
विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यिस्थापन राविय रणनीगि, २०७८ 

(काययकारी सगमगिबाट स्िीकृि गमगििः २०७८/०३/०२) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

िहृ मन्त्रालय 

राविय विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्रागिकरण 

काठमाण्डौं । 



पषृ्ठभमूी 

 

नेपाल प्राकृगिक र िैरप्राकृगिक विपद् को ्च ज जोखिममा रहेको  । विपद् पग को िोजउ ्धारारउ 
राहिउ पनु:स्थापनाउ पनुगनमायण र पनुलायभमा िनुयपने लिानीको िलुनामा विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणमा 
िररने लिानी अिस्य पगन कम हनुकुा साथै प्रभािकारी पगन हनु्त् । विपद जोखिम न्त्यूनीकरणका 
्पायहरु अिलम्बन िरी क्षगिलाई न्त्यूनीकरण िनय सवकएिा पगन विपदको घटनालाई पणुयरुपमा रोक्न 
सवकिं दैन। िसथय यस्िा क्षगिलाई विपद जोखिम व्यिस्थापनका साथै िैकखपपक विखत्तय लिानी का 
्पायहको अिलम्िन िरी दावयत्ि हस्िान्त्िरणिाट आगथयक पनुभयरण िनय सवकन्त् ।  

 

वििि पााँज बर्यदेखिको विपदिाट भएको भौगिक, मानिीय िथा आगथयक क्षगिको विश्लरे्ण िदाय नेपालमा 
ठूलो मारामा मानिीयउ भौगिक र अबौको आगथयक क्षगि भएको देखिन्त् । यसरी बारम्बार भईरहने 
विपदका घटनाहरुमा भकुम्पउ बाढी पवहरोउ आिलािीउ हािाहरुीउ जट्याङ्गउ शीिलहरजस्िा घिना प्रमिु 
रुपमा  न ्भने २०७२ सालको भकुम्पबाट भएको क्षगिलाई समेि समेटी यस्िा घटनाहरुबाट भएका 
्क्त समयको समग्र क्षगिलाई मपुयाङ्कन िदाय ११,२०९ को मानिीय क्षगिउ २९,६६३ जना घाइिे र 
कररि रु. १५ िबय ४३ करोडको आगथयक क्षगि भएको देखिन्त्  । साथै कोगभड-१९ (COVID-19) 
महामारीका कारण आगथयक िथा मानविय क्षगि ले नपेाल लिायि विश्वका अन्त्य बजारमा समेि असर 
पारेको   । यसरी हनुे विपदको क्षगिलाई न्त्यूनीकरण िनय, विपद पश्चाि व्यखक्त, समाज र रािको 
्त्थानखशलिा िवृधार िनय िथा “अझ राम्रो र िगलयो गनमायण” का लागि आिश्यक वित्तीय स्रोि सािनको 
व्यिस्थापन िनय सरोकारिाला गनकायहरुको सहयोि, सझुाि र समन्त्ियमा विपद् जोखिमका लागि 
वित्तीय व्यिस्थापन राविय रणनीगि िजुयमा िररएको  ।  

 
२.   नीगििि व्यिस्था 

 

नेपालको सिंवििानले विपद् व्यिस्थापनको काम स्थानीय िहको एकल अगिकारका साथै सिंघउ प्रदेश 
र स्थानीय िहको साझा अगिकारको रुपमा रहेको  । विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन 
ऐन िथा गनयमािलीमा बीमा र सामाखजक सरुक्षा लिायिका विपद जोखिम हस्िान्त्िरणका विगि र 
्पायहरुको व्यिस्था िरी गिनको कायायन्त्ियन व्यिस्था समेि ्पलेि भएको  । विपद 
प्रभावििहरुलाई प्रभािकारी राहि िथा यथागसघ्र पनुलायभ िनय िहिि रुपमा विपद व्यिस्थापन 
कोर्हरुको व्यिस्था िररएको  । विपद जोखिम न्त्यूनीकरण राविय नीगिउ २०७५ मा “सिंकट्न्त्मिु 
समदुायको जोखिममा वहस्सेदारी िथा जोखिम हस्िान्त्िरणका लागि कृवर् पशपुिं ी, व्यापार व्यिसाय 

िथा भौगिक सिंरजनाहरुको अगनिायय बीमा िनय प्रोत्साहन िररने ्पलेि  ।  



 

यसैिरी विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन राविय रणनीगिक कायययोजनामा जोखिम वहस्सेदारीउ 
बीमा िथा अन्त्य औजारहरुमार्य ि विपद ्त्थानखशलिा िवृधार िने विर्यलाई प्राथगमकिा ददइएको  । 
पन्त्रौ योजना, (२०७६/७७-२०८०/८१) मा विपद व्यिस्थापनको क्षेरमा साियजगनक, गनजी िथा 
सामदुावयक लिानी िवृधार िरी सरुखक्षि िथा ्त्थानखशल नेपाल बना्ने ्पलेि  । कृवर् विकास 
रणनीगि, (२०७२-२०९२) मा कृवर् बीमा पशिुन सरुक्षण र औद्यागिक नीगि, २०६७ ले ्द्यािको 
बीमा सम्बन्त्िी व्यिस्था िरेको  ।आ.ि २०७८।७९ को िजेटमा गनजी आिास र सिंरजनाको विमा 
िने ्ध्येश्यले वप्रगमयम िार्िको रकमिाट िणना िदाय  ुट ददइने व्यिस्था िरेको   ।  
 

विपद जोखिम न्त्यूनीकरणका लागि ियार िररएको सेन्त्डाइ कायय ढााँजा र जलिाय ुपररिियन सम्बखन्त्ि 
पेररस सम्झौिामा जोखिम व्यिस्थापनका लागि वित्तीय प्रबन्त्ि िथा लिानी बढाई विपद् ्त्थानखशल 
समाजको गनमायण िने विर्य ्पलेि  ।  

 

३. नपेालले िरेका हालसम्मका प्रयासहरु  

विपदबाट भएको क्षगिको पनुभयरणका लागि िाली िथा पशपुन्त् ी विमा काययक्रम वि.सिं २०६९ माघ 
१ देखि िथा आ.ि २०७०।७१ देखि िाली िथा पशिुन वप्रगमयममा अनदुान ्पलव्ि िरा्ने कायय 
सरुिाि भएको   । प्राकृगिक विपद्हरुबाट बरे्नी कृर्कहरु प्रभाविि हदैु आएका  न। विपदबाट 
प्रभाविि कृर्कहरुलाई सरकारको िर्य बाट केही मारामा भए पगन राहि ्पलब्ि िराई कृर्क 
समदुायलाई हिोत्साही हनुबाट बजा्न र कृवर् काययमा गनरन्त्िर लिाई राख्नको लागि नेपाल सरकारले 
राहि काययक्रम कायायन्त्ियिन िथा अनिुमन काययविगि, २०७१ कायायन्त्ियन पयाएको   ।  

विपद वपगडि ्धारार िथा राहि सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०६४ (सािौ सिंशोिन २०७७) अनसुार 
आपिकालीन ्धारार िथा राहि वििरणको प्राििान रहेको  । जसअनसुार प्रकोपको घटनामा परर 
मतृ्य ुभएमा मिृकका आर्न्त्िलाई रु. २ लाि ्पलब्ि िरा्नेउ विपदको कारणबाट घरबास िथा 
िागलनाली नष्ट भई िजुारा िनय नसक्ने अिस्थामा ित्काल रु. १५ देखि २० हजार ्पलब्ि िरा्ने 
र विपदको घटनामा परी आिास पूणय क्षगि भई विस्थावपि हनुपुने अिस्था आएमा आिास गनमायणका 
लागि रु. १ लाि ्पलब्ि िरा्ने र मनसनुजन्त्य विपदका कारणले आिासमा क्षगि भएका घर 
पररिारलाई भकुम्प वपगडिले पाए सरहको ३ लाि पा्ने व्यिस्था रहेको  । साथै विपदको 
घटनाबाट घाइिे भएकाहरुलाई सरकारी अस्पिालमा गनशपुक ्पजार िरा्ने व्यिस्था रहेको   । 



पन्त्रौ आिगिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले विपद् व्यिस्थापनको क्षरेमा साियजगनक, गनजी 
िथा सामदुावयक लिानी िवृधार िरी सरुखक्षि िथा ्त्थानखशल नेपाल बना्ने ्पलेि   । 

स्िास््य बीमा काययक्रमिर्य  स्िास््य बीमा ऐन, २०७४ को दर्ा ३ बमोखजम स्िास््य बीमा 
काययक्रमको कायायन्त्ियन शरुुिाि भएको  । यो काययक्रममा ५ जना सम्मको पररिारलाई आदशय 
सिंख्या मानी यस्िो पररिारबाट िररने िावर्यक योिदान रकमबाट िावर्यक रु १ लाि सम्मको स्िास््य 
्पजार सेिा प्रदान िररन्त् । सत्तरी िर्य िा सो भन्त्दा माथीका जेष्ठ नािररक, अगि गबपन्न, अगि असक्त 
र पूणय अपािंििा भएका व्यखक्त, MDR TV, HIV AIDS, कुष्ठरोि आदद रोि भएका गबरामीको सम्पूणय 
पररिारलाइ नै योिदानको पूरै रकम सरकारबाट व्यहोरी यस काययक्रममा गनशपुक बीमा िने व्यिस्था 
िररएको  । 

विपदिाट भएको क्षगििाट यथासक्य पिुय अिस्थामा र्वकय ने काययमा प्रयोि िनय प्रिानमन्त्री ्धारार 
राहि कोर्, केखन्त्िय विपद व्यिस्थापन कोर्, प्रदेश र स्थानीय विपद व्यिस्थापन कोर्को व्यिस्था 
िररएको  । बीमा कम्पनीहरुको गनयमकारी गनकाय बीमा सगमगििाट काननुी आिार ियार िरी 
एवककृि सम्पिी बीमा काययक्रम र लघ ुबीमा काययक्रम शरुुिाि िरेको  । कणायली प्रदेश सरकारले 
्क्त प्रदेशमा प्राकृगिक विपद जोखिम सामवुहक बीमा काययक्रम शरुुिाि िरेको  ।  

मागथ ्पलेखिि काययहरु शरुु िररएको भएिा पगन विपद्को समयमा प्रभािकारी रुपमा पररजालन हनु े
िरी पूिय व्यिखस्थि कोर् िथा वित्तीय सिंयन्त्रहरु स्थापना हनु नसकेको अिस्था रहेको  । वि.सिं. 
२०७२ सालमा िएको विनासकारी भकुम्पबाट नेपालमा कररि ७ िबयको आगथयक क्षगि र करीि ९ 
हजार जगिको मानिीय क्षगि भएको गथयो। यसरी भएको क्षगिलाई पनुभयरण िरी ्त्थानखशलिा 
अगभिवृधार िनय नेपालले ठूलो मारामा िैदेखशक ऋण िथा आन्त्िररक स्रोि पररजालन िनुय परेको  । 
नेपालमा साियजगनक िथा गनजी क्षेरबाट ठूला पूिायिारहरुको गनमायण भईरहेको र यस्िा पूिायिारहरुलाई 
समय समयमा आ्ने विपद्ले क्षगि िनय सक्ने सम्भािना भएकोले त्यस्िा पूिायिारहरुको ित्काल 
पनुगनमायण िनयका लागि समेि वित्तीय स्रोि ् पलब्ि हनु ुपदय  जसले ित्काल सेिा सजुारु िनय सहयोि 
िदय । विपदबाट हनुे क्षगिबाट समयमा नै प्रभािकारी प्रगिकायय र पनुलायभ िनय, विपदबाट लखक्षि 
िियलाई प-ुयायइएको क्षगिलाई आिार मागन क्षगिमा आिाररि सामाखजक सरुक्षा प्रदान िनय, साियजगनक 
िथा गनजी क्षेरको सहकाययमा जोखिमको भार हस्िान्त्िरण िरी आगथयक स्रोिको व्यिस्थापन िनय यो 
रणनीगिको आिश्यकिा रहेको  ।  

 



४. माियदशयक गसधारान्त्िहरु 

 

४.१ "समधृार नपेाल र सिुी नपेाली" को राविय आकािंक्षा िथा दीिो विकासको अििारणा अनरुुप 
विपद् सिंिेदनशील ििय र समदुाय िास िरी बालबागलकाउ बधृारबधृाराउ अपाङ्गििा भएका व्यखक्तका 
साथै भौिोगलक, आगथयक र सामाखजक कारणबाट विपद्को ्च ज जोखिममा रहेकालाई विशेर् 
ध्यान ददने।  

४.२ गनजीउ समूहििउ सिंस्थािि साथै साियजगनक क्षेरको जनिन र जीविकाको सिंरक्षण िदै आगथयक 
जोखिम हस्िान्त्िरण िने। 

 

५. दीघयकालीन सोज, लक्ष्य र ्द्दशे्य 

 

सोज:  

विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापनमा प्रभािकारी वित्तीय लिानी मार्य ि विपद्जन्त्य क्षगि 
न्त्यूनीकरण िथा जोखिम हस्िान्त्िरणका ्पायहरु अिलम्बन िरी विकासका ्पलखब्िहरुको सिंरक्षण 
िदै विपद् ्त्थानशील नेपालको गनमायण िने । 

 

लक्ष्य:  

विपदिाट हनुे आगथयक, भौगिक, सामाखजक िथा मानिीय क्षगिलाई न्त्यूनीकरण िदै वित्तीय जोखिम 
िहन िनय वहस्सेदारी कायम िरी विपदको समयमा ित्काल पयायप्त वित्तीय स्रोि ्पलब्ि िरा्न 
पिुयव्यिखस्थि वित्तीय सिंयन्त्रहरु (Pre-arranged Financial Mechanisms) सगुनखश्चि िने,  

 

्द्दशे्य: 

 

1. प्रकोपको प्रकृगि, मारा र प्रकोपले गनम्त्या्ने विपद्को प्रभािबारे अनमुान र क्षगिको आाँकलन 
िनय सक्ने ्पयकु्त विगि र प्रविगिको िजुयमा िनेउ 

2. विपदको कारणबाट हनुे व्यखक्तििउ गनजी िथा साियजगनक सम्पखत्तको क्षगिलाई न्त्यूनीकरण िने 
िथा जोखिम हस्िान्त्िरणको ्पयकु्त विगि र औजार (Instruments) को पवहजान िरी 
कायायन्त्ियनमा पया्न,े  

3. वित्तीय जोखिमका लागि वित्तीय व्यिस्थापनमा लाभग्राहीको सिंलग्निा र वहस्सेदारी बढा ा्ँदै 
जाने िरी जनजेिना अगभिवृधार िने,  



6. रणनीगिको काययक्षरे 

यस रणनीगिले प्रकोप पूिय (Ex-ante) र पश्चाि (Ex-post) जोखिम व्यिस्थापनका गनगमत्त आिश्यक 
पने वित्तीय स्रोिको व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा साियजगनकउ गनजी िथा व्यखक्तिि िहमा विपदबाट हनुे 
जोखिम न्त्यूनीकरणउ विखत्तय व्यिस्थापन िथा जोखिम हस्िान्त्िरणका औजार (Instruments) हरुलाई 
समेट्ने  । यो रणनीगि  प्रदेश िथा स्थानीय िहको गनगमत्त माियदशयक रणनीगिको रुपमा रहने ।  

7.  जोखिम गबश्लरे्ण  

नेपालमा हालसम्म विगभन्न गनकायबाट िखण्डकृि रुपमा सानो दायरा र गसगमि प्रकृगिका विपदको 
मार जोखिमको विश्लरे्ण िरी जोखिम गबश्लरे्ण प्रगििेदन ियार िने िररएको  । यस्िा प्रगििेदनमा 
समािेश भएको विश्लरे्ण पगन सङ्कटासन्न र क्षमिाको आिारमा जोखिमको अिस्थालाई अद्यािगिक िनय 
ि्याङ्कको कमी िथा ्पयकु्त विगि िथा औजारको कगमले जोखिम गबश्लरे्णको प्रभािकारी कायायन्त्ियन 
हनु सकेको  ैन। िसथय  नेपालमा बारम्बार भईरहने विपदका घटना र त्यसको क्षगिलाई आिार 
मागन िैज्ञागनक विगिको प्रयोि िरी विपदको जोखिम गबश्लरे्णको कायय िनुय आिश्यक  । यस्िो 
विश्लरे्णलाई विपद जोखिम विश्लरे्णमा अियिहरुमा आ्ने पररिियनसाँिै जोखिमको अिस्थालाई समेि 
गनयगमि रुपमा अद्यािगिक िदै  जान ुआिश्यक रहेको  ।  

 

हालसम्म िैज्ञागनक ििरबाट बहपु्रकोपयकु्त जोखिम विश्लरे्ण हनु सकेको  ैन। िथावप विगभन्न समयमा 
घटेका विपद्को घटनाहरुको राविय आपिकालीन काययसञ्चालन केन्त्ि (NEOC) मा रहन ेि्याङ्कलाई 
आिार मान्त्दा सडक दघुयटनाबाहेक बावर्यक रुपमा औसि मानिीय क्षगि ५०० जना िथा ५००० 
जना भन्त्दा बवढ घाइिे हनुे िरेका  न ्। यसैिरी वि.सिं. २०७२ सालको महाभकुम्पको क्षगि बाहेक 
आगथयक क्षगििर्य  व्यखक्तिि िथा साियजगनक भौगिक पूिायिार समेि िरी कररि रु.१२ अबयको क्षगि 
हनुे िरेको  ।  

 

यसैिरी बरे्नी खशिलहर, बाढी र डुबानबाट िराईका खजपलाहरु, िाढी र पवहरोबाट पहाडी खजपलाहरु  
बढी प्रभाविि देखिएका  न ् भने ्च ज वहमाली खजपलाहरु वहमपािको जोखिममा रहेका  न।् 
आिलािीका घटनाहरुबाट समेि मानिीय िथा आगथयक क्षगि हनुे िरेको  ।यसरी ठूलो मारामा 
जनिनको क्षगि भएको हुाँदा िैज्ञागनक विगिबाट जोखिमको ्पयकु्त विश्लरे्ण र मपुयाङ्कन िरी गनजी 
िथा साियजगनक क्षेरबाट क्षगिको पनुभयरणको लागि जोखिम िथा क्षमिाको आिारमा वित्तीय लिानी 
बढा्ने ्पयकु्त औजारहरुको सिंयोजन िरी लिानी बढा्न ुआिश्यक  ।  

 



8.  रणनीगिक वक्रयाकलापहरु 

 

८.१  सिंघउ प्रदेशउ खजपला िथा स्थानीय िह र समदुायस्िरमा प्राकृगिक िथा िैह्र प्राकृगिक प्रकोपको 
नक्साङकन िनेउ विपद् जोखिम आिंकलन िने र राविय विपद् जोखिम सजुना प्रणालीमा प्रविष्ट 
िरी जोखिमयकु्त स्थानउ बस्िी, समदुायउ भौगिक सिंरजनाउ प्राकृगिक श्रोिउ आिारभिु सेिा 
आददको अद्यािगिक वििरण राखिने । 

८.१.१ विपद्का कारण हनु सक्ने आगथयक िथा वित्तीय क्षगि िथा प्रभािका विर्यमा 
जानकारी ददन वित्तीय, गबमाङ्कीय िथा महाविपखत्त जोखिम गबश्लरे्णात्मक सािनहरु 

(Financialउ  Actuarial and Catastrophic Risk Modeling Tools ) प्रयोि िरर 
आकखस्मक दावयत्ि र अपिु सरुक्षणको (Protection gap)  पररमाण गनिायरण िरी 
आिश्यक विखत्तय योजना िजुयमा िरी कायायन्त्ियन िने ।  

८.१.२ प्रकोप पश्चाि प्रभािकारी प्रगिकाययका गनगमत्त आिश्यक प्रखशखक्षि    मानिसिंसािन 

(skilled Manpower), स्रोि र प्रविगिको विकास िररने  साथै प्रभाविि क्षेरमा विपद 
कोर्बाट िरुून्त्ि विखत्तय सहयोि वििरणका गनगमत्त आिश्यक काननु,  गनदेखशका, 
सिंरजना र विगि ियार िरी लाि ुिररने  । 

८.२  विपद्को प्रकृगि र त्यसबाट ्त्पन्न हनु सक्ने पररखस्थगिका बारेमा िोजउ अध्ययनउ अनसुन्त्िान 
र विश्लरे्ण िरी सिंघउ प्रदेश र स्थानीय िहका विपद् सूजना प्रणालीमा प्रविष्ट िररने ।  

८.३  जलिाय ुपररिियनका प्रगिकुल प्रभाि िथा सबै विपद्को जोखिममा रहेका समदुायको ि्याङ्क 
सिंङ्कलनउ प्रशोिन र सूजना व्यिस्थापन िनय सक्ने िरी राविय विपद् जोखिम मूपयाङ्कन िथा 
सूजना व्यिस्थापन प्रणाली  (National Disaster Risk Assessment and Management 

Information System- NDRA-MIS)  समयानकुुल सिुार र क्षमिा विकास िदै ि्याङ्क 
प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय िहमा गबस्िार िररने ।  

८.४  सिंघउ प्रदेश र स्थानीय िहका विकास योजना कायायन्त्ियन प्रकृयामा एििं आगथयकउ सामाखजक 
वक्रयाकलापमा आिश्यक मापदण्डउ सशिय अनदुानउ परुस्कारउ दण्डउ जररिाना आदी ्पयकु्त 
व्यिस्था िरर विपद् जोखिम कम िने ्यापहरु र जोखिम हस्िान्त्िरण पधारगि लाि ुिररने ।  

८.५  प्रकोप पूिायनमुान, अनिुमन र प्रकोप एििं विपद् पूियसूजना प्रणालीको स्थापना िरी विपद् 
पूियसूजना प्रणालीको क्षमिा विकास र विस्िार िनय र सो को प्रभािकारी सञ्चालन िनय पूिय 
सूजनामा आिाररि अग्रीम वित्तीय लिानी र आिश्यक कानूनउ गनदेखशकाउ साझासूजना सिंप्ररे्ण 
विगि (Common Alerting Protocol) ियार िरी लाि ुिररने । 



८.६  आिश्यक नीगिििउ सिंरजना एििं मौजदुा अभ्यासको सिुार िरी जीिन  िीमाको माध्यमबाट 
मानविय क्षगि िथा गनजीिन िीमाको माध्यमबाट गनजीउ साियजागनक िथा साियभौम सम्पखत्तको 
(Sovereign Assets) विपद् क्षगिको आगथयक पनुभयरण िने ्पायहरु अिलम्िन िररने । 

८.७  साियजगनक सेिाका पूिायिार ऐगिहागसकउ िागमयकउ सााँस्कृगिक सम्पदाहरु र साियभौम दावयत्ि 

(Sovereign Liabilities) हरुको विपद् पश्चाि पनुगनमायणका गनगमत्त पवहलो क्षगि (First Loss) 
बीमाको माध्यम र िहिि जोखिम सरुक्षण विगि (Risk Layering Approach) बाट जोखिम 
हस्िान्त्िरण िरी अगिक क्षगिको अिस्थाका लागि आिश्यक सिंघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा 
स्थापना भएका विपद व्यिस्थापन कोर्को प्रयोि िररने । यस कोर्मा नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त रकम, विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त रकम र गनजी क्षेरबाट प्राप्त हनुे रकम जम्मा िनय 
सवकने ।  

८.७.१ विपद् जोखिम व्यिस्थापनका लागि गनजी क्षेर र पुाँजी बजारलाई सिंलग्न िरा्न 
आिश्यक िािािरण ियार िररने । 

८.७.२  विपद् सम्बखन्त्ि साियजगनक र गनजी क्षेरको आगथयक र वित्तीय जोखिमको पवहजान र 
मापन िरी जोखिम न्त्यूनीकरण र जोखिम स्थानान्त्िरणका लागि साियजागनक र गनजी 
लिानी प्रिधारयन िररने । 

८.७.३ महाविपखत्तका समयमा अन्त्िराविय अभ्यास एििं नपेाल सरकारले स्थावपि िरेको विगि 
अनरुुप विपद् व्यिस्थापनका विगभन्न वित्तीय स्रोिहरुको प्रिन्त्ि र पररजालन िररने ।  

8.७.४ जीिन िथा गनजीिन बीमाको माध्यमबाट विपद जोखिम व्यिस्थापनको लागि 
साियजगनक भौगिक सिंरजनाहरुको गनमायणको स्िीकृिीसाँिै बीमा िने व्यिस्था िरी सबै 
प्रकारका भौगिक र आगथयक िगिविगिहरु र गनखज सम्पखत्तको सरुक्षणिनय बीमासाँि 
आिधार िरी लैजाने व्यिस्था िररने  र जोखिममा आिाररि मूपय (Risk Based 

Pricing) गनिायरण िनय समन्त्िय िररने  । 

८.८  विपद्को अिस्थामा बैङ्क, बीमा र वित्तीय सेिा प्रदायक सिंघउ सिंस्था र सहकारीको वित्तीय 
जोखिमलाई ब्यिखस्थि िनय, वित्तीय स्थावयत्ि कायम िनय, बीमा िथा पनुबीमा जस्िा अग्रीम 
र सगुनयोखजि सरुक्षण ्पायहरुको अबलम्िन िने व्यिस्था िररने । 

८.९ साियजगनक सेिा प्रदायक सरकारी गनकायहरु िथा गनजी क्षेरका र्मय प्रगिष्ठानउ व्यिसाय सेिा 
सञ्चालन िदाय अपना्न ुपने आिश्यक सरुक्षा र जोखिम कम िने गबगिको बारेमा कानूनी 
व्यिस्था िरी विपदको समयमा विपदबाट हनुे क्षगिलाई कम िनय िथा सेिालाई िरुुन्त्ि सजुारु 
िनय व्यिसाय गनरन्त्िरिा योजना (Business Continuity Plan) ियार िनय प्रियध्दन  िररने ।  



८.१० गबगभन्न प्रकारका गबपद्को प्रकृगिउ मारा र प्रभाि अनसुार प्रभािकारी प्रगिकाययका लागि वित्तीय 
क्षमिाको गबकास िनय सिंघ, प्रदेश र स्थानीय गबपद् ब्यबस्थापन कोर् मार्य ि पयायप्त लिानी 
िरी गबपद् पूियियारी र प्रगिकाययलाई थप प्रभाबकारी बनाइने ।  

८.११ कानून बमोखजम गबगभन्न पेशाउ ब्यिसाय िरी जीविकोपाजयन िने पेशाकमी िथा व्यािसायीउ 
िरीब गसमान्त्िकृि ििय िथा सङ्कटासन्न समूहको लागि गबपद् पश्चाि ्नीहरुको जीविकोपाजयन 
र पनु:स्थापनाका लागि िरुुन्त्िै ्पलब्ि हनु सक्ने िरी विपद् कोर्को औखजत्य र ्पयोगििा 
हनुे ब्यबस्था िररने । व्यािसायमा विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन िनय कुनै 
पगन व्यािसावयक कजाय प्रिाह िदाय Business Continuity Plan पेश िनुयपने व्यिस्था िररने ।  

८.१२ भकुम्प, बाढी िथा महामारी जस्िा ठूला विपदबाट प्रभावििहरुको िोजउ ् धारार, राहि, पनु:प्राप्ती, 
पनु:स्थापनाउ पनु:गनमायण र पनुलायभ का लागि जोखिम हस्िान्त्िरण पधारगिको विकास र विपद्को 
सामना िनय आिश्यक पिुयब्यबखस्थि वित्तीय सिंयन्त्रहरु (Pre-arranged Financing 

Mechanisms) जस्िै सिंखजि कोर् (प्रिानमन्त्री दैिी प्रकोप ्धारार कोर्, केखन्त्िय विपद् 
व्यिस्थापन कोर्, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोर्, खजपला विपद् व्यिस्थापन कोर् र स्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन कोर्), Catastrophe Bond, आकखस्मक ऋण (Contingent Credit), 

Insurance Linked Securities, बीमा जस्िा सिंयन्त्रहरुको स्थापना र पररजालन िने अभ्यास 
िराइने  साथै गनजी क्षेर र अन्त्िराविय गनकायको सिंलग्निामा Catastrophe Bond जारी िने 
व्यिस्था िररने ।  

८.1३ विपद् जोखिम न्त्यूनीकरणउ वित्तीय ्त्थानशीलिाउ सिंस्थािि ्त्थानशीलिाउ र ब्यबस्थापनका 
लागि ्पलब्ि हनुे नयााँ वित्तीय लिानीको प्रबधारयनको अबिारणा र अभ्यासहरुको नमनुा 
परीक्षण र गबकास िरी लाि ुिररने ।  

८.1४ विपद जोखिम न्त्यूनीकरण र व्यिस्थापनमा अन्त्िराविय विकास सहायिा पररजालन नीगि 
अनरुुप वधारपक्षीय / बहपुक्षीय साझेदारहरु िथा अन्त्य अन्त्िराविय सिंघ सिंस्थाहरुसाँि समेि 
समन्त्िय र सहकायय िररने ।  

८.१५ न्त्यून आय भएका बिय र समदुायलाई कृवर् िथा लघ ु बीमा एििं सरुक्षणको माध्यमबाट 
रक्षािरण िररने , कृवर् बीमामा Weather Based Insurance  र Index Based Insurance  

मार्य ि बीमाको ग्रामीण क्षेरमा पहुाँज पयुाय्न आिश्यक सजुना, प्रगबगि, सिंरजना विकास का 
गनगमत्त गनजी, सरकारी, िथा अन्त्य सिंघ सिंस्थाहरुसाँि समन्त्िय र सहकायय िररने  ।    

 

 



9.  कायायन्त्ियनको व्यिस्था 

यस रणनीगिको कायायन्त्ियनको लागि राविय विपद् जोखिम न्त्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्रागिकरणले 
सिै सरोकारिालाहरुसाँि  लर्ल िरी क्षेरिि कायय योजना बनाई साियजगनक िथा गनजी क्षेरको 
समन्त्िय र सहकाययमा कायायन्त्ियन िररने । आिश्यकिा अनसुार सरोकारिाला गनकायहरुले रणनीगि 
कायायन्त्ियनका लागि क्षेरिि काययनीगिहरु िजुयमा एििं सिै सम्िन्त्ि गनकायको िावर्यक काययक्रममा 
समािेश िरी कायायन्त्ियन िने ।  

१0.  श्रोि सािनको व्यिस्थापन 

यो रणनीगिको कायायन्त्ियनको लािी आिश्यक जनशखक्तउ प्रविगि र आगथयक श्रोिको व्यिस्थापन नेपाल 
सरकारले िने िरा्ने । सिंघउ प्रदेश र स्थानीय िहले जोखिम िाहक र लाभग्राहीको योिदानिाट 
श्रोिको व्यिस्थापन िने न। स्रोि सािनको व्यिस्थापनमा बीमा क्षेरलाई जोखिम व्यिस्थापनको 
स्रोिको रुपमा गलइने । नेपाल सरकारको गनणयय बमोखजम आन्त्िररक िथा बाह्य श्रोिको पररजालन 
िररने ।  

११.  अनिुमन र मपुयाङ्कन 

यो रणनीगिको सम्बखन्त्िि गनकायहरुबाट गनरन्त्िर अनिुमन िररने  साथै प्रत्येक ३ िर्यमा 
कायायन्त्ियनको मध्याििी मपुयाङकन िररने । अखन्त्िम प्रभाि मपुयाङ्कन कायायन्त्ियनको पााँज (५) िर्य 
पग  िररने ।  

 

१२.  अपेखक्षि ्पलखव्ि 

जोखिम सूजनामा आिाररि साियजगनक िथा गनजी लिानी, जोखिम वहस्सेदारीउ बीमा िथा अन्त्य औजारहरु 
मार्य ि विपद ्त्थानखशलिा िवृधार भएको हनुे । विपद जोखिमको पूिायनमुान िनयको लागि आिश्यक 
विगि िथा प्रविगि सवहिको सूजना प्राप्त भएको हनुे । विगभन्न वित्तीय सिंयन्त्रहरुको प्रयोि मार्य ि 
विपद जोखिम न्त्यूनीकरण िनय िथा विपद पश्चािको पनुभयरणको लागि ित्काल वित्तीय प्रिन्त्ि िनय 
सवकने । विपद जोखिम सिंिेदनखशल विकासको अििारणा अनसुार महत्िपणुय पिुायिार गनमायणमा 
वित्तीय जोखिम लिानी सगुनखश्चि हनुे ।विपद जोखिमलाई मध्यनजर िरी पिुायिार बीमा, समाखजक 
सरुक्षा बीमा, सम्पखत्त बीमा र जीिन बीमा काययक्रमहरु प्रयाप्त मारामा विकास भएको हनुे ।विपद 
जोखिमिाट सरुखक्षि िथा ्त्थानखशल नेपालको आिार ियार भएको हनुे । 


