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मनसुन पूर्वतयारी र प्रततकाय्व
रातट्रिय काय्वयोजना-२०७८

खण्ड १
नेपाल सरकार
गृह मन्तालय
रातट्रिय तरपद ्जोखखम न्नूीकरण तथा व्यरस्ापन प्राधिकरण



  काय्वकारी साराशं

मनसुनजन्य प्रकोपहरुबाट ससर्जत विपदक्ा घटनाका कारण नेपालमा िर्षेवन ठूलो जनधनको क्षवत हुने गरेको छ। विपद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापनका 
लागग रावट्रिय रणनीवतक काय्ययोजना २०१८-२०३० ले समग्र व्यिस्ापनलाई समेटेको छ । मनसुन जस्ा विशिट् प्रकृवतका प्रकोपका घटनाहरुसँग जधु्न छुट्टै 
काय्ययोजना वनमा्यण गरी काया्यन्वयनमा लटैजाने गररएको छ।  

जजल्ा जजल्ामा हुने मनसुनी क्षवतलाई रोकथाम गनषे, न्यूनीकरण गनषे तथा योजनािद्ध ढंगले प्रवतकाय्यको प्रयास गन्य थाललएको १८ बर््य भएका ेछ । २०६० 
सालमा गृह मन्तालयबाट जारी मनसुनी बाढी पूि्यतयारी  तथा प्रवतकाय्य योजना वनमा्यण  वनदषेिन (२६ बुँ दे) बाट िुरु भएको योजना सहहत काय्य गनषे पद्दवतलाई 
विपद ्जोखिम व्यिस्ापन रावट्रिय रणनीवत २०६६ ले व्यिस्स्त बनाउन हदिा वनदषेि गरेको सथयो । जस अनुसार विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य माग्यदि्यन २०६७ 
जारी भई काया्यन्वयनमा रहेको छ। पलछल्ो िासकीय पद्दवत तथा प्रवतबद्धता अनुरुप उक्त माग्यदि्यन २०७५ सालमा संिोधन गरी अध्ािसधक गररएको छ। 
यो माग्यदि्यनले मनसुनी पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना वनमा्यणमा वििेर्गरी प्रदेि, जजल्ा तथा स्ानीय स्रलाई सहयोग गद्यछ ।  

मनसुनी विपद ्जोखिम न्यनूीकरण र व्यिस्ापनका काय्यमा रावट्रिय स्रदेखि स्ानीय स्रसम्म काम गनषे सबटै मन्तालयहरु, सुरक्षा वनकायहरु, विर्यगत क्षते्रहरु, 
विकास साझदेार वनकायहरु तथा मानिीय सहायताका क्षते्रमा काय्यरत संस्ाहरुलाई मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना तयार गन्य आिश्यक समन्वय गरी 
ती वनकायहरुबाट तयार गररएका काय्ययोजनाहरुलाई समेटेर यो मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना २०७८ तयार गररएको हो। यस काय्ययोजना तयारीका 
क्रममा प्रदेि तथा जजल्ा स्रमा विपद ्व्यिस्ापन गनषे असधकारीहरुसँग अन्तरहक्रया गररएको छ । स्ानीय तहबाट प्रवतवनसधमूलक सहभागगता गराइएको छ। 

यस काय्ययोजनामा तीन िण्ड छन ्। पहहलो िण्डमा जोखिम अिस्ा विशे्र्ण तथा प्रभाि आकँलन, दोश्ो िण्डमा पूि्यतयारीको वबिरण र तशे्ो िण्डमा 
प्रवतकाय्य काय्ययोजना समेहटएको छ।  यही मनसुनको अिसधशभत्रटै कोशभड-१९ को दोश्ो लहरको प्रभाि उच्च रहने अनुमान गररएको सन्दभ्यलाई पवन काय्ययोजनामा 
आकँलन गररएको छ। त्यसटैगरी समािेिी विपद ्जोखिम व्यिस्ापनका आयामहरुलाई आिश्यकतानुसार सम्ोधन गररएको छ। 

जोखिमको अिस्ा विशे्र्ण अन्तग्यत बाढी, भारी बर्ा्य, पहहरो, महामारी लगायत पानीजन्य अन्य जोखिमहरु र कोशभड जोखिमलाई देिाउने प्रयास गररएको 
छ। यसमा मनसुन पूिा्यनुमान तथा बाढी र पहहरोको संभावित प्रभावित जनसंख्ा समेत अनुमान गररएको छ । यस िर््य और्तभन्दा बढी पानी पनषे पूिा्यनुमान छ 
। यस िर््यको हहउँदमा लागेको व्यापक िनडढेलोको कारण पवन बाढी र पहहरोको संख्ा बढ्न सके् अनुमान छ । भारन योग विसधबाट वनकाललएको बाढी र 
पहहरोको अनुमावनत केसलोड वनम्ानुसार छः 

 काय्ययोजनाको दोश्ो िण्डमा श्ोत साधनहरुको उपलवधता उले्ि गररएको छ। संघ, प्रदेि र जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा देहाय बमोजजमको रकम 
मौज्ात छ।

प्रकोपका प्रकार प्रभातरत हुनसके् जनसंख्ा प्रभातरत के्त्र 

बाढी तथा डुबान १,६८७,४९६  २३ जजल्ा तराई र शभत्री मधसे

पहहरो  १,१७,२१७ ५१ जजल्ा पहाड, हहमाल र शभत्री मधसे 

जम्मा १८,०४,७१३ देिको असधकािं भाग 

यस िण्डमा रावट्रिय विपद ्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्ापन प्रासधकरणको समन्वयमा िुरु भएका केही नया ँकाय्यहरुलाई पवन समािेि गररएको छ। २०७७ 
सालको मनसुनी बाढी पहहरो पीहडत घरिासविहीनहरुको वनजी आिास वनमा्यण थालनी, देिका ३४६ िुला क्षते्र तथा आश्य स्लहरुको पहहचान तथा विपद ्
पोट्यलमा अशभलेखिकरण,  ९ जजल्ाका ३६ पाललकामा पहहरो प्रभािमा आधाररत पूिा्यनुमान प्रणालीको नमूना अभ्ास िुरु गररएको लगायतका विर्य उले्ि 
छन।् 

तशे्ो िण्डमा ११ िटटै विर्यगत क्षते्र (Clusters), जजम्मिेार मन्तालय तथा विभागहरु, सुरक्षा वनकायहरु र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काय्ययोजनाहरुको मुख्  
मुख् बुँ दा उले्ि गररएको छ। यस िण्डमा विर्यगत क्षते्रका सहयोगी वनकायहरु (Cluster Co-Leads) का काय्ययोजनाहरुलाई पवन एकीकृत रुपमा 
समािेि गरेर देिाइएको छ। त्यसटैगरी प्रदेि विपद ्व्यिस्ापन सगमवत, जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवत तथा सीमाितती जजल्ाको जजल्ा प्रिासन काया्यलयहरुले 
िेलनुपनषे भूगमका संक्षपेमा उले्ि गररएको छ। 

वनकायगत विस्तृ काय्ययोजनाहरुलाई भने छुट्टै अनुसूची िण्डमा राखिएको छ। अनुसूचीमा सबटै प्रदेिहरुका विपद ्तथ्ाङ्क र सम्ाव्य जोखिमको हबिरण 
राखिएका ेछ ।
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 पृष्ठभमूम

मनसुनी िर्ा्य, शभरालो र कमजोर भौगोललक बनािट लगायत कारणले नेपालमा मनसुनको समयमा बाढी, पहहरो, डुबान, कटान जस्ा पानीजन्य विप-
दबाट ठूलो जनधनको क्षवत हुने गरेको छ।पहाडका फेदी र तराईमा जलाधार क्षते्रबाट बगेर आएको िालुिा तथा गेग्रान थवुप्रनाले बस्ी र िेती योग्य 
जगमन नट् भइरहकेो छ।पहाडका बसेी, शभत्री मधिे तथा तराई क्षते्रमा नदी हकनारा कटान तथा डुिानको समस्ा हदन प्रवतहदन बढ्दटैछ।नदीका जल 
प्रिाह माग्यमा अवतक्रमण र बाढी प्रभावित तथा जलाधार क्षते्रमा भूगमको अव्यिस्स्त प्रयोगले गदा्य यस्ा समस्ा अझ जहटल बन्दटै गइरहेको छ।बाढी, 
पहहरोले कयौ ंपररिार विस्ावपत हुन पुगेका छन।्  

यस्ा समस्ाबाट प्रभावित भूगमको उि्यरा िक्क्त क्षय हुनुका साथटै आर्थक उपयोगगता घटन् गएको छ।सामान्यतया नेपालमा असारदेखि असोजसम्म-
को झण्डडैं सय हदन मनसुन सहक्रय हुनछ।िर्ा्यतको समयमा पहहरो, बाढी, कटान, डुिान, चट्ाङ्ग, सप्यदंि, झाडापिाला जस्ा पानीजन्य प्रकोपहरुको 
कारण मानिीय क्षवतका साथटै भौवतक क्षवत हुने गरेको छ।िोला, िहरे, नदीनाला बहाि क्षते्रको अवतक्रमण, अव्यिस्स्त ढल वनकास, िहरी क्षते्रमा 
वबना योजनाका सडक वनमा्यण, उत्खनन र प्लहटङका कारण पवन बाढीको जोखिम बढेको छ। 

मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षवतको न्यूनीकरण र रोकथामका प्रयास नेपाल सरकारले विशभन्न वनकायहरू माफ्य त गरररहकेटै  छ।मूलतः यसटै कामका लागग 
तीनटै तहका सरकार, रावट्रिय, अन्तरावट्रिय गटैरसरकारी संस्ाहरु, विकास साझदेार एिं वनजी क्षते्र र समुदायले एकजटु भएर काम गन्य जरुरी छ।बाढी, 
कटान, सडक अिरोध तथा दघु्यटना, झाडापिाला िर्ा्ययाममा हुनसके् प्रमुि प्रकोप हुन।्  

रावट्रिय विपद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन प्रासधकरणले “मनसुन पूि्यतयारी र प्रवतकाय्य रावट्रिय काय्ययोजना, २०७८” जारी गररसकेको छ।वि-
पद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन काय्यकारी सगमवतबाट स्ीकृत भइ लागू गररएको यो काय्ययोजनामा प्रकोपपूि्य अपनाउनुपनषे सािधानी, िोज 
तथा उद्धार, प्रभावितका लागग राहत र विपदप्श्ात गन्य सहकने मानिीय सहयोग र पुनर्नमा्यण एिम ्पुन्यस्ापनाको क्षते्रमा गन्य सहकने आधारभूत विर्य 
समेहटएका छन।् बाढी, पहहरो रोकथाम एिम ्बाढी प्रभावित क्षते्र व्यिस्ापन सम्न्ी काममा केिल सरकारी प्रयास मात्र यथटे् हँुदटैन।   

देि नटै कोशभड-१९ महामारी वनयन्तण गन्य लागगरहकेो सन्दभ्यमा हामी मनसुनजन्य विपदक्ो मुिटैमा आईपुगगसकेका छौ।ंयसको सामना गददै धनजनको 
क्षवत कम गन्य संघीय सरकारका मन्तालय, विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल, प्रदेि विपद ्व्यिस्ापन सगमवत, जजल्ा विपद ्व्य-
िस्ापन सगमवत तथा स्ानीय विपद ्व्यिस्ापन सगमवतहरूले यो काय्ययोजना मुतावबक काय्यसम्ादन गनु्यपनषेछ।  

यस काय्ययोजना तयार पानु्य पूि्य विपद ्व्यिस्ापनसँग सम्न्न्त राट्रिसंघीय वनकायहरू (UN Agencies), विपद ्जोखिम न्यूनीकरणका लागग रावट्रिय 
काय्यमञ्च (NPDRR) तथा प्रदेि सरकारका असधकारीहरुसँग Cluster Leads र Co-Leads हरुसँग छलफल गररएको छ।यी सबटैक्षते्रबाट प्राप्त 
सुझाि समािेि गरी काय्ययोजनालाई यथािक्य काया्यन्वयन योग्य एिम ्नवतजामुिी बनाउन प्रयास गररएको छ।काय्ययोजना तजु्यमा गदा्य सबटै सुरक्षा 
वनकायका विपद ्सम्क्य  व्यक्क्त (Disaster Focal Person) सँग छलफल गरी प्राप्त सुझाि लाई ग्रहण गररएको छ।  

विशभन्न छलफल, प्राविसधक विश्ेर्ण र विगतको अनुभिको आधारमा सम्ावित जोखिमको आकँलन गरेर त्यसको पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यको स्पट् 
काय्यविभाजन यो काय्ययोजनामा समेहटएको छ।िर्ा्ययामलाई लशक्षत गरी विर्यगत मन्तालयहरु तथा आम सरोकारिाला वनकायलेले बनाएको योजना 
समेतलाई आधार मावन यो काय्य योजना तयार गररएको हो। 
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काय्वयोजनाको उदे्श्य

यस काय्ययोजनाका मुख् उदे्दश्य वनम्ानुसार छन:् 

• विपद ्जोखिमको तथ्ाकंका आधारमा यस िर््यको सम्ावित जोखिम आकँलन, 

• विपद ्जोखिम आकँलनको आधारमा विपदबाट प्रभावित हुनसके् जनसंख्ाको पूिा्यनुमान,  

• विपद ्व्यिस्ापनसँग सम्न्न्त विर्यगत क्षते्र तथा सरोकारिाला वनकायको मनसुन पूि्यतयारी र प्रवतकाय्य काय्ययोजना एकीकरण, 

• मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यमा समन्वयात्मक र एकीकृत हक्रयाकलाप तय गरी काया्यन्वयन, 

• प्रदेि र स्ानीय तहको मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य काय्ययोजना बनाउन आधार प्रदान। 

काय्वयोजना तनमा्वण प्रक्रिया

यस काय्ययोजना तयार गदा्य अपनाइएका प्रकृयाहरुमध् ेमुख् मुख् प्रकृया देहाय बमोजजम रहकेा छन:् 

• आ.ि. ०७७।७८ को मनसुन पूि्यतयारी र प्रवतकाय्य काय्ययोजनाको समीक्षा, 

• आ.ि. ०७७।७८ को रावट्रिय मनसुन पूि्यतयारी र प्रवतकाय्य काय्ययोजना काया्यन्वयनको समीक्षा, 

• उक्त काय्ययोजनामा देखिएका कमी-कमजोरी र सुधार गनु्यपनषे विर्य पहहचान, 

• नेपालको संविधान, विपद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन ऐन (२०७४), विपद ्जोखिम न्यनूीकरण रावट्रिय रणनीवतक काय्ययोजना 
२०१८-२०३०, रावट्रिय विपद ्प्रवतकाय्य काय्यढाचँा (प्रथम संमिोधन २०७५) लगायत  विपद ्जोखिम न्यनूीकरण र व्यिस्ापनसँग सम्न्न्त 
कानुनी र नीवतको अध्यन विशे्र्ण, 

• रावट्रिय विपद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन प्रासधकरणमा आन्तररक छलफल र अन्तरहक्रया, 

• नेपाल सरकारका  विर्यगत मन्तालयहरु, रावट्रिय विपद ्प्रवतकाय्य काय्यढाचँा बमोजजम तोहकएका विर्यगत क्षते्र (Cluster Mechanism) का 
नेततृ्वदायी सरकारी वनकाय (LEADS), सहयोगी विकास साझदेार वनकाय, सुरक्षा वनकाय र मानिीय सहायताका क्षते्रमा काय्यरत संस्ासँग 
छलफल र अन्तरहक्रया गरी प्राप्त ललखित काय्ययोजना, 

• प्रदेि सरकारका सम्द्ध असधकारी र वनकायहरूसँग छलफल/अन्तरहक्रया आहद।  

 काय्वयोजनाका सीमाहरु

मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना २०७८ वनमा्यण गनषे सन्दभ्यमा केही ससगमतता तथा सीमाहरु रहेका छन ्। ती सीमाहरुलाई यहा ँउले्ि गदा्य 
आगामी हदनमा सुधारका लागग सहयोग हुने अपेक्षा गन्य सहकनछ ।  

• प्रासधकरणमा न्यनू श्ोत साधन र क्षमता हँुदा तथ्ाङ्क प्राप्प्त र विशे्र्णमा कमी रह्ो,

• प्रमाणमा आधाररत (Data Driven) योजना वनमा्यण गनषे प्रयास भएतापवन तथ्ाङ्कको अनुपलब्धता र अिुद्धताले गदा्य आकंडाहरु फरक पन्य 
सके्छन्,

• पुिा्यनुमान तथा विशे्र्णमा िाह् श्ोतहरुको भर पनु्यपदा्य िास्विक तथ्सँग मेल निान सकछ, 

• पूि्यतयारीको लागग वित्ीय तथा भौवतक श्ोत साधनहरु वििरण जटुाउने तथा छुट्ाएर देिाउने प्रयास गरेता पवन पुरा हुन सकेन। 
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• प्रदेि तथा स्ानीय स्रको तथ्ाङ्क र योजनाहरुलाई समािेि गररएको छटैन । त्यहाकँो साधन श्ोतलाई देिाउन पवन सहकएन,

• कोशभड-१९ को कुप्रभािले काय्ययोजना लेिनलाई व्यापक र घनीभूत बनाउन समस्ा पटैदा भयो। भचु्यअल छलफल तथा अन्तरहक्रयाबाट सीगमत 
पृष्ठपोर्ण मात्र प्राप्त भयो,

• िहुप्रकोप प्रभािमा आधाररत काय्ययोजना वनमा्यणको लागग क्षमता, पद्दवत र सहकाय्यको न्यूनता रह्ो, 

• सबटै वििरणहरुलाई हडजजटाइज्ड (Digitization) गनषे र तत्ाल पररचालन गनषे प्रणालीको अभािले गदा्य हाम्ा साधन र श्ोतहरुको रणनीवत र 
महत्म पररचालनको संभािना साकेंवतक स्ारुपमा ससगमत रह्ो। 

मनसुनः तरपद ्जोखखमको अरस्ा

यस िर््य साउनको दोस्ो र तसे्ो साता बाढी, पहहरो लगायत पानीजन्य अन्य विपद ्एकटै  पटक िवटिने सम्ािना देखिएको छ।कोशभड-१९ को दोस्ो लहर 
पवन यवत बलेा नटै उत्र््य (Peaking) मा पुग्े आकँलन गररएको छ। जल तथा मौसम विज्ान विभागले पूिा्यनुमान गरे अनुसार यो मनसुनमा औसतभन्दा 
बढी पानी पनषे सम्ािना छ।  

SASCOF र नेपाल मनसुन फोरमले यस िर््य मध् र उच्च हहमाली भागमा  मनसुन  औसतभन्दा धरेटै हुन सके्,  मध् दशक्षणी र पूिती नेपालमा मनसुन 
सामान्य हुनसके् र दशक्षणी पूिती भागहरुमा सरदर भन्दा कम िर्ा्य हुनसके् पूिा्यनुमान गरेको छ।यस विशे्र्णका आधारमा बढी पानी पनषे क्षते्र तथा िहाि 
क्षते्रमा यस िर््यको मनसुनमा विपदक्ा घटना उले्ख् िगृद्ध हुने आकँलन गन्य सहकनछ।  

चित्र १:   सन ्२०२१ को मनसुनी पूर्वानुम्न /श्ोत: SASCOF र नेप्ल मनसुन फोरम

यस िर््यको मनसुनमा सरदार भन्दा बढी िर्ा्यको साथसाथटै केन्दीकृत (Concentrated) पानी पनषे सम्ािना पवन देखिनछ।छोटो समयमटै अत्यासधक भारी 
िर्ा्य (Cloud Burst) भएको िण्डमा स्ाभाविक रूपमा पानीजन्य विपदक्ा घटना बढ्छ।यस पटकको Pre-Monsoon मा अरि सागरमा उत्पन्न 
भएको 'ताउ-त'े आधँी र मध्पूिती बंगालको िाडीमा रहेको न्यून-चापीय प्रणालीले उत्पन्न गरेको चक्रिात (Cyclonic Storm) का कारण परेको पानीले 
पवन केही जगमन गलेको हँुदा मनसुनी विपदक्ा घटना बढ्ने देखिनछ।

चचत्र २ मा विगत १० िर््यको नेपालमा मनसुनको (अगमन, उत्ि्य र अन्त्य)  स्स्वत र ताललका १ मा विगत १० िर््यको मनसुनको प्रिचृत् प्रस्तु गररएको 
छ।
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ताललका १: तरगत १० रष्वको मनसुनको प्ररृधति

रष्व पूरा्वनमुान रास्तरक प्रभातरत घरपरररार

बाढी पहहरो

२०१० सामान्य सामान्य १३४६८६ २१८१८

२०११ सामान्य सामान्य २८५५३७ १६८६२

२०१२ सामान्य भन्दा मासथ (सुदूर पजश्म र दशक्षण पजश्ममा 
सामान्य भन्दा तल)

सामान्य (पजश्ममा सामान्य भन्दा तल) ४५२५६७ १३८७७

२०१३ सामान्य भन्दा मासथ सामान्य ४८९८४ २५६

२०१४ सामान्य सामान्य ३६ ५१४ ४९१

२०१५ सामान्य भन्दा तल (उत्रपजश्ममा सामान्य) सामान्य भन्दा तल ४३ ४००

२०१६ सामान्य सामान्य ७६०८ १४४७

२०१७ सामान्य (मध् र सुदूर पजश्ममा सामान्य भन्दा तल) सामान्य (मध् र सुदूर पजश्ममा सामान्य भन्दा तल) १५२०८ २९८

२०१८ सामान्य सामान्य १४०९ ६९६

२०१९ पजश्मा सामान्य (पूिती आधा भागमा सामान्य भन्दा 
आधा तल)

पजश्मा सामान्य (पूिती आधा भागमा सामान्य भन्दा 
आधा तल)

३११७ २९५२

२०२० सामान्य सामान्य १३१२ ७५५

श्ोतः जल तथ् मौसम वरज््न वरभ्ग

चित्र २: वरगत १० ररवाको नेप्लम् मनसुनको स्थिवत (अगमन, उत्करवा र अन्त्य)/ श्ोतः जल तथ् मौसम वरज््न वरभ्ग
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डढेलो र बाढी पक्हरोको अन्तर सम्बन्ध

हहउँद या सुख्ायाममा हुने विपदले् पवन मनसुनजन्य विपदक्ो जोखिमलाई बढाईरहेको हुनछ। डढेलो त्यस्टै एउटा विपद ्हो।सामान्यतया मंससर देखि मध् 
जठे सम्मलाई डढेलो लाग्े मौसम मावननछ। हहउँद (मंससर देखि मध् फागुन) र गमतीयाम (मध् फागुन देखि  जठेसम्म)मा धरेटै डढेलो लागछ।प्राय िटैिािको 
दोस्ो साता अत्यसधक डढेलो लाग्े गरेको छ।नेपालका सबटै जजल्ाहरु डढेलो प्रभावित छन।् डढेलोले प्रते्यक िर््य कयौ ंहके्टर हररयो िन सिाप हुनछ। 

िन तथा भूसंरक्षण विभाग र ICIMOD ले २०१९ गरेको एक अध्यन अनुसार डढेलोका हहसाबले नेपालका १३ जजल्ा अवत संिेदनिील र ११ जजल्ा 
संिेदनिील देखिएका छन।्अवत संिेदनिील जजल्ामा कन्चनपुर, कटै लाली, बर्दया, बाकेँ, सुिषेत,अघा्यिाचँी, पाल्ा, चचतिन, तनहँु, मकिानपुर, पसा्य, 
ससनु्ली, र उदयपुर छन।् संिेदनिील जजल्ामा डोटी, डडेलधरुा, अछाम, सल्ान, दाङ, प्ठूान, स्ाङजा, परासी, निलपुर, बारा, इलाम रहेका छन।् 

यो िर््य (आ.ि. २०७७/७८) डढेलोका ६७९९ घटना भए।हामीलाई उपलवध ९ िर््यको डढेलोको तथ्ाङ्क हेदा्य यो िर््य अत्यासधक डढेलो लागको 
देखिनछ।पोहोरको तलुनामा यस िर््य डढेलोका घटना झण्डटै ११ गुणाले बढ्ो। 

डढेलो घटना संख्ाको तलुनात्मक तस्ीर; तल चित्र ३ मा हने्य सहकनछ।

उपल्ो जलाधार क्षते्रमा यो िर््य पुया्यएको क्षवतबारे मासथ चचा्य भटैहाल्ो।डढेलोका कारण नाङ्गो भएको जगमनमा िर्ा्ययाममा भूक्षयको सम्ािना 
बढ्छ।भूक्षयले पहहरोका घटना बढाउने सम्ािना रहनछ।

चित्र ३: २०७० देखि २०७८ सम्म घटेक् डढेलोक् घटन्हरु र श्ोतः NASA/MODIS 
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ताललका २: मनसुन २०२१ को लामग बाढी केस लोड अनुमान

भजल्ा स्ायी नदीको लामग भौगोललक 
प्रणालीमा आिाररत बाढी 
तरशे्षणबाट तनकाललएको प्रभातरत 
हुनसके् जनसंख्ा 

अस्ायी नदीको लामग भौगोललक 
प्रणालीमा आिाररत बाढी 
तरशे्षणबाट तनकाललएको 
प्रभातरत हुनसके् जनसंख्ा  

पलिल्ा १० बष्वको प्रभातरत 
औसत जनसंख्ा (२०१०–
२०२०) 

कुल केस लोड 
(जनसंख्ा)

बाकेँ ७३,३६५ उपलब्ध नभएको ८,२६४ ५०,५८०

बारा उपलब्ध नभएको १,४३४ ५६४ १,१३०

बर्दया ९५,०५८ २३,९२९ १३,७७९ ८२,१६४

चचतिन ६१,९६३ ५३,८०५ २,३९५ ७६,०८८

दाङ ८६,१७६  उपलब्ध नभएको १०,३२७ ५९,६२९

धनुर्ा ३३,१०१ १,४९६ १९८ २२,५५८

झापा २५,०२० ५०,१४७ १६,०८१ ५४,४८७

कटै लाली १०१,९३९ ३४,०३४ ९,३९७ ९१,६७१

कंचनपुर १३४,०२९ २८,२८७ ६,११३ १,०७,६४५

कवपलबस्ु ६०,३२०  उपलब्ध नभएको ४,१५२ ४०,६६२

महोत्री  ५,४७८ ५,७८८ १,०१,३०७ ४२,७८१

मोरंग  ४७९ २४,६८३ ३४,८७७ २८,५६३

निलपरासी (पुि्य) ६६,२३१ ४६,१३१ १३,९२६ ७७,९१०

निलपरासी (पजश्म)  ५७,३४७ उपलब्ध नभएको १४,२६७ ४२,२६९

पसा्य  १२,६५१ उपलब्ध नभएको ५९४ ८,४३१

रौतहट  १,५८,३५५ १,००,७९२ १,११६ १,६८,८३7

रुपने्दही ८२,०२९ उपलब्ध नभएको १,६९५ ५३,९१२

सप्तरी  ६,४५१ १३,१७४ १६,८६३ १८,६५८

सला्यही  १,१२,७१५ ४८,११३ ३३७ १,०४,६५६

ससराहा १,२९,७२३ उपलब्ध नभएको ६९४ १,०२,१२८

सुनसरी  ६,१७,६१८ उपलब्ध नभएको ११,५९४ ४,०५,५10

सुिषेत  ३६,५६४ उपलब्ध नभएको २,०५७ २४,४८७

उदयपुर ३३,२५५ उपलब्ध नभएको ३,१८० २२,७२९

कूल जम्ा  १९,८९,८७६  ४,५८,८४३ २७३, ७८६ १,६८७,४९६

विपद ्पोट्यलमा उपलवध सन ्२०१० देखि २०२० सम्मको तथ्ाङ्क र डरहम विश्वविद्ालयको तथ्ाङ्कको आधारमा विश्ेर्ण गरी यो मनसुनमा १८ लाि 
जनसंख्ा प्रभावित हुनसके् पूिा्यनुमान गररएको छ जजल्ा अनुसार पहहरोको केस लोड अनुमान ताललका ३ मा प्रस्तु गररएको छ।

मनसुनको तरपद ्पूरा्वनमुान

बाढी, पहहरो तथा पानीजन्य रोगहरुको सम्ािना आकँलन गरी यस िर््य िर्ा्ययाममा लगभग १८ लाि भन्दा बढी जनसंख्ा प्रभावित हुने अनुमान 
गररएको छ।विशभन्न तथ्ाङ्काका आधारमा िटैज्ावनक विशे्र्ण गरी विपदबाट प्रभावित हुनेसके् जनसंख्ाको पूप्यिानुमान गररनछ।यसरी वनकाललएको 
संख्ालाई नडैं केसलोड भवननछ। 

सन ्२०१० देखि २०२० सम्म गृह मन्त्लयको DRR पोटवाल, वरपद् पोटवाल र DOI/DWIDM र WFP तथ््ङ्कको आध्रम् गररएको वरभभन्न रैज््वनक 
वरश्ेरण अनुस्र थि्यी र नदी अथि्यी नदीको ब्ढीब्ट २०२१म् प्रभ्वरत हुनसके् जनसंख्् र पछिल्् १० बरवाको प्रभ्वरत औसत जनसंख्् 
जजल्् अनुस्र त्छलक् २ म् प्रस्तु गररएको ि।
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ताललका ३: सन ्२०२१ को लामग पक्हरो केसलोड अनुमान

 तरभभन्न भजल्ामा भारन योग तरधि प्रयोग गरेर प्रतत भजल्ा केसलोडको 
अनमुान(जनसंख्ा)

तरभभन्न भजल्ामा भारन योग तरधि प्रयोग गरेर प्रतत भजल्ा केसलोडको 
अनमुान(जनसंख्ा)

अछाम २,३४९ मकिानपुर १,४९७

अघा्यिाचँी ६४८ मनाङ ७१

बागलुङ १,५६२ मुगु ३३३

बटैतडी ३,२२३ मुस्ाङ ८०

बझाङ २,६४७ म्ाग्ी १,९५३

बाजरुा ६,१४१ नुिाकोट २,९९७

भोजपुर २,७६० ओिलढुङ्गा १,९६८

डडेलधरुा २,९७२ पाल्ा ३,५३५

दटैलेि २,०५४ पाचँथर ३३३

दाचु्यला २,२०२ पि्यत ५४३

धाहदङ ६,०३८ प्ठूान ४,४५८

धनकुटा १,४७३ रामेछाप ४,३३१

दोलिा ८,२९५ रसुिा ९४४

डोल्ा ४४३ रोल्ा १,४६४

डोटी ४,५९५ रुकुम पजश्म ४३६

गोिा्य २,६५१ रुकुम पूि्य २,१४९

गुल्ी २,४४३ सल्ान २,५२३

हुम्ा ११८ संिुिासभा ४,०१७

इलाम २०४ ससनु्ली १,९७९

जाजरकोट १,५९१ ससनु्पालचोक ६,६१३

जमु्ा १,३१२ सोलुिुम् ु १,३६५

काभ्ेपलान्चोक २,१४२ स्ाङ्जा २,४४८

काललकोट ५५० तनहँु ३,५७४

कास्ी २,७६९ ताप्लजेङु ६२८

िोटाङ १,९८७ उदयपुर २,४०४

लमजङु १,४०५

सीमाितती क्षते्रमा भारत सरकारले बनाएको तटबन्, बाधँ, अग्ा सडक, रेलमाग्य, ब्ारेज र नहर प्रणाली लगायत संरचनाले पवन तराईका बस्ी र 
िेतबारी धरेटै जोखिममा छन।्यस्ा संरचनाले सीमाितती गाउँबस्ीमा बाढी (Floods), डुबान (Inundation), कटान (Bank Cutting), पटान 
(Sand Deposition) को जोखिम उच्च बनाइहदएको छ। प्रदेि नम्र २ र लुन्म्नी प्रदेिमा बाढीजन्य जोखिम अत्यासधक हुने आकलन गररएको 
छ।मध् पहाडी क्षते्रमा पवन अचानक बाढी आउने र जनधनको ठूलो नोक्ानी हुने गरेको अनुभि हामी सामु छ। चचत्र ४ मा जजल्ा अनुसार बारम्ार 
घटन्े मनसुनी प्रकोपको वििरण प्रस्तु गररएको छ।ययनटै तथ्ाङ्करुको विशे्र्ण र सरोकारिाला वनकायहरुको विर्यगत विशे्र्ण, ज्ान, सीप र 
अनुभिका आधारमा यस िर््यको मनसुनमा विपदक्ा घटनाहरुमा उले्ख् िगृद्ध हुने आकलन गररएको छ।
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चित्र ४: जजल्् स्रम् ब्रम््र (Frequently) भइरहेक् मनसुन सम्न्ी प्रकोपहरु  (१९७१-२०२०) /श्ोत: वरपद् पोटवाल (bipadportal.gov.np)/ (DesInventar/DRR portal)

सम्ातरत जोखखमको तरशे्षण

बाढी

नेपालको दशक्षणी समथर भू-भाग, शभत्री मधसेका नदी हकनारका स्ान तथा मध् पहाडी भू-भागमा बाढीको जोखिम छ।विर्ेि गरी तराई 
तथा शभत्री मधसे क्षते्र बाढीको दृवट्कोणले ज्ादटै संिेदनिील क्षते्र हुन।्यसको साथसाथटै काठमाण्डौ ंउपत्यका, पोिरा उपत्यका लगायत 
समथल पहाडी भू-भागमा पवन डुिानको उच्च जोखिम बढ्दटै गएको छ।मनसुन असधक सक्रीय भएपलछ असार, साउन, भदौमा बाढी 
आउने गछ्य।पहहरो र हहमनदीले बनाएका अस्ायी तालहरूको विष्ोटनले पवन अचानक बाढी (Flash Flood) को सम्ािना पवन 
हुनछ।यस्ो बाढीले अत्यासधक मात्रामा बोकेर ल्ाएको बालुिा तथा गेग्रान सथग्रेनाले भािर र तराईका िहरे र नदीनालाकको बहने माग्य 
उकाससहदनछ।   

मौसममा भएको पररित्यनले हहमनदीको शिर तीव्र रूपमा पग्ने र हहमतालहरू प्राकृवतक बाधँको वनयन्तणमा रहन नसकी चाडँो विस्ोट 
हुनुले पवन बाढीका घटना हुने गरेका छन।्नदीनालाको अवतक्रमण, ढल वनकासको उचचत प्रबन् नहुनु, जथाभाबी गररएका जग्ा प्लहटङ 
आहद कारणले बढीको जोखिम झनटै बढ्दो छ। प्राविसधक मापदण्डको पालना नगरी गाउँघरमा जथाभािी िवनएका सडकले पवन बाढी 
कारक हँुदटै गएको छ। 

तलको चचत्र ५ मा बारम्ार बाढीको चपेटामा पररेका जजल्ाहरू देिाइएको छ।यसले देिको दशक्षणी भागहरू बाढी बाट बारम्ार प्रभावित 
हुने गरेको प्रट् देिाउँछ।भारतले सीमा नजजकटै का नदीहरूमा वनमा्यण गरेको ब्ारेज र तटबन्हरूले पानीको प्राकृवतक बहाि अिरुद्ध गदा्य 
पवन तराईका कतीपय ठाउँ जलमग् हुने गरेको छ। पूिा्यधार वनमा्यण, वििेर् गरी सीमामा सडक तथा रेलमाग्य तथा नहर प्रणालीको वनमा्यणले 
पानीको प्राकृवतक बहाि छेकेर दशक्षणी भू-भागमा डुबान हुने गरेको पाइनछ।

० 

५० 
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चित्र ५:  ब्ढीब्ट  ब्रम््र (Frequently) प्रभ्वरत भईरहने जजल्् । 

तराई र शभत्री मधसेको जजल्ामा बाढीको असर बढी हुने देखिएको छ।बाढीसँगटै जोहडएर अरु विपद ्पवन आउँछन।्२०६८ देखि २०७७ सम्म भएका 
बाढीका घटनाको सारािं तल ताललका ४ मा प्रस्तु गररएको छ।

यो दि िर््यमा नेपालभर १,६०१ िटा बाढीका घटना देखिनछ।सो समयमा ७९४ जना मावनसको मृतु्य र ५१४ जना मावनस बेपत्ा भएका छन।् 

चचत्र ६ मा पलछल्ो एक दिकमा मनसुनी बाढीका कारण भएको मानिीय क्षवत जजल्ा अनुसार प्रस्तु गररएको छ।दि िर््यका तथ्ाङ्कलाई आधार 
मान्दा मनसुन िुरु भएको १०० हदनशभत्र आएका बाढीका कारण बर्दया, सुिषेत, दाङ, रौतहट, ससनु्ली, झापा र मोरङ जजल्ामा बढी मानिीय क्षवत 
भएको देखिनछ। 

ताललका ४: १० रष्वमा बाढीबाट क्तत

अरधि घटना घटना 
संख्ा

मतृ्यु रेपतिा घाइते प्रभातरत 
परररार

घर क्तत गोठ 
क्तत

पशु 
चौपाया 

क्तत

अनमुातनत क्तत

आभंशक पूण्व

२०६८-०१-०१ देखि 
२०७७-१२-३१ सम्म

बाढी १६०१ ७९४ ५१४ १७८ ६४८७४ ४१८७५ ११२४८ ३१९ ४१९ १६,६९१,९६८,८८८

 )
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चित्र ६: मनसुनी ब्ढीक् क्रण भएको म्नरीय क्षवत (२०६८ स्ल देखि २०७७ सम्म)

चित्र ७: २०६८ स्ल देखि २०७6 स्ल सम्म भएक् ब्ढीक् घटन्को वरररण 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ 

घटना संख्या  २५९ ४५ २६६ ६५ १५ २३० ३३८ ८२ २०४ 

मृत्यु संख्या  १२६ ९ १३१ १२९ ० १०१ १६६ १७ ७३ 

बेप�ा संख्या  ९३ ७ १३३ १३३ ३ ३६ ४२ ३ २७ 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

३५० 

४०० 

स
ंख्य

ा 

Chitra 6
चचत्र ७ मा विगत दि िर््यमा घटेका बाढीका घटना र त्यसले वनम्त्याएको मानिीय क्षवतको वििरण समेटीएको छ। यसअनुसार २०७४ सालमा 
अत्यसधक बाढीका घटना र मानिीय क्षवत भएको देखिनछ।
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त्यसटैगरी दि िर््यमा बाढीका कारण २०७१ सालमा सबटैभन्दा बढी घर  क्षवत भएको देखिनछ। चचत्र ८ मा २०६८ साल देखि २०७७ सालसम्म बाढीले 
भएको क्षवतको वििरण प्रस्तु गररएको छ।

मनसुनको सय हदन मध् ेपवन साउन महहनामा बाढीको जोखिम उच्च हुनछ पोहोरको मात्र तथ्ाकं हदेा्य पवन वििेर्तः असार र साउन महहनामा बाढीका 
घटना धरेटै भएको देखिनछ।

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ 

घर ��त पूणर्  ७२३ १३९ २६३ ८६२२ १४ ५८३ २६४ २२ ४५२ 

घर ��त आं�शक ४४८ ३०९ १०८ २४४४७ ४ १८० १३८८६ ५३८ १९०७ 

अनुमा�नत ��त   ५१२१०४५०० २१३७६००० २०३२७३०० १४९१७६१३९३ १६५८५००० ३०७११५०१ २६४१३५०० ३४५३०९०० १०६३४९५२४९ 

० 

२००००००००० 

४००००००००० 

६००००००००० 

८००००००००० 

१०००००००००० 

१२००००००००० 

१४००००००००० 

१६००००००००० 

० 

५००० 

१०००० 

१५००० 

२०००० 

२५००० 

३०००० 

अनु
मा
�न
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त 
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रु)
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�त
 स
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ा 

चित्र ८: (२०६८-२०७6 स्ल) सम्म ब्ढीक् क्रण भएको क्षवत 

चित्र ९: २०७७ स्लको ब्ढीक् घटन्को वरररण 

० 

५ 

१० 

१५ 

२० 

२५ 

३० 

३५ 

४० 

स
ंख्य

ा 

घटना संख्या  
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बाढीबाट ठूलो जन-धनको क्षवत हुनुमा ठूलो िर्ा्य, अपूरो र कमजोर व्यिस्ापन, नदीको बहाि क्षते्रमा हुने अवतक्रमण, अव्यिस्वत बस्ी विकास, 
भारतले सीमाितती क्षते्रमा बनाएको भौवतक संरचना तथा तटबन् नटै प्रमुि कारण हुन।्

सम्न्न्त सबटै पक्ष सजग भई उच्च प्राथगमकताका साथ मासथ उले्खित समस्ाको तत्ालीन, मध्कालीन र दीघ्यकालीन समाधानका लागग अविलम् 
कदम चालनुपछ्य।साथसाथटै आपत्ालीन जोखिम न्यूनीकरण गन्य र बाढी आउनु पूि्य सूचना प्रिाह गन्य सहकएमा  जनधनको क्षवत हुनबाट बच्न र बचाउन 
सहकनछ।

चचत्र १० मा बाढीबाट कम, मध्म र उच्च जोखिममा रहकेा जजल्ाहरु देिाईएको छ।यस अनुसार तराईका जजल्ापलछ काठमाडौ,ँ ससनु्पालचोक, 
बझाङ, बाजरुा, लम्जुङ कास्ी, बाग्ुंग, ससनु्ली, पाल्ा, तनहँु, कास्ी, आछाम, नुिाकोट, दटैलेि, इलाम, उदयपुर जजल्ामा पवन बाढीको असर 
उच्च देखिनछ।

भारी रषा्व 

ठूलो पानी परेपलछ घरगोठ िा अरु कुनटै भौवतक संरचनामा क्षवत पुग्े हुनछ।जगमा पानी पसेर, छानु चुहहएर िा अरु कु कारणले घरगोठ लड्ने 
हुनछ।यस्ो विपदल्ाई भारी िर्ा्य भनी अशभलेि राख्े गररएको छ।मनसुनमा हुने भारी िर्ा्यका कारण जनधनको क्षवत भोग्ु परररहेको छ।विगत १० 
िर््यको तथ्ाङ्क विश्ेर्ण गदा्य भारी िर्ा्यका १,२२४ िटा  यसले ९६ जनाको मृतु्य र २७० जना घाइते भएका छन।्विपद ्पोट्यलको गत िर््यको तथ्ाङ्क 
हेदा्य गण्डकी, लुन्म्नी, बागमती र सुदूरपजश्म प्रदेिमा गरी ७ िटा भारी िर्ा्यका घटना भएका सथए।

चित्र १०: ब्ढीको जोखिम नक्् /श्ोत: वरपद् पोटवाल 
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अरधि घटना घटना संख्ा मतृ्यु रेपतिा घाइते
घर क्तत पशु चौपाया 

क्तत अनमुातनत क्तत 
आभंशक पूण्व

२०६८-०१-०१ देिी 
२०७७-१२-३१ सम्म भ्री रर्वा  १२४२ ९६ १ २७० ५५१ १०९० २९६ ३९४,७४२,३६०

चित्र ११:  मनसुनी भ्री रर्वाक्क्रण भएक् म्नरीय क्षवत 

ताललका ५: भारी रषा्व  जोखखम–तरगत १० रष्वको तथ्ाङ्क

चचत्र ११ मा विगत दि िर््य घटेका भारी िर्ा्यका कारण भएको मानिीय क्षवत उले्ि छ। नुिाकोट, काठमाडौ,ं डोटी, सल्ान, रोल्ा जजल्ाहरुमा 
भारी िर्ा्यले मानिीय क्षवत बढी हुने गरेको तथ् देखिनछ।       

चचत्र १२ ले दि िर््यमा भारी िर्ा्यको घटना र त्यसले वनम्त्याएको मानिीय क्षवतलाइ बझुाउँछ।यसअनुसार २०७७ सालमा भारी िर्ा्यको घटना र 
मानिीय क्षवत असधक भएको सथयो।
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० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

३०० 

३५० 

४०० 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 

घटना संख्या  मृत्यु संख्या  बेप�ा संख्या  

चित्र १२: २०६८ स्ल देखि २०७७ स्ल सम्म भएक् भ्री रर्वाक् घटन् र म्नरीय क्षवतको वरररण )

 चचत्र १३ ले  दि िर््यको  भारी िर्ा्यका घटना र त्यसले वनम्त्याएको अनुमावनत क्षवत देिाउँछ।यस अनुसार २०७७ सालमा सबटैभन्दा बढी घर पूण्य रुपमा
क्षवत भएको देखिनछ भने २०७१ सालमा आर्थक क्षवत बढी भएको देखिनछ।२०७७ सालको आर्थक क्षवतको आकलन भने हुन नडैं बाहँक छ।

० 

२००००००० 

४००००००० 

६००००००० 

८००००००० 

१०००००००० 

१२००००००० 

१४००००००० 

१६००००००० 

० 

१०० 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

६०० 

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 
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घर ��त पूणर्  घर ��त आं�शक अनुमा�नत ��त   

चित्र १३:  २०६८ स्ल देखि २०७७ स्ल सम्म भ्री रर्वाक् क्रण भएको क्षवत र नोक््नको वरररण 
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मनसुनको सय हदन मध् ेपवन साउनमा भारी िर्ा्यको जोखिम उच्च रहकेो देखिनछ। 

चित्र १४: २०७७ स्लम् भएक् घटन्को वरररण )

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

१४० 

१६० 

१८० 

स
ंख्य

ा 

घटना संख्या  

पक्हरो

पहहरो बिा्ययाममा हुने प्रमुि विपद ्हो।नेपालको पि्यतीय भूसतह ज्ादटै कमजोर छ।तीव्र िन विनाि, अत्यन्तटै शभरालो पहाड/पि्यत, िोररया फडानी, 
अिटैज्ावनक िेती प्रणाली, मनसुनको समयमा हुने िर्ा्य र त्यसपलछको बढ्दो तापक्रमका कारण पहाड र चुरे क्षते्रमा बारम्ार पहहरो जाने गरेको छ।यस 
अवतररक्त सडक, ठूला भिन, ससचँाई  कुलो लगायत पूिा्यधार विकास गदा्य सुरक्षा मापदण्डलाई बिेास्ा गनषे पररपाटीले पवन पहहरोको कहर बढ्दटै 
गइरहकेो छ। 

ढंुगा, गगट्ी, बालुिा िानी सञ्चालन गदा्य िातारिरणीय प्रभाि मूल्ाकंन कडाईका साथ लागू हुन नसकु्, जग्ा प्लहटङ गदा्य डोजरको प्रयोग गरी भ-ू
बनोटलाई िलल पुया्यउनु, ग्रगमण सडक बनाउँदा डोजरको मनपरी प्रयोग पवन पहहरोको संख्ा र आयतन बढाइरहेको छ। 

पहहरोका कारण जनधनको ठूलो क्षवत हुने गरेको छ, भइरहकेो छ ।पहहरोले विशभन्न सडक र लोकमाग्यहरु अिरुद्ध गछ्य।पहहरोले आर्थक, सामाजजक 
जीिनका अरु विशभन्न आयामहरूलाई पवन असर गछ्य।पहहरोले यातायात सेिा अिरुद्ध गना्यसाथ प्रवतकाय्य गन्य सरकारको स्ामीत्वमा देिभर रहकेा 
डोजर लगायत हभेी इवविपमेन्टको तथ्ाङ्क संकलन गन्य जरुरी छ।पहहरो वनयन्तणका लागग गुरुयोजनाको अभाि छ। 

ससगमत सूचना स्ोत र साधनमा भर गरेर भए पवन मध् पहाड र केही हहमाली समेत २२ जजल्ालाई पहहरोको अत्यासधक जोखिमपूण्य भनी पहहचान 
गररएको छ।यसपाली पवन वििेर् गरी पहाडी जजल्ा र केही हदसम्म चुरे क्षते्रमा पहहरोको जोखिम हुने आकँलन गररएको छ। विगत १० िर््यको 
तथ्ाङ्क विशे्र्ण गदा्य पहहरोले िर््यमा सयजना भन्दा बढीको मृतु्य भइरहकेो छ तर अहहलेसम्म पहहरो रोकथाम तथा व्यिस्ापनका लागग रणनीवतक 
रूपमा काय्यक्रम बनेको छटैन।२०६८ देखि २०७७ सम्मको तथ्ाङ्क विशे्र्ण गदा्य यस अिसधमा नेपालभर २,१२१ पहहरो घटना घटेको देखिनछ।त्य-
सले १२०५ जनाको मृतु्य र २९७ जना बपेत्ा भएका छन।् 

गत मनसुन अिसधमा बाढीको कारणले आएको पहहरो र गेग्रान िाहािका कारणले २,८२१ िटा घर पूण्य क्षवत र ३,८४४ घर आशिकं क्षवत भएको 
प्रारस्म्क तथ्ाङ्क छ।   
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अरधि घटना घटना 
संख्ा

मतृ्यु रेपतिा घाइते प्रभातरत 
परररार

घर क्तत गोठ क्तत पशु चौपाया 
क्तत 

अनमुातनत क्तत 

आभंशक पूण्व

२०६८-०१-०१ देिी 
२०७७-१२-३१ सम्म

पहहरो २१२१ १२०५ २९७ ९९६ ७५६५ २५२० २७६८ ४०२ ७५९ १,७१८,०१५,२३७

श्ोत: वरपद् पोटवाल (bipadportal.gov.np)

ताललका ६: पक्हरो जोखखम–तरगत १० रष्वको तथ्ाङ्क        

चचत्र १५ मा २०६८ साल देखि २०७७ सालसम्म जजल्ा अनुसार पहहरोले भएको मानिीय क्षवत प्रस्तु गररएको छ।विगत १० िर््यको मनसुन अिसधमा 
ससनु्पालचोक र कास्ीमा सिा्यसधक मानिीय क्षवत भएको देखिनछ।

चित्र १५: पहहरोले भएको म्नरीय क्षवत 



17

िटैज्ावनक विशे्र्णका आधारमा काठमाडौ ंजजल्ा पहहरोको अत्यासधक जोखिमपूण्य भवन पहहचान गररएको छ।

चचत्र १७ मा विगत दि िर््यमा घटेका पहहरोका घटना र त्यसले वनम्त्याएको मानिीय क्षवतको वििरण एकीकृत गररएको छ।यस अिसधमा पोहोर 
अथा्यत ्२०७७ सालमा अहहलेसम्मकटै  सबटैभन्दा बढी पहहरोका घटना र मानिीय क्षवत भएको सथयो।तथ्ाकं अनुसार २०७५ साल देखि पहहरोका घटना 
र मानिीय क्षवत बढदटै गएको देखिनछ।

चित्र १६:  रड् स्रीय जोखिम नक्् 
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त्यसटैगरी विगत दि िर््यमा पहहरोका कारण २०७७ सालमा सबटैभन्दा धरेटै घर पूण्य रुपमा क्षवत भएको देखिनछ। चित्र १८ मा दि िर््यमा पहहरोको क्षवतको 
वििरण प्रस्तु गररएको छ।

२०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ 

घर ��त पूणर्  १०० ६६ १३४ १४३ १२१ ३५९ १३९ १८८ ११३२ २८२१ 

घर ��त आं�शक ६ ७४ ६० ३७ ९६ ४४० ४० ११४ १५८५ ३८४४ 

अनुमा�नत ��त   ४५७२६८०० २०५९७५०० १६९१२७४५८ २३६६५९७९ ६४२४०० ८१०६४२२०० ६१३४३००० १३३८१९००० ४०१४८६००० ५०९६४९०० 
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३०००००००० 

४०००००००० 

५०००००००० 

६०००००००० 

७०००००००० 

८०००००००० 

९०००००००० 
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५०० 

१००० 

१५०० 

२००० 
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चित्र १७: २०६८ देखि २०७७ स्ल सम्म भएक् पहहरोक् घटन् र म्नरीय क्षवतको वरररण

चित्र १८: २०६८ देखि २०७७ स्ल सम्म पहहरोक् क्रण भएको क्षवत
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घटना संख्या  १२७ १०४ ९५ ७७ ६२ २३६ १६३ ३३४ ४३४ ४८९ 

मृत्यु संख्या  ११३ ६८ ७९ ११६ १३५ १४७ ७५ ८८ ८३ ३०१ 
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मनसुनको सय हदन मध् ेपवन साउन महहनामा पहहरोको जोखिम उच्च हुनछ।पोहोरको पहहरोको घटनाको मात्र हेदा्य असार र साउन महहनामा नटै पहहरोको 
अत्यसधक घटना भएको देखिनछ।

चचत्र २०  मा पलछल्ो २० िर््यको घटनाका आधारमा नेपालका कम, मध्म र उच्च जोखिममा रहकेा जजल्ाहरु देिाइएको छ। 

० 

५० 

१०० 

१५० 

२०० 

२५० 

स
ंख्य

ा 

घटना संख्या  

चित्र १९: २०७७ स्लम् भएक् पहहरोक् घटन्को वरररण 
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पानीजन् अन् जोखखम

मनसुनका बलेा पानी र जीिाणबुाट संक्रमण हुने रोगका कारण िर्षेवन धरेटैको ज्ान जाने गरेको छ।झाडापिाला, हटैजा, कमलवपत्, श्वासप्रश्वास सम्न्ी 
रोगबाट बसषेनी हजारौ मावनस र वििेर् गरी बालबाललकाको मृतु्य हुने गरेको देखिनछ।विगतमा झाडापिाला, कालाज्वर, हटैजा, प्लगे, डेंगु, इनु्लुएञ्ा, 
फ्,ु लगायत प्रमुि महामारीका रुपमा रहकेा सथए।मनसुनको समयमा डेङु्ग, कालाज्वर, झाडापिाला जस्ा पानीबाट हुने रोगहरु तथा सप्यदंिका कारण 
बर्षेनी कररब ५ सय जनाको ज्ान जानेगरेको छ।दवुर्त पानीको प्रयोग, जीिाणहुरुको संक्रमण,  िाद् असुरक्षा, सचेतनाको कमी,  लगायतका कारण 
महामारीका घटना दोहोररएका छन।्पया्यप्त जनचेतनाको कमीका कारण र िानेपानीका स्ोतमा बाढी पसेर पानी प्रदवुर्त भई यस्ा घटना हुने गरेका छन।्

तथ्ाङ्क हेदा्य अरु प्रकोप भन्दा महामारीले धरेटै जनाको ज्ान गएको देखिनछ।उदाहरणको लागग २०६५ साल चटैतदेखि भदौसम्ममा नेपालको मध् तथा 
सदरुपजश्मी क्षते्र झाडापिालाको महामारीबाट प्रभावित भयो, २८२ जनाले ज्ान गुमाए।जाजरकोट जजल्ामा मात्र कररब १२,५०० व्यक्क्त प्रभावित 
भए भने १२८ जनाले ज्ान गुमाए। रुकुममा मात्र ४६ जनाले ज्ान गुमाए।साउन, भदौमा सप्य दंिको घटना पवन बढ्छ । गत िर््य सप्यले टोकेर ३३ 
जनाको ज्ान गएको प्रारस्म्क तथ्ाङ्क छ। यसपाली पवन विशभन्न पानीजन्य रोग र विपदक्ा घटना हुने अनुमान गररएको छ।

k|zf;lgs ;Ldf
cGt/f{li6«o ;Ldf /]vf
k|b]z ;Ldf /]vf
lhNnf ;Ldf /]vf

8]+u" b/

)=!!@–)=#@)

)=#$#–)=^@@

)=&!!–!=@$*

!=&*@–*=%$

k|zf;lgs ;Ldf

cGt/f{li6«o ;Ldf /]vf
k|b]z ;Ldf /]vf
lhNnf ;Ldf /]vf

ulDe/ tLj| Zj;g ;+qmd0f b/

)=#&@–$=((

%=#(^–!$=*#*

!%=@&#–##=!&&

#%=#*&–!@^=(@#

चित्र २१: रोग भ्ग दर- डेगु (भेक्टर ब्ट सनने रोग) 

चित्र २२: रोग भ्ग दरःगस्भिर तीब्र श््सन संक्रमण (भेक्टर ब्ट सनने रोग)
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चित्र २३: रोग भ्ग दरः क्ल्ज्र (भेक्टर ब्ट सनने रोग) 

चित्र २४: रोग भ्ग दर- मलेररय् (भेक्टर ब्ट सनने रोग)

चित्र २५: रोग भ्ग दर-स्क्रब ट्इफस (भेक्टर ब्ट सनने रोग)
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 कोभभड-१९

कोशभड-१९ को संक्रमण समुदायमा फटै ललरहकेो छ।िर्ा्ययामभर यो क्रम कायमटै रहने देखिएको छ।यसकारण बाढी, पहहरो, डुबान लगायतको पूि्यतयारी 
र प्रवतकाय्य कोशभड-१९ को दोस्ो लहरले प्रभावित हुने वनजश्त छ।उद्दार, पुनस्ा्यपना र प्रवतकाय्यका अरु हक्रयाकलाप कोशभड-१९ को सम्ावित 
संक्रमणबाट जोगगएर गनु्यपनषे चुनौती छ। 

बाढी, पक्हरो र कोभभडको अन्तरसम्बन्ध

डुबान र बाढीको अत्यासधक जोखिम रहकेो तराईका जजल्ा नटै कोशभड-१९को पवन धरेटै जोखिममा छन।्यसरी िवटिने सबटै विपदह्रुसँग तयारीका साथ 
सामना गनषे गरी यो काय्य योजना तयार गररएको छ।चचत्र २६ र २७  मा बाढी र कोशभडको जोखिम र पहहरो र कोशभडको जोखिम अनुसार नेपालका 
कम, मध्म र उच्च जोखिममा रहकेा जजल्ाहरू पहहचान गररएको छ।

चित्र २६: ब्ढी र कोभभडको जोखिम नक््
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चित्र २७: पहहरो र कोभभडको जोखिम नक्् )
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चित्र २८:  प्रभ्रम् आध्ररत पूरवासूिन् प्रण्ली ल्गू भएक् पछलकहरु 

पूर्वतयारी र प्रततकाय्व सम्बन्धी मखु् क्रियाकलाप

पक्हरोको पूर्वसूचना प्रणाली (Impact Based Forecasting for Landslides) उादउासद

यसटै िर््यको मनसुनदेखि पहहरो जन्य विपद ्जोखिम न्यनूीकरणका लागग रावट्रिय विपद ्जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन प्रासधकरणले जल तथा 
मौसम विज्ान विभागसँगको सहकाय्यमा प्रभािमा आधाररत पूि्यसूचना प्रणालीको थालनी गरेको छ। ससनु्पालचोक, गोरिा, रसुिा, जाजरकोट, 
दटैलेि, काललकोट, स्ाङ्जा, म्ाग्ी, बाग्ङु गरी ९ जजल्ाका आवत जोखिमयकु्त ३६ िटा पललकाहरुमा यस प्रकारको प्रणालीको विकास गन्य 
सुरुिात भएको छ। यस नमूना काय्यक्रमले पहहरोको पूिा्यनुमान गरी त्यसबाट प्रभावित हुनसके् सि्यसाधरलाई पूि्य जानकारी हदई सुरशक्षत बनाउने 
प्रयास गनषेछ। अगग्रम सूचना हदनु र विपदप्ूि्य तयारी अिस्ामा रहन सहयोग पुया्यउनु नटै यस प्रभािमा आधाररत पूि्यसूचना प्रणालीको मुख् उदेश्य 
रहकेो छ।
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चित्र २९: िुल् थि्नको नक््म् जन्क्री/)

खलुा स्ानको पक्हचान, तरकास र उपयोग 

चित्र ३०: िुल् थि्नको वरस्तृ वरररण
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 विपद ्विस्ावपतले आश्यस्लको रुपमा उपयोग गनषे तथा मानिीय सहायता सञ्चालन गन्य िुला स्ानको पूि्य पहहचान गररनुपछ्य। िासगरी घनािस्ी
 भएका िहरी क्षते्रमा यस्ो स्ानले आपत्ालीन प्रवतकाय्यमा सहज हुनछ। िहरी क्षते्रमा उपलधवध िुला स्ान पहहचान गरी संरक्षण तथा सेिा सुविधा
 विकास गरी पहँुच योग्य बनाएर सबटैलाई जानकारी गराउनु पनषे हुनछ। सरकारी स्रबाट पहहचान भएका विपदक्ा समयमा प्रयोग गन्य सहकने िुला
 स्ानलाई एकीकृत विपद ् सूचना प्रणाली https://bipadportal.gov.np/risk-info/#/capacity-and-resources मा रािेर सबटैको
 जानकारीमा ल्ाउने प्रयास गररएको छ। हालसम्म बागमती, गण्डकी र लुन्म्नी प्रदेिका केही िहरी क्षते्रका १५५ िटा स्ीकृत िुला क्षते्रहरु
 (Humanitarian Open Spaces: ८३,०८,६७३ िग्य गम. कुल क्षते्रफल र ४८,८१,३१८ िग्य गम. कुल प्रयोग  गन्य योग्य क्षते्र) र समुदायले प्रयोग
 गरररहकेा अन्य सामान्य १९१ िुला स्ानहरुको अशभलेिलाई प्रणालीमा ल्ाइसहकएको छ। मानिीय सहायतामा प्रयोग गररने देिभररका िुला क्षते्रहरु
पहहचान र उचचत व्यिस्ापन गरी विपद ्पूि्यतयारी सुदृढ गराउनुपनषे चुनौवत हाम्ो सामु छ।

 आरास पुनर्नमा्वण तथा पुनःस्ापना अभभयान

 दि िर््यको तथ्ाङ्क केलाउने हो भने नेपालमा मनसुनजन्य विपदक्ा कारण िर्षेवन झण्डडैं छ हजार घरबास क्षवत हुने गरेको छ। यीमध् ेझण्डटै १४ सय घर
  पूण्यरुपले क्षवत हुने गरेको देखिनछ। अन्य िर््यको तुलनामा पोहोरको बाढी र पहहरोले बढी क्षवत पुया्ययो।

 यो पृष्ठभूगममा सरकारले बाढी पहहरोबाट घरिासविहीन पररिारहरुलाई वनजी आिास बनाउन अनुदान हदन थालेको छ। यसका लागग रावट्रिय विपद्
 जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन काय्यकारी सगमवतले गमवत २०७७।०९।२६ गतकेो बटैठकबाट "मनसुनजन्य विपद ्प्रभावित वनजी आिास पुनर्नमा्यण
तथा पुनःस्ापना अनुदान काय्यविसध, २०७७" जारी गरेको छ।

० 

१०० 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

६०० 

७०० 

८०० 

९०० 

१००० 

घर पूणर् ��त  पुनस्थार्�पत प�रवार संख्या  

चित्र ३१: प्नीजन्य वरपदब्ट २०२० स्ल प्रभ्वरत घरसंख्् र पुनःथि्पन् भएक् पररर्र संख््
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 २०७७ सालको मनसुनको अिसध (जठे ३० देखि असोज ३०) मा बाढी तथा पहहरोका कारण क्षवतग्रस् घर पुनर्नमा्यण  गन्य  अनुदान वितरण सुरु
 गररएको छ। हहमाल, पहाड र तराईका जजल्ामा प्रवत घरपररिार क्रमिः रु. ५ लाि, रु. ४ लाि र रु. ३ लािका दरले अनुदान रकम हदने काम जारी
 छ। तीन िटटै तहका सरकारहरूको लागत सहभागगताका आधारमा जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवत माफ्य त लाभ ग्राहीको बडैंक िातामा उपलब्ध
 गराउनन थाललएको छ।त्यसटैगरी जग्ा तथा घडेरीविहीनहरूलाई रु. ३ लाि सम्म घडेरी अनुदान समेत उपलब्ध गराइनछ।

 स्ानीय विपद ्व्यिस्ापन सगमवतले लाभग्राहीको पहहचान गनषे तथा िडा अध्क्षले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी अगुिाई गनु्यपनषे यस काय्यक्रमबाट
 कररब ६ हजार पररिार लाभान्न्वत हुने अनुमान छ।यसका लागग म्ाग्ी, धनकुटा, भोजपुर, स्ाङ्जा, बाजरुा, पि्यत, मोरङ्, बाग्ङु, रुकुम पजश्म,
 दाचु्यला जजल्ामा संघीय सरकारका तफ्य बाट पहहलो हकस्ा  वनकासा  गइ भइसकेको छ।अन्य जजल्ामा मागका आधारमा क्रमिः वनकासा हुनेछ।

 आपत्ालीन सामग्ीहरुको तनकायगत के्त्रहरुमा उपलब्ध श्ोत सािनहरुको आकँलन

 आपत्ालीन उद्धार र राहतका लागग आिश्यक सामग्रीको उचचत प्रिन् र सोको भण्डारण जरुरी हुनछ। यस िर््यका लागग विशभन्न वनकायमा मौज्ात
 रहकेा आपत्ालीन उद्धार, राहत सामग्रीको लगत तल चचत्रमा देख् सहकनछ।सुरक्षा वनकायबाट विपद ्घटनामा पररचालन हुने दक्ष जनिक्क्तको
 वििरण, आपत्ालीन उद्धार र राहतका लागग आिश्यक सामग्री तथा सप्यदंि उपचार केन्दको वििरण अनुसूची िण्डमा संलग् छ।

५९९९७९ 

५०८५५६ 

१५८५८९ 

१९१६७ 
१०५६३ १७ 

स्वास्थ्य  

आश्रयस्थल  

खानेपानी , सरसफाई  तथा 
स्वास्थ्य पूवार्धार  

�श�ा  

संर�ण 

बन्दोबस्ती 

चित्र ३२: वरभभन्न वररयगत क्षते्रम् मौजत रहके् आपत्क्लीन उद््र र र्हत स्म्ग्ी
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पूर्वतयारी र प्रततकाय्व सम्बन्धी मखु् भजमे्रारी

तरषयगत मन्तालयहरुका पूर्वतयारी र प्रततकाय्व सम्बन्धी मखु् भजमे्रारी

गृह मन्तालय 
पूर्वतयारी र प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु
·	 जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवतहरुलाई DPRP अध्ािसधक गन्य वनदषेशित गनषे।
·	 जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा आिश्यक रकम वनकासा गनषे।
·	 विपद ्प्रवतकाय्य तथा राहतका सामग्रीको मौजदात अध्ािसधक गनषे ।
·	 विपद ्प्रवतकाय्य तथा राहतका सामग्रीहरुलाइ्य संभावित आिश्यकताका स्ान (Strategic Location) नजजकटै  पूि्य भण्डारण गनषे व्यिस्ा 

गमलाउने ।
·	 मानिीय सहायता स्ल, प्रदेि गोदामघर तथा अन्य वनकायहरुसँग रहकेा प्रवतकाय्य तथा राहतका संचचत सामग्रीको आिश्यकताका आधारमा 

पररचालन गनषे/गराउने।
·	 बन्दोिस्ी (Logistics Cluster) विर्यगत क्षते्रको नेततृ्व गददै सहयोगी संस्ाहरु समेतको सहयोगमा Cluster कृयािील गरी आपत्ा-

लीन सामग्रीको ढुिानी सुचारु राख्े ।
·	 आपत्ालीन सामग्रीको िरीद तथा व्यिस्ापनमा जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवतहरुसँग समन्वय र सहकाय्य गनषे। 
·	 विपद ्प्रभावितको िोजी, उद्धार तथा आिश्यक और्धी उपचारको वनिुल्क व्यिस्ा गनषे।

द्रट्व्यः गृह मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड-२ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

गृह मन्तालय, रावट्रिय विपद जोखिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्ापन प्रासधकरण 

पूि्यतयारीका मुख् हक्रयाकलापहरु
·	 रावट्रिय आपत्ाललन काय्य सञ्चालन केन्द (National Emergency Operation Centre- NEOC)  लाई २४ सटै घण्ा सञ्चालनमा 

राख्े।प्रदेि आपत्ाललन काय्य सञ्चालन केन्द (Provincial Emergency Operations Centre), जजल्ा आपत्ाललन काय्य सञ्चालन 
केन्द (District Emergency Operations Centre) र स्ानीय आपत्ाललन काय्यसञ्चालन केन्द  (Local Emergency 
Operations Centre) हरुलाई पूि्यतयारीको अिस्ामा राख्े।

·	 आिश्यकानुसार अन्तररावट्रिय र रावट्रिय आपतकालीन कोर्हरु पररचालन गन्य समन्वय गनषे ।
·	 िाह् सहयोगका क्षते्र र सामग्रीहरुको सूची तयारी गनषे ।

·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	 समयमानटै Cluster Activation गनषे ।
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·	 जल तथा मौसम विज्ान विभाग, िानी तथा भूगभ्य विभाग र ससचँाई विभागसँग सहकाय्य गरी पहहरो, बाढी र डुबानको पूि्य सूचना प्रणालीलाई 
थप चुस् र व्यिहाररक बनाउने।   

·	 बाढी र डुबान पूि्यतयारीका लागग जजल्ा प्रिासन काया्यलयमा आिश्यक बजटे वनकासा गनषे।  
·	 सबटै जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवतमा कृवतम अभ्ास गनषे, गन्य लागाउने।
·	 स्ानीय तहका प्रते्यक िडाहरुमा विपद ्प्रवतकाय्यका न्यूनतम सामग्रीको आिश्यक सेट तयार गरी उपलब्धताको सुवनजश्ता गनषे। त्यसका लागग 

जजल्ा प्रिासन काया्यलयले स्ावनयतहसँग सहकाय्य गरी प्रते्यक िडालाई न्यूनतम रु २५००० बराबरको सामाग्री उपलब्ध  गराउने, नपुग 
रकम जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्बाट व्यहोनषे व्यिस्ा गमलाउने ।

·	 स्ानीय तहका प्रते्यक िडाहरुमा विपद ्प्रवतकाय्यका न्यूनतम सामग्रीको आिश्यक सेट तयार गरी उपलब्धताको सुवनजश्ता गनषे। 
·	 आकस्मिक भूस्खलन क्षते्र, पहहरो प्रभावित क्षते्र, गलछछी क्षते्रहरूको जोखिम न्यूकरण सम्न्ी वनमा्यण काय्य, प्रवतकाय्यका लागग चाहहने उद्धार 

सामग्रीको व्यिस्ा तथा समन्वय गनषे, गन्य लागाउने तथा कटान प्रभावित तराइका जजल्ामा आश्य स्ल वनमा्यण गनषे, गन्य लागाउने। 
·	 पहहरो जोखिम क्षते्रबाट प्रभािमा आधाररत (Impact Based Flood Forecasting) को सुरुिात गनषे।
·	 गृह मन्तालयसँग समन्वय गरी बाढी र डुबानको क्षवतको लेिाजोिा गन्य डरिोनको प्रयोगमा सहजजकरण गनषे।  
·	 सूचना संकलन विषलेिण र प्रिाहलाइ्य व्यिस्स्त िनाउने।
·	 िुला स्ान हलेीप्ाड सप्यदंि उपचार केन्द जस्ा वििरणहरु अध्ािसधक गनषे।
·	 सिटैिाले विपदबाट जोगगन जोगाउन के गनषे भन्न ेबारे संचार सामग्री वनमा्यण तथा प्रचार गनषे।
·	 मनसुनको समयमा हप्तामा एक पटक Media Brief काय्यक्रम गनषे र काया्यलयमा Media स्ापना गरी वनयगमत सूचना प्रिाह गनषे।
·	 रावट्रिय पररर्द र काय्यकारी सगमवतको िटैठकका वनदषेिनहरु काया्यन्वयन गनषे गराउने।

प्रवतकाय्यका हक्रयाकलापहरु
·	 िोज, उद्धार तथा राहत काय्यमा समन्वय र सहजजकरण गनषे। 
·	 राहतका काय्यमा एकद्ार नीवत अिलम्न गन्य सहयोग गनषे।
·	 बाढी तथा पहहरो बाट क्षवत भएका वनजी आिासको पुनर्नमाण र पुनस्ा्यपनालाइ्य वनरन्तरता हदने। 
·	 मनसुनबाट प्रभावित समुदायमा पुनला्यभका काय्यक्रमहरू ल्ाउने।

प्रदेि  आपतकालीन काय्यसंचालन केन्द (Provincial Emergency Operation Centers)   
·	 प्रवतकाय्यको लागग चाहहने सामाग्री साथटै राहत सामग्रीहरूको पूि्य प्रबन् गनषे ।  
·	 प्रवतकाय्य र राहत सामग्री उचचत भण्डारणको अनुगमन गनषे र जजल्ा एिम ्स्ानीय स्र सम्म भण्डारणको व्यिस्ा गमलाउने।  
·	 प्रवतकाय्य र राहत सामग्री भण्डारणको लागग संचाललत गोदामघरहरुबाट जजल्ा तथा स्ानीय तहलाइ्य सामग्री उपलब्ध गराउने।
·	 केन्द संग समन्वय गनषे।

जजल्ा प्रिासन काया्यलयहरू   
·	 विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना तयार गनषे। 
·	 कम्ीमा ५० जना उद्धारकमती पररचालन गन्य आिश्यक पनषे िोज तथा उद्धार सामग्री तयारी अिस्ामा राख्े।  
·	 आपतकालीन आश्यस्ल िाद्ान्न पोर्ण लटैहङ्गक संिेदनिीलता जस्ा विर्यहरु ClusterActivation  समेत गरी पूि्यतयारी गनषे। 
·	 आिश्यकता अनुसार पया्यप्त मात्रामा गटैर िाद् सामग्रीको सेट तयार गरी मौज्ात राखे्।  
·	 राहत मापदण्डले तोकेको न्यूनतम रकम जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रकमको प्रबन् गनषे।  
·	 सबटै विर्यगत क्षते्रका नेततृ्व र सह नेतृत्व (Cluster Lead & Co-Lead) लाई तयारी अिस्ामा रहन लगाउने।  
·	 तरुुन्त SAR Activity गनषे र एक हदन शभत्रटै राहत उपलब्ध गराउने।
·	 विपद ्पश्ात हुने अभाि कालािजारी तथा अपरासधक गवतविसध वनयन्तणमा राख्े।
·	 कोशभड प्रभावित क्षते्रबाट उद्धार पलछ फकषे का ब्क्क्तलाइ्य दि हदन Isolation मा राख्े व्यिस्ा गमलाउने।
·	 तथ्ाङ्क संकलन तथा यकीन गनषे काय्यमा ध्ान हदने र िुद्धता ल्ाउने।
·	 जजल्ा आपतकालीन काय्यसंचालन केन्दहरुमा जनिक्क्त र स्ोतसाधन सहहत चौवबसटै घण्ा संचालनमा ल्ाउने।
·	 चीनसँग सीमा जोहडएका र संयकु्त जलाधार क्षते्र भएका जजल्ाहरुले मासथबाट ताल विष्ोटन, नहद थवुनने जस्ा समस्ाहरुको जोखिम 

न्यूनीकरण गन्य समन्वय गनषे।
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प्रवतकाय्यका हक्रयाकलापहरु
·	 िोज, उद्धार तथा राहत काय्यमा समन्वय र सहजजकरण गनषे। 
·	 राहतका काय्यमा एकद्ार नीवत अिलम्न गन्य सहयोग गनषे।
·	 बाढी तथा पहहरो बाट क्षवत भएका वनजी आिासको पुनर्नमाण र पुनस्ा्यपनालाइ्य वनरन्तरता हदने। 
·	 मनसुनबाट प्रभावित समुदायमा पुनला्यभका काय्यक्रमहरू ल्ाउने।

प्रदेि  आपतकालीन काय्यसंचालन केन्द (Provincial Emergency Operation Centers)   
·	 प्रवतकाय्यको लागग चाहहने सामाग्री साथटै राहत सामग्रीहरूको पूि्य प्रबन् गनषे ।  
·	 प्रवतकाय्य र राहत सामग्री उचचत भण्डारणको अनुगमन गनषे र जजल्ा एिम ्स्ानीय स्र सम्म भण्डारणको व्यिस्ा गमलाउने।  
·	 प्रवतकाय्य र राहत सामग्री भण्डारणको लागग संचाललत गोदामघरहरुबाट जजल्ा तथा स्ानीय तहलाइ्य सामग्री उपलब्ध गराउने।
·	 केन्द संग समन्वय गनषे।

जजल्ा प्रिासन काया्यलयहरू   
·	 विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना तयार गनषे। 
·	 कम्ीमा ५० जना उद्धारकमती पररचालन गन्य आिश्यक पनषे िोज तथा उद्धार सामग्री तयारी अिस्ामा राख्े।  
·	 आपतकालीन आश्यस्ल िाद्ान्न पोर्ण लटैहङ्गक संिेदनिीलता जस्ा विर्यहरु ClusterActivation  समेत गरी पूि्यतयारी गनषे। 
·	 आिश्यकता अनुसार पया्यप्त मात्रामा गटैर िाद् सामग्रीको सेट तयार गरी मौज्ात राखे्।  
·	 राहत मापदण्डले तोकेको न्यूनतम रकम जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रकमको प्रबन् गनषे।  
·	 सबटै विर्यगत क्षते्रका नेततृ्व र सह नेतृत्व (Cluster Lead & Co-Lead) लाई तयारी अिस्ामा रहन लगाउने।  
·	 तरुुन्त SAR Activity गनषे र एक हदन शभत्रटै राहत उपलब्ध गराउने।
·	 विपद ्पश्ात हुने अभाि कालािजारी तथा अपरासधक गवतविसध वनयन्तणमा राख्े।
·	 कोशभड प्रभावित क्षते्रबाट उद्धार पलछ फकषे का ब्क्क्तलाइ्य दि हदन Isolation मा राख्े व्यिस्ा गमलाउने।
·	 तथ्ाङ्क संकलन तथा यकीन गनषे काय्यमा ध्ान हदने र िुद्धता ल्ाउने।
·	 जजल्ा आपतकालीन काय्यसंचालन केन्दहरुमा जनिक्क्त र स्ोतसाधन सहहत चौवबसटै घण्ा संचालनमा ल्ाउने।
·	 चीनसँग सीमा जोहडएका र संयकु्त जलाधार क्षते्र भएका जजल्ाहरुले मासथबाट ताल विष्ोटन, नहद थवुनने जस्ा समस्ाहरुको जोखिम न्यूनी-

करण गन्य समन्वय गनषे।

दशक्षण सीमाितती जजल्ा प्रिासन काया्यलयहरू   
·	 नेपालको दशक्षणी सीमाितती क्षते्रमा विशभन्न संरचना वनमा्यणको कारणले मनसुनको पानीको बहाि वनकास अिरुद्ध भएको स्ान पहहचान गनषे।  
·	 भारतीय समकक्षी संस्ाको समन्वयमा वनकास िोलने, अिरोधहरू हटाउने। 
·	 ठूलो बाढी आएमा सु्इस (Sluicegate) एिम ्व्यारेजका गेट िुला राख्े काम प्रभािकारी रुपमा काया्यन्वयन गनषे।
·	 थप समस्ा समाधानका उपायहरुका बारेमा मासथल्ो वनकायमा समन्वय गनषे।
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शहरी तरकास मन्तालय, (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र-आपत्ालीन आश्य स्ल र भशतरर समन्वय तथा व्यरस्ापन

सहयोगी नक्काय: IFRC/UN HABITAT र IOM

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु

• विपद ्जोखिमयकु्त िस्ीको पहहचान गरी अशभलेि तयार गनषे र जानकारी गराउने ।
• जोखिमयकु्त िस्ी स्ानान्तरणमा सुरशक्षत क्षते्र यहकन गनषे र एकीकृत िस्ी वनमा्यण विकास गनषे।
• आिश्यकता अनुसार Shelter Kits को व्यिस्ापनमा सहकाय्य गनषे।
• आिश्यकता र उपलब्ध श्ोत तथा क्षमताको पहहचान तथा अन्तरहरु पहहचान गनषे।
• लाभान्न्वतप्रवत जिाफदेहीता तथा वनगरानी संयन्तको स्ापना गन्य सहयोग गनषे ।

प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु

• प्रभावित क्षते्रहरु तथा कोशभड प्रवतकाय्यका लागी स्ावपत विारेन्न्टनहरुमा आिासको लागग गटैर िाद् राहत (NFRI) वितरण गनषे।
• NRA ले विगतमा तयार गरेका सयिटा Emergency Shelter लाई उपयोगमा ल्ाउने।
• संक्रमणकालीन तथा दीघ्यकालीन आिास समाधानका लागी आिश्यक पहल गनषे।
• िुल्ा क्षते्रको रुपमा घोवर्त िा पहहचान गररएको स्ानहरुका अध्ािसधक राख्े र राख् लागउने।  
• विशभन्न जजल्ा तथा स्ानीय तहमा बनाइएका सामुदाययक भिन िा आश्यस्लको (अस्ायी बासस्ानहरू) मापन गरी अध्ािसधक वििरण 

उपलब्ध गराउने।  
• विशभन्न बाढी प्रभावित क्षते्रहरुमा लेिाजोिा सञ्चालन गरररहकेा विशभन्न पक्षहरुबाट शिविर िा आश्यस्लहरुको स्स्वतको बारेमा सुचना संङ्कलन 

गनषे।  
• आश्यस्ल िा शिविरमा रहकेा प्रभावित ब्क्क्तहरुको संरक्षण, िानेपानी, सरसफाई तथा स्च्छता (WASH), िाद्न्न, पोर्ण, आश्यस्ल/

गटैरिाद् सामाग्री सम्न्ी सूचना व्यिस्ापनको वनम्म् विस्ापन टरियाहकङ्ग म्ाहटरिक् (DTM)  कोशभड-१९ माहामाररसँग सान्दर्भक हुने गरी 
अद्ािसधक गराउने।

• िुल्ा क्षते्रको रुपमा घोवर्त िा पहहचान गररएको स्ान  तथा आश्यस्लमा शिविरको सञ्चालन गनषेका वनम्म् साईट प्लानहरु उपलब्ध गराउने िा 
स्तःसु्त्य साईटहरुको द्तु गवतमा स्रोन्नती तथा पररमाज्यन गन्यका लागग साईट प्लानहरु उपलब्ध गराउने।

• शिविर िा आश्यस्लमा रहकेा प्रभावित जनसंख्ालाई जीिन रक्षाथ्य सेिाहरु समयमा नटै सुवनजश्त गनषे। प्रदान गररएको सेिा सम्न्ी सुचना 
व्यिस्ापन गनषे।    

• विस्ापन टरियाहकङ्ग म्ाहटरिक्को (DTM)  काया्यन्वन गरी  आिश्यकता िा सेिा पहहचानका लागग सुचना संङ्कलन गनषे, प्रभावित क्षते्रहरुमा रहकेा 
प्रािधान र अन्तरहरु ( Provision and Gaps) सम्न्ी जानकारी संकलन गन्य  वनयगमत रुपमा Remote Assessment/Field Visit 
विसध माफ्य त ्सूचना, नक्ा र तथ्ाकंको अद्ािसधक गरी विशभन्न क्लस्टरहरू िा वनकायहरुलाई सूचना  प्रदान गनषे।  

• िानेपानी, सरसफाई तथा स्च्छता (WASH) क्लस्टर, स्ास्थ्य (Health) क्लस्टर, िेल्टर (Shelter) क्लस्टर र अन्य क्लस्टरहरू सँगको 
समन्वयमा शिविर िा आश्यस्लमा हडकनजसेन (Decongestion) गराउने र सामाजजक दूरी कायम राख् प्लानहरु उपलब्ध गराउने।

• शिविरस्ल र आश्यस्लहरुमा गुनासो संयन्तहरूको स्ापना सुवनजश्त गनषे।
• अरु क्लस्टरहरूको समन्वयमा शिविर तथा आश्यस्लहरुमा वनरन्तर स्ास्थ्य सेिाहरु, मनोिटैज्ावनक/मानससक परामि्य, ससफाररसको प्रभािकारी 

काय्यपद्धवत  (Referral Mechanism)  स्ापना गराउने।
• िेल्टर (Shelter) तथा अन्य क्लस्टरहरूसँगको समन्वयमा हफता्य सहयोगको (यातायात, संकललत हफता्य प्ाकेज माफ्य  नगद र सामानको सुविधा) 

बन्दोबस् गनषे।
• प्राथगमकता शिविर र आश्यस्ल जहा ँअझटै हफता्य सम्ि छटैन, त्यसता साइटहरुको पूिा्यधार सुधार गनषे िा टरिाहनजट केन्दहरू (Transit Centers) 

र शिविरहरूको स्रोनन्ती गनषे।
• शिविरहरु िा आश्यस्लहरु बन्द गनषे (Decommission), वनसंक्रमण (Disinfection) गनषे र शिविरहरु बन्द गदा्य यथासक्ो साइटहरूलाई 

आफनो मौललक प्रयोगमा हफता्य लग्े।
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िहरी विकास तथा भिन वनमा्यण विभाग
पूि्यतयारीका मुख् हक्रयाकलापहरु
• विपद ्लगत्टै प्रारस्म्क द्तु सिषेक्षणका लागग तयारी अिस्ामा रहने। 
• सेल्टर सम्न्ी अशभमुखिकरण तथा ताललम गनषे/गराउने । 
• मनसुन पुनला्यभ काय्यक्रम गनषे।

सहयोगी वनकाय: IOM 
लशक्षत िग्य:  विस्ावपत सीमान्तकृत, सामाजजक एिं आर्थक रुपले वपछहडएका, विपन्न, जोखिममा परेका, संकटासन्न घरपररिार
अनुमावनत जनसंख्ाः 
बाढी: कुल लक्ष्य: ३४०,०००

प्राथगमकता: ६८, ०००
पहहरो: कुल लक्ष्य: ५८,५००

प्राथगमकता: ११,७००
लशक्षत क्षते्र:  सातटै िटा प्रदेिका पहहरो, बाढी अन्य मनसुनजन्य जोखिमबाट प्रभावित जजल्ा
अनुमावनत लागत: अमेररहक डलर २,५००,०००

द्रट्व्यः गृह मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना अनसूुची खण्डमा संलग्न ि ।

सहयोगी तनकाय: WHO र UNICEF

स्ास्थ्य सम्बन्धी पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	  HEOC र PHEOC लाइ्य हक्रयािीलय गराइ्य समन्वयात्मक रुपमा काय्य गनषे गराउने।
·	 Hospital Emergency Plan Update गनषे गराउने।  
·	 स्ास्थ्य संिद्द वनकायको बटैठक बसी पानीजन्य प्रकोप नू्यनीकरणको रणनीवत तयार गनषे।  
·	 बाढी पहहरोबाट प्रभावित, पानीजन्य रोगका विरामी एिम ्कोशभड-१९का संक्रगमत पहहचान गनषे। 
·	 अस्पतालहरुमा कोशभड िाहेक अन्य विपद ्प्रभावितलाइ्य सम्ोधन गनषे संयन्त सुदृढ िनाउने ।
·	 और्धी तथा और्धीजन्य सामग्री समयमटै िररद गरी मौज्ात राखे्।  
·	 एम्लेुन्सको लागत तयार गनषे।  
·	 सम्ावित रोग हुने स्ान र व्यक्क्तको वनगरानी गनषे।  
·	 मनसुन एिम ्कोशभड-१९को सन्दभ्यलाई मध्नजर रािी अत्यािश्यकीय अिस्ा बाहके स्ास्थ्यकमतीले विदा िस्न नपाउने वनदषेिन जारी गनषे।
·	  First Responders लाई कोशभड-१९ भ्क्क्नको व्यिस्ा गमलाउने।
·	 उद्धारक र राहतकता्य जनिक्क्त र उद्धार गररएका व्यक्क्तहरुलाइ्य कोशभड परीक्षण गरी उपयकु्त व्यिस्ा गनषे।

स्ास्थ्य तथा जनसंख्ा मन्तालय, (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: स्ास्थ्य र पोषण
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पोर्ण सम्न्ी पूि्यतयारीका मुख् हक्रयाकलापहरु  
• पोर्ण क्लट्रको बटैठक आयोजना गरी बाढी, पहहरो एिम ्पानीजन्य विपदहरुको जोखिम योजना तयार गनषे। 
• बाढी र पहहरोको जोखिमबाट वििेर्गरी बालबाललका, गभ्यिती तथा स्नपान गराउने महहलाहरुलाई बाढीको जोखिमबाट बचाउन तथा कु-

पोर्णको रोकथाम तथा उपचारको लागग आबश्यक पोर्ण सामाग्रीहरुको प्रयाप्त मौज्ात राख्े। जस्टै: कडा शिघ्र कुपोर्ण को उपचारको 
लागग उपचारात्मक िाना - Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) F100, F75 and rehydration solution 
(ReSoMal), कुपोर्णको रोकथामको लागग पररपुरक िाना (Supplementary Foods (WSB+),MNP, Vitamin A, 
Deworming and IFA Tablets. 

• संघ तथा प्रदेि तहका पोर्ण कलस्टरका संस्ा तथा व्यक्क्तहरुको क्षमता िगृद्ध गनषे।  
• गुनासो सुनुिाईको संयन्त वनमा्यण गनषे। 
• विशभन्न क्लाट्रहरुसंग समन्वय गरी काय्य गनषे जस्टै: िाध् संरक्षण, स्ास्थ्य, संरक्षण, िानेपानी तथा सरसफाई। 

स्ास्थ्य सम्न्ी प्रवतकाय्यका मुख् हक्रयाकलापहरु 
• जनचेतना जागृत गनषे।
• रेहडयो, हटभी माफ्य त सने्दिमुलक सूचना प्रिाह गनषे ।  
• केन्ददेखि स्ानीय तहसम्मका सबटै स्ास्थ्य संस्ाबाट सुरशक्षत तिरले WHO को मापदण्ड अनुसरण गरी कोशभड-१९ का विरामीलाई 

आईसोलेिनमा रािी उपचार गनषे ।  
• बाढी, पहहरो, डुिान पानीजन्य रोग एिम ्कोशभड-१९को जोखिमयकु्त ठाउँमा और्धी पुया्यई उपचार गनषे।  
• विपदग्रस् स्ानमा लछटो छररतो पठाउन व्यिस्ा गमलाउने ।  
• सम्ावित स्ानमा स्ास्थ्यकमतीको पररचालन एिम ्और्धीको पया्यप्त व्यिस्ा।
• जोखिमयकु्त स्ानमा स्ास्थ्यकमतीको अभाि हुन नहदने । 

पोर्ण सम्न्ी प्रवतकाय्यका मुख् हक्रयाकलापहरु 
• संघ तथा प्रदेि तहका पोर्ण कलस्टरका संस्ा तथा व्यक्क्तहरुको क्षमता िगृद्ध गनषे।  
• गुनासो सुनुिाईको संयन्त वनमा्यण गनषे। 
• विशभन्न क्लाट्रहरुसंग समन्वय गरी काय्य गनषे जस्टै: िाध् संरक्षण, स्ास्थ्य, संरक्षण, िानेपानी तथा सरसफाई।
• िर्ा्यको बलेा तथा कोशभड-१९ महामारीसँग जुझ्न साबनु पानीको प्रयोग गरी सहह तरीकाले हात धनुे व्यिस्ा गमलाउने। 
• जनचेतनामूलक समाग्रीको प्रचार प्रसार बढाउने। 
• ७ओटटै प्रदेिका पोर्ण क्लस्टरहरुलाई स्ावनय तह, स्ावनय स्ास्थ्य संस्ाहरु तथा महहला स्ास्थ्य स्यं सेिकहरुलाई सरललकृत तररकाले 

६-५९ महहनासम्मका बालबाललका हरुको पोर्णको लेिाजोिागरर कडा तथा मध्म शिघ्र कुपोर्णको उपचारको लागग बहहरङ्ग पोर्ण सेिा 
ललन स्ास्थ्य संस्ामा पठाउने िा पोर्ण पुनस्ा्यपना गृहमा भना्य गरर उपचार गनषे (लक्ष: कढा शिघ्र कुपोर्ण: ५००० जना, मध्म कुपोर्ण: 
१५,००० जना)।  

• बाढी प्रशभता क्षते्रका ६-२३ महहनाका १००,००० जना बालबाललकाहरु र ८५,००० जना गभ्यिती तथा स्नपान गराउने महहलाहरुलाई थप 
पोवर्लो िानेकुराको वितरण गनषे।  

• पोर्ण सम्न्न् अिरुद्ध संरचनाहरुलाई अद्ािसधक राख् आिश्यक सामाग्रीहरुको सुवनजश्तता गनषे।
• बाढी प्रभावित क्षते्रका ६-५९ महहनाका ११५,००० जना बालबाललकाहरुलाई शभटागमन ए िुिाउने। सोहह क्षते्रका १२-५९ महहना सम्मका 

बालबाललकाहरुलाई जकुाको और्सध िुिाउने।
• बाढी प्रभावित क्षते्रका गभ्यिती (Antenatal) तथा उत्र प्रिुती (Postnatal) महहलाहरुलाई स्ास्थ्य पररक्षण, पोर्ण परामि्य गददै नीवत 

अनुसार आईरन तथा फोललक एससड वितरण गनषे।  
• समुदाय सुचना प्रणालललाई ब्बस्स्त गददै प्रभावबत क्षते्रका समुदायका मावनसहरुलाई प्रवतकाय्यका हक्रयाकलापहरुमा सहभागगताको 

सुवनह्चतता गनषे।
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द्रट्व्यः स्ास्थ्य तथा जनसंख्ा मन्तालयबाट  प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुा खण्डमा संलग्न गररएको ि।

संघीय माममला तथा सामान् प्रशासन मन्तालय, (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: शीघ्र पुनला्वभ सनजाल
सहयोगी तनकाय: UNDP

स्ास्थ्य सम्बन्धी पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 मनसुनजन्य विपदक्ो जोखिममा भएका स्ानीय तहहरुलाई मनसुन अगािटै यस सम्न्ी पूि्यतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रवतकाय्यको 
सम्न्मा स्ानीय सरकारको मनसुन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना तयार गन्य लगाइ्य अध्ािसधक गनषे गराउने।

·	 मनसुनजन्य जोखिमका सम्न्मा स्ानीय समुदायमा जनचेतना अशभिगृद्ध काय्यक्रम संचाल गनषे। 
·	 स्ानीय तहमा भएका बाढी, डुबान र पहहरो सम्न्ी पूि्यसूचना प्रणाली चुस् रुपमा संचालन गन्य स्ानीय तहहरुलाई वनदषेिन गनषे। 
·	 विपद ्जोखिम न्यनूीकरण, पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यको सन्दभ्यमा स्ानीय समुदायमा हक्रयाशिल विकास साझदेार संघ-संस्ा, गटैर-सरकारी 

संघ-संस्ाहरुलाई तयारी अिस्ामा रहन तथा सम्न्न्त स्ानीय तहहरुसँग समन्वय र सहकाय्यमा आिश्यक हक्रयाकलाप अगाहड बढाउने। 
·	 स्ानीय तह भएका सबटै विारेण्ाईन स्ल, िुला क्षते्र, सम्न्न्त आश्यस्ल सम्न्न् सूचना, लागत एकीकृत गनषे र सो क्षते्र व्यिस्स्त गरी 

तयारी हालतमा राख्े। 
·	 स्ानीय समुदायमा मानविय सहायताको क्षते्रमा कृयाशिल संघ-संस्ालाई तयारी अिस्ामा CBDRM Platform माफ्य त अनुरोध गनषे। 
·	 विस्ापीतका लागग ७ हदन सम्म िाद्ान्न, सरसफाई र अस्ायी आिास तथा और्धोपचार गमलाउने। 
·	 स्ानीय रोजगार/स्रोजगार र कामका लागग नगद िाद्ान्न काय्यक्रम संचालन गनषे (जजविकोपाज्यन र आयआज्यनका अिसर सृजना गनषे)। 
·	 स्ानीय तहमा िोला, नाला, ढल विकास आहदको सरसफाई मम्यत सम्ार काय्य गनषे। 
·	 कोशभड-१९ को प्रभाि रहुनजलेसम्म अिलम्न गनु्यपनषे सबटै व्यक्क्तगत, सामुदाययक, स्ास्थ्य सुरक्षा प्रबन्को व्यिस्ा गन्य मनसुन पूि्यतयारी, 

प्रवतकाय्य र पुनला्यभका हक्रयाकलाप संचालन गनषे।सामुदाययक, आर्थक, सामाजजक पूिा्यधारहरुको पुनस्ा्यपना गनषे। 
·	 स्ानीय समुदायलाई विपद ्प्रवत जागरुक बनाउन, विपदसँ्ग सम्न्न्त योजना तथा काय्यक्रम तजु्यमा गन्य तथा विपदक्ो घटना हुनासाथ 

प्रवतकाय्यका लागग पररचाललत हुन िडा िा समुदाय स्रमा विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य सगमवत गठन गनषे र सगमवतको हक्रयाशिलताका लागग 
जजम्मिेारी बाडँफाडँ र वनयगमत बटैठक बस्न ेव्यिस्ा गनषे। 

·	 विपद ्प्रवतकाय्यका लागग आपत्ालीन नमुना अभ्ास गनषे/गराउने। 
·	 विपद ्प्रभावित क्षते्रमा उद्धार तथा राहतको लागग स्ानीय विपद ्कोर् स्ापना र कोर्को अशभिगृद्ध गनषे। 
·	 विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य सम्न्मा सामाजजक संस्ा तथा व्यिसाययक प्रवतष्ठानले तोके बमोजजमको काय्य गनषे गरेको, नगरेको अनुगमन 

गनषे। 
·	 स्ानीय स्रमा आपत्ालीन काय्यसंचालन केन्दको स्ापना भएमा काय्यसंचालन गनषे र वनयगमत रुपमा Reporting एिं Recording गनषे 

व्यिस्ा गमलाउने। 
·	 विपदक्ो समयमा प्रयोग गनु्यपनषे सर-सामानहरु जस्टैः लाईफ भेट्, डुङ्गा, Emergency Health Kit; िारुणयन्त लगायतका अन्य 

उपकरणहरु तयारी हालतमा राख्े। 
·	 मनसुन प्रणाली वनसृ्य भएपलछ यस िर््यका विपद ्पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यसँग सम्न्न्त भए गरेका काय्यहरुको सगमक्षा, अनुकरणीय काय्य 

मुल्ाङ्कन (Best practice) र आिश्यक पृष्ठपोर्ण (Feedback) सहहतको प्रवतिेदन तयार गरी स्ानीय विपद ्व्यिस्ापन सगमवतमा 
पेि गरी अशभलेि राख्े। 

·	 विपद परी हराएका, विग्रेका िा नष्ठ भएका कागजातहरुको यकीन तथ्ाङ्क अद्ािसधक गरी राख् लगाउने। 

द्रट्व्यः संघीय माममला तथा सामान् प्रशासन मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

स्ास्थ्य क्लट्र:  

लशक्षत केस लोड: १००५००० जनसंख्ा

सहयोगी वनकाय: UNICEF

लशक्षत िग्य: बाढीबाट प्रभावित ५ बर््य मुवनका बालबाललकाहरु गभ्यिती तथा स्नपान गराउने महहलाहरु 

लशक्षत क्षते्र:  मनसुनजन्य विपद बाट प्रभावित तराईका २३ जजल्ाहरु 

अनुमावनत जनसंख्ाः ४,००,०००  

अनुमावनत लागत: अमेररहक डलर ३५,००,०००
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उजा्व, जलस्ोत तथा धसंचाई मन्तालय 
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु   

·	 तटबन्, लगायतका प्रभािकारी उपाय अपनाई बाढी र डुबानको जोखिम न्यूनीकरण गनषे।  
·	 सीमाितती क्षते्रमा बनेका तटबन् र अरु संरचनाले मुख् गरी तराई मधसेमा डुबानको समस्ा आउन नहदन आिश्यक समन्वय गरर पूि्य 

तयारी गनषे। 
·	 जल तथा मौसम विज्ान विभाग सँगको समन्वयमा NDRRMA सँगको सहकाय्यमा बाढी जन्य प्रकोपको असरमा आधारीत पूिा्यनुमान 

गनषे। 

जल तथा मौसम तरज्ान तरभाग    

·	 तीन हदन अगािटै मौसमको पूिा्यनुमान वबहान र बलुेका ६ बज ेबलेुहटन दटैवनक रुपमा अपडेट गनषे।
·	 बाढीको पूिा्यनुमान तथा पूि्यसूचना बलेुहटन दटैवनक रुपमा वबहान ७ बज ेअपडेट गनषे।विर्म अिस्ामा जनुकुनटै बलेा बलेुहटन जारी गनषे। 
·	 बाढी तथा मौसम बलेुहटन जारी गररसके पश्ात पहहलो जानकारी गृह मन्तालय (रावट्रिय आपत ्कालीन काय्यसञ्चालन केन्दलाई गराउने। 
·	 जारी भएको बलेुहटन तत्ालटै यस विभागको आसधकाररक िेभसाइट: www.hydrology.gov.np र www.mfd.gov.np मा 

राख्े। 
·	 तत्ालटै सिटै मन्तालय  तथाविभाग साथटै रेडक्रस लगायत अन्य विपदक्ो क्षते्रमा काय्य गनषे संघ संस्ाहरुका विपद ्सम्क्य  व्यक्क्तहरुलाई 

इमेल माफ्य त बलेुहटन पठाउने।  
·	 जारी भएको बाढी बलेुहटन यस विभागको आसधकाररक Twitter Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) र Face-

book Page: Nepal Flood Alert (नेपाल बाढी सूचना) मा राखिनेछ  तथा मौसम बलेुहटन Twitter Page: Nepal 
Weather Forecast र Facebook page: Meteorological Forecasting Division मा राख्े। 

·	 बाढी सतक्य ता तह नजजक पुग् लागेमा, सतक्य ता तह पार गरेमा, ितरा तह पार गरेमा िा अन्य विर्म अिस्ामा देिका मुख् नदी 
जलाधारहरुमा नेपाल टेललकम र एनसेल माफ्य त बाढीबाट प्रभावित हुने मुख् नदी जलाधारका सि्यसाधारणहरुलाई मोिाइलमा एस एम 
एस पठाउने। 

·	 देिटैभरका सि्यसाधारणको लागग ११५५ नंिरको टोल हरि सेिा बाढी पूि्यसूचना प्रदान गनषे उदे्दश्यले मनसुन भर सञ्चालन गनषे। 
·	 मौसम पूिा्यनुमानको हकमा सि्यसाधारण लगायतका लागग सम्क्य  टेललफोन ०१-४११३१९१ र ०१-४४८६८६९ २४ सटै घण्ा िुल्ा 

राखिनेछ।

द्रट्व्यः उद्ोग, राभणज्य तथा आपुर्त मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

द्रट्व्यः उजा्व, जलस्ोत तथा धसंचाई मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २  अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

उद्ोग, राभणज्य तथा आपूर्त मन्तालय

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु   

·	 बाढी, डुिान, पहहरो तथा अन्य पानी जन्य विपदक्ा साथटै कोशभड-१९ सँग जधु्न अत्यािश्यक िस्हुरूको सूची तयार गरी अवतररक्त 
मौज्ात व्यिस्ापन गनषे तथा अक्क्जन उत्पादन गनषे उद्ोगको क्षमता विस्ारमा सहयोग गनषे।

·	 पेटरिोललयम पदाथ्यहरू, एल.पी. ग्यासँ, नुन तथा िाद् पदाथ्यको अवतररक्त मौज्ात व्यबस्ापन गनषे।
·	 दटैवनक उपभोग्य िस् ुतथा सेिाको उचचत मूल्मा आपूर्त व्यिस्ा गमलाउने।
·	 और्सधजन्य सामग्री तथा िाद् िस्कुो वनयगमत आपूर्तको व्यबस्ा गमलाउने।
·	 कालाबजारी हुन नहदन वनयगमत अनुगमन गनषे।
·	 प्रासधकरण र िानी तथा भूगभ्य विभागसँगको सहकाय्यमा पहहरोको पूि्य सूचना प्रणालीको सम्ाव्यताको िोजी गनषे। 

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु   

·	 विपदक्ो अिस्ामा उपभोग्य िस् ुतथा सेिाको सहज आपूर्त हुने गरी आम उपभोक्ताले उचचत मूल्मा गुणस्रीय िस् ुतथा सेिाको 
उपभोग गन्य पाउने व्यिस्ा गमलाउने तथा अक्क्जन उद्ोगको क्षमता विस्ारमा आिश्यक समन्वय र सहयोग गनषे।
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कृतष तथा पशुपंक्ी तरकास मन्तालय, (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: खाद् सुरक्ा
सहयोगी तनकाय: FAO and WFP

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 प्रवतकाय्य काया्यन्वयन गनषे साझदेार सँस्ाहरुहरु, िाद् आपूर्तकता्यहरु र कृवर् बीउविजन र पिु आहारा आपूर्तकता्य सँग सम्झौता, समझदारी, 
िाता्यलाप र िररद सम्वन्न् पूि्यतयारीका काय्यहरु गनषे

·	 बजार हक्रयाशिलता, बजार मूल्, स्ानीय बजारमा िाद्ान्नको उपलब्धता र आपूर्त श्िंृला सम्न्ी विशभन्न अध्यन, सिषेक्षण गरर सूचना 
तथा जानकारी अद्ािसधक गनषे।

·	 िाद् सुरक्षा क्लट्रमा संलग् विकास साझदेार संघ-संस्ासंगको बटैठक बाट काय्ययोजना स्ीकृत र पूि्य तयारीका बटैठक गनषे।
·	 घटना घहट हालेमा पहहलो १५ हदनको लागग िाद् सहायता तयारी अिस्ामा राख्े।
·	 Rapid Emergency Food Security and Vulnerability Assessment, Initial Rapid Assessment काय्यविधी 

तयार र अध्ािसधक गनषे।

प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 पहहलो चरण: पहहलो महहना, यहद बाढीको तत्ाल पलछ बजारहरु हक्रयाशिल÷सञ्चालनमा रहेको भए १ महहनाको लागी लशक्षत जनसंख्ाको 
लागी वनित्य बहुउदे्दशिय नगद सहायता र यहद बजारहरु हक्रयाशिल/सञ्चालनमा नरहकेो भएमा िुरुिाती १० हदनको लागग िाद्ान्न सहायता 
र २० हदनको लागग नगद सहायता (बहुउदे्दशिय नगदको रुपमा सामाजजक सहायता वितरण)।

·	 दोस्ो चरण: एक महहना पलछ – िाद् सुरक्षा, जीविकापाज्यन र कृवर् पुनः प्राप्प्तका लागग कामका लागग नगद  गवतविसधहरु, बालीको मौसम 
अनुसार बाली बीउ वितरण (धान, तरकारी, मकटै , आहद) र िाद्ान्न र बालीको सुरशक्षत भण्डारणमा सहयोग र पिु तथा माछा स्ास्थ्य उपचार 
र मृत पिुपनछछीको व्यिस्ापन। 

सहयोगी वनकाय: FAO/WFP
लशक्षत िग्य: विस्ावपत सीमान्तकृत, सामाजजक एिं आर्थक रुपले वपछहडएका, विपन्न, जोखिममा परेका, संकटासन्न घरपररिार
अनुमावनत जनसंख्ाः ५,७०, ००० 
घर पररिार: १,१,०००    
अनुमावनत लागत: अमेररहक डलर १,८३,००,०००
बजटेः कृवर् तथा पिुपनछछी विकास मन्तालयको आगामी आ.ि. २०७८/७९ को िजटेमा आकम्मिक विपदक्ा कारण क्षवत पुगेका कृर्कहरुलाई राहतका 
लागग रु. ५ करोड र बाली तथा पिुपनछछी बीमाको वप्रगमयममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ३५ करोड रुपटैया विवनयोजन भएको छ।  

द्रट्व्यः कृतष तथा पशुपंक्ी तरकास मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।
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खानेपानी मन्तालय (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र-खानेपानी, सरसफाई तथा स्ास्थ्य प्रबद्वन 
सहयोगी तनकाय: UNICEF

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 िानेपानी तथा सर-सफाईको क्लट्रको बटैठक आयोजना गरी बाढी, पहहरो एिम ्पानीजन्य विपदहरुको जोखिमको नक्ाङ्कन गनषे। 
·	 सरसफाई र िुद्ध पानीको जनचेतना अशभिगृद्ध गनषे। 
·	 बाढी र पहहरोको जोखिमबाट Land Fill Site सुरशक्षत गन्य आिश्यक तयारी गनषे।
·	 बाढी र पहहरोको जोखिमबाट क्षवतग्रस् हुने सम्ािनालाई मध्नजर गरी बटैकल्ल्क Land Fill Site पहहचान गनषे।
·	 िानेपानीका लागग अवत आिश्यक पाईप लगायतका हफहटङ सामाग्रीको पया्यप्त मौज्ात राख्े। 
·	 महहनािारी स्ास्थ्यसँग सम्न्न्त आिश्यक हकटको प्रिन् गनषे। 
·	 गुनासो सुनुिाईको संयन्त वनमा्यण गनषे। 
·	 स्ास्थ्य तथा जनसंख्ा मन्तालयसँग समन्वय गरी सम्द्ध के्षत्रमा समन्वय गरी काय्य गनषे।

प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 िर्ा्यको बलेा तथा कोशभड-१९ महामारीसँग जुझ्न साबनु पानीको प्रयोग गरी सहह तरीकाले हात धनुे व्यिस्ा गमलाउने।
·	 जनचेतनामूलक समाग्रीको प्रचार प्रसार बढाउने। 
·	 बाढी, डुबान र पहहरो जोखिम बस्ीहरुमा चुनहरु छक्य ने र Disinfect गनषे। 
·	 Evacuation Shelter हरुमा Wash िानेपानी, चपती र हातधनुे व्यिस्ा गनषे। 
·	 िानेपानी तथा सर-सफाई व्यिस्ापनलाई चुस् राख् आिश्यक मम्यत सम्ार गनषे। 
·	 बाढी र पहहरो प्रभावित क्षते्रमा पानी िुगद्धकरण गन्यको लागग क्लोररनको वितरण गनषे।
·	 डुबानको बलेा पानीलाई कसरी वपउन योग्य बनाउने भन्न ेसीप विकासमा जोड हदने। 
·	 िानेपानी तथा सरसफाईका अिरुद्ध संरचनाहरुलाई अद्ािसधक राख् आिश्यक सामाग्रीहरुको सुवनजश्तता गनषे। 
·	 महहनािारीमा प्रयोग हुने स्ास्थ्यसँग सम्न्न्त हकटहरुलाई सुवनजश्तता गनषे।

सहयोगी वनकाय: UNICEF
लशक्षत िग्य:  
विस्ावपत सीमान्तकृत, सामाजजक एिं आर्थक रुपले वपछहडएका , विपन्न, जोखिममा परेका, संकटासन्न घरपररिार
अनुमावनत जनसंख्ाः 
३५००० िानेपानी, सरसफाइ तथा स्ास्थ्य  प्रिध्यनका लागग 
६५०००० स्च्छता प्रिध्यनका लागग 
अनुमावनत लागत: अमेररहक डलर  ५,८०,०००
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परराट्रि मन्तालय
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 विपदक्ो समयसमा आिश्यक भएमा गमत्रराट्रिहरूको सहयोग जुटाउने।
·	 विपद ्जोखिम न्यनूीकरणका लागग अन्तरदेिीय समन्वय गनषे  ।
·	 राहत एिं उद्दार सामाग्री ल्ाउने िायसेुिालाई उडान अितरण अनुमवत, भन्सारमा सहजीकरण र उद्धारकता्यलाई परराट्रि मन्तालयले तत्ाल 

भीसा प्रदान गनषे।
·	 गमत्रराट्रि िा नेपालस्स्त विदेिी वनयोगबाट प्राप्त राहत सामाग्रीमा महसूल छूटको लागग भंसार विभागलाई ससफाररस गनषे।
·	 विदेिमा संकललत राहत समाग्री र रकम नेपाल ल्ाउन सहजजकरण गनषे।
·	 विपद्ा परेका विदेिी नागररकको अिस्ा, घाइत ेिा मृतु्यको जानकारी सम्न्न्त मुलुकलाई हदने।
·	 तराइ्यका क्षते्रमा भारतीय िाधँले हुने डुिानको समस्ा समाधानमा कुटनीवतक पहल गनषे ।

भशक्ा, तरज्ान तथा प्रतरधि मन्तालय (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: भशक्ा
सहयोगी तनकाय: Save the Children/ UNICEF

जम्ा केश लोड: २२००००

लक्क्त केश लोड: १०००००

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 Emergency Safe Shelters तथा कोशभड-१९ को लागग विारेण्ाईन प्रयोग गनषे प्रयोजनको लागग ७७ िटटै जजल्ाहरुमा भएका 
विद्ालयको नक्ाङ्कन (Geo-Referenced Mapping) NDRRMA लाई उपलब्ध गराउने।

·	 कोशभड-१९ ले विद्ालय बन्द भए पवन विद्ालय व्यिस्ापन सगमवत, अशभभािक, शिक्षक, विद्ाथतीको सहभागगतामा विपदक्ा सम्ावित 
जोखिम र सोको पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य योजना बनाउन लगाउने ।

·	 संघ, प्रदेि, जजल्ा र स्ानीय स्रका शिक्षा समुह (Education Cluster) का सदस्हरुसँग प्रभािकारी समन्वय, जजम्मिेारी वनधा्यरण र 
बाडँफाडँ गनषे। 

द्रट्व्यः भशक्ा, तरज्ान तथा प्रतरधि मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

भौततक पूरा्विार तथा यातायात मन्तालय
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 िर्ा्ययाममा देिभरका कवतपय सडक बाढी, पहहरोले भत्त्नछ िा पुररनछ, यस्ो अिस्ामा जवतसक्ो चाडँो अिरोध पनछाएर सडक सचारु 
गराउने काय्यलाई सडक विभागले मुख् प्राथगमकतामा राख्े। 

·	 डोजर लगायत हशेभ इवविपमेन्टको वििरण तयारी अिस्ामा Strategic Location मा राख्े ।
·	 आपूर्तका मुख् बाटाहरु र रणनीवतक माग्यहरुमा िेलीयव्रज लगायतका सामाग्री सहहत तटैनाथी गनषे र तरुुन्त संचालनमा ल्ाउने व्यिस्ा 

गमलाउने ।
·	 सडकहरु चालु रह ेनरहेको सम्न्मा वििरण अध्ािसधक गरी सूचना प्रिाहको ब्िस्ा गमलाउने ।
·	 सडक विभाग माफ्य त ८७ िटा रणनीवतक स्ानमा तथा ११८ िटा काया्यलयमा अत्यािश्यक मेससन सामग्री तथा जनिक्क्त Stand By 

राखिएको ।
·	 सडक अिरुद्ध भएको ३० गमनेट शभत्र िुलाउन िुरु गनषे गरर तयारी भएको ।
·	 िेललयव्रजहरु पवन आिश्यकताअनुसार प्रयोग हुने ।
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मक्हला, बालबाललका तथा जे्यष्ठ नागररक मन्तालय (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: संरक्ण 
सहयोगी तनकाय: Save the Children/UNICEF 

जम्ा केश लोड: ४६४१००

लक्क्त केश लोड: २३२०५०

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	  विपदक्ो समयमावििेर् आिश्यकता रहने बालबाललका, महहला (सुते्री, गभ्यिती) तथा हकिोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरु तथा ज्ेष्ठ नागररकको 
आिश्यकता पुरा गन्यका लागग आिश्यक  सामग्री भण्डारण।

·	 संरक्षण सम्न्न् सेिा प्रदायकहरु तथा समुदाय स्रका प्रवतकाय्यमा संलग् व्यक्क्तहरुको क्षमता अशभियृघि गनषे।

·	 संरक्षण विर्यगत क्षते्रको Contingency Plan पुनरािलोकन तथा पररमाज्यन तथा सबटै प्रदेि तहमा संरक्षण विर्यगत क्षते्र काय्यसमूहको बटैठकहरु 
वनयगमत गनषे। 

·	 संरक्षण अनुगमन विसध तथा औजारहरुको व्यापक प्रि्यदन तथा वनरन्तरता हदने।

·	 गटैर सरकारी संस्ालाइ्य विपद ्मुखि काय्यक्रममा सहजजकरण गन्य वनदषेिन गनषे।

मनसुनको कारण जोखखममा पनने बालबाललकाको संरक्णको पूर्वतयारी काय्वः

• सचेतना अशभयानः मनसुन बाट हुने धनजनको क्षवत र त्यसबाट पनषे बालबाललकामासथको  नकारात्मक प्रभाि न्यूनीकरण तथा रोकथामका 
लागग रावट्रिय बाल असधकार पररर्दले् पूि्यतयारी तथा मनसुनपश्ात हुनसके् जोखिम र त्यसबाटबालबाललको संरक्षणका लागग आिश्यक 
सूचना तथा प्रचारप्रसार सामग्री वनमा्यण गरी विशभन्न सञ्चार माध्म तथा सामाजजक सञ्ालहरुबाट सचेतना अशभबगृद्ध काय्य सञ्चालन गनषे। 

• मनसुनको कारण जोखिममा पन्य सके् स्ानहरुको पहहचान र नक्ाङ्कनः मनसुनका कारण उत्पन्न हुनसके् बाढी पहहरो तथा डुबानको सम्स्ाबाट 
बालबाललको संरक्षणको लागग त्यस्ा सम्ावित जोखिमका स्ानहरु जस्टै पहहरोको जोखिम भएका पहाडी िस्स्हरु  र डुबानको जोखिम 
भएका तराइका स्ानहरुको पहहचान तथा नक्ाङ्कन गनषे।यसका लागग पररर्द ्अन्तग्यतको बाल संरक्षण प्रणाली तथा स्यमसेिक समूहहरु 
वनमा्यण गरी पररचालन गनषे।  

• मनसुनको कारण जोखिममा परेका बालबाललकाको पहहचानः मनसुनका कारण जोखिममा परेका बालबाललकाको पहहचान काय्यका लागग बाल 
हेल्लाइन १०९८ नेपाल, बालबाललका िोजतलास समन्वय केन्द १०४, स्यमसेिी समूहको पररचालन गनषे।सम्न्न्त स्ानीय तहमा 
बालबाललका जोखिममा परेमा जनुसुकटै ले तत्ाल सम्क्य  र समन्वयका लागग रावट्रिय बाल असधकार पररर्दमा पोकल पस्यन तोके्, बालबाललका 
िोजतलास सेिा १०४ र बाल हेल्लाइन सेिा १०९८ मा तत्ाल सम्क्य  गन्यका लागग साि्यजवनक सूचना जारी गरी त्यस्ा बालबाललकाको 
पहहचान गनषे। 

 मनसुनका कारण पीडडत तथा प्रभातरत बालबाललका लाक्क्त सयहयोग काय्वः

• बालबाललकाको आपत्ाललन उद्धार, अस्ायी संरक्षणर व्यिस्ापनः जोखिममा परेका बालबाललकालाई तत्ाल उद्धार गनु्यपनषे भएमा बाल 
संरक्षण प्रणालीमाफ्य त उद्धार, संरक्षण र अस्ायी व्यिस्ापन काय्य गनषे। 

• बालबाललका लशक्षत राहत सहयोगः मनसुनका कारण घर तथा सामग्रीहरुको क्षवत भइ बालबाललकाको पालनपोर्ण तथा संरक्षणका लागग 
अप्ठ्ारो पररस्स्वत आएमा त्यस्ा पररिारमा आश्ीत बालबाललका लशक्षत िाद्ान्न सामग्री, लत्ा कपडा तथा िटैशक्षक सामग्री सहयोग गनषे।

मनोतरमश्व तथा संरक्ण काय्वः

• बालबाललकालाई मनोविमि्य सेिाः आिश्यकता अनुसार मनोविमि्य सेिा प्रदान गनषे।
• बालबाललकाको तत्ाल उद्धार पलछ अस्ायी संरक्षणको लागग स्ान व्यिस्ापन गनषे।मनसुनको कारण पन्य सके् जोखिमबाट बालबाललकाको 

संरक्षणका लागग अस्ायी संरक्षण सेिा प्रदायक संस्ाहरुमा स्ान सुरशक्षत गनषे।  
• मनसुनको कारण बालबाललकाले अशभभािकत्व गुमाएमा त्यस्ा बालबाललकालाई तत्ाल संरक्षण व्यिस्ापन गनषे। 
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द्रट्व्यः मक्हला, बालबाललका तथा जे्यष्ठ नागररक मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

सार्वजतनक जानकारी, समन्वय तथा अभभलेखीकरण काय्वः

• समन्वय र सहकाय्यः प्रदेि सरकार, स्ानीय तह, विशभन्न नागररक संगठन तथा सञ्ाल, विकासका साझदेार तथा अन्य सेिा प्रदायक 
वनकायहरुसँग समन्वय र सहकाय्य गरी मनसुनबाट पीहडत तथा प्रभावित बालबाललकाको संरक्षण तथा व्यिस्ापन काय्य गनषे।सम्न्न्त 
स्ानीय तहमा अस्ायी बालमटैत्री ससकाइ तथा संरक्षण केन्दको सञ्चालनका लागग स्ानीय तहहरुलाई पत्राचार गनषे।

• साि्यजवनक जानकारीः मनसुनको समयमा बालबाललकालाई सुरशक्षत राख्, अनािश्यक जोखिम क्षेत्रमा नलटैजान तथा बालबाललका विरुद्ध हुन 
सके् हहसंा तथा दवु्य्यिहारको बारेमा साि्यजवनक जानकारी जारी गनषे। 

• अशभलेिीकरणः मनसुनको कारण जोखिममा परेका बालबाललका, सहयोग वितरण लगायतका काय्यहरुको अशभलेिीकरण तथा 
साि्यजवनकीकरण गनषे। 

प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु:

• संघीय तथा प्रदेिस्रमा संरक्षणका सिालहरु वििेर्गरी मानससक स्ास्थ्य र  मनोसामाजजक सिालहरु, लटैहङ्गक हहसंा, पररिारसँगको विछोड, 
बाबआुमाको स्ाहार नपाएका िालिाललकाहरुको आिश्यकतार बघृिबघृिाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरु, प्रिासी कामदारहरुको सेिाको 
वनरन्तरता तथा पहँुच सुवनजश्त गनषे। 

• विपदक्ो समयमावििेर् आिश्यकता रहने बालबाललका, महहला (सुते्री, गभ्यिती) तथा हकिोरीहरुलाई आिश्यक सामग्री (Dignity 
Kits, Recreation Kits, etc)  हरुको वितरण महहलातथािालिाललका मटैगत्र स्लमाफ्य त गनषे। 

• महहला (लटैहङ्गक हहसंा, घरेलु हहसंा जस्ा हानीकारक प्रथा), िालिाललका, प्रिासी, अपाङ्गता भएका व्यक्क्तहरु, जषे्ठ नागररक, िरणाथतीहरुलाई 
हुनसके् विपदक्ो जोखिमबाट संरक्षण गनषे सूचनातथा सञ्चार सामग्रर्ी तयार र सहयोगकालागग नेपालका हटलाईन सेिासहहतका हेल्लाईनको 
प्रयोगलाई प्रि्यधन गनषे। 

• विपद ् बाट प्रभावित व्यक्क्तहरुको लागग मनोसामाजजकविमि्य सेिाप्रदानगन्य स्ास्थ्यविर्यगत क्षते्र संग समन्वयगनषे तथा ताललम प्राप्त 
मनोसामाजजक विमि्यकता्य तथा सामुदायीक मनोसामाजजक परामि्यकता्य को पररचालन गनषे। 

• िन्दािन्दी लागू गररएका क्षते्रसहहत विपद प्रभावित क्षते्रहरुमा मानि असधकारको सुवनजश्त गन्यको लागग सुरक्षा फौजसँग समन्वयगनषे र िाल 
संरक्षणर लटैहङ्गक हहसंा वपहडतलाई हदईने सेिाहरु कानून काया्यन्वयनको शिलशिलामा सहक्रय रहने सुवनजश्त गनषे ।

रक्ा मन्तालय
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 मनसुनजन्य विपदक्ा कारण तत्ाल गनु्यपनषे िोज, उद्धार, र राहतका काय्यक्रम सञ्चालन गन्य नेपाली सेनालाई तयारी अिस्ामा राख्े।

प्रततकाय्वका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 मनसुनजन्य विपदक्ा कारण तत्ाल गनु्यपनषे िोज, उद्धार, र राहतका काय्यक्रम सञ्चालन गन्य नेपाली सेनाको घटना लगत्टै िटाएर जजउ धनको 
रक्षा गनषे।

रन तथा राताररण मन्तालय
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 गलछछी पहहरो वनयन्तण, संरक्षण पोिरी, पहहरो रोकथाम, ससचाई कुलो सुधार, िोला हकनारा संरक्षण, पानी मुहान संरक्षण, भू -क्षय वनयन्तण 
काय्यक्रमहरु काया्यन्वयन गनषे।

·	 विपद ्जोखिमबारे विशभन्न काय्यक्रम माफ्य त  भू तथा जलाधार संरक्षण सम्न्न् चेतना जगाउने काय्यक्रम सञ्चालन गनषे।
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सञ्ार तथा सूचना मन्तालय (नेतृत्व तनकाय): तरषयगत के्त्र: आपतकालीन संचार 
सहयोगी तनकाय: WFP
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 बाढी, पहहरो तथा पानीजन्य अन्य विपद ्सम्न्ी सचेतनाका संचार सामाग्री बनाई विशभन्न सञ्चारका माध्म माफ्य त विशभन्न भार्ामा प्रचार 
प्रसार गनषे। 

·	 बाढी, डुबान, पहहरो (सम्ि भएसम्म) पूि्य सूचना प्रणालीका लागग दरुसञ्चार सेिा प्रदायक संस्ा माफ्य त कोशभड-१९ लगायत बाढी पहहरो 
सम्न्ी सचेतना SMS सम्परे्ण गनषे ।

·	 यसटैगरी बाढी, डुबान पहहरो लगायत विपदको सूचना Caller Back Ringtone माफ्य त जानकारी गराउने 

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 विशभन्न विपद ्बारे विशभन्न माध्मबाट जीिन बचाउन र जीिन वनिा्यहका लागग उपयोगी सूचनाहरु प्रचारप्रसार गनषे।
·	 बाढी िा डुिानको कुनटै ठाउँको सञ्चार सम्क्य  विचे्छद भएमा यथाशिघ्र पुनस्यञ्चालन गन्य पठाइहालने।

संसृ्तत पय्वटन तथा नागररक उड्डयन मन्तालय
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 मनसुनको समयमा हुन सके् कोशभड-१९ को संक्रमणमा बगृद्ध, देिका भू-भागहरूमा बाढी, डुिान, पहहरो, हहमपहहरो लगायतका सम्ावित 
विपदक्ो अिस्ामा तत्ाल उद्दार गन्य नेपाल िायसेुिा वनगम तथा वनजी कम्नीका जहाज तथा हलेलकटिर पररचालन गन्य सहकने गरी तयारी 
अिस्ामा राख्े।

·	 मनसुनको समयमा समेत आिश्यकता अनुसार जहाज तथा हलेकटिर उडान र अितरण गन्य सहकने गरी विमानस्लहरू सञ्चालन भएको हुने।
·	 पदमाग्यमा रहकेा पय्यटकहरुलाइ्य पूि्य सूचना उपलब्ध गराउने, उद्धार, राहतका काय्यहरु गनषे गराउने।

द्रट्व्यः संसृ्तत पय्वटन तथा नागररक उड्डयन मन्तालयबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।
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द्रट्व्यः नेपाली सेनाबाट प्राप्त तरस्तृ काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरु खण्डमा संलग्न गररएको 

मनसुनजन् तरपदक्ो पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा सुरक्ा तनकायको भजमे्रारी
नेपाली सेना

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 नेपाली सेना मातहत जजल्ामा तटैनाथ यवुनटमा, ससवनयर असधकृतलाई Disaster Focal Person तोके् ।
·	 विपद ्पूि्यतयारीका लागग आिश्यक सामाग्री तथा औजारको व्यिस्ा गमलाउने।  
·	 म्ावित विपदको प्रकृवत अनुरुप ्ट्ाण्डबाई फौजलाई श्ोत, साधन सीपयकु्त बनाउने। 
·	 प्राकृवतक जोखिमको अनुगमन विशे्र्ण गरी सि्यसाधारण प्रयोगकता्यका लागग उपयकु्त हुने िालका जानकारीमुलक विपद ्व्यिस्ापन सम्न्ी 

सूचना सामाजजक सञ्ालमा राख्े। 
·	 विपदक्ा घटन्ाबाट हुन सके् सम्ावित जोखिम न्यूनीकरणका लागग प्रदेि विपद व्यिस्ापन सगमवत, जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन सगमवत तथा 

स्ानीय विपद व्यिस्ापन सगमवतहरुसँग सम्िय गरी पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्य गनषे। 
·	 िोज तथा उद्दार काय्यको लागग आिश्यक दक्ष जनिक्क्त स्ास्थ्यकमती तथा सामाग्रीहरु तयारी हालतमा राख्े।
·	 हलेलकटिरहरुलाई असार दोस्ो साताशभत्र श्ी पुिती पृतना हडेकबाटर, इटहरी, भरतपुर चचतिन, श्ी पजश्म एयर िेि सुिषेत र श्ी मध् एयर िेि 

काठमाण्डौमा िोज तथा उद्धार टोली सहहत तयारी अिस्ामा राख्े।

Covid -19 Pandemic को आरश्यक तयारी   

·	 बाढी तथा डुबानबाट उच्च जोखिममा रहकेा क्षते्रको पहहचान गरी Monsoon अगािटै स्ावनयहरुलाई सुरशक्षत स्ानमा कम संख्ामा स्ानान्तरण 
िुरु गनु्य पनषे।

·	 उद्दार टोलीहरु अत्यािश्यक र थोरटै नहरिमा िटाउने।
·	 उद्दार टोलीहरुले प्रयोग गनषे Rescue PPE Sharing गदा्य अझ जोखिम हुने हुदा आिश्यक मात्रामा Rescue PPE हरु तयारी राखे्।
·	 Victim लाई उद्दार गदा्य प्रयोग हुने PPE/Rubber Boat तथा उपकरणहरु Disinfect गन्य आिश्यक पनषे सामाग्रीहरु तयारी राखे्।
·	 Victim को लागग आिश्यक पनषे Mask तथा Pandemic PPE हरु आिश्यकता अनुसार तयारी राखे्।
·	 रे्क्यु  गदा्य Physical Touch गनु्य पनषे हुदा आिश्यक Pandemic PPE स्टोर गनषे र तयारी अिस्ामा राख्े।
·	 कोशभड 19 बाट संक्रगमत रहकेा जजल्ाहरुको वििरण संकलन गनषे र जोखिममा रहकेा जजल्ाहरुमा उद्दार गदा्य पुण्य रुपमा सुरशक्षत हुन Pan-

demic PPE को प्रयोग गनषे र स्ास्थ्य सामग्री तथा और्धीहरुको उचचत व्यिस्ापन गनषे।
·	 COVID-19 संकास्पद वबरामीहरुको उद्दारको लागग एम्लेुन्स तथा अन्य आिश्यक उपकरण सहहत उद्दार काय्यमा िट्ट्दा प्रयोग गररएका 

Disposal गनु्य पनषे PPE हरु Safe Disposal को लागग आिश्यक तयारी गनषे। 
·	 COVID-19 विरुद्ध वनरन्तर रुपमा विशभन्न क्षते्रहरुको पहहचान गददै र हाल भईरहकेो व्यिस्ालाई मध्नजर गरी विशे्र्ण गददै जाने र नया ँ

योजना बनाउँदटै जाने।
·	 Social Distance  कायम गनषे।
·	 उद्दार काय्यको लागग Normal स्ट रिेचरको बदला Covid बाट Contaminate नहुने हकससमको स्ट रिेचरको व्यिस्ा गनषे।
·	 यहद Victim COVID-19 को वबरामी भन्न ेपुवट् भएमा Disinfection को ताललम प्राप्त व्यक्क्तले Victim र Victim रहकेो घर 

िररपरर Disinfect गनषे तथा आिश्यक सतक्य ताका साथ रे्क्यु गनषे।
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द्रट्व्यः नेपाल प्रहरी बाट प्राप्त तरस्तृ काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

द्रट्व्यः सशस्त्र प्रहरी बल बाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड २ अनुसूचीहरुमा संलग्न गररएको ि। 

नेपाल प्रहरी
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 प्रकोपजन्य घटनाहरुको सूचना संकलनका लागग सम्क्य  व्यक्क्त (Focal Person) तोके् आिश्यक दक्ष जनिक्क्तहरु तयार हालतमा राख्े 
जनिक्क्तलाई उपलब्ध उद्दार सामग्रीहरु तथा व्यक्क्तगत सुरक्षा सामग्री (PPE) को प्रयोग आहद सम्न्ी प्रशिक्षण हदने। 

·	 प्रदेिशभत्र रहकेा सरकारी/गटैरसरकारी वनकायहरुको वििरण र स्ानीय तहमा िडा स्र्म्म जनप्रवतवनसध लगायत सम्न्न्त व्यक्क्तहरुको नाम, 
सम्क्य  नम्र संकलन तथा अद्ािसधक गनषे।

·	 सम्ावित क्षवत न्यूनीकरण गन्य आिश्यक सिारी साधन औजार, उपकरण तथा उद्दार सामग्री सहहतको दक्ष (ताललम प्राप्त) जनिक्क्त तयारी 
हालतमा राख्े।

·	 सरोकारिाला वनकायहरुसँगको समन्वयमा पूि्य सूचना प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने प्रदेि, जजल्ा र स्ानीय विपद व्यिस्ापन सगमवतसँग 
वनरन्तर सञ्चार र समन्वय गनषे। 

·	 Contingency plan तयार गरी उद्दार टोलीलाई समय समयमा Dry Practice गराउने।

सशस्त्र प्रहरी बल
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 विपद ्व्यिस्ापन ताललम वनरन्तर रुपमा संचालन गनषे।
·	 सिस्त्र प्रहरी बल,नेपालका सबटै काया्यलयहरूमा िोज तथा उद्धारका आधारभूत उपकरणहरू सहहत उद्धार टोली Stand By राखे्।
·	 उपलब्ध विपद ्उद्धारका आधवुनक सामाग्रीहरुको प्रदेिगत रुपमा प्रदेि स्रीय विपद ्उद्धार हटमले प्रयोग गनषे गरी तयारी हालतमा राखे्। 
·	 सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका विशभन्न  इकाईहरुमा गटैह्र िाद् राहत सामाग्रीहरु (लत्ाकपडा¸ पाल¸गत्रपाल ब्ाङे्कट¸ जस्ापाता आहद) भण्डारण 

गनषे।
·	 विपद ्व्यिस्ापन सम्न्ी ताललम प्राप्त नगरेका सिस्त्र प्रहरी कम्यचारीहरुलाई समय समयमा िोज तथा उद्धार सम्न्ी अनुशिक्षण ताललम 

काय्यक्रम संचालन गनषे।
·	 मनसुनको समयमा हुन सके् सम्ावित विपद ्मा प्रभािकारी काय्य सम्ादनको लागग सरोकारिाला वनकायहरु बीच समन्वय गनषे।
·	 प्रादेशिक आपतकालीन काय्य संचालन केन्दहरु तथा जजल्ा आपतकालीन काय्य संचालन केन्दहरुमा आिश्यकता अनुसार संचार ताललम प्राप्त 

जनिक्क्तहरु पररचालन गनषे।
·	 नेपाल ए.वप.एफ अस्पतालमा विपदक्ो समयमा घाईतहेरुको प्रभािकारी उपचार व्यिस्ा गमलाउन विशभन्न पूि्य तयारीका काय्यक्रमहरु सहहत 

आिश्यक तयारी गनषे।
·	 विपद ्उद्धार टोली लगायत समू्ण्य सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ईकाइहरुले मनसुन िुरु हुनु पूि्य आफनो जजम्मिेारी इलाकामा स्ानीय प्रिासन 

लगायत विशभन्न सरोकारिाला वनकायसँग समन्वय गरी काय्य गनषे।
·	 सिस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका विशभन्न यवूनटहरुमा रहेका हशेभ ईक्यूपमेन्टहरु तयारी हालतमा राख्े।
·	 उद्दार सामाग्रीहरुको िररद गरी आिश्यक स्ानहरुमा पठाउन तयार गनषे।
·	 प्रते्यक यवूनटमा विपद ्उद्दार टोली उपलब्ध उद्धार सामाग्रीहरु सहहत Stand By राखे्।
·	 जल तथा मौसम विज्ान विभाग, जल विज्ान महािािा/बाढी पूिा्यनुमान िािाबाट प्रकाशित हुने बाढी सम्न्ी बलेुहटन सिस्त्र प्रहरी बल, 

नेपालका समू्ण्य यवुनटहरुमा आिश्यक तयारी गनषे।

नेपाल दरुसञ्ार प्राधिकरण 
पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 बाढी, पहहरोको कारण टेललफोन टािरहरुमा क्षवत पुगेमा सञ्चार व्यिस्ाका लागग मोबाइल टािरको व्यिस्ा गनषे।



44

द्रट्व्यः नेपाल रेडरिस सोसाईटीबाट प्राप्त तरसृ्त काय्वयोजना खण्ड२ अनसूुचीहरुमा संलग्न गररएको ि।

मनसुनजन् तरपदक्ो पूर्वतयारी र प्रततकाय्वमा अन् तनकायको भजमे्रारी
नेपाल रेडरिस सोसाईटी

पूर्वतयारीका मखु् क्रियाकलापहरु  

·	 विपद ्प्रवतकाय्य पूि्यतयारीकालागग नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका ७७ िटटै जजल्ािािाहरुलाइ सचेत (अलट्य) पत्र पठाउने।

·	 नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका जजल्ा िािाहरुमा रहकेा वबर्यगत दक्ष जनिक्क्तहरुको वबिरण अधािधीक गरर आिश्यकता अनुसार जजल्ाहरुमा घटन्े 
विपदक्ा घटन्ाहरुमा पररचालन गन्यसके्गरर तयारी अिस्ामा रहन सहजजकरण गनषे।  

·	 द्तु÷विस्तृ (IRA/Detail Assessment) लेिाजोिा, लाभग्राही छनौट, प्रवतकाय्य वबशे्र्ण र राहत व्यिस्ापन गनषे। 

·	 उपलवध स्ोतसाधन (आिास, िानेपानी÷सरसफाई, गटैरिाद्य, स्ास्थ्य, सामाग्रीहरुको) गोदामघरहरुमा पूि्यतयारी अिस्ामा भण्डारण गनषे।

·	 आपत्ाललन काय्यसंचालन केन्दलाई मनसुन तथा कोशभड–१९ पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यको समन्वय लागग संचालनमा ल्ाउने।

·	 स्ोत व्यिस्ापनमा सहजजकरणका लागग रेडक्रस अशभयानका अगंहरु (रेडक्रस महासंघ, रेडक्रसको अनत्राहटरिय सगमवत र रावट्रिय सोसाईटीहरु) संग समन्वय 
एिं अनुरोध गनषे।

·	 सोसाईका प्रदेि तथा जजल्ा िािाहरुको अगुिाईमा स्ावनय सरकारी तथा सूरक्षा वनकायहरुमा प्रभािकारी समन्वयका लागी केन्दबाट सहजजकरण गनषे।

·	 जल तथा मौसम वबज्ान विभाग तथा प्रासधकरणबाट प्राप्त सूचना, सने्दि तथा श्व्य दृश्य सामाग्रीहरु रेडक्रसका अगं तथा सञ्ालमा सम्परे्ण गनषे।

·	 मनसुन सम्न्न् क्षवतको वबबरण, प्रभाि र आिश्यकता समेहटएको दटैवनक तथ्ाकंीय प्रवतबदेन तथा बलेुहटन तयारी, प्रकािन र प्रिारण गनषे।
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प्रदेशमा मनसुनजन् तरपदक्ो अरस्ा र त्यसको पूर्वतयारी

 प्रदेश नं १

प्रदेि नं १ मा गत िर््य जम्मा २० िटा बाढीका घटना भएका र क्रमिः झापा, मोरङ, सुनसरी र पाचँथर जजल्ामा बढी घटना घटेको देखिनछ।संिुिासभा, 
ताप्लजेङु, तहे्रथमु, धनकुटा, पाचँथर, भोजपुरमा पहहरोको धरेटै घटना भएको देखियो।पोहोर मात्र यस प्रदेिका १४ जजल्ा मध् १३ जजल्ामा ८३ िटा 
पहहरोको घटना भएको देखिनछ।गत िर््य ५२ िटा भारी िर्ा्यका घटनले १२ िटा जजल्ा प्रभावित भएका सथए।२०७७ सालमा प्रदेि नं १ मा  बाढी, 
पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क सम्न्ी घटनाहरु तथा क्षवतको वििरण अनुसूची िण्डमा प्रस्तु गररएको 
छ।विपद ्पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागग आिश्यक जनिक्क्त, स्ास् पुिा्यधार संख्ा अद्ािसध गररएको छ।यसको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा 
समािेि गररएको छ। 

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु.२ करोड ५० लाि मौज्ात रहकेो छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ाललन काय्यको लागग पूि्यतयारी तथा 
प्रवतकाय्यका लागग जजल्ाहरुको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा कुल रु. ७५,४४२,९११ रकम मौज्ात छ।जजल्ा वििरण तल ताललका ७ मा समािेि 
गररएको छ।यस्टै प्रदेिमा मुख्मन्ती आपत्ालीन सहायता केन्द १२ जजल्ामा संचालन गररएको छ।यस्ो केन्द २ िटा जजल्ामा पवन िोलने तयारी 
भटैरहकेो छ। 

ताललका ७: तरपद व्यरस्ापन कोषमा रहेको भजल्ागत मौज्ात रकम (प्रदेश नं १)

क्र स जजल्ा रकम

१ इलाम  ९८,४८,४४३

२ उदयपुर १६,०१,५७२

३ ओिलढंुगा  ७८,५४,६८५

४ िोटागँ  ५,८१,५००

५ झापा  १,७५,७१,७००

६ ताप्लजेुं ग ३६,५९,०००

७ तहे्रथमु ९,७४,४८८

८ धनकुटा  १२,४१,९३०

९ पाचंथर  ३,९२,३७७

१० भोजपुर  ५,०७,७४७

११ मोरंग  १,७१,८५,९८०

१२ संिुिासभा २३,११,३००

१३ सुनसरी १,००,२५,०००

१४ सोलुिुम् ू १६,८७,१९०

जम्मा ७,५४,४२,९१२ 

चित्र ३३:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

० ५०००००० १००००००० १५०००००० २००००००० 

पांचथर   

भोजपरु   

खोटाँग   

ते�थुम  

धनकुटा   

उदयपरु  

सोलखुुम्बू  

संखुवासभा  

ताप्लेजुंग  

ओखलढंुगा   

इलाम   

सनुसर�  

मोरंग   

झापा   

िजल्ला �वपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकम 
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 प्रदेश नं २

प्रदेि नं २ मागत िर््य का रौतहट,  सला्यही,  धनुर्ा, ससराहा र सप्तरमा ५ िटा ठूलो बाढीका घटना भएको छ।पहहरोको तथ्ाङ्क हेदा्य महोत्रीमा एउटा 
पहहरोको घटना भएको देखिनछ।गत िर््य ९८ िटा भारी िर्ा्यका घटनाले यो प्रदेिका ८ जजल्ा प्रभावित भए।त्यसटैगरी गत िर््यको  सप्यदंि , चट्ाङ्ग, 
आगलागी,  हािाहुरी र जनािर आतङ्क सम्वन्ी क्रमिः ११, ३५, ६०५, २३ र ३० िटा घटना भए।विपदक्ा सबटै घटनाले कुल रु.  ३०,४५,१४,३५० 
भन्दा बढी प्रत्यक्ष क्षवत भएको प्रारस्म्क अनुमान गररएको छ।२०७७ सालमा प्रदेि नं २ अन्तग्यत  बाढी,  पहहरो,  भारी िर्ा्य,  सप्यदंि, चट्ाङ्ग,  
आगलागी,  हािाहुरी र जनािर आतङ्क  सम्न्ी घटनाहरू तथा त्यसबाट पुगेको क्षवतको विस्तृ वबिरण अनुसूची िण्डमा प्रस्तु गररएको छ।विपद ्
पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागी आिश्यक जनिक्क्त तथा स्ास् पुिा्यधारको संख्ा अद्ािसध गररएको छ।यसको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा 
समािेि गररएको छ।

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा  रु.३ करोड मौज्ात रहेको छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ाललन काय्यको लागग पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यका 
लागग यो प्रदेिमा पनषे जजल्ाहरूको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा कुल रु.४५,६९,०९,४७९ रकम मौज्ात छ । जजल्ागत मौज्ात रकम तल ताललका ८ 
मा समािेि गररएको छ।

 बाग्मती प्रदेश

बाग्मती प्रदेिमा गत िर््य जम्मा १९ िटा बाढीका घटना भयो।दोलिा, भक्तपुर, काठमाडौ,ँ काभ्ेपलान्चोक, नुिाकोट, रसुिा जजल्ामा बाढीका घटना धरेटै 
भए।पहहरोको तथ्ाङ्क हेदा्य ससनु्पालचोक, मकिानपुर, लललतपुर, दोलिा र ससन्ुली धरेटै घटना भए। यस प्रदेिका १३ जजल्ा मध् गत िर््य १२ जजल्ामा 
८२ िटा पहहरोको घटना भएको देखिनछ।गत िर््य ३१ िटा भारी िर्ा्यका घटनाले ११ िटा जजल्ा प्रभावित भए।भारी िर्ा्यबाट लललतपुर, रामेछाप, 
भक्तपुर, ससनु्पालचोक, चचतिन र मकिानपुर बढी प्रभावित भएका सथए।त्यसटैगरी  चट्ाङ, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क सम्न्ी क्रमिः २८, 
३०७, ९ र ४१ िटा घटना भए।यसमा रु. ३२,२०,७२,६४० बराबरको क्षवत भएको प्रारस्म्क अनुमान गररएको छ।२०७७ सालमा िाग्मती प्रदेिमा 
भएकाबाढी, पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािा हुरी र जनािर आतङ्क सम्न्ी घटनाहरु र क्षवतको  वििरण अनुसूची िण्डमा छ।विपद ्
पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागी आिश्यक जनिक्क्त, स्ास्थ्य पूिा्यधार संख्ा अद्ािसध गररएको छ।यसको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा समाविट् छ।

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु.६ करोड मौज्ात रहकेो छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ाललन काय्यको लागग पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यका लागग 
प्रदेि शभत्रका जजल्ाहरुको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु.२६,१९,८१,३५८ रकम मौज्ात रहकेो छ।जजल्ागत मौज्ात रकम को वििरण ताललका ९ मा 
समािेि गररएको छ।

                   चित्र ३४:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

रि स भजल्ा भजल्ा तरपद ्व्यरस्ापन कोषमा 
जम्ा रकम

१ धनुसा ४७,९२,१३२

२ पासा्य १,६७,८५,०३५

३ बारा १,०६,६१,२३१

४ महोत्री ३,०५,९८,७२९

५ रौतहट १७,६५,४५,०३२

६ सप्तरी १६,६१,३६,७९०

७ सरलाही ४,२३,४६,७५८

८ ससराहा ९०,४३,७७२

जम्ा ४५,६९,०९,४८०

ताललका ८: तरपद व्यरस्ापन कोषमा रहेको मौज्ात रकम (प्रदेश नं २) 

० ५००००००० १०००००००० १५००००००० २०००००००० 

धनसुा 

�सराहा 

बारा 

पासार् 

महो�र� 

सरलाह� 

स�र� 

रौतहट 
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क्र स जजल्ा रकम

१ काठमाडौ ं १,९०,४८,७९४

२ काभ्ेपालानचोक २,१७,०१,७५१

३ चचतिन २९,२६,०००

४ दोलिा ७,०५,०००

५ धाहददंग १५,१५,२६,५२३

६ नुिाकोट १,१२,३२०

७ भक्तपुर १८,००,०००

८ मकिानपुर १४,१८,८९०

९ रसुिा ११,७२,६२२

१० रामेछाप ५,३७,६१०

११ लललतपुर ५,३६,२५,२४६

१२ ससनु्ली ८,०४,०००

१३ ससनु्पालचोक ६६,०२,६०३

जम्मा २६,१९,८१,३५९

ताललका ९: तरपद व्यरस्ापन कोष (बागमती प्रदेश)

० १०००००००० 

नवुाकोट 

रामेछाप 

दोलखा 

�सन्धुल� 

रसवुा 

मकवानपरु 

भ�परु 

िचतवन 

�सन्धुपाल्चोक 

काठमाड� 

का�पेालानचोक 

ल�लतपरु 

धा�दंग  

िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकमचित्र ३५:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

चित्र ३६:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

  गण्डकी प्रदेश

यस प्रदेिमा बागलुङ, गोरिा, कास्ी, मुस्ाङ, म्ाग्ी र निलपुर जजल्ामा जम्मा ११ िटा बाढीका घटना भएको सथयो।त्यसटैगरी बागलुङ, गोरिा, कास्ी, 
लमजङु, मनाङ, मुस्ाङ, म्ाग्ी, निलपुर, पि्यत, स्ाङ्जा र तनहँु जजल्ामा पहहरोको घटना भएको देखिनछ।गत िर््य यस प्रदेिका ११ जजल्ामा १३१ िटा 
पहहरोको घटना भए।३४ िटा भारी िर्ा्यका घटनले ९ जजल्ा प्रभावित भएका सथए।त्यसटैगरी गत िर््य चट्ाङ्ग, आगलागी,  हािाहुरी र जनािर आतङ्क  
सम्न्ी क्रमिः ३४, १५५, ५ र २० िटा घटनामा रु ४,२२,३८,९०० बराबरको क्षवत भएको प्रारस्म्क अनुमान छ।२०७७ सालमा गण्डकी प्रदेिका बाढी, 
पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क सम्न्ी घटनाहरु र क्षवतको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा छ।विपद ्पूि्यतयारी 
र प्रवतकाय्यका लागी आिश्यक जनिक्क्त, स्ास् पुिा्यधार सख्ा अद्ािसध गररएको छ र विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा छ। 

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु.४ करोड ३० लाि मौज्ात रहकेो छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ालीन काय्यको लागग पूि्यतयारी तथा 
प्रवतकाय्यका लागग जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्हरुमा रु. ३,८७,२६,१६४ रकम मौज्ात छ। 

क्र स जजल्ा जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा जम्मा रकम

१ कास्ी १५,२०,२४९

२ गोरिा ४४,७६,०००

३ तनहु २६,४४,०९९

४ निलपरासी पूि्य ४,०२,०१०

५ पब्यत ११,७४,३०३

६ बाग्ङु १२,४१,१३१

७ मनाङ १८,६३,१३०

८ मुस्ाङ २६,२५,१५६

९ म्ाग्ी २५,२२,६८५

१० लमजङु १,८२,३६,२२७

११ स्ाङ्जा २०,२१,१७४

जम्मा ३,८७,२६,१६४

ताललका १०: तरपद व्यरस्ापन कोष (गण्डकी प्रदेश)

० ५०००००० १००००००० १५०००००० २००००००० 

नवलपरासी पूवर् 

पबर्त  

बाग्लङु 

कास्क�  

मनाङ 

स्याङ्जा 

म्याग्द�  

मसु्ताङ 

तनहु  

गोरखा 

लमजङु 
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लुम्म्बनी प्रदेश

लुन्म्नी प्रदेिमा गत मनसुनमा १८ िटा बाढीका घटना भएको सथयो।यस प्रदेिमा बर्दया,  दाङ, कवपलिस्,ु परासी, पाल्ा, प्ठुान, रोल्ा र रुपने्दही 
सहहत ८ जजल्ामा बाढीले धरेटै प्रभाि पारेको सथयो।पहहरोको तथ्ाङ्क हेदा्य अघा्यिाचँी, दाङ, गुल्ी, कवपलिस्,ु परासी, पाल्ा, प्ठुान, रोल्ा, पूिती रूकुम 
र रुपने्दही जजल्ामा ८६ िटा पहहरोको घटना भएको देखिनछ। 

गत िर््य ८८ िटा भारर िर्ा्यका घटनले ११ िटा जजल्ा प्रभावित भएका। त्यसटैगरी गत िर््यको  सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क  
सम्वन्ी क्रमिः १७, ३९, ४०७, ११ र ४२ िटा घटनामा कुल रु ३२,५२,९३,२३६ बराबरको क्षवत भएको प्रारस्म्क अनुमान गररएको छ।२०७७ सालमा 
लुन्म्नी प्रदेिमा घटेका बाढी, पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क  सम्वन्ी घटना र त्यसबाट पुगेको क्षवतको विस्तृ 
वििरण अनुसुची िण्डमा प्रस्तु गररएको छ। विपद ्पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागग आिश्यक जनिक्क्त, स्ास्थ्य पुिा्यधार संख्ा, अद्ािसध  गररएको 
छ।यसको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा छ। 

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु ७ करोड ३० लाि मौज्ात रहकेो छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ालीन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यका लागग 
जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्हरुमा रु. ११,१०,६९,३४६ रकम मौज्ात छ । 

 कणा्वली प्रदेश

यस प्रदेिमा जाजरकोट, काललकोट, मुगु, पजश्मी रूकुम, सल्ान र सुिषेत जजल्ा ८ िटा बाढीका घटना भए। गत िर््यमात्र यस प्रदेिका ७ जजल्ामा ५६ 
िटा पहहरोको घटना भए। गत िर््य ४३  िटा भारर िर्ा्यका घटनाले ९ जजल्ा प्रभावित भएका सथए।त्यसटैगरी गत िर््यको  सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, 
हािाहुरी र जनािर आतङ्क  सम्वन्ी क्रमिः २, २२, १२२, ३ र ४ िटा घटनामा कुल रु ६,३६,५८,९९० बराबरको क्षवत भएको प्रारस्म्क छ।कणा्यली  
प्रदेिमा २०७७ सालमा बाढी, पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क  सम्वन्ी घटना र क्षवतको विस्तृ वििरण 
अनुसुची िण्डमा प्रस्तु गररएको छ।विपद ्पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागी आिश्यक जनिक्क्त, स्ास् पुिा्यधार सख्ा, अद्ािसध गररएको छ।यसको 
विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा गररएको छ। 

हाल यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु ४ लाि मौज्ात रहकेो छ भने ५ करोड अथ्यमा माग गररएको छ। यस िर््यको मनसुन आपत्ालीन काय्यको 
लागग पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यका लागग जजल्ाहरुका विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु ३,०२,१५,३२३ रकम मौज्ात रहकेो छ।जजल्ा अनुसारको मौज्ात 
रकम ताललका १२ मा समािेि गररएको छ।

 क्र स जजल्ा
जजल्ा विपद ्
व्यिस्ापन कोर्मा 
जम्मा रकम

१ अघा्यिाचँी ३०,००,०००

२ कवपलबस् ु ३३,१४,६२३

३ गुल्ी ११,४६,०००

४ दाङ २,६०,१०,५२१

५ निलपरासी पजश्म ४०,२५,०८०

६ पाल्ा ७८,४५,१५२

७ प्ठुान १३,८६,१९०

८ बर्दया ३,८५,०६,२९१

९ बाकेँ २,१७,८२,८२२

१० रुकुम पूि्य १०,५४,३७०

११ रुपने्दही २१,२४,९७६

१२ रोल्ा ८,७३,३२३

जम्मा ११,१०,६९,३४७

ताललका ११: तरपद व्यरस्ापन कोषमा रहेको मौज्ात रकम (लुम्म्बनी प्रदेश)

० १००००००० २००००००० ३००००००० ४००००००० 

रोल्पा 

रुकुम पूवर् 

गलु्मी 

प्यठुान 

रुपन्देह� 

अघार्खाँची 

क�पलबस्त ु 

नवलपरासी पि�म 

पाल्पा 

बाँके 

दाङ 

ब�दर्या 

िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकम
चित्र ३७:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम



49

० ५०००००० १००००००० १५०००००० 

जमु्ला  

मगु ु 

डोल्पा  

का�लकोट  

दैलेख  

जाजरकोट  

रुकुम पि�म 

सल्यान  

हुम्ला 

सखु� त  
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 सुदूरपश्चिम प्रदेश

गत िर््य अछाम,बझाङ, बाजरुा, दाचु्यला, डोटी र कटै लाली गरी यस प्रदेिमा जम्मा १६ िटा बाढीका घटना भएको सथयो। त्यसटैगरी पहहरोको तथ्ाङ्कलाई हेदा्य 
बटैतडी, बझाङ, बाजरुा, दाचु्यला, डोटी र कंचनपुर जजल्ामा  घटना भएको देखिनछ।गत िर््य यस प्रदेिका ७ जजल्ामा ४५ िटा पहहरोको घटना भएको 
सथयो।गत िर््य १४ िटा भारी िर्ा्यका घटनले ६  जजल्ा प्रभावित  सथए।त्यसटैगरी सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािा हुरी र जनािर आतङ्क  सम्न्ी क्रमिः ७, 
३३, २०८, ३ र ३३  िटा घटनामा  रु १३,६२,०५,९५० बराबरको क्षवत भएको प्रारस्म्क अनुमान गररएको छ।२०७७ सालमा  सुदरुपजश्म प्रदेिमा  घटेका 
बाढी, पहहरो, भारी िर्ा्य, सप्यदंि, चट्ाङ्ग, आगलागी, हािाहुरी र जनािर आतङ्क सम्वन्ी घटना र क्षवतको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा  छ।विपद ्
पूि्यतयारी र प्रवतकाय्यका लागी आिश्यक जनिक्क्त, स्ास् पुिा्यधार सख्ा, अद्ािसध  गररएको छ। यसको विस्तृ वििरण अनुसूची िण्डमा गररएको छ।

यस प्रदेिको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु१ करोड ५७ लाि मौज्ात रहकेो छ।यस िर््यको मनसुन आपत्ालीन पूि्यतयारी तथा प्रवतकाय्यका लागग प्रदेि 
शभत्रका जजल्ाहरुको विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा रु ६,३१,७४,०११ रकम मौज्ात रहकेो छ।

ताललका १३: सुदरु पजश्म प्रदेिमा जजल्ा आनुसारको विपद व्यिस्ापन कोर्मा रहेको मौज्ात रकम

क्र स जजल्ा जजल्ा विपद ्व्यिस्ापन कोर्मा जम्मा रकम

१ अछाम ५०,९६,६७१

२ कञ्चनपुर ५६,५७,२४५

३ कटै लाली ४,५६,११,५८९

४ डडेलधरुा १४,१५,१०९

५ डोटी १८,३९,०७१

६ दाचु्यला १४,०८,४५४

७ बझाङ २,७९,५६६

८ बाजरुा ९,५४,७५४

९ बटैतडी ९,११,५५३

जम्मा ६,३१,७४,०१२

क्र स जजल्ा जजल्ा विपद ्
व्यिस्ापन कोर्मा 
जम्मा रकम

१ काललकोट ९,०३,५६४

२ जाजरकोट १३,१०,२५७

३ जमु्ा २,००,०००

४ डोल्ा ८,६०,०००

५ दटैलेि ११,८१,६००

६ मुग ु ७,५०,०००

७ रुकुम पजश्म १७,३९,५५२

८ सल्ान ३६,८५,८३३

९ सुिषेत १,४९,५१,४८८

१० हुम्ा ४६,३३,०२९

जम्मा ३,०२,१५,३२३

ताललका १२: तरपद ्व्यरस्ापन कोष (कणा्वली प्रदेश)

चित्र ३८:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

चित्र ३९:  जजल्् वरपद व्यरथि्पन कोरम् जम्म् रकम

० ५०००००० १००००००० १५०००००० 

बझाङ 

बैतडी 

बाजरुा  

दाचुर्ला  

डडेल्धुरा  

डोट�  

अछाम  

कञ् चनपरु 

कैलाल�  

िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकम
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अनसूुचीहरु (तरस्तृ काय्वयोजना)-खण्ड २   

अनुसूचीहरु -विस्तृ काय्ययोजना िण्ड २ मा राखिएका छन्
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नेपाल सरकार
गृह मन्तालय
रातट्रिय तरपद ्जोखखम न्नूीकरण तथा व्यरस्ापन प्राधिकरण
बबरमहल, काठमाडौ,ं नेपाल 
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फोन नम्बरः +९७७-१-४४९३८४७, +९७७-१-४४३९४८५  
इमेलः info@bipad.gov.np
रेबसाइटः http://bipad.gov.np 
तरपद ्डाटा पोट्वल: http://bipadportal.gov.np 
     www.facebook.com/NDRRMA 
     @NDRRMA_Nepal

प्ररक्ा 

तरश्वप्रकाश अया्वल 
सहसलचर 
सम्पक्व : 9841580953
ईमेल: bparyal2@gmail.com 
 

सह- प्ररक्ा 
 
रेदतनधि खनाल  
उप सलचर 
सम्पक्व : 9851073030 
ईमेल:beda.khanal@nepal.gov.np
 

सुचना अधिकारी 

मालती पन्त
सुचना अधिकारी
सम्पक्व : ९८५८७५०३५५
ईमेल: malatipant123@gmail.com

तनण्वय ममततः २०७८।०३।०२  

मनसुन पूर्वतयारी र प्रततकाय्व काय्वयोजना २०७८


