनर्स्थापना,
पुनर्लाभ र पुनर्निमाणका नीतिगत प्रावधान,
कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र नक्साङ्कनबारे सुझाव
संकलन गरिएको थियो । अध्ययनबाट प्राप्त निश्कर्षले
सरोकारवाला निकायहरुको विपद् जोखिम उत्थानशील
योजना तर्जुमा र वित्तीय प्राथमिकीकरणमा टे वा पुग्ने
अपेक्षा राखिएको छ ।
त्यसक्रममा, दिगो विकासमूलक पुनर्स्थापना र
पुनर्निमाणको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न तयार

गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक
कार्ययोजना (२०१८–२०३०) को बारे मा जानकारी
गराइएको थियो ।

‘नेपालको पुनर्निर्माण सहभागितामूलक’

त्यसैगरी, बागमती प्रदे शको राजधानी हे टौंडामा
आयोजित छलफलमा बागमती प्रदे शमा विपद् को
अवस्था, विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना
लगायतका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । सो
छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
बागमती प्रदे शका सचिव यमलाल भूसाल, आन्तरिक
मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङ,
विभिन्न संघीय तथा प्रादे शिक मन्त्रालय एवं कार्यालयका
प्रतिनिधिहरु, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, विपद्
फोकल पर्सनहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा
प्रतिनिधिहरु लगायतको उपस्थिति रहे को थियो ।

छोटकरी
 लाभग्राही प्रविष्टको कार्य निरन्तर
मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद्् बाट क्षति
भएका निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना
कार्यमा दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नु
अगावै प्राविधिकबाट गरिने अनुगमन फाराम, जाँ च
प्रतिवेदन फाराम, स्वघोषणा फाराम लगायत
कार्यविधिको अनुसूची फारामहरुलाई अन्तिम रुप
दिई प्राधिकरणको कोबोकलेक्ट मोबाइल एपमा राख्ने

काठमाडौं, बैशाख २६
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लले २०७२
को भूकम्पपछि जनताको सहभागितामा साढे सात लाख
भन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण गरिएको
बताउनुभएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको
विपद् उत्थानशील पूर्वाधार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय
सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै पोखरे लले
पुनर्निर्माणका क्रममा अपां गता भएका व्यक्तिहरु,
बृद्धबृद्धा, एकल महिला तथा भूमिहीनहरुलाई विशेष
सहयोग उपलब्ध गराइएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यकारी प्रमुख पोखरे लले बैशाख २१ दे खि २३ सम्म
संचालन भएको सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित
‘कसैलाई नछोड् दै ः पूर्वाधार पुनर्स्थापना तथा
पुनर्निर्माणमा समुदायको सहभागितासम्बन्धी अवधारणा’
शीर्षकको सत्रमा विशेष मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

विषयगत छलफलमा प्रमुख पोखरे लले भन्नुभयो,
“पुनर्निर्माण प्रक्रियाका क्रममा हामीले भूकम्प, पहिरो,
बाढी, आगलागी, डढे लालगायतका विभिन्न खालका
विपद् जोखिमबाट राष्ट्र लाई उत्थानशील बनाउन
आजैदेखि काम गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने महशुस गऱ्यौं । र,
सबैभन्दा मुख्य कुरा हामीले यी सबैको केन्द्रमा
नागरिकलाई राख्नुपर्छ भन्ने पनि बुझ्यौं ।”
उक्त छलफलमा पोखरे लका अलावा मियामोतो
इन्टरनेशनलका ग्लोबल सिइओ किट मियामोतो, विश्व
बैंकका बरिष्ठ सामाजिक विकास विज्ञ कामरान अकबर,
ग्रिल्ड्स इन्टरनेशनलका निर्देशक डे भिड ऱ्याडफोर्ड
विल्सन र फिजीको नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट
अफिसका विपद् जोखिम न्यूनीकरण अधिकृत केभिन
मैताभाले भाग लिनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद्
उत्थानशीलता सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्रिय तहमा
गरिुपर्ने प्रयासहरुबारे पनि बृहत् छलफल गरिएको
थियो ।
चट्याङ रोक्न सकिन्न, तर चट्याङबाट बच्न सकिन्छ ।

काम भइरहे को छ ।
प्राधिकरणको कोबोकलेक्ट मोबाइल एप तथा
पुनर्निर्माण एमआइएस सिष्टमलाई सुदृढीकरण गर्न
गठित कार्यदलको विभिन्न मितिमा बसेको बैठक,
छलफलबाट उठे का जिज्ञासा र समस्यालाई समाधान
गर्दै प्रणाली विकासको कार्य अन्तिम चरणमा
पुऱ्याइएको हो ।
हालसम्म विपद् प्रभावित जिल्ला र अन्तर्गतका
स्थानीय तहबाट प्राधिकरणको कोबोकलेक्ट मोबाइल
एप तथा पुनर्निर्माण एमआइएस सिष्टममा मनसुनजन्य
तथा आगलागीजन्य विपदबाट क्षति भएका निजी
आवासको विवरण प्राप्त भइरहे को छ । तर, स्थानीय
तहबाट र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट
गर्नपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहे कोले सो कार्य
यथासक्य चाँ डो गरी प्राधिकरणमा अनुदान रकम
माग गर्न पत्राचारमार्फ त् अनुरोध पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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सर्पको टोकाइबाट बचौं र बचाऔं
जेठदे खि भदौसम्म सर्पले टोक्ने जोखिम धेरै हुन्छ । सर्पको टोकाइबाट बच्न सावधानी अपनाऔं । सर्पले टोकिहालेमा निम्न कुरामा ध्यान दिऔं ।
▪
सर्पले टोकेका व्यक्ति आत्तिन सक्छन्, सान्त्वना दिउँ ।
▪

▪

सर्पले टोकेका व्यक्तिलाई तुरुन्त अस्पताल वा सर्पदं श उपचार केन्द्र पुर्या औं ।

सवारी साधनमा लैजाँ दा घाइतेलाई बसाएर लैजाऔं । यसो गर्दा सर्पले टोकेको ठाउँ लाई मिलेसम्म मुटुको सतहभन्दा तल पारौं ।
▪

घडी, चुरा, औठी, पेटी र पाउजु जस्ता चिजहरु खोलिदिउँ ।
▪

▪

झारफूकजस्ता गलत उपचार विधितिर नलागौं ।

आफ्नो नजिकको सर्पदं श उपचार केन्द्रबारे जानकारी राखौं ।
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
हावाहुरीबाट जोगिन घर लगायतका सं र चना बलियो बनाऔ ँ ।
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‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा
सचेतना’
काठमाडौं, बैशाख १२

7

प्राधिकरणका प्रस्तावित कार्यक्रमहरुबारे
छलफल
ललितपुर, बैशाख १३

सम्माननीय राष्ट्र पति विद्यादे वी भण्डारीले विपद्
जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमै
सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्र पति भण्डारीले यसका लागि संघीय तथा प्रदे श
सरकार र स्थानीय तहहरुको अहम भूमिका रहे को
उल्लेख गर्दै सम्बद्ध सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको
छ।
सातौं भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा एक
लिखित सन्देश जारी गर्दै राष्ट्र पति भण्डारीले
भन्नुभएको छ,‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि
गरिनुपर्ने पूर्वतयारी एवं विपद् को समयमा
अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक उपायहरुका बारे मा
समेत समुदाय स्तरमै सचेतना अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ ।”
मानव निर्मित कमजोर भौतिक संरचना पनि भूकम्पीय जोखिमका लागि उत्तिकै
जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र पति भण्डारीले विगतका भोगाई र अनुभवबाट पाठ
सिक्दै आउँ दा दिनहरुमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न
भूकम्पलाई थेग्नसक्ने भौतिक संरचना निर्माण गरिनु अति आवश्यक भएकोमा जोड
दिनुभएको छ ।
राष्ट्र पति भण्डारीले २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना
कार्यहरुमा सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्र हरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु र
स्वयंसेवकहरुलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ ।

‘सजग अनुसन्धान परियोजना’को परिचयात्मक बैठक
काठमाडौं, बैशाख २

विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणका आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि
प्रस्तावित कार्यक्रमहरुबारे छलफल भएको छ ।
गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले
संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु, अन्तरसरकारी संगठनहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी
संस्थाहरु एवं राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल
गरे को हो ।
छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आफूहरुले गरिरहे का कार्यक्रमहरुबारे प्राधिकरणलाई जानकारी
गराएका थिए । उनीहरुले आगामी दिनमा प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने
प्रतिबद्दता व्यक्त गरे का छन् ।

लमजुङ भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको ग्रेड अध्ययन
काठमाडौं, बैशाख २

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरे लको उपस्थितिमा नेपालमा पर्वतीय
विपद् को जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीबारे ‘सजग अनुसन्धान परियोजना’को
परिचयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यालयमा बसेको बैठकमा दु रहाम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक
आलेक्सान्डर डे न्समोर र आलेक्सान्डर डु नान्ट, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपाल
(एनसेट) का कार्यकारी प्रमुख सूर्यनारायण श्रेष्ठ, डिजास्टर प्रिपेडनेस एण्ड इमरजेन्सी
रे सपोन्स (डिपिइआर) का निर्देशक गणेशकुमार जिमी लगायतको सहभागिता थियो ।

गत वर्ष २०७८ जेठ ५ गते लमजुङ्गको भुलभुले केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले क्षति
पुगेका निजी आवासहरुको क्षतिको ग्रेड आं कलन अध्ययनको प्रगतिबारे प्राधिकरणका
प्रमुख अनिल पोखरे ललगायत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई जानकारी गराइएको
छ।

जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका नेपालका प्रमुख विपद् जोखिम
व्यवस्थापनमा समान साझेदारी गर्ने उद्दे श्यले तयार गरिएको चार वर्षे लामो ‘सजग
परियोजना’ नेपाल, बेलायत, क्यानडा र न्यूजिल्यान्डका सरकार, प्राज्ञिकहरु र
सरोकारवालाहरुको साझा प्रयास हो ।

राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च तथा क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस
(सिआरएस) को प्राविधिक सहकार्यमा उक्त अध्ययन सञ्चालन भइरहे को छ ।
उक्त भुकम्पबाट क्षति भएका संरचानाहरुको ग्रेड निर्धारण तथा लागत अनुमान गरी
पुनर्निर्माण तथा पुर्नलाभको खाका तयार गर्न अध्ययन भइरहे को हो ।

सर्पले टोके का व्यक्तिलाई तु रु न्त अस्पताल वा सर्पदं श उपचार के न्द्र पु ऱ् याऔ ँ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय मञ्चको
दोस्रो बैठक सम्पन्न

मनसुनजन्य/आगलागीजन्य विपद्् बाट क्षति भएका
निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि

काठमाडौं, बैशाख १२

हालसम्म अनुदान रकम पठाइएको विवरण
क्र.सं.

जिल्ला

अनुदान रकम पठाइएको बर्ष

जम्मा

2077

2078

-

2250000

2250000

1

अछाम

2

अर्घाखाँ ची

3500000

-

3500000

3

काठमाडौ

-

27500

27500

4

कालिकोट

54665000

-

54665000

5

कास्की

11460000

-

11460000

6

गुल्मी

-

8441250

8441250

7

गोरखा

5205000

-

5205000

8

जाजरकोट

4380000

-

4380000

9

तनहुँ

14025000

-

14025000

10

दाङ

400000

-

400000

11

दार्चुला

4355000

-

4355000

12

दै लेख

200000

-

200000

13

धनकुटा

18855000

8505000

27360000

14

नुवाकोट

5685000

-

5685000

15

पर्वत

5835000

-

5835000

16

प्यूठान

1400000

-

1400000

17

बझाङ

1320000

-

1320000

18

बागलुङ

30680000

-

30680000

19

बाजुरा

19720000

45000

19765000

20

भोजपुर

7625000

-

7625000

21

मकवानपुर

9000000

-

9000000

22

मनाङ

-

2490000

2490000

23

मोरङ

4457500

-

4457500

निश्कर्ष निकालेका छौं । क्रंक्रिटका घरहरु पनि सही ढं गले भवन संहिता

24

म्याग्दी

14530000

5850000

20380000

पालना गरे र निर्माण गरियो भने मात्र त्यसले ठूलो भूकम्प थेग्ने हो । त्यसैगरि, ढुं गा

25

रुकुम (पश्चिम)

4670000

-

4670000

26

रोल्पा

4375000

-

4375000

27

लमजुङ

14460000

13320000

27780000

28

संखुवासभा

14100000

-

14100000

29

सल्यान

-

45000

45000

30

सिन्धुपाल्चोक

50626250

-

50626250

31

स्याङ् जा

21897500

-

21897500

32

हुम्ला

1150000

-

1150000

33

डडे ल्धुरा

-

3015000

3015000

328576250

43988750

372565000

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय मञ्चको दोस्रो बैठक प्राधिकरणका प्रमुख
कार्यकारी अनिल पोखरे लको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा इण्डोनेसियाको बालीमा जेठ ९ दे खि १४ सम्म हुने विपद् जोखिम
न्यूनीकरण सम्बन्धी सातौं विश्व मञ्चमा नेपालको सहभागितालाई गहकिलो र
प्रभावकारी बनाउन छलफल भयो ।
विश्व मञ्चमा नेपालद्वारा प्रस्तुत गरिने आधिकारिक विवरण तयार पार्नका लागि
बैठकले कार्यगत समूह गठन गरे को छ । प्राधिकरणका सहसचिव अनिता
निरौलाको संयोेजकत्वमा गठित समूहका चार सदस्यहरुमा विषयगत समूहमा
आबद्ध संघ-संस्थाबाट सदस्य रहने छन् ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला, प्राधिकरणका सहसचिव
अनिता निरौलाका साथै विषयगत समूहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
प्राधिकरणले डिपिनेटसँग समन्वय मञ्जको बैठक आयोजना गरे को हो ।

बैशाख १२ दोहोरिन...
रहे को दे खेपछि हामीले क्रंक्रिटले बनेका घरहरु सुरक्षित हुने रहे छन् भन्ने गलत

माटोका घरहरु पनि ठाडो र तेस्रो कटिबन्ध (व्याण्ड) राखेर निर्माण गरियो भने
उत्तिकै बलियो हुन्छ ।
त्यसकारण, भवन संहितामा कडाई नहुँदा काठमाडौंजस्ता शहरी केन्द्रहरुमा
अर्को ठूलो भूकम्प गयो भने क्रंक्रिटले बनेका थुप्रै घरहरुमा क्षति पुग्न
ु सक्छ ।

त्यस्तो खालको डरलाग्दो अवस्था आउनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गरे र हामीले
खोजी तथा उद्दार औजारका रुपमा क्रंक्रिट काट् ने मसिनहरुको बन्दोवस्त
गर्दै छौं । उद्दार अपरे शनहरु संचालन गर्दा क्रंक्रिटका भग्नावशेष तथा धातुहरु
काट् न हामीलाई त्यस्ता उपकरणहरुको व्यापक आवश्यकता पर्न सक्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सफलतापूर्वक निश्कर्षमा पुर्या इएको छ, अब
विपद् उत्थानशील नेपाल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो त्यतिबेला मात्र संभव छ
जतिबेला हामी हाम्रो लापरवाही गर्ने व्यवहारबाट मुक्त हुन्छौं र अर्को ठूलो
भूकम्प कुनै सेकेन्ड पनि जान सक्छ भनेर सोच्न थाल्छौं ।

जम्मा

- कान्तिपुरबाट

बाढी–पहिरोबारे चासो राखौ ,ँ चनाखो बनौ ँ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

www.bipad.gov.np/np/

/fli^«o ljkb\ a'n]l^g

२०७९ जेठ
May 2022

छोटकरी
 मनसुनजन्य विपद्् बाट

प्रभावितलाई किस्ता वितरण
मनसुनजन्य विपद्् बाट क्षति भएका
गुल्मी जिल्लाका ७९ जना
लाभग्राहीहरुको निजी आवास
पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना कार्यका लागि
अस्थायी आवासतर्फ को पहिलो किस्ता
र पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना तर्फ को
पहिलो किस्ता गरे र ३३ लाख १८
हजार ७५० रुपैयाँ गुल्मी जिल्ला विपद्
व्यवस्थापन कोषको खातामा
पठाइएको छ ।
त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपद्् बाटै क्षति
भएका डडे ल्धुरा जिल्लाका ६७ जना
लाभग्राहीहरुको निजी आवास
पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना कार्यका लागि
अस्थायी आवासतर्फ को पहिलो किस्ता
र पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना तर्फ को
पहिलो किस्ता गरे र ३० लाख १५
हजार रुपैयाँ डडे ल्धुरा जिल्ला विपद्
व्यवस्थापन कोषको खातामा
पठाइएको छ ।

“म आगो हुँ । मानिसलाई
म नभई हुँदै न । पकाउन र
उज्यालोका लागि मेरो
आवश्यकता पर्दछ ।
होसियारीपूर्वक चलाउनु
भयो भने म तपार्ईंको राम्रो
साथी हुँ । लापर्वाही
गर्नुभयो भने मेरै कारण
घर–गोठ, टोल र बस्ती
खरानी हुनसक्छ । त्यसैले
मलाई प्रयोग गर्दा
होसियारी अपनाउनुहोस्
है ।”

विपद् जोखिमबाट बच्ने
उपायहरु समेटिएका श्रव्य दृश्य
सामग्रीहरुका लागि प्राधिकरणको
युट्युव च्यानल

https://www.youtube.com/c/
NDRRMA
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लगानीका वित्तीय व्यवस्थापन योजना

७६ सुदुर पश्चिम प्रदे श

बैतडी

९८५८७०७७७७

तयार गर्न सहयोग गर्नेबारे काठमाडौं

७७ सुदुर पश्चिम प्रदे श

दार्चुला

९८५८७२७७७७

सशस्त्र प्रहरी बल
०८४-४२१२२२

०८३-५२१४१४

०९१-५२६९२७

उपत्यकाभित्रका सरकारी भवन,
सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य
संस्थाहरुको भवन र सडक
जोखिममा रहे का संरचनाको छोटो

चट्याङ रोक्न सकिन्न, तर चट्याङबाट बच्न सकिन्छ ।
चट्याङ प्राकृतिक विपद् हो । यसलाई रोक्न सकिँदै न । तर सावधानी

सूची तयार पारे को थियो ।

अपनाउने हो भने चट्याङबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न अवश्य

यसरी तयार सूचीमध्ये पनि

▪

आवश्यक्ता र महत्वका आधारमा

सकिन्छ ।
आकाशमा बिजुली चम्के र गड्याङ्-गुडुङ् गर्न थालेपछि
घरभित्र गइहालौ ँ ।
▪

रुख वा बिजुलीको पोलमुनि कहिल्यै नबसौ ँ । छाता नओढौ ँ ।

प्राथमिकीकरण गरी विवरण

▪

पौडी खेल्ने, डु ङ्गा चलाउने काम नगरौ ँ । खेतबारीमा काम

पठाइदिनका लागि काठमाडौ

▪

नगरौ ँ ।

उपत्यकाका विभिन्न ११ स्थानीय तह र

▪

सुरक्षित ओत नभेट्दै चट्याङ परे दु वै हातलाई टाउको माथि

केही संरचनाको योजना तयारी गर्न

राखी निहुरिएर कुर्कुच्चो जोडे र थुचुक्क बसौ ँ । तर भुइँमा

१३ वटा मन्त्रालय एवं निकायहरुमा

लम्पसार परे र नसुतौ ँ ।

पत्राचार गरिएको थियो । साथै उक्त
परियोजना हे र्ने पालिकाका फोकल

▪

घरभित्र हुनुहुन्छ भने तारवाला फोनको प्रयोग नगरौ ँ ।

पर्सनको विवरण पनि माग गरिएको

▪

टिभी र कम्यूटरजस्ता विुतीय उपकरण नचलाऔँ। बरु

थियो ।

प्लगबाट छु टाईदिऔँ ।

यसका साथै, यस परियोजनाका
तथ्यां कहरु विपद् पोर्ट लमा प्रविष्ट गर्ने
सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल पनि
आयोजना गरिएका छन् ।

▪

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

▪

झ्याल, भर्याङ्ग र बरण्डाको ग्रिल र बार नछोऔँ ।

गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
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