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1. िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको स्वरुप ि प्रकृनत 
ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम यस िाष्ट्रिय 
ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको स्थापना भएको हो । कायवकािी 
प्रमिुको ननयजुि २०७६/०७/२९ गते भएसँगै प्रानधकिण स्थापना भएको हो । सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िाष्ट्रिय परिषद् िहेको 
छ भने माननीय गहृमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 
कायवकािी सनमनत िहेको छ । परिषद ि सनमनतको सदस्य-सजचवका रुपमा यस प्रानधकिणका 
कायवकािी प्रमिु िहन ेव्यवस्था ऐनले गिेको छ । यस प्रानधकिणले ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्रीय स्रोत ननकायको रूपमा कायव गने अनधकाि िहेको छ । हाल 
यसको कायावलय नसिंहदिबाि, काठमाण्डौमा िहेको छ । प्रानधकिणको स्थापनासँगै ष्ट्रवपद् िोजिम 
न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा तदारुकताकासाथ अजघ बढेको छ ।ष्ट्रवपद् िोजिम 
न्यनुीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुाि केन्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ष्ट्रवपद् 
िोजिम न्यनुीकिण तथा व्यवस्थापन िाष्ट्रिय परिषद् िहने व्यवस्था छ । यसले ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी िाष्ट्रिय नीनत तथा योिनाहरू तिुवमा गने कायव गदवछ । परिषद् मातहतमा िहने गिी 
गहृमन्त्रीको अध्यक्षतामा कायवकािी सनमनत िहने ि उि सनमनत अन्र्तगत िहने गिी िाष्ट्रिय 
ष्ट्रवपद् िोजिम न्यनुीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गिी 
उि ऐनले प्रदेश स्तिमा मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सनमनत िहन े
िसले परिषदबाट स्वीकृत िाष्ट्रिय नीनत तथा योिनाको अधीनमा िही प्रदेशमा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी नीनत तथा योिना तिुवमा गने गदवछ । सोही ऐन बमोजिम हिेक जिल्लामा प्रमिु 
जिल्ला अनधकािी सिंयोिक िहने गिी जिल्ला ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सनमनत िहन्छ भने गाउँ /नगि 
कायवपानलकाका अध्यक्ष/प्रमिुको अध्यक्षतामा स्थानीय ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सनमनतको गठन हनुे 
व्यवस्था िहेको छ ।  
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2. िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको काम, कतवव्य 
ि अनधकाि 

(क) परिषद् तथा कायवकािी सनमनतबाट स्वीकृत योिना, कायविम तथा  ननणवय कायावन्वय गने, 

गिाउने,  

(ि) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्रीय स्रोत ननकायको रूपमा कायव 

गने,  

(ग) नदी ननयन्त्रण, बाढी, पष्ट्रहिो, भकूम्प, भ-ूमण्डलीय तापमान वषृ्ट्रि, िलवाय ुपरिवतवन, भ-ूउपयोग 

ि ष्ट्रवनभन्न प्रकोप तथा ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत कािक ि न्यूनीकिणका उपायको ष्ट्रवषयमा 

अध्ययन, अनसनु्धान गने, गिाउने,  

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ष्ट्रवपद् व्यस्थापन सम्बन्धी आवनधक योिना ननमावण गनव 

आवश्यकता अनसुाि आनथवक तथा प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गिाउने,  

(ङ) ष्ट्रवपद् व्यस्थापन सम्बन्धी कायवमा गैिसिकािी सिंस्था, ननिी क्षेत्र एविं स्थानीय समदुायलाई 

सिंलग्न गने, गिाउने तथा नतनीहरुको कायवमा समन्वय एविं सहिीकिण गने,  

(च) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा िोि तथा उिाि समूहको गठन तथा क्षमता ष्ट्रवकास गिी 

प्रभाकािी िोि, उिाि तथा िाहत प्रदान गने, गिाउने,  

(छ) ष्ट्रवपद्को घटना हनुासाथ त्यस्ता घटनाबाट असि पनव सक्ने क्षेत्रमा िहेका व्यजिलाई 

उिाि गने, गिाउने ि ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत बानसन्दाको िीउधनको भिपदो सिुक्षा व्यवस्था 

नमलाउन सम्बजन्धत ननकायसँग समन्वय गने,  

(ि) ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग सिुक्षा ननकाय, िोि तथा उिाि समूह, 

फ्लाइङ्ग स्क्वाड, स्थानीय समदुाय, नेपाल िेडिस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयिंसेवक, 

प्राष्ट्रवनधज्ञ लगायतका सिोकावाला सिंस्थालाई परिचालन गने, गिाउने,  
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(झ) ष्ट्रवपद्का घटना पश्चात मानष्ट्रवय सहायताका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिावष्ट्रिय िोि, 

उिाि समूह एविं प्राप्त हनुे नगद तथा िाहत सामग्रीको व्यस्थापन गने, गिाउन,े  

(ञ) ष्ट्रवपद् व्यस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हनु ेअन्तिावष्ट्रिय, द्विपक्षीय एविं बहकु्षीय सहायताको एकीकृत 

अनभलेि िाख्न,े 

(ट) िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् व्यस्थापन सूचना प्रणालीको ष्ट्रवकास तथा सञ्चालन गिी  ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, ष्ट्रवश्लषणे, भण्डािण तथा सम्प्रषेण गने, गिाउने,  

(ठ) नेपाल सिकािका ष्ट्रवनभन्न ननकाय लगायत अन्य सिंस्थालाई ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा 

व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत ष्ट्रवषयमा सल्लाह सझुाव द्वदन,े  

(ड) सावविननक सिंस्था तथा व्यावसाष्ट्रयक प्रनतष्ठानले आफ्ना कमवचािी तथा कामदािलाई द्वदन ु

पने ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आधािभतू अनभमजुिकिण तानलमको ष्ट्रवषय ि मापदण्ड 

तोक्न,े  

(ढ) ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीयस्तिका प्रशासनीक तथा सिुक्षा सिंयन्त्र 

तत्काल परिचालन हनुे गिी दरुुस्त िाख्न लगाउने,  

(ण) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धमा िनचेतना अनभवषृ्ट्रि गने, गिाउने,  

(त) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिणको लानग भ-ूष्ट्रवज्ञान, भकूम्प ष्ट्रवज्ञान, िल तथा मौसम ष्ट्रवज्ञान, 

भौगोनलक सूचना प्रणाली, दूि सिंवेदन (रिमोट सेजन्सङ) प्रणाली, पूवव चेतावनी प्रणाली 

लगायतका आधनुनक तथा पिम्पिागत प्रष्ट्रवनधहरुको अध्ययन, अनसनु्धान गने, गिाउने ि 

उपयिु प्रष्ट्रवनधको उपयोग गने, गिाउने,  

(थ) ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत घटनाको बािेमा सम्बजन्धत सबैलाई पूवव िानकािी  गिाउन, तत्काल 

सूचना सङ्कलन, ष्ट्रवश्लषणे तथा सम्प्रषेण गने ि िोि, उिाि तथा िाहत सम्बन्धी कायवको 
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समन्वय तथा परिचालन गनव िाष्ट्रिय आपतक्ालीन कायवसञ्चालन केन्रको सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन गने,  

(द) ष्ट्रवपद्को समयमा तत्काल परिचालन हनुे गिी फ्लाइङ्ग स्क्वाड गठन गने,  

(ध) ष्ट्रवपद्को समयमा िोि, उिाि तथा िाहत कायवका लानग तत्काल परिचालन गने स्वयिंसेवक 

ब्यूिो गठन गने, 

(न) ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रका नागरिकहरुलाई अस्थायी पनुस्थावपना तथा नसकाइ केन्रको ननमावणमा 

स्थानीय समदाुय एविं स्वयिंसेवकहरू परिचालन गने, गिाउन,े  

(प) ष्ट्रवपद् प्रनतकायवमा ननिी तथा गैिसिकािी सिंस्था, स्थानीय समदुाय तथा अन्य 

सिोकािवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गने, गिाउने,  

(फ) ष्ट्रवपद्का लानग आपत्कालीन गोदाम घि सञ्चालन गने तथा प्राप्त िाहत सामग्रीको व्यवस्थापन 

गने,  

(ब) ष्ट्रवपद् बाट प्रभाष्ट्रवत व्यजिका लानग मनोसामाजिक पिामशव सेवा उपलब्ध गने, गिाउने,  

(भ) ष्ट्रवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मन्त्रालय, ष्ट्रवभाग तथा अन्य ननकायले 

कायवकािी सनमनतले ननधाविण गिेको भनूमका तथा जिम्मेवािी ननवावह गिे नगिेको ष्ट्रवषयमा 

अनगुमन गिी कायवकािी सनमनत समक्ष प्रनतवेदन पेश गने,  

(म) ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोष्ट्रकए बमोजिमका अन्य कायव गने, गिाउने ।  

3. िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणमा िहन ेकमवचािी 
सिंख्या ि कायव ष्ट्रवविणः 

नेपाल सिकाि मजन्त्रपरिषदको नमनत २०७७/०६/११ को ननणवयानसुाि स्वीकृत भई हाल 

कायम िहेको िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको सिंगठन सिंिचना 

देहाय बमोजिम िहेको छ । 
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३ .१. कमवचािी सिंगठन सिंिचना 
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भकूम्प पनुननवमावण इकाई दिबन्दी  
 

ि .सिं.  पद शे्रणी सेवा /समूह  दिबन्दी सिंख्या कैष्ट्रफयत 

1.  सहसजचव िा .प.प्रथम  प्रशासन १  
2.  नस .नड.ई.  िा .प.द्वितीय  ईजन्िननयरिङ्ग /नसनभल/िेनेिल  १  
3.  उपसजचव/शािा 

अनधकृत 
िा .प.द्वितीय/ततृीय  ष्ट्रवष्ट्रवध /तथ्याङ्क  १  

4.  शािा अनधकृत िा .प.ततृीय  न्याय /कानून  १  
5.  सूचना प्रष्ट्रवनध 

ईजन्िननयि 
िा .प.ततृीय  ईजन्िननयरिङ्ग १  

6.  ईजन्िननयि िा .प.ततृीय  ईजन्िननयरिङ्ग /नसनभल/िेनेिल  २  
7.  नायब सबु्बा िा .प.अनिं.प्रथम  नेपाल प्रशासन  /सामान्य 

प्रशासन 

२  

8.  कम््यटुि अपिेटि िा .प.अनिं.प्रथम  ष्ट्रवष्ट्रवध १  

9.  सब ईजन्िननयि िा .प.अनिं.प्रथम  ईजन्िननयरिङ्ग /नसनभल  २  

10.  कायावलय सहयोगी शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन - १  

11.  हलकुा सवािी चालक शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन मेकाननकल /ि.मे.  १  

अस्थायी दिबन्दी िम्मा १४  
िम्मा )भकूम्प पनुननवमावण इकाई समेत(  ५२  
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३ .२. कमवचािी सिंख्या ष्ट्रवविण 

िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण  

(दिबन्दी ि हालको कमवचािीको अवस्था) 
नस.निं पदको नाम शे्रणी/तह सेवा समहु दिबन्दी कायवित  कैष्ट्रफयत 
१ कायवकािी प्रमिु ष्ट्रवजशष्ट   १ श्री अननल पोििेल  
२ सह सजचव िा.प.प्रथम नेपाल प्र.  १ श्री अननता ननिौला 

श्री हरि प्रसाद जघनमिे  

 

३ सह सजचव िा.प.प्रथम नेपाल इ. नसनभल १ श्री िामेश्वि मिहट्टा  
४ उप सजचव िा.प.ष्ट्रितीय नेपाल प्र. सा.प्रशासन २ श्री कृष्ण प्रसाद शमाव 

डा. नडिन भट्टिाई 

श्री माधव प्रसाद ढकाल 

श्री ष्ट्रहिादेनब पौडेल 

श्री देवी पाण्डे ित्री 
श्री प्रदशवनी कुमािी 
श्री ध्रवु बहादिु िड्का 

दिबन्दी २ 
िना मात्र 

५ नस.नड.ई. िा.प.ष्ट्रितीय   १ श्री िािेन्र शमाव (प्रा.)  

श्री सनु्दि शमाव प्रा.) 
श्री ष्ट्रविय िाना मगि 

 

6 शािा अनधकृत िा.प.ततृीय 
नेपाल 
प्रशासन सा.प्रशासन ४ 

श्री नभमिाि बस्नेत 

श्री द्वदपेश ष्ट्रवडािी 
श्री गणेशदत्त ओझा 
श्री ममता ओझा 
श्री जितेन्र अनधकािी 
श्री गोमा पौडेल 

श्री अजम्बका ित्री 
श्री गिंगा सवेुदी भट्टिाई 

श्री सषु्मा पोििेल (ढुिं गेल) 

श्री प्रमेश जशवा 
श्री ऋष्ट्रषकेश िनतवडा 
श्री बैकुण्ठ पौडेल 

दिबन्दी ४ 
िना मात्र 

7. लेिा अनधकृत िा.प.ततृीय लेिा  १ श्री िािेन्र ओझा  
८ मेटेरियोलोजिष्ट िा.प.ततृीय मेटेिोलोिी  1 रिि  
९ इजिननयि िा.प.ततृीय िनिल  २ श्री सजुशलकुमाि शे्रष्ठ  

श्री बालद्वदप शमाव 
१० प्रहिी ननिीक्षक िा.प.ततृीय   १ श्री िगता गाह मगि  
११ सशस्त्र प्रहिी ननिीक्षक िा.प.ततृीय   १ श्री परुुषोत्तम भण्डािी  
१२ जियोलोजिष्ट िा.प.ततृीय जियो इजि.  1 रिि  
१३ वाताविण ननिीक्षक िा.प.ततृीय   1 श्री रिना चौधिी  
१४ जि.आई.एस.एनानलष्ट िा.प.ततृीय   1 रिि  
१५ िेनडयो टेक्नोलोिीष्ट िा.प.ततृीय   1 रिि  
१६ नायव सवु्वा िा.प.अनिं.प्र. सा.प्रशासन  2 श्री सिय शे्रष्ठ 

श्री यवुिाि पिंज्ञानी  

श्री सदुशवन िनाल  
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श्री कमला शमाव 
१७ लेिापाल िा.प.अनिं.प्र. लेिा  1 श्री मातकृा प्रसाद कोइिाला  
१८ कम््यटुि अप्रटेेि िा.प.अनिं.प्र.   3 श्री उदेन सवेुदी 

श्री द्वदपक कुमाि िड्का 
श्री सिंजिव काकी (किाि) गहृ 

 

१९ स.क.अ. िा.प.अनिं.ष्ट्रि.   2 श्री गणेश बहादिु धामी  
२० ह.स.चा. शे्रणी ष्ट्रवहीन मे/ि.मे  4 श्री द्वदनेस सवेुदी 

श्री सष्ट्रवन कटेल 

श्री सयुव बहादिु थापा 
श्री ननसि तामाङ 

श्री देविाि ढुिंगेल 

श्री फत्तबहादिु थापा 
श्री अशोक बहादिु उप्रतेी 

 

21. कायावलय सहयोगी शे्रणी ष्ट्रवहीन सा.प्रशासन  7 श्री उिवप्रसाद ढुिंगाना 
श्री यज्ञप्रसाद मैनाली 
श्री ननमवलादेवी िावल (किाि) 

श्री सषु्मा बढुाथोकी  (किाि) 

श्री कल्पना िाई 

श्री जिमलाल चौधिी 
श्री सिुन ननिौला 

 

िम्माः    38   

३ .३. कायवष्ट्रवविण 
३.३.१.नीनत योिना तथा अनगुमन महाशािा 
प्रशासन, योिना तथा अनगुमन एवम ्ष्ट्रवपद् अनसुन्धान, मापदण्ड ननधाविण तथा 

क्षमता ष्ट्रवकास लगायत आनथवक प्रशासन सम्बन्धमा समेत देहायका कायवहरु यस 

महाशािाबाट सम्पादन गरिन्छ । 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रानधकिणको वाष्ट्रषवक नीनत, 

योिना तथा कायविम तिुवमा गने कायावन्वयनमा सहिीकिण गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन िाष्ट्रिय परिषद् ि कायवकािी सनमनतबाट 

ननणवय भए अनसुाि गनुवपने कायवहरूको लानग योिना तिुवमा गनव, कायावन्वयन गने,  

गिाउने साथै कायवकािी सनमनतको ननणवय अनसुाि सूचना सबै सिोकािवालालाई 

उपलब्ध गने, गिाउने । 
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 प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी आवानधक योिना, 

दीघवकालीन योिना, वाष्ट्रषवक नीनत, िणनीनत ननमावण गनव आवश्यकतानसुाि आनथवक 

एवम ्प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गिाउने । 

 गहृ मन्त्रालयसग ँ समन्वय गिी ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गनव नेपाल 

सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह लगायत अन्य ननकायहरूसग ँसमन्वय गने, 

 ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गनव अन्तिाष्ट्रिय ननकाय/सिंस्था,गैिसिकािी सिंस्था, 

नीजि क्षेत्र, Civil Societyहरूको ष्ट्रवविण अद्यावनधक गने साथै आवश्यक समन्वय 

गने,  

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनतले प्रानधकिणको 

सिंिचना, सिंगठन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवेक्षण गने ननणवय गिेमा त्यस्तो 

सवेक्षण गिी प्रनतवेदन तयाि गने,  

 प्रानधकिणको प्रशासनीक (कमवचािीको काि, भ्रमण, ष्ट्रवदा लगायत) कायव गने, 

गिाउने । 

 प्रानधकिण अन्तिगतका कमवचािीको अनभलेि ब्यवस्थापन गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् सम्वन्धी ष्ट्रवनभन् न समािोह, द्वदवस, गोष्ठी, कायविम सम्बन्धी कायव गने, 

गिाउने। 

 ष्ट्रवपद् सम्बन्धी सूचना प्रणाली (DIMS) लाई व्यवजस्थत एिंव प्रभावकािी रुपमा 

सञ्चालनको ब्यवस्था नमलाउने । 

 ष्ट्रवपद् सम्बन्धी अन्य ननकायहरू Department of Hydrology and Metrology, 

Department of Mine and Geology आद्वदसिंग Automation गने कायव गने, गिाउने। 
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 मनसनु, बाढी पूवव सूचना, िोजिम नक्सािंकन, लगायत िलिन्य प्रकोप व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा आवश्यकता/माग अनसुाि प्रदेश सिकाि, स्थानीय सिकाि तथा अन्य 

सिोकािवाला ननकायहरूलाई प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गिाउने। 

 िलष्ट्रवज्ञान, िलगणु तथा नथग्रनेी ि ष्ट्रहमनदी, ष्ट्रहमतालहरूको मोडनलङ माफव त 

ष्ट्रवगतको घटनािमको ष्ट्रवश्लषेण गने  तथा भष्ट्रवष्यको आउन सक्ने ष्ट्रवषम 

परिजस्थनतको  आकँलन गने (Reconstruction of past events and Scenario 

development of Future states) 

 ष्ट्रवषम हावापानीको अवस्थामा ष्ट्रवशेष सूचकहरू (Index) को थप अध्ययन, 

अनसुन्धान ष्ट्रवश्लषेण गिी प्रनतवेदन तयाि गने ि प्रानधकिणलाई उपलव्ध गिाउने। 

 ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मन्त्रालय, प्रदेश सिकाि ि 

स्थानीय तह लगायत अन्य ननकायहरूको सम्बन्धमा कायवकािी सनमनतले ननधाविण 

गिेको भनूमका तथा जिम्मेवािी ननवावह गिे नगिेको ष्ट्रवषयमा अनगुमन गिी प्रनतवेदन 

तयाि गने, गिाउने। 

 प्रानधकिणबाट सम्पादन भएका आवनधक योिना, क्षेत्रगत योिना, दीघवकानलन 

योिना तथा वाष्ट्रषवक कायविमहरूको सनमक्षा गिी प्रगनत प्रनतवेदन तयाि गने, 

गिाउने। 

 नेपाल सिकािले ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गिेका 

द्विपक्षीय तथा बहपुक्षीय अन्तिाष्ट्रिय प्रनतविता ि िणनीनतहरुको आवश्यकतानसुाि 

कायावन्वयन गने, गिाउने तथा सोको प्रनतवेदन तयाि गने ि सम्वन्धीत ननकायमा 

पेश गनव सहयोग गने। 
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 प्रानधकिण मातहत िहने DEOC  तथा मानवीय सहायता स्थलहरूको लानग 

आवश्यक बिेट व्यवस्था गनव, गिाउने साथै DEOC तथा सहायता स्थलहरूको 

ननयनमत अनगुमन गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािबाट 

कायावन्वयन भएको कायविमहरूको अनभलेि तथा ष्ट्रवपद् सम्बन्धी सूचना 

अद्यावनधक गने, गिाउने। 

 सूचना तथा प्रष्ट्रवनध सम्बन्धी अन्य कायव गने, गिाउने । 

 प्रानधकिणको प्रशासननक तथा िरिद इकाइको काम गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान िोि तथा ष्ट्रवश्लषेण गने, गिाउने 

। 

 नदी ननयन्त्रण, बाढी, पष्ट्रहिो, भकूम्प, भमूण्डलीय तापमान बषृ्ट्रि, िलवाय ु परिवतवन, 

भउूपयोग ि ष्ट्रवनभन् न प्रकोप तथा ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत कािक ि न्यूनीकिणका 

उपायको ष्ट्रवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिणका लानग सीप, कौशल ि चेतना अनभवषृ्ट्रि गनव सहयोग 

गने, गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका लानग पूववतयािी अवस्थामा िहने । 

 ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत घटनाको बािेमा सम्बजन्धत सबैलाई पूवव िानकािी गिाउन 

तत्काल नपेाल सिकाििािा तिुवमा भएका ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी काननु, नीनत, िणनीनत, मापदण्ड ि कायवयोिना कायावन्वयनमा 

सहिीकिण गने, 
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 मौसमसँग सम्वन्धीत पूवावनमुान, सूचना तथा िानकािीहरु तयाि गने साथै सो को 

िानकािी तत्काल सिोकािवालाहरुलाई उपलब्ध गने गिाउने, 

 मौसम सम्वन्धी सूचना तथा िानकािी तात्कानलक रुपमा सिोकािवालाहरुलाई 

उपलव्ध गिाउने, 

 समग्र मौसमी अवस्थाको ननयनमत अनगुमन तथा ष्ट्रवश्लषेण गने,गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने सिकािी ननकाय, गैिसिकािी सिंस्था ि ननिी 

क्षेत्रका कायविमलाई नेपाल सिकािको प्राथनमकता तथा आवश्यकताको आधािमा 

परिचालन गनव मागवदशवन गने ि त्यस्ता कायवको अनगुमन गने, गिाउने,  

 सावविननक सिंस्था तथा ब्यवसाष्ट्रयक प्रनतष्ठानले प्रनतष्ठानको प्रकृनतको आधािमा 

आफ्ना कमवचािी तथा कामदािलाई द्वदनपुने ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी आधािभतू 

अनभमिुीकिण तानलमको ष्ट्रवषय ि मापदण्ड तोक्न, आवश्यकता अनसुाि तानलम, 

प्रजशक्षण कायविमहरु सिंचालन गनव, गिाउने, 

 फ्लाइङ स्क्वाडको लानग तानलम सञ्चालन गने, 

 ष्ट्रवपद् बाट प्रभाष्ट्रवत ब्यजिका लानग मनोसामाजिक पिामशव सेवा उपलब्ध गिाउने। 

३ .२.३. िोजिम न्यूनीकिण तथा कायवसञ्चालन महाशािा 
 

िोजिम न्यूनीकिण, पूववतयािी तथा पूनलावभ,  ष्ट्रवपद् अनसुन्धान, मापदण्ड ननधाविण 

तथा क्षमता ष्ट्रवकास एवम ्िाष्ट्रिय आपत्कालीन कायवसञ्चालन केन्र सम्बन्धी देहाय 

बमोजिमका कायवहरु यस महाशािाबाट गरिन्छ । 

 सूचना सिंकलन ष्ट्रवश्लषेण तथा सम्प्रषेण गनव ि िोि उिाि तथा िाहत सम्बन्धी कायवको 

समन्वय गिी तयािी अवस्थामा िाख्न े 
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 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको समयमा ष्ट्रवषयगत ननकायसँग छलफल गने ि परिचालन (Cluster 

Activation) का लानग कायवयोिना वनाउन े। 

 ष्ट्रवपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, शशस्त्र प्रहिी लगायत सिुक्षा ननकाय, 

स्वयमसेवक व्यूिो, फ्लाइङ्ग स्क्वाड लगायत सिंयन्त्र परिचालन गने  

 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवमा ननिी तथा गैिसिकािी सिंस्था स्थानीय समदुाय तथा अन्य 

सिोकािवालालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गने, गिाउने ।  

 ष्ट्रवपद्का लानग आपत्कानलन गोदाम घि सञ्चालन गने,  प्राप्त िाहत सामाग्रीको ब्यवस्थापन 

गने, ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धमा िनचेतना अनभबषृ्ट्रि गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत के्षत्रका नागरिकलाई अस्थायी पनुस्थावपना तथा नसकाई केन्रको ननमावणमा 

स्थानीय समदुाय एविं स्वयमसेवक परिचालन गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्पकव  ब्यजि (Focal Persons) को बैठक आयोिना गने । 

 केन्रीय ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सनमनतबाट जिल्ला ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन कोषमा िकम ननकासा 

तथा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका लानग िचव भिूानन सम्बन्धी कायव गने।  

 ष्ट्रवपद्को समयमा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको लानग अन्तिाष्ट्रिय द्विपक्षीय ि बहपुक्षीय सहयोगको 

पूवव तयािी बािे िानकािी नलने ि सो व्यवस्था सम्बन्धी िानकािी सम्बजन्धतलाई गिाउने। 

 पूवव तयािी, पूवव सूचना तथा सिंचािको ष्ट्रवषयमा अन्ति तह ि ननकाय बीच समन्वय ि 

सहकायव कायम गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्का घटना पश् चात ् रतू क्षनत आकँलन गने ि पनुलावभ तथा पनुस्थावपनाका लानग 

आवश्यक व्यवस्था ि समन्वयात्मक कायव गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् बाट प्रभाष्ट्रवत व्यजि तथा समदुायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गिाउँदा आधािभतू 

मानवीय मापदण्ड (Core Humanitarian Standard) को अनसुिण गनव गिाउन आवश्यक 

पहल गने गिाउने, 
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 ष्ट्रवपद्का घटना पश् चात मानवीय सहायताका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिाष्ट्रिय समूह 

एवम ्प्रा् त हनुे नगद तथा िाहत सामग्रीको व्यवस्थापन ि लेिािोिा गने, गिाउन।े 

 ष्ट्रवपद् पनुलावभ तथा पनुस्थावपना सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मन्त्रालय, ष्ट्रवभाग तथा अन्य 

ननकायलाई ननधावरित गिेको भनूमका तथा जिम्मेवािी ननवावह गिे नगिेको ष्ट्रवषयमा 

अनगुमनको व्यवस्था गिी प्रनतवेदन तयाि गने गिाउने, 

 पनुलावभ ि पनुस्थावपनाका लानग प्रदेश, जिल्ला ि स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकायव ि 

साझेदािी प्रवधवन गने व्यवस्था नमलाउन ेि ती तहहरूले आ-आफ्नो भनूमका तथा जिम्मेवािी 

ननवावहको ष्ट्रवषयमा अनगुमनको व्यवस्था नमलाई प्रनतवेदन गने गिाउने,  

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनत ि परिषद् बाट भएका ननणवय 

कायावन्वयन गने गिाउने ।  

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी मापदण्ड, नक्सा, नडिाइन तयाि गिी सिोकािवाला 

ननकायसँग समन्वय गिी कायावन्वयन गनव िोड द्वदने,   

 ष्ट्रवपद् िोजिम सम्वेदनजशल ष्ट्रवकासलाई िोड द्वदई सावविननक तथा ननिी पूवावधाि ननमावणमा 

आवश्यक मापदण्ड तयाि गिी लागू गने,गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी ष्ट्रवषयलाई ष्ट्रवकास कायविममा मूल प्रवाष्ट्रहकिण गनव 

आवश्यक प्राष्ट्रवनधक कायवहरू गने गिाउने, 

 सावविननक तथा ननिी भवन, सावविननक सडक, पूल, ष्ट्रवमान स्थल, लगायतको िोजिम 

मूल्याङ्कन गिी आवश्यक सल्लाह सझुाव प्रस्ततु गने,गिाउने, 

 भकुम्प प्रनतिोधी तथा चट्याङ्ग प्रनतिोधी भवन ननमावण गनव नमनुा Building code बनाउने, 

कायावन्वयनमा समन्वय गने,गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान िोि तथा ष्ट्रवश्लषेण गने, गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यिम ननमावण तथा तानलमको ढाँचा तयाि गनव सहयोग 

गने, गिाउने  
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 नदी ननयन्त्रण, बाढी, पष्ट्रहिो, भकूम्प, भमूण्डलीय तापमान बषृ्ट्रि, िलवाय ुपरिवतवन, भउूपयोग 

ि ष्ट्रवनभन् न प्रकोप तथा ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत कािक ि न्यूनीकिणका उपायको ष्ट्रवषयमा 

अध्ययन, अनसुन्धान गने, गिाउन े। 

 नेपाल सिकािका ष्ट्रवनभन् न ननकाय लगायत अन्य सिंस्थालाई ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा 

ब्यवस्थापनसिंग सम्बजन्धत  अध्ययन अनसुन्धान तथा मापदण्ड ननमावण तथा कायावन्वयनका 

ष्ट्रवषयहरुमा प्राष्ट्रवनधक सहायता उपलव्ध गिाउने । 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिणका लानग भषू्ट्रवज्ञान, िल तथा मौषम ष्ट्रवज्ञान, भौगोनलक सूचना 

प्रणाली, दूि सिंवेदन (रिमोट सेजन्सङ) प्रणाली, पूवव चेतावनी प्रणाली लगायतका आधनुनक 

तथा पिम्पिागत प्रष्ट्रवनधहरुको अध्ययन अनसुन्धान गने, गिाउने ि उपयिु प्रष्ट्रवनधको 

उपयोग गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन आधनुनक सूचना प्रणाली ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायव गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् िोजिमको अध्ययन तथा अनसुन्धानमा सिकािी ननकायहरु, ननिी तथा साझेदाि, गैि 

सिकािी सिंस्थाहरु, िेडिस अनभयानका अिंगहरु, ष्ट्रवश्व ष्ट्रवद्यालय ि अनसुन्धान केन्रहरु 

तथा अन्य सिोकािवालाहरु बीच सहकायव ि समन्वय गने, गिाउने, 

 िडेिी,िलवाय ुपरिवतवन सम्वन्धी तथ्य, आिंकलन, सूचना, िानकािीहरु अध्ययन गने गिाउन े

साथै ष्ट्रवषम हावापानीको अवस्थामा ष्ट्रवशेष सूचकहरु (Index) को थप अध्ययन, अनसुन्धान 

गिी ष्ट्रवश्लषेण तयाि गने, 

 सिंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा िोि तथा उिाि समूहको गठन तथा क्षमता 

ष्ट्रवकास गिी प्रभावकािी िोि, उिाि तथा िाहत प्रदान गने, गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्का घटना हनुासाथ त्यस्ता घटनाबाट असि पनव सक्ने क्षेत्रमा िहेका 

ब्यजिलाई उिाि गने, गिाउने ि ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत वानसन्दाको िीउधनको भिपदो 

सिुक्षा ब्यवस्था नमलाउन सम्बजन्धत ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 
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 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग सिुक्षा ननकाय िोि तथा उिाि 

समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समूदाय, नेपाल िेडिस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, 

स्वयम सेवक, प्राष्ट्रवनधक लगायतका सिोकािवाला सिंस्थालाई परिचालन गने 

गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिावष्ट्रिय िोि 

तथा उिाि समूह एवम ्प्राप्त हनुे नगद तथा िाहत सामाग्रीको ब्यवस्थापन गने 

गिाउने,  

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग प्राप्त हनुे अन्तिावष्ट्रिय ष्ट्रिपजक्षय एव 

बहपुजक्षय सहायताको एकीकृत अनभलेि िाख्न,े 

 ष्ट्रवपद्को समयमा अन्य सिकािी ननकायका कमवचािी आवश्यक पने अवस्था आइ 

पिेमा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनतको ननणवय 

अनसुाि कमवचािी परिचालन गने, गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा प्राप्त िाहत सामाग्रीलाई सिुजक्षत रुपमा भण्डािण गने ि 

प्रभाष्ट्रवतलाई पािदशी रुपमा िाहत ष्ट्रवतिणको ब्यवस्था नमलाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा तत्काल परिचालन हनुे गिी फ्लाइङ स्क्वाड ि स्वयम सेवक 

ब्यूिो गठन गनव सिुक्षा ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 

 िाहत सिंकलन ि परिचालनमा दोहोिोपना आउँन नद्वदन एकिाि प्रणाली अवलम्बन 

गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको लानग सिुक्षा ननकाय, िोि तथा उिाि समूह 

ि सिंस्थालाई परिचालन गनुवपने भएमा प्रानधकिण माफव त गहृ मन्त्रालयसँग समन्वय 

गने गिाउने, 
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 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका अनगुमनको लानग अनगुमन सिंयन्त्रको व्यवस्था ि परिचालन 

गनव समन्वय ि आवश्यक व्यवस्था गने गिाउने, 

 िोि तथा उिाि तत्काल सञ्चालन गनव िाष्ट्रिय आपत्कालीन कायवसञ् चालन केन्रको 

हातानभत्र कमाण्ड पोष्ट िडा गने गिाउने, 

 आपत्कालीन कायव सिंचालन तथा प्रनतकायवको लानग अन्ति तह ि ननकाय बीच 

समन्वय कायम गनव आवश्यक व्यवस्था गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको ष्ट्रवनभन्न सिंघ सिंस्थाहरूसँग सम्पकव , समन्वय ि सहकायव गने 

गिाउने।  

 सिंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा िोि तथा उिाि समूहको गठन तथा क्षमता 

ष्ट्रवकास गिी प्रभावकािी िोि, उिाि तथा िाहत प्रदान गने, गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्का घटना हनुासाथ त्यस्ता घटनाबाट असि पनव सक्ने क्षेत्रमा िहेका 

ब्यजिलाई उिाि गने, गिाउने ि ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत वानसन्दाको िीउधनको भिपदो 

सिुक्षा ब्यवस्था नमलाउन सम्बजन्धत ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग सिुक्षा ननकाय िोि तथा उिाि 

समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समूदाय, नेपाल िेडिस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, 

स्वयम सेवक, प्राष्ट्रवनधक लगायतका सिोकािवाला सिंस्थालाई परिचालन गने 

गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिावष्ट्रिय िोि 

तथा उिाि समूह एवम ्प्राप्त हनुे नगद तथा िाहत सामाग्रीको ब्यवस्थापन गने 

गिाउने,  
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 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग प्राप्त हनुे अन्तिावष्ट्रिय ष्ट्रिपजक्षय एव 

बहपुजक्षय सहायताको एकीकृत अनभलेि िाख्न,े 

 ष्ट्रवपद्को समयमा अन्य सिकािी ननकायका कमवचािी आवश्यक पने अवस्था आइ 

पिेमा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनतको ननणवय 

अनसुाि कमवचािी परिचालन गने, गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा प्राप्त िाहत सामाग्रीलाई सिुजक्षत रुपमा भण्डािण गने ि 

प्रभाष्ट्रवतलाई पािदशी रुपमा िाहत ष्ट्रवतिणको ब्यवस्था नमलाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा तत्काल परिचालन हनुे गिी फ्लाइङ स्क्वाड ि स्वयम सेवक 

ब्यूिो गठन गनव सिुक्षा ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 

 िाहत सिंकलन ि परिचालनमा दोहोिोपना आउँन नद्वदन एकिाि प्रणाली अवलम्बन 

गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद्को समयमा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको लानग सिुक्षा ननकाय, िोि तथा उिाि समूह 

ि सिंस्थालाई परिचालन गनुवपने भएमा प्रानधकिण माफव त गहृ मन्त्रालयसँग समन्वय 

गने गिाउने, 

 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका अनगुमनको लानग अनगुमन सिंयन्त्रको व्यवस्था ि परिचालन 

गनव समन्वय ि आवश्यक व्यवस्था गने गिाउने, 

 िोि तथा उिाि तत्काल सञ्चालन गनव िाष्ट्रिय आपत्कालीन कायवसञ् चालन केन्रको 

हातानभत्र कमाण्ड पोष्ट िडा गने गिाउने, 

 आपत्कालीन कायव सिंचालन तथा प्रनतकायवको लानग अन्ति तह ि ननकाय बीच 

समन्वय कायम गनव आवश्यक व्यवस्था गने गिाउने, 
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 ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको ष्ट्रवनभन्न सिंघ सिंस्थाहरूसँग सम्पकव , समन्वय ि सहकायव गने 

गिाउने। 
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4. प्रानधकिणबाट प्रदान गरिन ेसेवा, 
यस प्रानधकिण अन्तगवतका महाशािा तथा शािाहरुको स्वीकृत कायवष्ट्रवविण बमोजिम प्रदान 

गरिने सेवा देहाय बमोजिम िहेका छन ्

महाशािा मातहतका 
शािाहरु 

प्रदान गरिन ेसेवा 

नीनत योिना तथा 
अनगुमन महाशािा 

 

1. प्रशासन, योिना तथा 
अनगुमन सम्बन्धी 
काम 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रानधकिणको वाष्ट्रषवक नीनत, 
योिना तथा कायविम तिुवमा गने कायावन्वयनमा सहिीकिण गने, गिाउन े। 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन िाष्ट्रिय परिषद् ि कायवकािी सनमनतबाट 
ननणवय भए अनसुाि गनुवपने कायवहरूको लानग योिना तिुवमा गनव, कायावन्वयन गने,  
गिाउने साथै कायवकािी सनमनतको ननणवय अनसुाि सूचना सबै सिोकािवालालाई 
उपलब्ध गने, गिाउने । 

- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी आवानधक योिना, दीघवकालीन 
योिना, वाष्ट्रषवक नीनत, िणनीनत ननमावण गनव आवश्यकतानसुाि आनथवक एवम ्प्राष्ट्रवनधक 
सहयोग उपलब्ध गिाउने । 

- गहृ मन्त्रालयसग ँसमन्वय गिी ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गनव नेपाल सिकाि, 

प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह लगायत अन्य ननकायहरूसग ँसमन्वय गने, 

- ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गनव अन्तिाष्ट्रिय ननकाय/सिंस्था,गैिसिकािी सिंस्था, 
नीजि क्षेत्र, Civil Societyहरूको ष्ट्रवविण अद्यावनधक गने साथै आवश्यक समन्वय गने,  

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनतले प्रानधकिणको सिंिचना, 
सिंगठन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी सवेक्षण गने ननणवय गिेमा त्यस्तो सवेक्षण गिी 
प्रनतवेदन तयाि गने,  

- प्रानधकिणको प्रशासनीक (कमवचािीको काि, भ्रमण, ष्ट्रवदा लगायत) कायव गने, गिाउन े 

- प्रानधकिण अन्तिगतका कमवचािीको अनभलेि ब्यवस्थापन गने, गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् सम्वन्धी ष्ट्रवनभन् न समािोह, द्वदवस, गोष्ठी, कायविम सम्बन्धी कायव गने, गिाउने  

- ष्ट्रवपद् सम्बन्धी सूचना प्रणाली (DIMS) लाई व्यवजस्थत एिंव प्रभावकािी रुपमा 
सञ्चालनको ब्यवस्था नमलाउने । 

- ष्ट्रवपद् सम्बन्धी अन्य ननकायहरू Department of Hydrology and Metrology, 

Department of Mine and Geology आद्वदसिंग Automation गने कायव गने, गिाउने। 

- मनसनु, बाढी पूवव सूचना, िोजिम नक्सािंकन, लगायत िलिन्य प्रकोप व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा आवश्यकता/माग अनसुाि प्रदेश सिकाि, स्थानीय सिकाि तथा अन्य 
सिोकािवाला ननकायहरूलाई प्राष्ट्रवनधक सहयोग उपलब्ध गिाउने। 

- िलष्ट्रवज्ञान, िलगणु तथा नथग्रनेी ि ष्ट्रहमनदी, ष्ट्रहमतालहरूको मोडनलङ माफव त ष्ट्रवगतको 
घटनािमको ष्ट्रवश्लषेण गने  तथा भष्ट्रवष्यको आउन सक्ने ष्ट्रवषम परिजस्थनतको  आकँलन 
गने (Reconstruction of past events and Scenario development of Future states) 
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- ष्ट्रवषम हावापानीको अवस्थामा ष्ट्रवशेष सूचकहरू (Index) को थप अध्ययन, अनसुन्धान 
ष्ट्रवश्लषेण गिी प्रनतवेदन तयाि गने ि प्रानधकिणलाई उपलव्ध गिाउने। 

- ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मन्त्रालय, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय 
तह लगायत अन्य ननकायहरूको सम्बन्धमा कायवकािी सनमनतले ननधाविण गिेको 
भनूमका तथा जिम्मेवािी ननवावह गिे नगिेको ष्ट्रवषयमा अनगुमन गिी प्रनतवेदन तयाि 
गने, गिाउने। 

- प्रानधकिणबाट सम्पादन भएका आवनधक योिना, क्षेत्रगत योिना, दीघवकानलन योिना 
तथा वाष्ट्रषवक कायविमहरूको सनमक्षा गिी प्रगनत प्रनतवेदन तयाि गने, गिाउने। 

- नेपाल सिकािले ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गिेका द्विपक्षीय 
तथा बहपुक्षीय अन्तिाष्ट्रिय प्रनतविता ि िणनीनतहरूको आवश्यकतानसुाि कायावन्वयन 
गने, गिाउने तथा सोको प्रनतवेदन तयाि गने ि सम्वन्धीत ननकायमा पेश गनव सहयोग 
गने। 

- प्रानधकिण मातहत िहने DEOC  तथा मानवीय सहायता स्थलहरूको लानग आवश्यक 
बिेट व्यवस्था गनव, गिाउने साथै DEOC तथा सहायता स्थलहरूको ननयनमत अनगुमन 
गने, गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािबाट 
कायावन्वयन भएको कायविमहरूको अनभलेि तथा ष्ट्रवपद् सम्बन्धी सूचना अद्यावनधक 
गने, गिाउने। 

- सूचना तथा प्रष्ट्रवनध सम्बन्धी अन्य कायव गने, गिाउन े। 

- प्रानधकिणको प्रशासननक तथा िरिद इकाइको काम गने, गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान िोि तथा ष्ट्रवश्लषेण गने, गिाउने  

- नदी ननयन्त्रण, बाढी, पष्ट्रहिो, भकूम्प, भमूण्डलीय तापमान बषृ्ट्रि, िलवाय ु परिवतवन, 
भउूपयोग ि ष्ट्रवनभन् न प्रकोप तथा ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत कािक ि न्यूनीकिणका उपायको 
ष्ट्रवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गने, गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिणका लानग सीप, कौशल ि चेतना अनभवृष्ट्रि गनव सहयोग गने, 
गिाउने, 

2. ष्ट्रवपद् अनसुन्धान, 
मापदण्ड ननधाविण 
तथा क्षमता ष्ट्रवकास 
सम्बन्धी काम 

- ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका लानग पूववतयािी अवस्थामा िहने । 

- ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत घटनाको बािेमा सम्बजन्धत सबैलाई पूवव िानकािी गिाउन तत्काल 
नेपाल सिकाििािा तिुवमा भएका ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काननु, नीनत, िणनीनत, मापदण्ड ि कायवयोिना कायावन्वयनमा सहिीकिण गने, 

- मौसमसँग सम्वन्धीत पूवावनमुान, सूचना तथा िानकािीहरु तयाि गने साथै सो को 
िानकािी तत्काल सिोकािवालाहरुलाई उपलब्ध गने गिाउने, 

- मौसम सम्वन्धी सूचना तथा िानकािी तात्कानलक रुपमा सिोकािवालाहरुलाई 
उपलव्ध गिाउने, 

- समग्र मौसमी अवस्थाको ननयनमत अनगुमन तथा ष्ट्रवश्लषेण गने,गिाउने, 



22 

 

- ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने सिकािी ननकाय, गैिसिकािी सिंस्था ि ननिी 
क्षेत्रका कायविमलाई नेपाल सिकािको प्राथनमकता तथा आवश्यकताको आधािमा 
परिचालन गनव मागवदशवन गने ि त्यस्ता कायवको अनगुमन गने, गिाउने,  

- सावविननक सिंस्था तथा ब्यवसाष्ट्रयक प्रनतष्ठानले प्रनतष्ठानको प्रकृनतको आधािमा आफ्ना 
कमवचािी तथा कामदािलाई द्वदनपुने ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी आधािभतू 
अनभमिुीकिण तानलमको ष्ट्रवषय ि मापदण्ड तोक्न, आवश्यकता अनसुाि तानलम, 
प्रजशक्षण कायविमहरु सिंचालन गनव, गिाउने, 

- फ्लाइङ स्क्वाडको लानग तानलम सञ्चालन गने, 
- ष्ट्रवपद् बाट प्रभाष्ट्रवत ब्यजिका लानग मनोसामाजिक पिामशव सेवा उपलब्ध गिाउने  

3. िोजिम न्यूनीकिण, 
पूववतयािी तथा 
पूनलावभ सम्बन्धी 
काम 

- सूचना सिंकलन ष्ट्रवश्लषेण तथा सम्प्रषेण गनव ि िोि उिाि तथा िाहत सम्बन्धी कायवको 
समन्वय गिी तयािी अवस्थामा िाख्न े 

- ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको समयमा ष्ट्रवषयगत ननकायसँग छलफल गने ि परिचालन (Cluster 

Activation) का लानग कायवयोिना वनाउन े। 

- ष्ट्रवपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, शशस्त्र प्रहिी लगायत सिुक्षा ननकाय, 
स्वयमसेवक व्यूिो, फ्लाइङ्ग स्क्वाड लगायत सिंयन्त्र परिचालन गने  

- ष्ट्रवपद् प्रनतकायवमा ननिी तथा गैिसिकािी सिंस्था स्थानीय समदुाय तथा अन्य 
सिोकािवालालाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गने, गिाउन े।  

- ष्ट्रवपद्का लानग आपत्कानलन गोदाम घि सञ्चालन गने,  प्राप्त िाहत सामाग्रीको 
ब्यवस्थापन गने, ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धमा िनचेतना अनभबषृ्ट्रि गने, गिाउन े 

- ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पनुस्थावपना तथा नसकाई केन्रको 
ननमावणमा स्थानीय समदुाय एविं स्वयमसेवक परिचालन गने, गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्पकव  ब्यजि (Focal Persons) को बैठक आयोिना गने  

- केन्रीय ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सनमनतबाट जिल्ला ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन कोषमा िकम ननकासा 
तथा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका लानग िचव भिूानन सम्बन्धी कायव गने।  

- ष्ट्रवपद्को समयमा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको लानग अन्तिाष्ट्रिय द्विपक्षीय ि बहपुक्षीय सहयोगको 
पूवव तयािी बािे िानकािी नलने ि सो व्यवस्था सम्बन्धी िानकािी सम्बजन्धतलाई 
गिाउने। 

- पूवव तयािी, पूवव सूचना तथा सिंचािको ष्ट्रवषयमा अन्ति तह ि ननकाय बीच समन्वय ि 
सहकायव कायम गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद्का घटना पश् चात ्रतू क्षनत आकँलन गने ि पनुलावभ तथा पनुस्थावपनाका लानग 
आवश्यक व्यवस्था ि समन्वयात्मक कायव गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् बाट प्रभाष्ट्रवत व्यजि तथा समदुायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गिाउँदा 
आधािभतू मानवीय मापदण्ड (Core Humanitarian Standard) को अनसुिण गनव 
गिाउन आवश्यक पहल गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद्का घटना पश् चात मानवीय सहायताका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिाष्ट्रिय 
समूह एवम ्प्रा् त हनुे नगद तथा िाहत सामग्रीको व्यवस्थापन ि लेिािोिा गने, 
गिाउने। 
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- ष्ट्रवपद् पनुलावभ तथा पनुस्थावपना सम्बन्धमा नेपाल सिकािका मन्त्रालय, ष्ट्रवभाग तथा 
अन्य ननकायलाई ननधावरित गिेको भनूमका तथा जिम्मेवािी ननवावह गिे नगिेको ष्ट्रवषयमा 
अनगुमनको व्यवस्था गिी प्रनतवेदन तयाि गने गिाउने, 

- पनुलावभ ि पनुस्थावपनाका लानग प्रदेश, जिल्ला ि स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकायव 
ि साझेदािी प्रवधवन गने व्यवस्था नमलाउने ि ती तहहरूले आ-आफ्नो भनूमका तथा 
जिम्मेवािी ननवावहको ष्ट्रवषयमा अनगुमनको व्यवस्था नमलाई प्रनतवेदन गने गिाउने,  

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनत ि परिषद् बाट भएका 
ननणवय कायावन्वयन गने गिाउने ।  

4. ष्ट्रवपद् अनसुन्धान, 
मापदण्ड ननधाविण तथा 
क्षमता ष्ट्रवकास 
सम्बन्धी काम 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी मापदण्ड, नक्सा, नडिाइन तयाि गिी सिोकािवाला 
ननकायसँग समन्वय गिी कायावन्वयन गनव िोड द्वदने,   

- ष्ट्रवपद् िोजिम सम्वेदनजशल ष्ट्रवकासलाई िोड द्वदई सावविननक तथा ननिी पूवावधाि 
ननमावणमा आवश्यक मापदण्ड तयाि गिी लागू गने,गिाउन,े 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण सम्बन्धी ष्ट्रवषयलाई ष्ट्रवकास कायविममा मूल प्रवाष्ट्रहकिण 
गनव आवश्यक प्राष्ट्रवनधक कायवहरू गने गिाउन,े 

- सावविननक तथा ननिी भवन, सावविननक सडक, पूल, ष्ट्रवमान स्थल, लगायतको िोजिम 
मूल्याङ्कन गिी आवश्यक सल्लाह सझुाव प्रस्ततु गने,गिाउने, 

- भकुम्प प्रनतिोधी तथा चट्याङ्ग प्रनतिोधी भवन ननमावण गनव नमनुा Building code 

बनाउने, कायावन्वयनमा समन्वय गने,गिाउने, 
- ष्ट्रवपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान िोि तथा ष्ट्रवश्लषेण गने, गिाउने  

- ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यिम ननमावण तथा तानलमको ढाँचा तयाि गनव सहयोग 
गने,गिाउन े। 

- नदी ननयन्त्रण, बाढी, पष्ट्रहिो, भकूम्प, भमूण्डलीय तापमान बषृ्ट्रि, िलवाय ु परिवतवन, 
भउूपयोग ि ष्ट्रवनभन् न प्रकोप तथा ष्ट्रवपद्का सम्भाष्ट्रवत कािक ि न्यूनीकिणका उपायको 
ष्ट्रवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गने, गिाउने । 

- नेपाल सिकािका ष्ट्रवनभन् न ननकाय लगायत अन्य सिंस्थालाई ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण 
तथा ब्यवस्थापनसिंग सम्बजन्धत  अध्ययन अनसुन्धान तथा मापदण्ड ननमावण तथा 
कायावन्वयनका ष्ट्रवषयहरुमा प्राष्ट्रवनधक सहायता उपलव्ध गिाउने । 

- ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिणका लानग भषू्ट्रवज्ञान, िल तथा मौषम ष्ट्रवज्ञान, भौगोनलक 
सूचना प्रणाली, दूि सिंवेदन (रिमोट सेजन्सङ) प्रणाली, पूवव चेतावनी प्रणाली लगायतका 
आधनुनक तथा पिम्पिागत प्रष्ट्रवनधहरुको अध्ययन अनसुन्धान गने, गिाउने ि उपयिु 
प्रष्ट्रवनधको उपयोग गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन आधनुनक सूचना प्रणाली ष्ट्रवकास सम्बन्धी कायव गने गिाउने, 
- ष्ट्रवपद् िोजिमको अध्ययन तथा अनसुन्धानमा सिकािी ननकायहरु, ननिी तथा साझेदाि, 

गैि सिकािी सिंस्थाहरु, िेडिस अनभयानका अिंगहरु, ष्ट्रवश्व ष्ट्रवद्यालय ि अनसुन्धान 
केन्रहरु तथा अन्य सिोकािवालाहरु बीच सहकायव ि समन्वय गने, गिाउने, 

- िडेिी,िलवाय ुपरिवतवन सम्वन्धी तथ्य, आिंकलन, सूचना, िानकािीहरु अध्ययन गने 
गिाउने साथै ष्ट्रवषम हावापानीको अवस्थामा ष्ट्रवशेष सूचकहरु (Index) को थप अध्ययन, 

अनसुन्धान गिी ष्ट्रवश्लषेण तयाि गने, 
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5. िाष्ट्रिय आपत्कालीन 
कायवसञ्चालन केन्र 
सम्बन्धी काम 

- सिंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा िोि तथा उिाि समूहको गठन तथा क्षमता ष्ट्रवकास 
गिी प्रभावकािी िोि, उिाि तथा िाहत प्रदान गने, गिाउने, 

- ष्ट्रवपद्का घटना हनुासाथ त्यस्ता घटनाबाट असि पनव सक्न ेक्षेत्रमा िहेका ब्यजिलाई 
उिाि गने, गिाउने ि ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत वानसन्दाको िीउधनको भिपदो सिुक्षा ब्यवस्था 
नमलाउन सम्बजन्धत ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग सिुक्षा ननकाय िोि तथा उिाि समूह, 
फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समूदाय, नेपाल िेडिस सोसाइटी, नपेाल स्काउट, स्वयम 
सेवक, प्राष्ट्रवनधक लगायतका सिोकािवाला सिंस्थालाई परिचालन गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग आउने िाष्ट्रिय तथा अन्तिावष्ट्रिय िोि 
तथा उिाि समूह एवम ् प्राप्त हनुे नगद तथा िाहत सामाग्रीको ब्यवस्थापन गने 
गिाउने,  

- ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवतको िोि तथा उिािका लानग प्राप्त हनुे अन्तिावष्ट्रिय ष्ट्रिपजक्षय एव 
बहपुजक्षय सहायताको एकीकृत अनभलेि िाख्न,े 

- ष्ट्रवपद्को समयमा अन्य सिकािी ननकायका कमवचािी आवश्यक पने अवस्था आइ 
पिेमा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा ब्यवस्थापन कायवकािी सनमनतको ननणवय अनसुाि 
कमवचािी परिचालन गने, गिाउने, 

- ष्ट्रवपद्को समयमा प्राप्त िाहत सामाग्रीलाई सिुजक्षत रुपमा भण्डािण गने ि प्रभाष्ट्रवतलाई 
पािदशी रुपमा िाहत ष्ट्रवतिणको ब्यवस्था नमलाउने, 

- ष्ट्रवपद्को समयमा तत्काल परिचालन हनुे गिी फ्लाइङ स्क्वाड ि स्वयम सेवक ब्यूिो 
गठन गनव सिुक्षा ननकायसिंग समन्वय गने गिाउने, 

- िाहत सिंकलन ि परिचालनमा दोहोिोपना आउँन नद्वदन एकिाि प्रणाली अवलम्बन 
गने गिाउन,े 

- ष्ट्रवपद्को समयमा ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको लानग सिुक्षा ननकाय, िोि तथा उिाि समूह ि 
सिंस्थालाई परिचालन गनुवपने भएमा प्रानधकिण माफव त गहृ मन्त्रालयसँग समन्वय गने 
गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् प्रनतकायवका अनगुमनको लानग अनगुमन सिंयन्त्रको व्यवस्था ि परिचालन गनव 
समन्वय ि आवश्यक व्यवस्था गने गिाउन,े 

- िोि तथा उिाि तत्काल सञ्चालन गनव िाष्ट्रिय आपत्कालीन कायवसञ् चालन केन्रको 
हातानभत्र कमाण्ड पोष्ट िडा गने गिाउने, 

- आपत्कालीन कायव सिंचालन तथा प्रनतकायवको लानग अन्ति तह ि ननकाय बीच समन्वय 
कायम गनव आवश्यक व्यवस्था गने गिाउने, 

- ष्ट्रवपद् प्रनतकायवको ष्ट्रवनभन्न सिंघ सिंस्थाहरूसँग सम्पकव , समन्वय ि सहकायव गने 
गिाउने। 

 
 

  



25 

 

5. िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणका कमवचािीको 
जिम्मेवािी ष्ट्रवविण, 

ि.सिं. प्रानधकिणको शािा जिम्मेवाि अनधकािी कैष्ट्रफयत 

1.  पनुननमावण तथा पनुवस्थापना सम्बन्धी काम माधव प्रसाद ढकाल शािा प्रमिु/उप सजचव 
2.  नीनत, योिना तथा अनगुमन सम्बन्धी काम  ष्ट्रहिादेवी पौडेल शािा प्रमिु/उप सजचव 
3.  प्रशासन सम्बन्धी काम कृष्ण प्रसाद शमाव शािा प्रमिु/उप सजचव 
4.  अध्ययन अनसुन्धान ि तालीम सम्बन्धी काम ष्ट्रहिादेवी पौडेल  शािा प्रमिु/उप सजचव 
5.  िोि, उद्दाि, िाहत, सञ्चाि ि समन्वय 

सम्बन्धी काम 
डा.नडिन भट्टिाई शािा प्रमिु/उप सजचव 

6.  बाढी, पष्ट्रहिो,नदी ननयन्त्रण ि पूवव सूचना 
सम्बन्धी काम 

िािेन्र शमाव शािा प्रमिु/उप सजचव 

7.  वन डढेलो आगलागी तथा वाताविण 
व्यवस्थापन शािा  

सनु्दि शमाव  शािा प्रमिु/उप सजचव 

6. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनधः 

7. ननणवय गने प्रष्ट्रिया ि अनधकािी 
प्रानधकिणले कायवसञ्चालन सम्बन्धी कायवहरु पद सोपानीय प्रणालीबाट ननणवय गिी कायावन्वयन 

गने  गिेको ।नीनतगत ि वैदेजशक सहायता नलने ष्ट्रवषयमा फाईल ननणवयाथव गहृ मन्त्रालयमा 

पेश गनव ि तहाँबाट ननणवय भए बमोजिम गने गिेको ।  

8.  ननणवयउपि उििुी सनेु्न अनधकािी, 
प्रानधकिणका ष्ट्रवनभन्न महाशािा तथा शािाहरुबाट सम्पादन गरिने कायवहरुको ननणवय उप 

उििुी सनेु्न अनधकािी कायवकािी प्रमिु अननल पोििेल । 

9. यस अवनधमा सम्पादन गिेको कामको ष्ट्रवविण, 

   
 

 िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूननकिण तथा व्यवस्थापन सञ्चाि िणनीनत तिुवमा गनवको लानग 
कायवदल गठन भई कायव प्रष्ट्रिया अजघ बढेको ।  
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 ष्ट्रवपद् सिंवेदनशील सामाजिक सिुक्षा कायवष्ट्रवनध तिुवमा गनवको लानग कायवदल गठन भई कायव 
प्रष्ट्रिया अजघ बढेको ।  

 

 
 

 मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पनुननवमावण तथा पनुस्थावपना अनदुान कायवष्ट्रवनध, २०७७ 
ि आगलागीिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पनुननवमावण तथा पनुस्थावपना अनदुान ष्ट्रवतिण 
कायवष्ट्रवनध, २०७८ को दफा/अनसूुचीमा भएको प्रथम सिंशोधनलाई कायवकािी सनमनतको  नमनत 
२०७८।१०।१४ गतेको १२ औिं बैठकबाट स्वीकृत  भएको । 

 ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन स्वयिंसेवक ब्यिुो गठन तथा परिचालन कायवष्ट्रवनध, २०७८ कायवकािी 
सनमनतको नमनत २०७८।१०।१४ गतेको १२औिं बैठकबाट स्वीकृत भएको ।  

 ननिी आवास पनुननमावण तथा पनुस्थावपना कायवलाई कायावन्वय ि अनभलेजिकिणका लागी तयाि 
गरिएको Reconstruction MIS System लाई Update गने कायव भईिहेको ।  

नोट: हाल जिल्ला ि अन्तगवतका स्थानीय तहबाट मनसनुिन्य ि आगलागीिन्य ष्ट्रवपद् 
प्रभाष्ट्रवतहरुको ननिी आवास पनुननमावण तथा पनुस्थावपनाका लानग लाभग्राही कायम गिी यस 
प्रानधकिणबाट तयाि गरिएको ष्ट्रवद्यतुीय प्रणाली Reconstruction MIS System बाट नै ष्ट्रवविणहरु 
माग गने ि जिल्ला तथा अन्तगवतका स्थानीय तहबाट समेत सोही अनसुाि ष्ट्रवविण िाख्न ेकायव 
भईिहेकोले तत्काल अनदुान िकम ननकासा गनव ष्ट्रढलाई भईिहेको ।  

 मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् बाट क्षनत भएका गलु्मी जिल्लाका ७९ िना लाभग्राहीहरुको ननिी आवास 
पनुननमावण तथा पनुस्थावपना कायवका लागी अस्थायी आवास तफव को पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्ता ि 
पनुननमावण/पनुस्थावपना तफव को पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्ता गिेि िम्मा ३३,१८,७५0।- (तेनतस लाि अठाि 
हिाि सतसय पचास मात्र) गलु्मी जिल्ला ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन कोषको िातामा पठाईएको ।  

 मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् बाट क्षनत भएका डडेल्धिुा जिल्लाका ६७ िना लाभग्राहीहरुको ननिी आवास 
पनुननमावण तथा पनुस्थावपना कायवका लागी अस्थायी आवास तफव को पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्ता ि 
पनुननमावण/पनुस्थावपना तफव को पष्ट्रहलो ष्ट्रकस्ता गिेि िम्मा ३०,१५०0०।- (तीस लाि पन्ध्र 
हिाि मात्र) गलु्मी जिल्ला ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन कोषको िातामा पठाईएको । 
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 मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पनुननवमावण तथा पनुस्थावपना अनदुान कायवष्ट्रवनध ,२०७७ ”  

बमोजिम मनसनुिन्य ष्ट्रवपद्का कािण क्षनतग्रस्त ननिी आवासलाई सिुजक्षत तरिकाले ममवत 

प्रबलीकिण, पनुननमावण ि पनुस्थावपना गने कायवलाई व्यवजस्थत बनाउन मनसुनुिन्य ष्ट्रवपद्का 

कािण क्षनत भएका ननिी आवासको तथ्यािंक सिंकलन, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रष्ट्रवष्ट 

(Digitalize) गने प्रयोिनका लानग प्रानधकिणबाट तयाि भएको प्रणालीहरु Mobile App 

(NDRRMA Kobocollect) ि Reconstruction MIS System (reconstruction.ndrrma.gov.np) 

स ञ्चालन सम्बन्धी अनभमिुीकिण कायविम Virtual माध्यमबाट नमनत २०७८।१०।०१ देजि 

नमनत २०७८।१२।३० सम्म देहायका जिल्ला ि स्थानीय तहमा सम्पन्न गरियो ।  

o देहाय,  

 िोटाङ, रुकुम पजश्चम, कैलाली, िौतहट, गोििा, िोल्पा, कास्की, रुकुम पवुव, वैतडी धनकुटा, 
सनुसिी, कन्चनपिु, लमिङु्ग, दोलिा, काभ्रपेलान्चोक, िामेछाप, जचतवन, पसाव ि धाद्वदङ्ग, 

मकवानपिु, बाँके, बद्वदवया  - िम्मा २२ जिल्ला ि सम्बजन्धत स्थानीय तह । 

2078 सालको मनसनुको पूववतयािी, भएका क्षनत, प्रनतकायव ि यसका सन्दभवमा प्राप्त नसकाइका 

सन्दभवमा UNDP को सहयोगमा प्रनतबेदन तयाि गरि प्रकाशन गने कायव भईिहेको ।  

 ष्ट्रवगत वषवहरुमा ष्ट्रवपद्को समयमा प्रयोग हुँदै गरिदै आइिहेको  पिम्पिागत ज्ञान, नसप, क्षमता 

सम्बजन्धत अध्ययन ि यसलाई कायावन्वयनमा ल्याउन समेत कायविम तयाि पाने EOI सूचना 

प्रकाशन भएको । 

 ता्लेिङु्ग, बाँके ि सप्तिी जिल्लाका आगलागी प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रहरुका लानग मोडेलका रुपमा 

िोजिम ननयन्त्रण अध्यन कायव अगाडी बढेको ।  
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 Multi seater Ambulance थान ८ िरिदको लानग वोलपत्र आह्वान भई सम्झौताको िममा 

िहेको । 

    ष्ट्रवपद्सिंग सम्वजन्धत िोि तथा  उिािका सामानग्रहरु वोलपत्र आह्वान भई िरिद 

सम्झौता  भई सकेको छ । 

 मनसनुिन्य तथा आगलागीिन्य ष्ट्रवपदवाट क्षनत भएका ननिी आवास पनुननमावण 

व्यवस्थापनको कायव, गोतािोि सम्बजन्ध तानलम साधन  तथा उद्दाि उपकिण सामाग्री, 

ष्ट्रवपद्सिंग सम्वजन्धत िोि तथा उद्दाि सामग्री तथा Ambulance for Mass Casuality 

Inciednt (Multi seater Class A ) िरिद आद्वद 

 Communication and IT System for taretted DEOCs TOR तयाि भएको। 

 डुवान तथा कटान प्रभाष्ट्रवत तिाईका जिल्लाहरुमा लैंनगक मैत्री आपतकालीन आश्रयस्थल 

ननमावण गने आश्रयस्थलको नडिाइनको DPR अन्तीम चिणमा िहेको। 

 ससु्तामा ष्ट्रवपद् आश्रय स्थल नमूनाको रूपमा ननमावण गने आश्रयस्थलको नडिाइन तयाि 

भएको। 

 गोतािोि सम्बन्धी तानलम तथा उिािका सामानग्रहरु िरिद सम्झौता भई Supply को 

िममा िहेको । 

 Ambulance for Mass Casuality Inciednt (Multi seater Class A ) बोलपत्र आव्हान 

भैसकेको। 

 ष्ट्रियाकलाप १३: Multiseater Grade A Ambulance or Rescue Vehicles for SAR 8 

units (for NEOC and PEOC) पनुः बोलपत्र आव्हान भएको। 

 नमनत२०७८ चैत्र ३० मा नेपाल, भाित ि भटुानका लानग क्यानडाका िािदूत क्यामरुन 

म्याकी , दूतावासका अन्य अनधकािीहरु, नेपालजस्थत ष्ट्रवश्व बैंकका प्रनतनननध ि िाष्ट्रिय 
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ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणबीच भकूम्पीय आवास पनुननवमावण 

आयोिना (EHRP-MDTF) लगायतका ष्ट्रवषयहरुमा छलफल भएको छ । 

 नमनत २०७८ चैत्र २२ मा आपतकानलक प्रनतकायव एविं आगलागी ननयन्त्रण सम्बन्धी 

तानलम सञ्चालन गनव आवश्यक पने उपकिणहरु तीनवटै सिुक्षा ननकायहरु ि नेपाल 

िेडिम सोसाइटीलाई हस्तान्तिण गरिएको छ । यी उपकिणहरु अमेरिकी सहायता 

ननयोग यएुसएआइडी ि अमेरिकाको िक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गिाएका हनु ्।  

 नमनत २०७८ चैत्र २२ मा िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 

प्रानधकिणको तफव बाट  चैत्र २० गते िमु्ला ि चैत्र २२ गते कालीकोटमा जिल्ला तथा 

स्थानीय तहमा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अनभवषृ्ट्रि तथा अन्तिष्ट्रिया कायविम 

सञ्चालन भएको छ। कायविममा ती जिल्लाका प्रमिु जिल्ला अनधकािीलगायत ष्ट्रवपद् 

व्यवस्थापन सनमनतका सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमिु /उपप्रमिु , अध्यक्ष /उपाध्यक्ष , 

प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत, ष्ट्रवपद सम्पकव  व्यजिहरुको उपजस्थनत िहेको नथयो।  

 नमनत २०७८ चैत्र १२ मा मनसनुिन्य ष्ट्रवपद्बाट प्रभाष्ट्रवत लाभग्राहीहरुको ननिी आवास 

पनुननवमावण, पनुस्र्थापना ि प्रबलीकिण सम्बन्धमा नसन्धपुाल्चोकमा भएका प्रगनत तथा 

चनुौतीहरु बािे अन्तिष्ट्रिया भएको छ । िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा 

व्यवस्थापन प्रानधकिणको आयोिनामा भएको छलफलमा लाभग्राही पष्ट्रहचान एविं अनदुान 

ष्ट्रवतिण प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउने बािे छलफल भएको हो । 

 नमनत २०७८ चैत १३ मा प्रदेशस्तिीय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 

ष्ट्रवषयक अनभमिुीकिण कायविम कणावली प्रदेशको सिेुतमा सम्पन्न भएको छ । 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कायावलयका नननमत्त प्रमिु सजचव आनन्द सारुको प्रमिु 

आनतथ्यतामा भएको कायविममा आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्त्रालयका सजचव 
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प्रमेिाि नगिी, सिेुतका सहायक प्रमिु जिल्ला अनधकािी ईश्विीप्रसाद पाण्डे, ष्ट्रवनभन्न 

सिोकािवाला ननकायका प्रनतनननधहरुको उपजस्थनत नथयो । 

 यएुननडपीले ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पाँच वषे िाष्ट्रिय 

प्राथनमकता पष्ट्रहचानका लानग प्रानधकिणलगायतको िाय, सझुाव तथा पषृ्ठपोषण सिंकलन 

गिेको छ । २६ गते प्रा प्रानधकिणका प्रमिु कायवकािी अननल पोििेलको अध्यक्षतामा 

भएको छलफलमा नेपाल िेडिस सोसाईटी, नडपी नेट नपेाल, सेभ द जचल्रेन, केयि 

नेपाल, ्लान ईन्टिनेशनल, भकूम्प प्रष्ट्रवनध िाष्ट्रिय समाि नेपाल, िाष्ट्रिय आवास तथा 

बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च  ि नस.आि.एस.को सहभानगता नथयो।  

 पहुँचयिु आवासको तानलम ननयमावली तयाि हुँदैः ष्ट्रवश्व बैंक नेपालको सहयोगमा 

सबैको लानग पहुँचयिु आवासको तानलम ननयमावली बनाउने कायव भइिहेको छ।त्यस्तै, 

लैष्ट्रङ्गक समानता तथा सामाजिक समावेशी िणनीनतक कायवयोिना मस्यौदा तयाि भएको 

छ ।  

 दमकलहरुको तथ्यािंक अद्यावनधक गरििं दैः िाष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील 

समन्वय मञ्च (NHSRP) को प्रष्ट्रवनधक सहयोगमा सबै नगिपानलका तथा गाउँपानलकासँग 

भएका दमकलहरुको तथ्यािंक अद्यावनधक गरििं दै छ । त्यसिममा, दमकल हेने प्रमिु 

व्यजि, राईभिको नाम, दमकलको प्राष्ट्रवनधक अवस्था ि त्यसको भौगोनलक स्थान 

समेतको िोिी हनुेछ। मञ्चले दमकल सम्बन्धी सूचनाहरु अनलाइनमा प्रष्ट्रवष्टी गनव सबै 

नगिपानलका तथा गाउँपानलकाहरुको दमकल हेने फोकल पसवनलाई अनभमिुीकिण 

गरििहेको छ। 
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 प्रानधकिण ि इनसमोडबीच छलफलः प्रानधकिण ि इनसमोडबीच Standardizing GLOF 

Risk Assessment Methodology बािे चैत्र २२ गते छलफल भएको छ ।उि 

पद्दनतबाट प्रकोपको पष्ट्रहचान, फैलावट तथा िोजिमबािे िानकािी नलन सष्ट्रकन्छ ।  

 डढेलो ननयन्त्रणका औिाि हस्तान्तिणः कायवकािी प्रमिु अननल पोििेलले नडनभिन 
वन कायावलय, काठमाडौंलाई १० थान डढेलो ननयन्त्रण औिंिाि तथा सामग्री हस्तान्तिण 
गनुवभएको छ । कायवकािी प्रमिु पोििेलले चैत्र ७ गते उि कायावलयका नडनभिनल 
वन अनधकृत बरी कुमाि काकीलाई ती सामग्री हस्तान्तिण गनुवभयो । 

 मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पनुननवमावण तथा पनुस्थावपना अनदुान कायवष्ट्रवनध  
बमोजिम मनसनुिन्य ष्ट्रवपद्का कािण क्षनत भएका ननिी आवासको तथ्यािंक सिंकलन, 
सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रष्ट्रवष्ट गने प्रयोिनका लानग प्रानधकिणबाट तयाि भएको 
प्रणालीहरुबािे अनभमिुीकिण सम्पन्न भएको छ ।कानतवक ११ देजि चैत्र ३० नभत्रमा 
६८ जिल्लामा NDRRMA Kobo collect (Mobile App) ि Reconstruction MIS System 

(reconstruction.ndrrma.gov.np) स ञ्चालन सम्बन्धी अनभमिुीकिण भएको हो  
।क्षनतग्रस्त ननिी आवासलाई सिुजक्षत तरिकाले ममवत/प्रबलीकिण, पनुननमावण ि 
पनुस्थावपना गने कायवलाई व्यवजस्थत बनाउन यी प्रणाली तयाि गरिएका हनु।् 

 ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत क्षेत्रमा प्राष्ट्रवनधक अवलोकनः नमनत २०७८ फाल्गणु २४ मा मनसनुिन्य 
ष्ट्रवपदबाट प्रभाष्ट्रवत पाँचथिको फाल्गनुन्द ि तम्बेआ गाउँपानलका तथा इलामको ष्ट्रफद्वदम 
नगिपानलकाका क्षेत्रहरुमा प्राष्ट्रवनधक ष्ट्रवश्लषेण गरिएको छ ।ती क्षेत्रमा क्षनत भएका 
ननिी घिहरु ि सावविननक सिंिचनाहरुको स्थलगत अवलोकन गिी ष्ट्रवश्लषेण गरिएको 
हो ।  

 वषव २०७८ मा बाढीपष्ट्रहिोका साथै आगलागीबाट प्रभाष्ट्रवत करिब ८ हिाि परिवािको 
आवास पनुननवमाण कायवको पष्ट्रहलो तथा दोस्रो ष्ट्रकस्ता ष्ट्रवतिणको तथ्याङ्क ष्ट्रवद्यतुीय 
प्रणालीमा प्रष्ट्रवष्ट गने कायव चनलिहेको छ । 

 नमनत २०७८ माघ १४ मा ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन कायवकािी 
सनमनतको बैठकले ‘ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन स्वयिंसेवक ब्यूिो गठन तथा परिचालन कायवष्ट्रवनध, 
२०७८’ पारित गिेको छ । 

 नमनत २०७८ असोि ३१ देजि काजत्तक २ गतेसम्म पिेको अष्ट्रविल वषावबाट प्रभाष्ट्रवत 
मनाङ्ग, डडेल्धिुा ि बैतडीको क्षेत्रहरुको िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रानधकिणका प्राष्ट्रवनधकहरुसष्ट्रहतको टोलीले फागनु पष्ट्रहलो साता अवलोकन 
गरिएको।  
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 National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR) माफव त ष्ट्रवपद िोजिम बािेको 

बझुाईमा अनभवषृ्ट्रि तथा समन्वय सहिीकिणको कायव समेत गने गरिएको। 

 नेपाल टेनलनभिन, सामदुाष्ट्रयक िेनडयो तथा सामाजिक सिाल लगायतका सिंचािका 

माध्यमहरुबाट ष्ट्रवपदसँग सम्बजन्धत सचेतनामूलक सामाग्रीहरु ननमावण गिी प्रसािण गने 

गरिएको। 

 सम्भाष्ट्रवत ष्ट्रवपदिन्य िोजिमयिु जिल्लाहरुमा ष्ट्रवपद प्रनतकायव तथा व्यवस्थापन ि 

क्षमता ष्ट्रवकास कायविम सञ्चालन । प्रदेश १, कणावली प्रदेश ि लजुम्बनी प्रदेशका ४ 

जिल्लामा स्थानीय तहका प्रनतनननधसष्ट्रहत कायविम सञ्चालन। 

 Multi Propose Robotic Fire Fighting ििीद स्पेशीष्ट्रफकेशन तयािीको चिणमा िहेको 

। 

 ष्ट्रवनभन्न ननकायले तयाि पािेका िोजिम )Risk(, प्रकोप )Hazard(, Exposure, 

Vulnerability ि ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणालीहरुलाई समेत आबि गिी ष्ट्रवपद् 

सम्बन्धी घटना, पूवव सूचना, ष्ट्रवपद्बाट भएको क्षनत ष्ट्रवविण, ष्ट्रवपद् पूववतयािी सम्बन्धमा 

ष्ट्रवद्यमान पूवावधाि, प्रभावमा आधारित ष्ट्रवपद् िोजिम सूचना लगायत सम्पूणव ष्ट्रवविणहरु 

एकीकृतरुपमा िहने गिी BIPAD – Building Information Platform Against Disaster 

Portal मा सिंग्रह गने ि सजिलोसँग उपलब्ध हनुे गिी सञ्चालनमा ल्याईएको छ। 

 गोतािोि सम्बन्धी तानलम साधन  तथा उद्दाि उपकिण सामाग्री िरिद गिी गोतािोि 

तालीम सञ्चालनको िममा िहेको छ। 
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 जिल्ला आपतकालीन कायवसञ्चालन केन्रहरुका लानग सञ्चाि तथा सूचना प्रष्ट्रवनध सम्बन्धी 

उपकिणहरु िरिद गने सम्बन्धमा स्पेनसष्ट्रफकेशन तयाि भएको छ। 

 Multi Propose Robotic Fire Fighting ििीदको कायव अगानड बढेको छ।  

 ष्ट्रवपद्सिंग सम्वजन्धत िोि तथा उद्दाि सामग्री िरिद बोलपत्र मलु्यािंकनको चिणमा 

िहेको छ। 

 ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण िाष्ट्रिय िणनीनतक कायवयोिना कायावन्वयन गने सम्बन्धमा 

ष्ट्रवनभन्न ननकायहरुबाट सञ्चालन गरिने ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी ष्ट्रियाकलापहरुको ष्ट्रवविण एकीकृत रुपमा अनभलेिीकिण गनव, उि 

ष्ट्रियाकलापहरुमा दोहोिोपना हनु नद्वदने सम्बन्धमा अनगुमन गनव, ष्ट्रियाकलापहरुको 

प्रगनत समीक्षा गनव एविं सेण्डाई फे्रमवकव  अनसुाि प्रनतवेदन समेत गनव सहि हनुे Monitor 

For Strategic Action Plan (mdsa.bipad.gov.np) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याईएको। 

 ष्ट्रवपद्का दैननक घटनाहरु Daily Situation Report हरु Website, Social Media माफव त 

सावविननक गने गरिएको छ। 

 ष्ट्रवपद्सँग सम्बजन्धत िनचेतनाका सामग्रीहरु तयाि पािी ष्ट्रवनभन्न भाषामा तयाि गिी 

प्रसािण गने गरिएको। 

 पष्ट्रहिो तथा बाढीिन्य िोजिमहरुको अध्ययन एविं Risk Assessment गिी िोजिम 

न्यूनीकिण, पनुननमावण तथा पनुस्थावपनाका लानग सहिीकिण गने गरिएको।    

 आगलागी, बाढी, पष्ट्रहिो लगायतका ष्ट्रवनभन्न घट्नाहरुका सम्बन्धमा ष्ट्रवनभन्न सूचनामूलक 

सन्देशहरु तयाि गिी प्रानधकिणको सामाजिक सिाल, यूटु्यव च्यानल ि ष्ट्रवनभन्न सञ्चाि 

माध्यमिािा सम्प्रषेण ।   
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 आगलागी, िनावि आिमण, चट्याङ्ग, सपवदिंश लगायत ष्ट्रवपद्का घटनाहरुको ष्ट्रवविण 

एकीकृत गिी व्यवजस्थत रुपमा दैननक बलेुष्ट्रटन प्रकाशन गने काम ननिन्ति िािी । 

10. सूचना अनधकािी ि प्रमिुको नाम ि पद 
नस.निं. नाम,थि पद कायावलय सम्पकव  निं. फोटो इमेल 
१ अननल 

पोििेल 

कायवकािी 
प्रमिु 

िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम 
न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रानधकिण 

९८४१२८०७६४ 

 

a.pokhrel@ 
outlook.com 

२ डा.नडिन 
भट्टिाई 

उष्ट्रपसजचव िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम 
न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रानधकिण 

९८५१३२०२६९ 

 

 

dijansmita@ 
gmail.com 

 

11. ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम वा ननदेजशकाको सूची, 
क) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

ि) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ननयमावली, २०७६ 

ग) प्रधानमन्त्री दैवी उिाि कोष सिंचालन ननयमावली, २०६३ 

घ) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण िाष्ट्रिय नीनत, २०७५ 

ङ) िाष्ट्रष्टय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िणनीनतक कायवयोिना, २०१८ —२०३० 

च) िाष्ट्रष्टय ष्ट्रवपद् प्रनतकायव कायवढाँचा, २०७०, (प्रथम सिंशोधन, २०७५) 

छ) प्रदेशस्तिीय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका ष्ट्रवनभन्न काननुी व्यवस्थाहरु 

ि) स्थानीयस्तिका ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्बि ष्ट्रवनभन्न काननुी 

व्यवस्थाहरु 

झ) मनसनुिन्य पूववतयािी तथा प्रनतकायव िाष्ट्रष्टय कायवयोिना, २०७८  

ञ) ष्ट्रवपद् ष्ट्रपनडत उिाि ि िाहत सम्बन्धी मापदण्ड, सातौं सिंशोधन, २०७७ 



35 

 

ट) ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण िाष्ट्रष्टय कायवमञ्चको कायवसञ्चालन मागवदशवन, २०७७ 

ठ) ष्ट्रवपद् िोि तथा उिाि आधािभतू तानलम पाठ्यिम तयाि गिी लागू गरिएको 

ड) सम्भाष्ट्रवत जशतलहि तथा ष्ट्रहमपात ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा प्रनतकायव मागवदशवन,२०७७ 

ढ) मनसनुिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पूनवननमावण तथा पनुःस्थापना अनदुान 

कायवनबनध,२०७७ 

ण) प्रािजम्भक रतु ष्ट्रवपद् लेिािोिा सम्बन्धी कायवष्ट्रवनध, २०७२, (सिंशोधन २०७८) 

त) आगलागीिन्य ष्ट्रवपद् प्रभाष्ट्रवत ननिी आवास पनुवननमावण तथा पनुःस्थापना अनदुान ष्ट्रवतिण 

कायवनबनध,२०७८ 

थ) ष्ट्रवपद् िोजिम ष्ट्रवत्तीय व्यवस्थापन िणनीनत,२०७८ 

द) ष्ट्रवपद् पूववतयािी तथा प्रनतकायव योिना तिुवमा मागवदशवन,२०६७ 

ध) Technical Guidelines to Conduct Field Investigation of Settlements 
Affected by Landslides, 2021 

12. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ष्ट्रवविण, 
 

यस प्रानधकिणको चाल ुआनथवक वषव २०७८/०७९ को तेस्रो तै्रमानसकको कूल िचव चाल ुतफव  

रु.१५०८८५८८८./- (अक्षिेपी पन्ध्र किोड आठ लाि पचासी हिाि आठ सय अठासी रुपैयाँ 

मात्र) िचव भएको ि पुिँीगत तफव   रु.४४१४८५०१/-( अक्षिेपी चाि किोड एकचानलस लाि 

अठ्चानलस हिाि पाँच सय एक रुपैयाँ मात्र)  िचव भएको।  
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13. िाष्ट्रिय ष्ट्रवपद् िोजिम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको वेवसाइट 

यस प्रानधकिणको आनधकारिक वेवसाइट www.bipad.gov.np िहेको छ ।तथ्याङ्कको लानग 

drrportal.gov.np तथा bipadportal.gov.np कायविमहरुको लानग 

mdsa.bipad.gov.np िहेका छन ्।  

14. वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवम ्प्राष्ट्रवनधक सहयोग ि सम्झौता ष्ट्रवविण 
1.EHRP-MDTF (World Bank grant)- Amount $20M 

2.EHRP अन्तगवत Structural Integrity Assessment(SIA)- Amount $10M 

3.IDA/DPC (World Bank loan) 

15. सञ्चालन गिेको कायविम ि सो को प्रगनत प्रनतवेदन 
- 

 

16. वगीकिण तथा सिंिक्षण गिेको सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना सिंिक्षण 
गनव तोष्ट्रकएको समयावनध 

 
 

17. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सो उपि सूचना उपलब्ध गिाईएको ष्ट्रवषय 
 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम नलजित रुपमा सूचना माग नभएको, 

 मैजिक रुपमा ष्ट्रवनभन्न व्याजिहरु सञ्चाि माध्यमहरुले माग गिेको सूचना तत्काल उपलव्ध 

गिाईएको, 

 माग भएको ि सूचना तत्काल उपलब्ध गिाएको  

18. सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सो को ष्ट्रवविण 
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 आवश्यकता अनसुाि ष्ट्रवनभन्न समयमा िेनडयो, पत्रपनत्रका, टेनलनभिन माफव त सूचनाहरु प्रकाशन 

गने गरिएको, 

 ष्ट्रवनभन्न समयमा आवश्यकता अनसुाि ४ पटक पत्रकाि सम्मेलन गरिएको, 

 कायावलयको आनधकािीक Website bipad.gov.np माफव त सूचनाहरु प्रवाहा भइिहेको, 

 आनधकािीक Face book, Twiter,Youtube माफव त आवश्यक सूचना प्रकाशन भइिहेको । 

 
 


