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ष्ट्रिषयिस्िु  

1  प्रस्िािना 

 

1.1.1 सन्दभभ 

1.2.1-1.2.2 भारिमा आपदा जोष्ट्रिम 

1.3.1 आपदा प्रबन्धनप्रष्ट्रि सोचमा सम्पूणभ पररििभन 

 

2 दषृ्ट्रिकोण र उदे्दश्य 

2.1.1 पररकल्पना 

2.2.1-2.2.2 आपदा प्रबन्धन 

2.3.1 दषृ्ट्रिकोण 

2.4.1 उदे्दश्य 

 

3 संस्िागि ििा ष्ट्रिष्ट्रधक प्रबन्ध 

3.1.1 आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम, 2005 

 आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम अन्िगभि संस्िागि ढााँचा 

3.2.1-3.2.3 राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (एनडीएमए) 

3.2.4-3.2.5 राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि (एनईसी) 

3.2.6-3.2.7 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (एनडीएमए) 
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3.2.8 ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (डीडीएमए) 

3.2.9 स्िानीय प्राष्ट्रधकरण 

3.2.10 राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन संस्िान (एनआइडीएम) 

3.2.11 राष्ट्रिय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) 

3.2.12 शमन (न्यूष्ट्रनकरण) आरक्ष्य 

 ष्ट्रिद्यमान संस्िागि प्रबन्ध 

3.3.1 प्राकृष्ट्रिक आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी मन्री मण्डल 

सष्ट्रमष्ट्रि (सीसीएमएनसी) ििा सुरक्षा सम्बन्धी 

मन्री मण्डल सष्ट्रमष्ट्रि (सीसीएस) 

3.3.2 उच्च स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रि  

3.3.3 केष्ट्रन्िय सरकार 

3.3.4 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा ष्ट्रिभागहरूको भूष्ट्रमका 

3.3.6-3.3.7  राज्य सरकार  

3.3.8 ष्ट्रजल्ला प्रशासन  

3.3.9 एकभन्दा धेरै राज्यलाई प्रभाष्ट्रिि गने आपदाको 

प्रबन्धन 

 अन्य महत्त्िपूणभ संस्िागि प्रबन्धन 

3.4.1 सशस्त्र बल 

3.4.2 केष्ट्रन्िय अधभ सैष्ट्रनक बल 

3.4.3 राज्य पुष्ट्रलस बल ििा अष्ट्रिशमन सेिा 
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3.4.4 नागररक सुरक्षा ििा होम गार्डसभ 

3.4.5 राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) 

3.4.6 राष्ट्रिय युिा िाष्ट्रहनी (एनसीसी), राष्ट्रिय सेिा 

योजना (एनएसएस) ििा नेहरू युिा केन्ि 

सङ्गठनको (एनिाईकेएस) भूष्ट्रमका 

3.5.1 अन्िरराष्ट्रिय सहयोग 

 

4  ष्ट्रित्तीय प्रबन्ध 

4.1.1 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा ष्ट्रिभागहरूको ष्ट्रजम्मेिारी 

4.2.1 राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरीय प्रबन्ध 

4.3.1-4.3.2 राि आपदा मोचन ििा उपशमन ष्ट्रनष्ट्रध 

4.4.1 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा ष्ट्रिभागहरूको ष्ट्रजम्मेिारी 

4.4.2 राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरीय प्रबन्ध 

4.4.3 उपशमन पररयोजना  

4.5.1 िकष्ट्रनकी-ष्ट्रित्तीय शासन प्रणाली  

 

5 आपदा ष्ट्रनिारण, उपशमन ििा ियारी 

5.1.1 आपदा ष्ट्रनिारण ििा उपशमन/प्रशमन 

5.1.2-5.1.3 आपदा ष्ट्रनिारण ििा उपशमन/प्रशमन 

5.1.4 शहरी क्षेरमा आपदाको बढ्दो प्रिृष्ट्रत्त 

5.1.5 महत्त्िपूणभ पूिाभधार  

5.1.6 पयाभिरणीय रूपमा सिि् ष्ट्रिकास 

 जलिायु पररििभनको अनुकूल 

5.1.7 ियारी 

5.2.1-5.2.3 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा राज्यहरूका भूष्ट्रमका 

5.2.4 पूिाभनुमान ििा शीघ्र चेिािनी प्रणाली 

5.2.5-5.2.6 सम्प्रेषण ििा सूचना प्रष्ट्रिष्ट्रध (आइटी) 
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5.2.7 आपािकालीन प्रचालन केन्िहरूको सुददृढकरण 

5.2.8-5.2.9 ष्ट्रचदकत्सा सम्बन्धी ियारी ििा व्यापक हिाहिको 

प्रबन्धन 

5.2.10 प्रष्ट्रशक्षण, अनुकरण एिं कृष्ट्ररम अभ्यास 

 प्रशमन एिं ियारीका लाष्ट्रग साझेदारी 

5.3.1-5.3.2 समुदाय आधाररि आपदाको ियारी  

5.3.4 करपोरेट सामाष्ट्रजक दाष्ट्रयत्त्ि (सीएसआर) ििा 

सािभजष्ट्रनक ष्ट्रनजी भागीदारी (पीपीपी) 

5.3.5 सञ्चारमाध्यमको भागीदारी 

 

6 िकष्ट्रनकी  एिं कानूनी व्यिस्िा 

6.1.1 िकष्ट्रनकी-कानूनी व्यिस्िा  

6.2.1 नगर ष्ट्रिष्ट्रनयामकहरूको पुनिाभलोकन 

6.3.1 भूष्ट्रम उपयोग योजना  

6.4.1-6.4.2 सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रनमाभण रीष्ट्रि 

6.5.1 अनुपालन व्यिस्िा  

6.6.1 प्रििभन 

 

7 प्रष्ट्रिदिया  

7.1.1 दषृ्ट्रिकोण 

7.2.1  राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिको (एनईसी) भूष्ट्रमका 

7.3.1 शीषभ ििा अन्य केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा 

ष्ट्रिभागहरूको भूष्ट्रमका 

7.4.1 राज्य ष्ट्रजल्ला एिं स्िानीय प्राष्ट्रधकारीहरूको 

भूष्ट्रमका  

7.5.1 मानक पररचालन दिया पद्धष्ट्रि (एसओपी) 

7.6.1 आपदाको स्िर 
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7.7.1 घटना ष्ट्रनयन्रण प्रणाली (आइसीएस) 

7.8.1 प्रिम ििा अन्य मुख्य प्रष्ट्रिदियाकारी/कािाभहीकिाभ 

7.9.1 ष्ट्रचदकत्सा कािाभही  

7.10.1 पशुहरूको हरेचाह 

7.11.1 सूचना ििा सञ्चार माध्यमको भागीदारी 

 

8 राहि एिं पुनिाभस  

8.1.1 दषृ्ट्रिकोण 

8.2.1-8.2.2 अस्िायी राहि ष्ट्रशष्ट्रिरको स्िापना  

8.3.1 राहि आपूर्िभको प्रबन्धन 

8.4.1 राहिका मानकहरूको समीक्षा 

8.5.1 अस्िायी जीष्ट्रिका ष्ट्रिकल्प ििा सामाष्ट्रजक-आर्िभक 

पुनिाभस 

8.6.1 मध्यम आश्रय गृहहरूको व्यिस्िा  

 

9 पुनर्नभमाभण ििा सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रिको बहाली 

9.1.1  दषृ्ट्रिकोण  

9.2.1 स्िाष्ट्रमत्त्ि आधाररि पुनर्नभमाभण 

9.3.1-9.3.2 त्िररि पुनर्नभमाभण 

9.4.1 सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रिको बहालीका साि सुरष्ट्रक्षि 

ष्ट्रिकासलाई जोर्डनु 

9.5.1 जीिन यापनलाई पुनबभहाली गनुभ 

10 क्षमिा ष्ट्रनमाभण 

10.1.1-10.1.2 दषृ्ट्रिकोण 

10.2.1-10.2.2 राष्ट्रिय प्रािष्ट्रमकिा 

10.3.1 संस्िागि क्षमिा ष्ट्रनमाभण  

10.4.1 समुदायलाई प्रष्ट्रशक्षण 
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10.5.1 पेशागि िकष्ट्रनकी ष्ट्रशक्षा 

10.6.1 स्कूलहरूमा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी ष्ट्रशक्षा 

10.7.1 काररगरहरूलाई प्रष्ट्रशक्षण 

10.8.1 अन्य समूहलाई प्रष्ट्रशक्षण 

10.9.1 लाइसेन्स ददनु ििा प्रमाष्ट्रणकरण 

 

11 ज्ञान प्रबन्धन  

11.1.1 दषृ्ट्रिकोण 

11.2.1 ष्ट्रिज्ञान एिं प्रष्ट्रिष्ट्रधको सहदियात्मक प्रयोग 

11.3.1 ज्ञान संस्िान  

 सूचना ििा सञ्चार प्रष्ट्रिष्ट्रध (आइसीटी) माफभ ि् 

ज्ञानको प्रचार-प्रसार 

11.4.1 स्िदशेी िकष्ट्रनकी ज्ञान (आइटीके) 

11.5.1 भारि आपदा संसाधन सञ्जाल (आइडीआरएन) 

11.6.1 भारि आपदा ज्ञान सञ्जाल (आइडीकेएन) 

11.7.1 सिभश्रेष्ठ पद्धष्ट्रि ििा अनुसन्धानको प्रलेिन 

12 अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकास  

12.1.1 दषृ्ट्रिकोण 

12.2.2 संस्िागि व्यिस्िा 

12.3.1-12.3.2 अनुसन्धानको आिश्यकिाको पष्ट्रहचान ििा 

प्रोत्साहन  

13 भािी मागभ 

संष्ट्रक्षष्ट्रि 
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ष्ट्रचर 

ष्ट्रचर 1 आपदा प्रबन्धनको सिि् प्रदिया  

मानष्ट्रचर 1  भारिमा भूइाँचालो के्षर 

मानष्ट्रचर 2  भारिमा भल-बाढीको जोष्ट्रिम के्षर 

मानष्ट्रचर 3 भारिमा चििाि के्षर ििा आाँधी-िुफान के्षर 

मानष्ट्रचर 4 पैह्रोद्वारा प्रभाष्ट्रिि राज्य  
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आपदा प्रबन्धनमाष्ट्रि राष्ट्रिय नीष्ट्रि 

1. प्रस्िािना  

सन्दभभ 

1.1.1  आपदाले प्रगष्ट्रिमा बाधा पुऱ्याउाँ दछ भने धेरै मेहनि र यत्नपूिभक 

गररएका ष्ट्रिकास सम्बन्धी प्रयासहरूका फललाई नि गनभका अष्ट्रिररक्त 

प्रगष्ट्रििफभ  अग्रसर रािलाई कैयौं दसक पछाष्ट्रड धकेल्ने गदभछ। यसैले, 

हालको समयमा भारिका सािै ष्ट्रिदशेहरूमा आपदा आएपष्ट्रछ मार हुने 

कािाभहीको साटो त्यसको कुशल प्रबन्धनमाष्ट्रि बढी ध्यान ददन िाष्ट्रलएको 

छ। आपदाको बारम्बारिामा िृष्ट्रद्ध र िीव्रिालाई यसै प्रकारल ेस्िीकार 

गनुभ यसको कारण रहकेो छ भने ष्ट्रजम्मेिार सािै नागररक समाजमा 

सुशासनका लाष्ट्रग आपदाको ष्ट्रिनाशकारी प्रभािलाई प्रभािी रूपमा 

सम्बोष्ट्रधि गनभ आिश्यक रहकेो कुरा आत्मसाि गनभ िाष्ट्रलएको छ।  

 

भारिमा आपदा जोष्ट्रिम 

1.2.1 भारिमा अलग-अलग िीव्रिाका अनेकौं प्राकृष्ट्रिक सािै मानिजष्ट्रनि 

आपदा आइरहने गदभछ। कररब 58.6 प्रष्ट्रिशि भूभाग सामान्यदषे्ट्रि 

ष्ट्रलएर धेरै िीव्र अष्ट्रन िेज भूइाँचालो सम्भाष्ट्रिि क्षेरमा पदभछ। चार 

करोड हके्टरभन्दा धरैे के्षर (12 प्रष्ट्रिशि भूष्ट्रम) भल-बाढी र नदीद्वारा 

क्षय हुने सम्भािना अन्िगभि पदभछ। यसै गरी 7,516 दकष्ट्रम. िटीय 

क्षेरमध्ये कररब 5,700 दकष्ट्रम. के्षर चििाि र सुनामीको सम्भािना 

रहकेा इलाकामा पदभछ। कररब 68 प्रष्ट्रिशि कृष्ट्रषयोग्य के्षर िडेरी 

सम्भाष्ट्रिि क्षेरमा पदभछ भने पाहाडी इलाकाष्ट्रिर पैह्रो र ष्ट्रहउाँपैह्रोको 

जोष्ट्रिम बष्ट्रनरहने गदभछ। आपदा/ रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक ष्ट्रिदकरण ििा 

नाष्ट्रभकीय (सीबीआरएन) आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रि/आपदाको सम्भािना पष्ट्रन 

रहने गदभछ। आपदा जोष्ट्रिमको अत्याष्ट्रधक सुभेद्यिालाई जनसङ्ख्या 

िृष्ट्रद्ध, शहरीकरण, औद्योष्ट्रगकीकरण, उच्च जोष्ट्रिम क्षेरमा ष्ट्रिकास, 

पयाभिरण असन्िुलन र जलिायु पररििभनसाँग पष्ट्रन जोर्डन सदकन्छ 

(मानष्ट्रचर – 4)। 
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1.2.2 आपदाहरूप्रष्ट्रि मानिीय सुभेद्यिाको सन्दभभमा समाजका आर्िभक र 

सामाष्ट्रजक रूपमा कमजोर िगभ गम्भीर रूपले प्रभाष्ट्रिि हुने गदभछन्। 

संिेदनशील समूहरूमा िृद्ध व्यष्ट्रक्तहरू, मष्ट्रहला, बाल-बच्चाहरू पदभछन् 

भने ष्ट्रिशेष रूपमा आपदाका कारण, ष्ट्रनराष्ट्रश्रि मष्ट्रहला ििा अनाि 

बाल-बाष्ट्रलका लगायि ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षमिाका व्यष्ट्रक्तहरू बढी ििरामा 

पदभछन्।  

 

आपदा प्रबन्धनप्रष्ट्रि सोचमा सम्पूणभ पररििभन  

1.3.1 23 ददसम्बर, 2004 को ददन भारि सरकारले आपदा प्रबन्धन 

अष्ट्रधष्ट्रनयम, 2005 (जसलाई यसपश्चाि् अष्ट्रधष्ट्रनयम भष्ट्रननेछ) 

अष्ट्रधष्ट्रनयष्ट्रमि गरी उष्ट्रचि कदम उठाएको ष्ट्रियो। यस अष्ट्रधष्ट्रनयममा, 

आपदा प्रबन्धनको नेिृत्त्ि गनभ र त्यसप्रष्ट्रि समग्र एिं एदककृि दषृ्ट्रिकोण 

अप्नाउनका लाष्ट्रग प्रधानमन्रीको अध्यक्षिामा राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरण (एनडीएमए), मुख्यमन्रीहरूका अध्यक्षिामा राज्य आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण र सन्दभभअनुरूप, ष्ट्रजल्लापाल िा ष्ट्रजल्लाधीश 

अििा उपायुक्तको अध्यक्षिामा ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण 

(डीडीएमए) गठन गने पररकल्पना गररएको ष्ट्रियो। ष्ट्रिकास सम्बन्धी 

लाभहरूलाई कायम राख्न र जीिन, आजीष्ट्रिका अष्ट्रन सम्पष्ट्रत्तको 

नोक्सानी कष्ट्रम्ि गनभका लाष्ट्रग राहि केष्ट्रन्िि कािाभहीको पहल गने 

दषृ्ट्रिकोणको साटो अब सदिय रोकिाम, शमन र ियारी आधाररि 

दषृ्ट्रिकोण अप्नाउने िय गररएको ष्ट्रियो। 

 

 

मानष्ट्रचर – 1 

भारिमा भूइाँचालो क्षेर 
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रटप्पणी : समुिमा भारिको प्रादषे्ट्रशक जल 

सीमा उष्ट्रचि आधार रेिादषे्ट्रि ष्ट्रलएर 

बाह्र नरटकल माइलसम्म पदभछ 

क्षेर V :  अत्याष्ट्रधक उच्च हाष्ट्रन 

जोष्ट्रिम क्षेर, एमएसके 

अििा यसभन्दा धेरै 

क्षेर IV :  उच्च हाष्ट्रन जोष्ट्रिम क्षेर 

(एमएसके) 

क्षेर III : सामान्य हाष्ट्रन जोष्ट्रिम 

क्षेर (एमएसके) 

क्षेर II :  एल्प हाष्ट्रन जोष्ट्रिम क्षेर 

(एमएसके अििा यसभन्दा 

कष्ट्रम्ि)  

बीएमटीपीसी संिेदनशील क्षेर सम्बन्धी एटलसको दोस्रो 

संस्करण : पीआर गु्रप : एमओएच एण्ड युपीए : यो मानष्ट्रचर 

एसओआइ, भारि सरकार, भारिको भूइाँचालो जोष्ट्रिम क्षेरको 

मानष्ट्रचर आइएस 1893-2002, बीआइएस, भारि सरकार, 

ष्ट्रसस्मोटेक्टष्ट्रनक एटलस अि ् इष्ट्रण्डया एण्ड इट्स इनभोइस, 

जीएसआइ, भारि सरकारको अङ्क सम्बन्धी िथ्याङ्क हो। 
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मानष्ट्रचर 2  भारिमा भल-बाढीको जोष्ट्रिम के्षर 
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मानष्ट्रचर 3 भारिमा चििाि के्षर ििा आाँधी-िुफान के्षर 
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मानष्ट्रचर 4 पैह्रोद्वारा प्रभाष्ट्रिि राज्य  

 

 उच्च प्रभाष्ट्रिि 

 मध्यम भाष्ट्रिि 

 आंष्ट्रशक प्रभाष्ट्रिि 
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2. दषृ्ट्रिकोण एिं उदे्दश्य  

 

पररकल्पना  

2.1.1  ष्ट्रनिारण, शमन, ियारी र कािाभहीको संस्कृष्ट्रिको माध्यमद्वारा समग्र, 

सदिय बहु-आपदा उन्मुिी ििा प्राष्ट्रिष्ट्रधक आधाररि रणनीष्ट्रि ष्ट्रिकास 

गरी सुरष्ट्रक्षि आपदा प्रष्ट्रिरोधी भारि ष्ट्रनमाभण गनुभ। 

आपदा प्रबन्धन  

2.2.1 आपदाको अष्ट्रभप्राय प्राकृष्ट्रिक अििा मानिजष्ट्रनि कारणले आउने कुनै 

प्रकारको ष्ट्रिपष्ट्रत्त, दघुभटना, अष्ट्रनि र गम्भीर घटनाष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि छ, 

जुन प्रभाष्ट्रिि समुदायको सहन क्षमिादेष्ट्रि पर हुने गदभछ। आपदा 

प्रबन्धनमा ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रििका लाष्ट्रग आिश्यक अििा समुष्ट्रचि योजना, 

सञ्चालन, समन्ियन र कायाभन्ियन सम्बन्धी उपायको सिि् साि ै

एदककृि प्रदिया सामेल छन् : 

 कुनै आपदाको ििरा अििा सम्भािनाको रोकिाम।  

 कुनै आपदाको जोष्ट्रिम अििा त्यसको िीव्रिा अििा पररणामको 

शमन िा न्यूष्ट्रनकरण। 

 अनुसन्धान एिं ज्ञान प्रबन्धनसष्ट्रहि क्षमिा ष्ट्रनमाभण। 

 कुनै आपदालाई सम्बोष्ट्रधि गनभका लाष्ट्रग ियारी। 

 कुनै ििरनाक आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा आपदा आइपरे त्िररि 

कािाभही। 

 कुनै आपदाको िीव्रिा अििा त्यसको प्रभािको आकलन 

 फसेका माष्ट्रनसहरूको उद्धार, बचाउ एिं राहि।  

 पुनिाभस ििा पुनर्नभमाभण। 

 

2.2.2  आपदा प्रबन्धनको ष्ट्रिष्ट्रशि सिि् प्रदियामा 6 िटा ित्त्ि सामेल छन् : 

आपदा-पूिभ चरणमा रोकिाम, शमन र ियारी सामेल छ भने आपदा 

उपरान्ि चरणमा कािाभही, पुनिाभस, पुनर्नभमाभण र सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रिको 
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बहाली सामेल छन्। यी सबै ित्त्िलाई एउटा कानूनी र संस्िागि 

ढााँचामा ढाष्ट्रलएको छ (ष्ट्रचर 1)। 

ष्ट्रचर 1 

आपदा प्रबन्धनको सिि् प्रदिया 

सदिय रणनीष्ट्रि 

समग्र एिं सिि् 

प्रदिया 

रोकिाम, शमन, ियारी त्िररि एिं प्रभािी 

कािाभहीको बुष्ट्रनयादी 

अङ्ग 

क्षमिा ष्ट्रिकास घटना/ बचाउ  

आपदा प्रबन्धन 

आकलन 

िुरुन्िै राहि कािाभही 

पुनर्नभमाभण सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रिको बहाली पुनिाभस 

दषृ्ट्रिकोण 

2.3.1  ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्िरमा रणनीष्ट्रिक भागीदारी बनाउनमाष्ट्रि जोड ददाँद ैआपदा 

प्रबन्धनप्रष्ट्रि समग्र साि ै एदककृि दषृ्ट्रिकोण ष्ट्रिकास गररनेछ। यस 

नीष्ट्रिको बुष्ट्रनयादी ष्ट्रिषय ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रिि छन् : 

 

 नीष्ट्रि, योजना ििा ष्ट्रनष्पादनको पूणभ एदककरणसष्ट्रहि समुदाय 

आधाररि आपदा प्रबन्धन। 

 सबै क्षेरमा क्षमिा ष्ट्रिकास। 

 पूिभििी पहल र सिोत्तम प्रदियाहरूको सष्ट्रम्मलन।  

 राष्ट्रिय ििा अन्िरराष्ट्रिय स्िरमा अष्ट्रभकिाभहरूका साि सहयोग। 

 बहु-के्षर सह-दियाशीलिा।  

उदे्दश्य  

2.4.1  आपदा प्रबन्धन ष्ट्रिषयक राष्ट्रिय नीष्ट्रिको उदे्दश्य ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रिि छन् : 

 ज्ञान, निाचार र ष्ट्रशक्षाको माध्यमद्वारा सबै स्िरमा ष्ट्रनिारण, 

ियारी र प्रष्ट्रिरोधको संस्कृष्ट्रिलाई बढािा ददनु। 



राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन नीष्ट्रि 

2009 

 

19 | 
 

 प्रष्ट्रिष्ट्रध, पारम्पररक ज्ञान र पयाभिरणलाई ष्ट्रनरन्िरिामाष्ट्रि 

आधाररि शमन उपायहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभ। 

 आपदा प्रबन्धनलाई ष्ट्रिकास योजना प्रदियाको मुख्यधारामा 

सामेल गनुभ।  

 समिभनकारी ष्ट्रनयामक िािािरण र सहमष्ट्रि प्रणाली ियार गनभका 

लाष्ट्रग संस्िागि र प्राष्ट्रिष्ट्रधक -कानूनी पूिाभधार स्िाष्ट्रपि गनुभ।  

 आपदा जोष्ट्रिमको ष्ट्रनधाभरण, आकलन र ष्ट्रनगरानीका लाष्ट्रग कुशल 

िन्र सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभ।  

 सूचना प्रष्ट्रिष्ट्रधको सहायिाद्वारा प्रष्ट्रिदियाशील र अचूक 

सम्प्रेषणमा आधाररि िात्काष्ट्रलक पूिाभनुमान र शीघ्र चेिािनी 

प्रणाली ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभ।  

 जागरूकिा फैलाउनका लाष्ट्रग सञ्चार माध्यमसाँग लाभकारी 

भागीदारीलाई बढािा ददन क्षमिा ष्ट्रिकासमा योगदान ददनु।  

 समाजका संिेदनशील िगभको आिश्यकिाप्रष्ट्रि ष्ट्रजम्मेिारीपूणभ 

दषृ्ट्रिकोणका सािमा प्रभािी कािाभही र राहि सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभ।  

 बढी सुरष्ट्रक्षि जीिन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग आपदारोधी पूिाभधार 

र ष्ट्रनिासहरूको ष्ट्रनमाभण गने अिसरको रूपमा पुनर्नभमाभण कायभ 

गनुभ।  

 आपदा प्रबन्धनमा सञ्चार माध्यमका साि लाभकारी साि ैसदिय 

भागीदारीलाई बढािा ददनु। 

3. संस्िागि ििा कानूनी प्रबन्धन 

आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम, 2005 

3.1.1  यस अष्ट्रधष्ट्रनयममा राष्ट्रिय, राज्य, ष्ट्रजल्ला र स्िानीय स्िरमा 

संस्िागि, कानूनी, ष्ट्रित्तीय र समन्ियन िन्र ष्ट्रनधाभररि गररएका छन्। 

यी संस्िाहरू समानान्िर ढााँचाका छैनन्, ििा गहन समन्ियमा काम 

गनेछन्। नयााँ संस्िागि ढााँचाको पररणामस्िरूप आपदा प्रबन्धनमा 

एउटा आदशभ पररििभन आउने सम्भािना छ, जसद्वारा राहि केष्ट्रन्िि 
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दषृ्ट्रिकोणको ठाउाँमा एउटा सदिय प्रणाली स्िाष्ट्रपि हुनेछ, जसमा 

ियारी, ष्ट्रनिारण र शमनमाष्ट्रि बढी बल ददइएको छ।  

 

आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम अन्िगभि संस्िागि ढााँचा  

राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (एनडीएमए) 

3.2.1  राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण, जुन एउटा आपदा प्रबन्धनको 

शीषभ ष्ट्रनकाय हो र यसका अध्यक्ष प्रधानमन्री हुनेछन् भने आपदा 

प्रबन्धनका लाष्ट्रग नीष्ट्रि, योजना र ददशाष्ट्रनदशे ष्ट्रनधाभररि गनभका सािै 

आपदा आइपरेको बेला प्रभािी कािाभही सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग 

प्रििभन र कायाभन्ियनलाई समष्ट्रन्िि गनभ उत्तरदायी रहनेछ। यस 

ददशाष्ट्रनदशेबाट केष्ट्रन्िय मन्रालय, ष्ट्रिभाग र राज्यहरूले आ-आफ्नो 

आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी योजना ियार गनभ सहायिा पाउनेछन्। 

यसल े केष्ट्रन्िय मन्रालय/ ष्ट्रिभागहरूका राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन र 

आपदा प्रबन्धन योजनाहरूलाई अनुमोदन गनेछ। यसका सािै 

ििरनाक आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा आपदालाई सम्बोष्ट्रधि गनभका 

लाष्ट्रग आपदाको ष्ट्रनिारण अििा शमन अििा ियारी र क्षमिा 

ष्ट्रनमाभणका लाष्ट्रग आिश्यक ठहररएका यस्िा अन्य उपायहरू पष्ट्रन 

यसल े िजुभमा गनेछ। केष्ट्रन्िय मन्रालय/ ष्ट्रिभाग ििा राज्य 

सरकारहरूले यस अष्ट्रधदेशलाई पूरा गनभका लाष्ट्रग राष्ट्रिय आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणलाई आिश्यक सहयोग र सहायिा प्रदान 

गनुभपनेछ। यसल े शमन अष्ट्रन ियारीका लाष्ट्रग उपायहरूको ष्ट्रनष्ट्रम्ि 

ष्ट्रनष्ट्रधको प्रािधान र उपयोगमाष्ट्रि ष्ट्रनगरानी गनेछ। राष्ट्रिय आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणलाई ििरनाक आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि िा आपदाको 

समय बचाउ अष्ट्रन राहिका लाष्ट्रग प्रािधान अििा सामग्रीहरूको 

आपाि आपूर्िभ गनभका लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रिभाग िा प्राष्ट्रधकारीहरूलाई 

अष्ट्रधकृि गने शष्ट्रक्त रहनेछ। राष्ट्रिय आपदा मोचन बलको सामान्य 

अधीक्षण, ष्ट्रनदेश र ष्ट्रनयन्रण राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणमा 

ष्ट्रनष्ट्रहि रहनेछ ििा त्यसको प्रयोग यसैद्वारा गररनेछ। राष्ट्रिय आपदा 
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प्रबन्धन संस्िानले (एनआइडीएम) राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरणद्वारा ष्ट्रनधाभररि व्यापक नीष्ट्रि अष्ट्रन ददशाष्ट्रनदशेको 

सीमाष्ट्रभर काम गनेछ। 

 

3.2.2 राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण, सबै प्रकारको प्राकृष्ट्रिक िा 

मानिजष्ट्रनि आपदालाई सम्बोष्ट्रधि गनभ अष्ट्रधकृि रहनेछ भन े

आिङ्किाद (ष्ट्रििोहरोधी), कानून व्यिस्िाको ष्ट्रस्िष्ट्रि, शृङ्िलाबद्ध 

बम ष्ट्रिस्फोट, ष्ट्रिमान अपहरण, हिाई दघुभटना, रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक, 

ष्ट्रिदकरण र नाष्ट्रभकीय (सीबीआरएन) हष्ट्रियार प्रणाली, िानीको 

आपदा, जलपोि एिं बन्दरगाहमा उत्पन्न हुने आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रि, डाँडेलो, 

िेल क्षेरमा लागेको आगो ििा िेल फैष्ट्रलनु जस्िा ष्ट्रस्िष्ट्रिमा, जहााँ 

सुरक्षा बल अििा आसूचना अष्ट्रभकरणहरूको गहन भागीदारी 

अपेष्ट्रक्षि हुाँदछ, लगायि यस्िा अन्य आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रिलाई ष्ट्रिद्यमान िन्र 

अिाभि्, राष्ट्रिय सङ्कट प्रबन्धन सष्ट्रमष्ट्रिद्वारा सम्बोष्ट्रधि गनभ जारी 

रहनेछ। 

 

3.2.3 ििाष्ट्रप, राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणले रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक, 

ष्ट्रिदकरण र नाष्ट्रभकीय (सीबीआरएन) आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रिको सम्बन्धमा 

ददशाष्ट्रनदशे ियार गनेछ र प्रष्ट्रशक्षणका सािै ियारी गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधलाई 

सुगम बनाउनेछ। प्राकृष्ट्रिक ििा मानिजष्ट्रनि आपदाका लाष्ट्रग 

ष्ट्रचदकत्सा ियारी, मनो-सामाष्ट्रजक स्याहार ििा अष्ट्रभघाि, समुदाय 

आधाररि आपदाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ियारी, सूचना एिं सञ्चार प्रष्ट्रिष्ट्रध, 

प्रष्ट्रशक्षण, ियारी, जागरूकिा फैलाउने आदद जस्िा महत्त्िपूणभ 

ष्ट्रिषयमा पष्ट्रन राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण र सम्बष्ट्रन्धि 

ष्ट्रहिधारकमाष्ट्रि ध्यान ददनेछ। यसका सािै आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रिमा 

सहयोगात्मक कायभ गनभ समिभ आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणको सबै 

स्िरले आसन्न आपदा/ आपदाको समय आपाि ष्ट्रस्िष्ट्रिलाई सम्बोष्ट्रधि 
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गने शीषभ मन्रालय/अष्ट्रभकरणलाई उपलब्ध संसाधन उपलब्ध गराउनु 

पनेछ।   

 

राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि (एनईसी) 

3.2.4 राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिका अध्यक्ष केष्ट्रन्िय गृह सष्ट्रचि रहनेछन् ििा 

यसमा कृष्ट्रष, परमाणु, ऊजाभ, रक्षा, पेयजल आपूर्िभ, पयाभिरण एिं िन, 

ष्ट्रित्त (व्यय), स्िास्थ्य, ष्ट्रिद्युि, ग्रामीण ष्ट्रिकास, ष्ट्रिज्ञान एिं प्रष्ट्रिष्ट्रध, 

अन्िररक्ष, दरूसञ्चार, शहरी ष्ट्रिकास, जल संसाधन मन्रालय/ 

ष्ट्रिभआगमा भारि सरकारका सष्ट्रचि ििा चीफ अि् दी इष्ट्रन्टग्रेटेड 

ष्ट्रडफेन्स स्टाफ र चीफ अि् स्टाफ कष्ट्रमटी सदस्यका रूपमा सामेल 

रहनेछन्। राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिको बैठकमा ष्ट्रिदशे, पृथ्िी ष्ट्रिज्ञान, 

मानि संसाधन ष्ट्रिकास, िानी, नौिहन, सडक पररिहन एिं राजमागभ 

मन्रालयका सष्ट्रचि ििा राष्ट्रिय आपदा प्राष्ट्रधकरणका सष्ट्रचि ष्ट्रिशेष 

आमष्ट्रन्रि अष्ट्रिष्ट्रि रहनेछन्।  

 

3.2.5 राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि, राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणको 

कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि रहनेछ ििा यसल े राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरणको कायभहरूमा सहायिा गनभका सािै केन्ि सरकारद्वारा 

जारी गररएका ष्ट्रनदेशहरूको अनुपालन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनेछ। राष्ट्रिय 

कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिले ििरनाक आपदाको कुनै ष्ट्रस्िष्ट्रि उत्पन्न भए िा 

आपदा आइपरे कािाभहीलाई समन्ियन गनेछ। राष्ट्रिय कायभकारी 

सष्ट्रमष्ट्रिले राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी  राष्ट्रिय नीष्ट्रिको आधारमा 

आपदा प्रबन्धनका लाष्ट्रग राष्ट्रिय योजना ियार गनेछ। यसले राष्ट्रिय 

आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणद्वारा जारी गररएको ददशाष्ट्रनदशे 

कायाभन्ियनको ष्ट्रनगरानी गनेछ। राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणको 

परामशभमा केष्ट्रन्िय सरकारद्वारा यिा ष्ट्रनधाभररि अन्य कायभभार पष्ट्रन 

यसल ेष्ट्रनिभहन गनेछ।  
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राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (एसडीएमए) 

 

3.2.6  राज्य स्िरमा मुख्यमन्रीको अध्यक्षिामा राज्य आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरणले राज्यमा आपदा प्रबन्धनको ष्ट्रनष्ट्रम्ि नीष्ट्रि ििा 

योजनाहरू ष्ट्रनधाभररि गनेछ। अन्यका सािसािै, राष्ट्रिय आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणद्वारा ष्ट्रनधाभररि ददशाष्ट्रनदेश अनुसार राज्य 

योजनालाई अनुमोदन गनेछ भने राज्य योजना कायाभन्ियनको 

समन्ियन, शमन र ियारी उपायका लाष्ट्रग प्रािधानको ष्ट्रसफाररश 

गनभका अष्ट्रिररक्त ष्ट्रनिारण, ियारी र शमन उपायहरूको एकीकरण 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग राज्यको ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रिभागको ष्ट्रिकास 

योजनाहरू पष्ट्रन समीक्षा यसले गनेछ। 

 

3.2.7 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणको कायभहरूमा उसलाई सहायिा 

गनभका लाष्ट्रग राज्य सरकारले एउटा राज्य कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि गठन 

गनेछ। राज्य कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिका अध्यक्ष राज्य सरकारमा मुख्य 

सष्ट्रचि रहनेछन् र यसले राष्ट्रिय नीष्ट्रि, राष्ट्रिय योजना र राज्य 

योजनाको कायाभन्ियनलाई समन्ियन र ष्ट्रनगरानी गनेछ। राज्य 

कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिल ेआपदा प्रबन्धनको ष्ट्रिष्ट्रभन्न पक्षबारे राष्ट्रिय आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणलाई सूचना पष्ट्रन उपलब्ध गराउनेछ।  

 

ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण (डीडीएमए) 

3.2.8 ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणका अध्यक्ष, सन्दभभ अनुरूप, 

ष्ट्रजल्लापाल, उपायुक्त िा ष्ट्रजल्लाधीश हुनेछन् ििा स्िानीय 

प्राष्ट्रधकरणका ष्ट्रनिाभष्ट्रचि प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रध यसका सहअध्यक्ष हुनेछन्। ष्ट्रजल्ला 

आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणले ष्ट्रजल्ला स्िरमा आपदा प्रबन्धनका लाष्ट्रग 

योजना, समन्ियन र कायाभन्ियन ष्ट्रनकायको रूपमा काम गनेछ भन े

राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण ििा राज्य आपदा प्रबन्धन ििा 

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणद्वारा ष्ट्रनधाभररि ददशाष्ट्रनदशे अनुसार 
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आपदा प्रबन्धनको प्रयोजनका लाष्ट्रग सबै आिश्यक उपाय गनेछ। 

यसका साि ै ष्ट्रजल्लाका लाष्ट्रग ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन योजना ियार 

गनेछ र राष्ट्रिय नीष्ट्रि, राज्य नीष्ट्रि, राष्ट्रिय योजना, राज्य योजना र 

ष्ट्रजल्ला योजनाको कायाभन्ियन र ष्ट्रनगरानी पष्ट्रन यसल ेगनेछ। ष्ट्रजल्ला 

आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणले राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण र 

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणद्वारा ष्ट्रनधाभररि ष्ट्रनिारण, शमन र 

ियारी लगायि कािाभहीको उपाय सम्बन्धी ददशाष्ट्रनदेशलाई ष्ट्रजल्ला 

स्िरमा राज्य सरकारका सबै ष्ट्रिभाग अष्ट्रन ष्ट्रजल्लामा स्िानीय 

प्राष्ट्रधकारीद्वारा पालन गररने पष्ट्रन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनेछ। 

 

 

स्िानीय प्राष्ट्रधकरण  

3.2.9 यस नीष्ट्रिको प्रयोजनका लाष्ट्रग, स्िानीय प्राष्ट्रधकरणले पञ्चायिीराज 

संस्िान (पीआरआइ), नगरपाष्ट्रलका, ष्ट्रजल्ला र केन्टोनमेन्ट बोडभ ििा 

नागररक सेिाहरूलाई ष्ट्रनयष्ट्रन्रि र सञ्चाष्ट्रलि गने नगर योजना 

प्राष्ट्रधकरणलाई पष्ट्रन सामेल गनेछ। यस ष्ट्रनकायल े आपदालाई 

सम्बोष्ट्रधि गनभका लाष्ट्रग आफ्ना अष्ट्रधकारी अष्ट्रन कमभचारीहरूको 

क्षमिा ष्ट्रनमाभण सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनेछ, प्रभाष्ट्रिि क्षेरहरूमा राहि, पुनिाभस 

र पुनर्नभमाभण गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रध चलाउनेछ र राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरण, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण र ष्ट्रजल्ला आपदा 

प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणसाँग ष्ट्रमलेर आपदा प्रबन्धन योजनाहरू ियार 

गनेछ। महानगरहरूमा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई 

सम्बोष्ट्रधि गनभ ष्ट्रिष्ट्रशि संस्िागि पूिाभधार पष्ट्रन स्िाष्ट्रपि गनुभपनेछ। 

 

राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन संस्िान (एनआइडीएम) 

3.2.10 अन्य अनुसन्धान संस्िासाँग ष्ट्रमलेर राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन संस्िाले प्रष्ट्रशक्षण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय स्िरको सूचनाको आधारमा िथ्याङ्कहरूको ष्ट्रिकास एिं दस्िािेजीकरणसष्ट्रहि क्षमिा 

ष्ट्रिकासको आफ्नो मुख्य ष्ट्रजम्मेिारी ष्ट्रनिाभह गनेछ। अन्य ज्ञान 

आधाररि संस्िासाँग सम्पकभ  गरी राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 



राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन नीष्ट्रि 

2009 

 

25 | 
 

प्राष्ट्रधकरणद्वारा ष्ट्रनधाभररि व्यापक नीष्ट्रि अष्ट्रन ददशाष्ट्रनदशेष्ट्रभर यसले 

काम गनेछ। प्रष्ट्रशक्षकहरू, आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधकारीका सािै अन्य 

ष्ट्रहिधारकलाई यसले प्रष्ट्रशक्षण ददनेछ। राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरणले आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा “उत्कृि केन्ि”को रूपमा 

स्िाष्ट्रपि हुन प्रयास गनेछ। 

 

राष्ट्रिय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) 

3.2.11 कुनै ििरनाक आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक, ष्ट्रिदकरण सम्बन्धी एिं परमाणुको शुरुिाि जस्िा प्राकृष्ट्रिक एिं मानि ष्ट्रनर्मभि दिुै प्रकारका आपदा/ सङ्कटमा ष्ट्रिष्ट्रशि 

कािाभही गने उदे्दश्यका साि यस अष्ट्रधष्ट्रनयम अन्िगभि एउटा राष्ट्रिय 

आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) गठन गने अष्ट्रधदशे ददइएको छ। 

यस बलको सामान्य अधीक्षण, ष्ट्रनदशेन ििा ष्ट्रनयन्रण एनडीएमएमा 

ष्ट्रनष्ट्रहि हुनेछ ििा यसद्वारा ष्ट्रनष्पाददि गररनेछ भने यस बलको 

कमाण्ड ििा पयभिेक्षण केन्ि सरकारद्वारा महाष्ट्रनदशेक, नागररक 

सुरक्षा ििा राष्ट्रिय आपदा मोचन बलका रूपमा ष्ट्रनयुक्त गररन े

व्यष्ट्रक्तको अधीनमा हुनेछ। यस समय एनडीआरएफमा आठ बटाष्ट्रलयन 

सामेल छ र यिासमय  यसको ष्ट्रिस्िारमाष्ट्रि ष्ट्रिचार गनभसदकनेछ। यी 

बटाष्ट्रलयनहरूलाई यिाअपेष्ट्रक्षि ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्िानमा स्िाष्ट्रपि गररनेछ। 

एनडीआरएफको एकाइहरूले नाष्ट्रमि राज्य सरकारसाँग बराबर सम्पकभ  

कायम राख्नका सािै कुनै गम्भीर ििराको आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रिमा 

उपलब्ध रहनेछ। ििाष्ट्रप, प्राकृष्ट्रिक आपदाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि पररचालन 

कायभभार एनडीआरएफ बटाष्ट्रलयनसाँग रहनेछ भने चारिटा 

बटाष्ट्रलयनलाई रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक, ष्ट्रिदकरण ििा परमाणु 

सङ्कटबाट उत्पन्न हुने ष्ट्रस्िष्ट्रिलाई सम्बोष्ट्रधि गनभ ियार एिं प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि 

गररनेछ। सम्बष्ट्रन्धि बल अन्िगभि एनडीआरएफ बटाष्ट्रलयनका 

कार्मभकहरूलाई प्रष्ट्रशक्षण ददनका लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धि अधभ सैष्ट्रनक 

बलद्वारा प्रष्ट्रशक्षण केन्ि स्िाष्ट्रपि गररनेछ भने राज्य/ केन्ि शाष्ट्रसि 

प्रदशेहरूका आपदा मोचन बललाई प्रष्ट्रशक्षण ददने सम्बन्धी 

आिश्यकिा पष्ट्रन पूरा गनेछ। एनडीआरएफको एकाइहरूले राज्य 
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सरकारद्वारा आफ्नो सम्बष्ट्रन्धि स्िानमा अष्ट्रभज्ञाि गररएका सब ै

ष्ट्रहिधारकलाई मूल प्रष्ट्रशक्षण पष्ट्रन प्रदान गनेछ। यसका अष्ट्रिररक्त, 

आपदा प्रबन्धनमा प्रष्ट्रशक्षकहरूलाई प्रष्ट्रशक्षण ददने ििा सम्बष्ट्रन्धि 

राष्ट्रिय एिं अन्िरराष्ट्रिय िचनबद्धिा पूरा गनभका लाष्ट्रग एउटा राष्ट्रिय 

अकादमी स्िाष्ट्रपि गररनेछ।  

 

शमन आरक्ष्य 

3.2.12 ष्ट्रबिेका दशकका प्रमुि आपदाको अनुभिले केही उाँचाईमा रहेका क्षेरहरूसष्ट्रहि संिेदनशील स्िानहरूमा आिश्यक भण्डार अगािै स्िाष्ट्रपि गनुभपने आिश्यकिा स्पि रूपमा ष्ट्रसद्ध गरेको छ। 

यो भण्डार राज्य स्िरमा संसाधन बढाउनका लाष्ट्रग हुनेछ। शमन 

भण्डारलाई कुनै आपदा अििा आपदा जस्िो ष्ट्रस्िष्ट्रिमा राज्य 

सरकारहरूको सहायिाका लाष्ट्रग, सङ्कटकालीन कािाभही क्षमिा 

बढाउन राष्ट्रिय आपदा मोचन बलको ष्ट्रििेकाधीन राष्ट्रिनेछ।  

 

ष्ट्रिद्यमान संस्िागि प्रबन्ध 

प्राकृष्ट्रिक आपदाको प्रनब्धन सम्बन्धी मन्री मण्डल सष्ट्रमष्ट्रि (सीसीएमएनसी) 

ििा सुरक्षा सम्बन्धी मन्री मण्डल सष्ट्रमष्ट्रि (सीसीएस) 

3.3.1 प्राकृष्ट्रिक आपदाको प्रबन्धनष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि सबै पक्षको ष्ट्रनरीक्षण गनभ, 

जसमा ष्ट्रस्िष्ट्रिको आकलन गनभ ििा यसको प्रभाि कष्ट्रम्ि गनभका लाष्ट्रग 

आिश्यक ठहररएका उपाय एिं कायभिम ष्ट्रचष्ट्रन्हि गनभ, यस प्रकारका 

आपदाको ष्ट्रनगरानी गनभ ििा यसको ष्ट्रनिारणका लाष्ट्रग दीघभकालीन 

उपाय सुझाउन लगायि त्यसप्रष्ट्रि समाजको प्रष्ट्रिरोधी क्षमिा 

ष्ट्रिकष्ट्रसि गनभका लाष्ट्रग जनजागरूकिा कायभिम ियार गनभ र त्यसको 

ष्ट्रसफाररश गनभका लाष्ट्रग सीसीएमएनसी गठन गररएको छ। सुरक्षा 

सम्बन्धी मन्री मण्डल सष्ट्रमष्ट्रिले (सीसीएस), दशेको सुरक्षा, कानून 

एिं व्यिस्िा ििा आन्िररक सुरक्षा, आन्िररक अििा बाह्य 

सुरक्षामाष्ट्रि प्रभाि पाने परराि माष्ट्रमलाष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि नीष्ट्रिगि 

माष्ट्रमला ििा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभाष्ट्रिि गने आर्िभक एिं 

राजनीष्ट्रिक मुद्दा हनेेछ। 
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उच्च स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रि (एचएलसी) 

3.3.2 गम्भीर स्िरूपका आपदाको माष्ट्रमलामा, आपदाको कारण भएको 

नोक्सानी ििा अपेष्ट्रक्षि राहि सहायिा राष्ट्रश आकलन गनभका लाष्ट्रग 

अन्िर मन्रालय दललाई प्रभाष्ट्रिि राज्यहरूमा पठाइन्छ। केष्ट्रन्िय गृह 

सष्ट्रचिको अध्यक्षिामा अन्िर मन्िरालय दलले, केष्ट्रन्िय दलद्वारा 

गररएको मूल्याङ्कनको समीक्षा गदभछ ििा राष्ट्रिय आपदा 

आकष्ट्रस्मकिा ष्ट्रनष्ट्रध (एनसीसीएफ) बाट राज्यहरूलाई प्रदान गररन े

सहायिाको मारा ष्ट्रसफाररश गदभछ। ििाष्ट्रप, िडेरी, अष्ट्रसना ििा 

कीराको आिमणको सम्बन्धमा अन्िर मन्रालय दलद्वारा क्षष्ट्रिको 

मूल्याङ्कन सष्ट्रचि, कृष्ट्रष एिं सहकाररिा मन्रालयको अध्यक्षिामा 

गररनेछ। अन्िर मन्रालय दलको ष्ट्रसफाररशको आधारमा प्रभाष्ट्रिि 

राज्यहरूलाई प्रदान गररने केष्ट्रन्िय सहायिा उच्च स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रिद्वारा 

अनुमोददि गररन्छ, जसमा अध्यक्षका रूपमा  ष्ट्रित्त मन्री ििा 

सदस्यका रूपमा गृह मन्री, कृष्ट्रष मन्री ििा नीष्ट्रि आयोगका 

उपाध्यक्ष सामेल रहनेछन्। उच्च स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रिको गठन एिं संयोजन 

समय-समयमा फरक-फरक हुनसक्दछ। एनडीएमकेका उपाध्यक्ष उच्च 

स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रिमा ष्ट्रिशेष अष्ट्रिष्ट्रि रहनेछन्। 

 

केन्ि सरकार  

3.3.3 यस अष्ट्रधष्ट्रनयमका प्रािधान अनुसार, केन्ि सरकारले आपदा 

प्रबन्धनको ष्ट्रनष्ट्रम्ि आिश्यक र उष्ट्रचि त्यस्िा सबै उपाय गनेछ, ििा 

सबै अष्ट्रभकरणका कायभहरू पष्ट्रन समन्ियन गनेछ। केष्ट्रन्िय मन्रालय र 

ष्ट्रिभागले, ष्ट्रिष्ट्रभन्न आपदा-पूिभका आिश्यकिा ििा आपदा ष्ट्रनिारण 

एिं शमनका  लाष्ट्रग उपायहरूमाष्ट्रि ष्ट्रनणभय ललाँदा, राज्य सरकारका 

ष्ट्रिभागहरूलाई ध्यानमा राख्नेछ। यसबाट केष्ट्रन्िय मन्रालय र 

ष्ट्रिभागले आफ्नो ष्ट्रिकास सम्बन्धी योजना ििा पररयोजनामा आपदा 

ष्ट्रनिारण एिं शमनका लाष्ट्रग उपायहरू सष्ट्रम्मष्ट्रलि गने, आपदा-पूिभको 
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आिश्यकिा पूरा गनभ धनराष्ट्रशको समुष्ट्रचि दरबन्दी गने ििा कुनै 

आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा आपदाको ियारी र यसलाई प्रभािी रूपमा 

सम्बोष्ट्रधि गनभ आिश्यक उपाय सुष्ट्रनष्ट्रश्चि हुनेछ। आपदा प्रबन्धनलाई 

सुगम बनाउन अििा यसमा सहायिा गनभका लाष्ट्रग, एनईसी, राज्य 

सरकार/एनडीएमएएस, एमईसीएस अििा ष्ट्रयनका कुनै अष्ट्रधकारी िा 

कमभचारीलाई ष्ट्रनदशे जारी गने शष्ट्रक्त ष्ट्रनष्ट्रहि रहनेछ ििा िी ष्ट्रनकाय 

अष्ट्रन अष्ट्रधकारी त्यस्िा ष्ट्रनदशे पालन गनभका लाष्ट्रग बाध्य रहनेछ। केन्ि 

सरकारले, राज्य सरकारहरूलाई यिाअपेष्ट्रक्षि अििा अन्यिा 

यसद्वारा उष्ट्रचि ठहररएका सहायिा अष्ट्रन सहयोग प्रदान गनेछ। 

आपदा प्रबन्धनका लाष्ट्रग सशस्त्र बलको िैनािीको उपाय पष्ट्रन गनेछ। 

केन्ि सरकारल े आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा संयुक्त रािका 

अष्ट्रभकरणहरू, अन्िरराष्ट्रिय सङ्गठन ििा ष्ट्रिदेशी सरकारका साि 

समन्ियन सुगम बनाउनेछ।  

 

केष्ट्रन्िय मन्रालय/ ष्ट्रिभागहरूको भूष्ट्रमका  

3.3.4 आपदा प्रबन्धन एउटा बहुआयाष्ट्रमक प्रदिया भएको हुाँदा, आपदा 

प्रबन्धनको क्षेरमा सबै केष्ट्रन्िय मन्रालय अष्ट्रन ष्ट्रिभागहरूको मुख्य 

भूष्ट्रमका रहनेछ। भारि सरकारको शीषभ मन्रालय अष्ट्रन ष्ट्रिभागले 

(अिाभि्, कृष्ट्रष, परमाणु ऊजाभ, नागररक उड्डयन, भ-ूष्ट्रिज्ञान, पयाभिरण 

एिं िन, गृह, स्िास्थ्य, िानी, रेल, अन्िररक्ष, जल संसाधन मन्रालय 

आदद) उनीहरूलाई सुष्ट्रम्पएका ष्ट्रिष्ट्रशि आपदा ष्ट्रनराकरणष्ट्रसि 

सम्बष्ट्रन्धि कायभ गरररहनु पनेछ। 

 

 

राष्ट्रिय सङ्कट प्रबन्धन सष्ट्रमष्ट्रि (एनसीएमसी) 

3.3.5 मन्रीमण्डल सष्ट्रचिको अध्यक्षिामा भारि सरकारको उच्च स्िरीय 

अष्ट्रधकारी सामेल रहकेो एनसीएमसीले गम्भीर अििा राष्ट्रिय स्िरमा 

फैष्ट्रलएका प्रमुि सङ्कटलाई सम्बोष्ट्रधि गने सम्बन्धमा काम 
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गरररहनेछ। केष्ट्रन्िय शीषभ मन्रालयको सङ्कट प्रबन्धन दलले 

(सीएमजी) यसलाई सहयोग गनेछ भने आिश्यक परेको िण्डमा 

एनईसीले पष्ट्रन यसलाई सहायिा गनेछ। राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन 

प्राष्ट्रधकरणका (एनडीएमए) सष्ट्रचि यस सष्ट्रमष्ट्रिका सदस्य रहनेछन्।  

 

राज्य सरकारहरू 

3.3.6 आपदा प्रबन्धनको प्रािष्ट्रमक ष्ट्रजम्मेिारी राज्यहरूको रहनेछ। केन्ि, 

राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरमा बनाइएका संस्िागि िन्रले प्रभािी रूपमा 

आपदा प्रबन्धनमा राज्यहरूलाई सहायिा गनेछ। 

 

3.3.7 यस अष्ट्रधष्ट्रनयमले राज्य सरकारहरूलाई अन्यका सािसािै आपदा 

प्रबन्धन योजना ियार गनभका लाष्ट्रग उपाय गनभ, ष्ट्रिकास योजनाहरूमा 

आपदा ष्ट्रनिारण अििा शमनका उपायहरू सष्ट्रम्मष्ट्रलि गनभ, 

धनराष्ट्रशको दरबन्दी गनभ, शीघ्र चेिािनी प्रणाली स्िाष्ट्रपि गनभ, आपदा 

प्रबन्धनका ष्ट्रिष्ट्रभन्न पक्षमा केन्ि सरकार ििा अन्य अष्ट्रभकरणलाई 

सहायिा गनभ ष्ट्रनदेष्ट्रशि गदभछ। 

 

ष्ट्रजल्ला प्रशासन  

3.3.8 ष्ट्रजल्ला स्िरमा, ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरणले (डीडीएमए) 

आपदा प्रबन्धनका लाष्ट्रग ष्ट्रजल्ला आयोजना, समन्ियन ििा 

कायाभन्ियन ष्ट्रनकायको रूपमा काम गनभका सािै एनडीएमए ििा 

एसडीएमएद्वारा ष्ट्रनधाभररि ददशाष्ट्रनदशे अनुसार ष्ट्रजल्ला आपदा 

प्रबन्धनको प्रयोजनका लाष्ट्रग सबै उपाय गनेछ।  

 

एकभन्दा धेरै राज्यलाई प्रभाष्ट्रिि गने आपदाको प्रबन्धन 

3.3.9 कैयौंपटक, एउटा राज्यमा आउने आपदाको प्रभाि अन्य राज्यको 

क्षेरमा ष्ट्रपन पने गदभछ। यसै गरी भल-बाढी आदद जस्िा केही 

आपदाको सम्बन्धमा ष्ट्रनिारक उपाय एउटा राज्यमा गनभ अपेष्ट्रक्षि 
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रहनेछ। दशेको प्रशासष्ट्रनक अनुिम राष्ट्रिय, राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरको 

प्रशासनमा सङ्गरठि छ। यसले एकभन्दा धेरै राज्यलाई प्रभाष्ट्रिि गन े

आपदाको सम्बन्धमा केही समस्या आइपने गदभछ। यस्िा ष्ट्रस्िष्ट्रिको 

प्रबन्धनका लाष्ट्रग एउटा समष्ट्रन्िि दषृ्ट्रिकोण आिश्यक पदभछ।, जसमा 

सामान्य रूपमा स्ियं नै आइपने घटनाभन्दा अष्ट्रघ, घटनाको समय 

ििा घटनापष्ट्रछका मुद्दाहरू भन्दा फरक कैयौं मुद्दालाई सम्बोष्ट्रधि 

गनभसदकन्छ। एनडीएमएले यस्िा ष्ट्रस्िष्ट्रिहरूको पष्ट्रहचान गनभ 

प्रोत्साष्ट्रहि गनेछ ििा सम्बष्ट्रन्धि राज्य अष्ट्रन केष्ट्रन्िय मन्रालय, 

ष्ट्रिभाग ििा अन्य अष्ट्रभकरणद्वारा त्यसलाई सम्बोष्ट्रधि गनभ समष्ट्रन्िि 

रणनीष्ट्रि बनाउनका लाष्ट्रग परस्पर सहायिा करारको आधारमा िन्र 

स्िापना गनभ प्रेररि गनेछ। 

 

अन्य महत्त्िपूणभ संस्िागि प्रबन्ध 

सशस्त्र बल 

3.4.1 पररकल्पनात्मक रूपमा, सशस्त्र बललाई, ष्ट्रस्िष्ट्रिको सामना गन े

सामथ्यभदषे्ट्रि पर दषे्ट्रिए मार, नागररक प्रशासनलाई सहायिा गनभका 

लाष्ट्रग बोलाउन सदकनेछ। ििाष्ट्रप, व्यिहारमा, सशस्त्र बल, सरकारको 

प्रष्ट्रिकािाभही क्षमिाको महत्त्िपूणभ भाग बन्ने गदभछ र सबै गम्भीर 

आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रिमा ित्काल कािाभही गदभछ। कुनै ष्ट्रिपष्ट्रत्तकारक 

चुनौिीको सामना गने अपार क्षमिा, पररचालनात्मक कािाभहीको 

गष्ट्रि ििा उसको ष्ट्रििेकाधीन संसाधन र क्षमिाको पररणामस्िरूप 

सुरक्षा बलले आपािकालीन सहायिा कायभमा ऐष्ट्रिहाष्ट्रसक रूपमा 

प्रमुि भूष्ट्रमका िेल्दै आएको छ। यी कायभहरूमा सञ्चार, िोज एिं 

बचाउ कायभ, स्िास्थ्य एिं ष्ट्रचदकत्सा सुष्ट्रिधआ ििा ष्ट्रिशेष गरी 

आपदाको ित्कालपश्चाि् ल्याउने-लैजाने कायभ सामेल रहने गदभछ। 

हिाई जहाज ििा हषे्ट्रलकप्टरद्वारा ल्याउने-लैजाने लगायि ष्ट्रछमेकी 

मुलुकहरूमा सहायिा पुऱ्याउने काम प्रिमिः सशस्त्र बलको सुष्ट्रिज्ञिा 

एिं अष्ट्रधकार क्षेरमा पदभछ। ष्ट्रिशेष रूपमा सीबीआरएनका पक्ष, हषे्ट्रल-
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इन्ससभन, धेरै उच्च क्षेरमा बचाउ कायभ, गोिािोरी ििा पराष्ट्रचदकत्सा 

शास्त्रको क्षेरमा प्रष्ट्रशक्षक ििा आपदा प्रबन्धनका प्रबन्धकहरूलाई 

प्रष्ट्रशक्षण प्रदान गनभ सशस्त्र बल सहभागी बन्ने गदभछ। राष्ट्रिय स्िरमा 

एदककृि रक्षा दलका मुष्ट्रिया ििा स्टाफ प्रमुिको सष्ट्रमष्ट्रिका 

अध्यक्षलाई अष्ट्रघबाटै एनईसीमा सामेल गररएका छन्। यसै गरी राज्य 

ििा ष्ट्रजल्ला स्िरमा, बढी गहन समन्िय र समयबद्धिा सुष्ट्रनष्ट्रश्चि 

गनभका लाष्ट्रग सशस्त्र बलका स्िानीय प्रिष्ट्रनष्ट्रधहरूलाई कायभकारी 

सष्ट्रमष्ट्रिमा सामेल गनुभपनेछ।  

 

केष्ट्रन्िय अधभ सैष्ट्रनक बल 

3.4.2 सङ्घको सशस्त्र बल रहकेो केष्ट्रन्िय अधभ सैष्ट्रनक बलले आपदाको समय 

ित्काल कािाभहीको समय मुख्य भूष्ट्रमका िेल्दछ। एनडीआरएफलाई 

सहयोग गनभका अष्ट्रिररक्त, आफ्नो बलमा पयाभि आपदा प्रबन्धन 

सामथ्यभ ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभपनेछ ििा िैनाि गररएका इलाकामा घट्न े

आपदामा प्रष्ट्रिदिया दिेाउनुपनेछ। केष्ट्रन्िय अधभ सैष्ट्रनक बलका 

स्िानीय प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधलाई राज्य स्िरको कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिमा 

सहयोष्ट्रजि/ आमष्ट्रन्रि गनुभपनेछ।  

 

राज्य पुष्ट्रलस  बल ििा अष्ट्रिशमन सेिा  

3.4.3 राज्य पुष्ट्रलस बल ििा अष्ट्रिशमन सेिाले आपदामा ित्काल कािाभही 

गदभछ। बहु-जोष्ट्रिम बचाउ क्षमिा प्राि गनभका लाष्ट्रग पुष्ट्रलस बललाई 

प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि गनुभपनेछ भने अष्ट्रिशमन सेिालाई पष्ट्रन उन्नय गनुभपनेछ।  

 

नागररक सुरक्षा ििा होम गार्डसभ 

3.4.4 नागररक सुरक्षा ििा होम गार्डसभको अष्ट्रधदशेलाई पुनःपररभाष्ट्रषि 

गररनेछ िादक आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा यसलाई प्रभािकारी भूष्ट्रमका 

सुष्ट्रम्पन सदकयोस्। सामुदाष्ट्रयक ियारी ििा जन-जागरूकिाका लाष्ट्रग 
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िैनाि गनुभपनेछ। कुनै आपदा आइपरे स्िैष्ट्रछछक रूपमा कायभस्िलमा 

उपष्ट्रस्िि हुने संस्कृष्ट्रिलाई बढािा ददनुपनेछ।  

 

राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) 

3.4.5 राज्यमा ष्ट्रिद्यमान आफ्नो संसाधनबाट नै कािाभही क्षमिा ष्ट्रसजभना गनभ 

प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। शुरुमा, प्रत्येक राज्यले एक बटाष्ट्रलयन बराबर 

बललाई सष्ट्रिि अष्ट्रन प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि गने लक्ष्य िय गनुभपदभछ। मष्ट्रहला ििा 

बाल-बाष्ट्रलकाको आिश्यकिालाई ध्यानमा राख्न मष्ट्रहला 

सदस्यहरूलाई पष्ट्रन सामेल गनुभपनेछ। एनडीआरएफको बटाष्ट्रलयन 

ििा उसको प्रष्ट्रशक्षण ससं्िानले यी प्रयासहरूमा राज्य अष्ट्रन केन्ि 

शाष्ट्रसि प्रदेशलाई सहायिा प्रदान गनुभपनेछ। राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि 

प्रदशेले आफ्नो पुष्ट्रलस प्रष्ट्रशक्षण कलेजमा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी 

प्रष्ट्रशक्षण ििा राजपराष्ट्रङ्कि सािै अराजपराष्ट्रङ्कि अष्ट्रधकारीहरूका 

लाष्ट्रग मूल एिं सेिाकालीन पाठ्यिम सामेल गनभ प्रोत्साष्ट्रहि 

गनुभपनेछ।  

राष्ट्रिय युिा िाष्ट्रहनी (एनसीसी), राष्ट्रिय सेिा योजना (एनएसएस) ििा नेहरू 

युिा केन्ि सङ्गठनको (एनिाईकेएस) भूष्ट्रमका  

 

3.4.6 सबै समुदाय आधाररि पहलमा सहायिा गनभका लाष्ट्रग यी युिा 

आधाररि सङ्गठनको क्षमिालाई इििम बनाउनु पनेछ भने आपदा 

प्रबन्धन सम्बन्धी प्रष्ट्रशक्षणलाई उनीहरूको कायभिममा सामेल 

गनुभपनेछ। 

अन्िरराष्ट्रिय सहयोग 

3.5.1 आपदाले भौगोष्ट्रलक सीमालाई मान्दनै। ष्ट्रिराट् आपदाले प्रायः एकै 

साि कैयौं देशलाई प्रभाष्ट्रिि गदभछ। आपदा प्रबन्धनको सबै क्षेरमा 

अन्िरराष्ट्रिय स्िरमा बराबर सहयोग एिं समन्ियन ष्ट्रिकष्ट्रसि गनभ 

रािल ेप्रयास गनेछ। 
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4. ष्ट्रित्तीय प्रबन्ध  

दषृ्ट्रिकोण 

 

4.1.1 राहि केष्ट्रन्िि दषृ्ट्रिकोणमा पररििभन गरी यसमा ष्ट्रनिारण, ियारी र 

शमन सामेल गनभ सबै ष्ट्रहिधारकबाट सहयोग प्राि गरी ष्ट्रिकास 

योजना ििा कायभिममा ष्ट्रनिारण र शमनका उपायलाई कारगर 

बनाउने कोष्ट्रशश गररनेछ। 

 

ष्ट्रिकास योजनाहरूमा आपदा प्रबन्धनलाई अन्िरष्ट्रनष्ट्रहि गनुभ 

4.2.1 एनडीएमएले सबै ष्ट्रिद्यमान ििा नयााँ ष्ट्रिकास कायभिममा ष्ट्रिकास 

सम्बन्धी कायभिममा आपदा जोष्ट्रिम न्यूष्ट्रनकरणलाई मुख्यधारामा 

ल्याउन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका सािै पररयोजनाको अष्ट्रभकल्प एिं ष्ट्रनमाभणमा 

आपदा समुत्िानशील ष्ट्रिष्ट्रशििालाई सामेल गनेछ। संसाधन बााँडफााँड 

गदाभ योजना आयोगले यी िथ्यहरूलाई उष्ट्रचि महत्त्ि ददनेछ। 

 

राष्ट्रिय आपदा मोचन ििा शमन ष्ट्रनष्ट्रध 

4.3.1  यस अष्ट्रधष्ट्रनयममा ददइएको ष्ट्रनदशे अनुसार एउटा राष्ट्रिय आपदा 

मोचन ष्ट्रनष्ट्रध गठन गररनेछ। राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिले (एनईसी), 

एनडीएमएसाँग परामशभ गरी केष्ट्रन्िय सरकारद्वारा ष्ट्रनधाभररि 

ददशाष्ट्रनदशे अनुसार आपािकालीन कािाभही, राहि र पुनिाभस 

सम्बन्धी िचभ िहन गनभ राष्ट्रिय आपदा कािाभही ष्ट्रनष्ट्रध प्रयोग गनेछ। 

राष्ट्रिय आपदा आकष्ट्रस्मकिा ष्ट्रनष्ट्रधलाई (एनसीसीएफ) राष्ट्रिय आपदा 

मोचन ष्ट्रनष्ट्रधमा ष्ट्रिलयको प्रस्िाि ष्ट्रित्त आयोगद्वारा समय-समयमा 

ददइएको ष्ट्रसफाररश अनुरूप हुनेछ। 
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4.3.2 यसै गरी, अष्ट्रधष्ट्रनयममा ष्ट्रनदेष्ट्रशि गररए अनुरूप, ष्ट्रिशेष रूपमा 

शमनको प्रयोजनका लाष्ट्रग राष्ट्रिय आपदा शमन ष्ट्रनष्ट्रध (एनडीएमएफ) 

ष्ट्रसजभना गररनेछ। एनडीएमएफको प्रयोग समय-समयमा ष्ट्रित्त 

आयोगद्वारा ददइएको ष्ट्रसफाररश अनुसार एनडीएमएद्वारा गररनेछ। 

4.4.1  सबै केष्ट्रन्िय मन्रालय र ष्ट्रिभागल े आफ्नो आपदा प्रबन्धन योजना 

ियार गनेछ जसमा यी योजनाहरूलाई सहायिा गनभ ष्ट्रित्तीय प्रक्षेपण 

सामेल रहनेछ। पञ्च िषीय सािै िार्षभक योजनाको अंशका रूपमा 

आिश्यक बजेट  दरबन्दी गररनेछ।  

 

राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरीय प्रबन्ध 

4.4.2 राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरमा आपदा उपशमन ििा मोचन ष्ट्रनष्ट्रध गठन 

गने ष्ट्रजम्मेिारी राज्यहरूको हुनेछ। यी ष्ट्रनष्ट्रधहरूको प्रयोगष्ट्रसि 

सम्बष्ट्रन्धि ििर-िररका यस अष्ट्रधष्ट्रनयमका प्रािधान अनुसार ियार 

गररनेछ।  

शमन पररयोजना 

4.4.3 ष्ट्रिष्ट्रभन्न आपदाष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि ददशा-ष्ट्रनदशे, राष्ट्रिय, राज्य ििा 

ष्ट्रजल्ला स्िरमा शमन पररयोजनाका लाष्ट्रग योजना प्रष्ट्रिपादनको 

आधार ियार गररनेछ। केष्ट्रन्िय मन्रालय अष्ट्रन ष्ट्रिभागहरूका 

अष्ट्रिररक्त, राज्य सरकारहरूले कायाभन्ियनका लाष्ट्रग शमन 

पररयोजनाको पष्ट्रहचान गनेछन्। राष्ट्रिय स्िरमा शमन पररयोजनालाई 

एनडीएमएको परामशभमा उष्ट्रचि प्रािष्ट्रमकिा ददाँद ै अनुमोददि 

गररनेछ। 

 

प्राष्ट्रिष्ट्रधक-ष्ट्रित्ती शासन प्रणाली  

4.5.1  बचाउ, राहि र पुनिाभस एिं पुनर्नभमाभण सम्बन्धी आिश्यकिा लाष्ट्रग 

सरकारद्वारा प्रदान गररएको सहायिाले, आपदाका कारण हुने व्यापक 

क्षष्ट्रिलाई भरपाई गनभसक्दनै भन्ने कुरा स्िीकार गद,ै व्यष्ट्रक्त, समुदाय र 

कम्पनी क्षेरमा त्यस्िा नोक्सानीलाई समेट्नका लाष्ट्रग नयााँ ष्ट्रित्तीय 
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प्रोत्साहनका साि ष्ट्रिनाश ष्ट्रित्तपोषण, जोष्ट्रिम बीमा, ष्ट्रिनाश 

ऋणपर, सूक्ष्म ष्ट्रित्त ििा बीमा आदद जस्िा नयााँ ष्ट्रित्तीय साधनलाई 

बढािा ददइनेछ। यस सम्बन्धमा रासायष्ट्रनक दघुभटनाका ष्ट्रशकार 

व्यष्ट्रक्तहरूलाई प्रदान गनभ बनाइएको जनदनेदारी बीमा ऐन, 1991 

अन्िगभि पयाभिरण सम्बन्धी राहिलाउ उल्लेि गनभ उपयुक्त ठहररनेछ। 

आपदा जोष्ट्रिम ष्ट्रबमा, सूक्ष्म-ष्ट्रित्त ििा सूक्ष्म बीमा, निष्ट्रनर्मभि भिन 

ििा पूिाभधारको प्रत्याभूष्ट्रि ििा सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रनमाभणलाई घर बनाउने 

ऋणसाँग जोर्डने जस्िा केही ष्ट्रित्तीय पहल अपनाउने ददशामा ष्ट्रिचार 

गनभसदकनेछ।  

 

5. आपदा ष्ट्रनिारण, शमन ििा ियारी  

आपदा ष्ट्रनिारण एिं उपशमन 

5.1.1  मानि ष्ट्रनर्मभि आपदाका ष्ट्रिपरीि, भल-बाढी, भूइाँचालो ििा 

चििािलाई टानभ सदकाँ दनै। ििाष्ट्रप, जोष्ट्रिमको सम्भािना रहकेा 

क्षेरमा ष्ट्रिकास कायभलाई सही आयोजनाका सािसािै शमनहरू 

उपायद्वारा िी ििरालाई आपदामा पररणि हुनबाट रोक्न सदकन्छ। 

शमन उपाय गनभका लाष्ट्रग एउटा रै-आयाष्ट्रमक प्रस्िाि अपनाउन 

आिश्यक छ : 

 सबै ष्ट्रिकास पररयोजनामा शमन उपाय गनुभ।  

 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रिभाग लगायि राज्य 

सरकारहरूका सहायिा ष्ट्रलई उच्च प्रािष्ट्रमकिा क्षेरमा 

एनडीएमएद्वारा राष्ट्रिय स्िरको  समन  पररयोजना शुरु गनुभ। 

 ददशा-ष्ट्रनदशे अनुसार राज्य स्िरीय शमन पररयोजनालाई बढािा 

ददन सहायिा गनुभ। 

 आपदाको सम्बन्धमा स्िदशेी जानकारी ििा ष्ट्रिष्ट्रभन्न राज्यद्वारा 

अपनाइएका सामना गने िन्रलाई ष्ट्रिरासि माष्ट्रनएका 

पूिाभधारहरूको संरक्षणमाष्ट्रि ष्ट्रिशेष ध्यान ददाँद ै उष्ट्रचि महत्त्ि 

ददनुपनेछ। 
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जोष्ट्रिम मूल्याङ्कन ििा सुभेद्यिाको मानष्ट्रचरण 

5.1.2 भौगोष्ट्रलक सूचना प्रणालीमा (जीआइएस) आधाररि राष्ट्रिय 

आपािकालीन प्रबन्धन िथ्याङ्ककोष (एनडीईएम) ििा राष्ट्रिय 

स्िाष्ट्रनक िथ्याङ्क अिरचना (एनएसडीआइ) प्रयोग गद ैएउटा बहु-

जोष्ट्रिम ढााँचामा अनुक्षेर िर्गभकरण, मानष्ट्रचरण ििा 

संिेदनशीलिाको ष्ट्रिश्लेषण गनुभपनेछ। आपदाको सुभेद्यिाहरूका 

ष्ट्रनराकरणका लाष्ट्रग पष्ट्रहलो कदमको रूपमा केष्ट्रन्िय मन्रालय अष्ट्रन 

ष्ट्रिभागहरू, राष्ट्रिय अष्ट्रभकरण, ज्ञान आधाररि संस्िा ििा राज्य अष्ट्रन 

ष्ट्रजल्ला स्िरमा आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकारीहरूले सबै आपदाको 

सम्भािना रहकेा क्षेरको जोष्ट्रिम अष्ट्रन सुभेद्यिाको मूल्याङ्न गनभ 

आिश्यक ठहररनेछ। जीआइएस ििा सुदरू संिेदी िथ्याङ्कको 

आधारमा ििरा अनुक्षेर िर्गभकरणको मानष्ट्रचरण ििा सुभेद्यिाको 

ष्ट्रिश्लेषणमा अष्ट्रनिायभ रूपमा मूल जााँच घटक सामेल गनभ आिश्यक 

ठहररनेछ। रासायष्ट्रनक दघुभटनाको सम्भािना रहकेा ष्ट्रजल्लाहरूका 

लाष्ट्रग जीआइएस प्लेटफमभको आधारमा ििरा र त्यसको पररणामको 

मानष्ट्रचरण ियार गनुभपनेछ।  

 

5.1.3 आपदा प्रबन्धनमा जीआइएस, सुदरू संिेदी ििा ग्लोबल पोष्ट्रजशष्ट्रनङ 

ष्ट्रसस्टमको (जीपीएस) बढ्दो प्रयोगले नाष्ट्रमि ईलेक्रष्ट्रनक ष्ट्रनकासी 

गृहमाफभ ि् ष्ट्रिषयक एिं स्िाष्ट्रनक िथ्याङ्कको आदान-प्रदान गनभ िन्र 

स्िाष्ट्रपि गनभ अष्ट्रनिायभ बनाएको छ। आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

अष्ट्रभकरणद्वारा प्रयोग गररने मूल्य-िर्धभि मानष्ट्रचरहरूको 

एकष्ट्ररकरण, सङ्कलन, ष्ट्रिश्लेषण ििा ियार गनभका लाष्ट्रग प्राकृष्ट्रिक 

संसाधन ििा औद्योष्ट्रगक अनुप्रयोग आददको प्रबन्धनका लाष्ट्रग 

भारिीय सिेक्षणद्वारा एनएसडीआइ स्िापना गररएको छ। 

एनएसडीआइले िथ्याङ्क अष्ट्रन सूचनाको आदान-प्रदान सम्बन्धी 

निाचारको अन्िर-प्रचालनीयिाको ददशामा काम गनभ आिश्यक छ 
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िादक प्रभािी नीष्ट्रि ष्ट्रिश्लेषण सुगम बनाउन सदकयोस्। सहज ििा 

शीघ्र आदान-प्रदानका लाष्ट्रग एनएसडीआइ ििा यस नीष्ट्रिमा 

प्रस्िाष्ट्रिि राष्ट्रिय आपदा आकसष्ट्रमकिा सञ्चार िन्रबीच दईुिफी 

अन्िरप्रचालनीय सम्पकभ  स्िाष्ट्रपि गनुभपनेछ। एनडीईएम अन्िगभि 

एउटा सुरष्ट्रक्षि िािािरणमा स्िाष्ट्रनक ििा गैर स्िाष्ट्रनक 

िथ्याङ्ककोष रहकेो अष्ट्रभकष्ट्रल्पि कायभिमका लाष्ट्रग आपदा 

प्रबन्धनको सूचना सम्बन्धी आिश्यकिा पूरा गनभका लाष्ट्रग 

एनएसडीआइमाफभ ि् िथ्याङ्कको िान प्राि गररनेछ।  

 

शहरी क्षेरमा आपदाको बढ्दो प्रिृष्ट्रत्त 

5.1.4 शहरी क्षेरहरूमा आपदा कैयौं िररकाले फरक हुने गदभछ र 

नोक्सानीको मार पष्ट्रन धेरै हुाँदछ, जसबाट प्रभािी योजनाको 

आिश्यकिा ष्ट्रसद्ध हुाँदछ। हालका ददनहरूमा, यस प्रकारका आपदामा 

ष्ट्रचन्िाजनक िृष्ट्रद्ध भएको छ। शहरी क्षेरहरूमा िोज ििा बचाउ 

सम्बन्धी प्रयासका लाष्ट्रग ष्ट्रिष्ट्रशष्ट्रिकृि प्रष्ट्रशक्षण अपेष्ट्रक्षि हुाँदछ। 

अष्ट्रनयोष्ट्रजि शहरीकरणलाई रोक्न ििा सबै प्रकारका आपदा प्रष्ट्रि 

सुरष्ट्रक्षि मानि आिास सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गने सम्बन्धी कायभ-योजनाका 

प्रािष्ट्रमकिा क्षेरहरू ष्ट्रचष्ट्रन्हि गररनेछ। सम्बष्ट्रन्धि राज्य सरकार ििा 

केन्ि शाष्ट्रसि क्षेरमा शहरी ष्ट्रनकास प्रणालीलाई व्यिष्ट्रस्िि बनाउन 

प्रािष्ट्रमकिा  ददनुपनेछ, जसमा प्राकृष्ट्रिक ष्ट्रनकास प्रणाली ष्ट्रनबाभध 

रूपमा बिे कुरामाष्ट्रि ष्ट्रिशेष ध्यान ददनुपनेछ। शहरी जोष्ट्रिम 

प्रबन्धनका लाष्ट्रग ष्ट्रनणभय समिभन प्रणाली (डीएसएस) ष्ट्रिकास गनभ 

स्िाष्ट्रनक सङ्कल्पको पूिाभधार अनुरूप शहरी मानष्ट्रचरण शुरु 

गनुभपनेछ।  

 

महत्त्िपूणभ पूिाभधार 

5.1.5 बााँध, सडक, पुल, फ्लाइओभर, रेल लाइन, ष्ट्रबजुली घर, जल 

भण्डारण टािर, ष्ट्रसञ्चाई नहर, डेल्टा जल ष्ट्रििरक यन्र, नदी ििा 
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िटीय िटबन्धी, जलपोि ििा अन्य नागररक जन उपयोगी सेिाहरू 

जस्िा महत्त्िपूणभ पूिाभधारलाई ष्ट्रिश्वव्यापी सुरक्षा ष्ट्रनदशे ष्ट्रचन्ह अनुरूप 

सुरक्षा मानकका लाष्ट्रग ष्ट्रनरन्िर ष्ट्रनगरानी गनभ महत्त्िपूणभ ठहदभछ ििा 

कहीं-किै कमी देष्ट्रिए त्यसलाई सुदढृ बनाउनु पदभछ। यी 

पूिाभधारहरूका भिन ष्ट्रनमाभण सम्बन्धी मानकलाई सुरक्षा मापदण्डमा 

सामेल गनभ आिश्यक छ भने सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रिभाग/ प्राष्ट्रधकरणले यसलाई 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ अपेष्ट्रक्षि कािाभही ििा उपाय गनुभपदभछ। 

 

पयाभिरष्ट्रणक रूपमा सिि ष्ट्रिकास  

5.1.6 सिििा सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग पयाभिरण सम्बन्धी संरक्षण र ष्ट्रिकास 

सम्बन्धी प्रयास दिुै सािसाि चलाउन आिश्यक ठहदभछ। आपदा 

प्रबन्धन योजनामा आिश्यक देष्ट्रिए अनुसार ष्ट्रहमाली क्षेरमा 

पररष्ट्रस्िष्ट्रिकी सन्िुलन कायम गनभ र िटीय आश्रय पट्टीमा ष्ट्रबरुिा 

रोपन सामेल गनभ जरुरी छ। पररष्ट्रस्िष्ट्रिकी सन्िुलन र स्िायी ष्ट्रिकास 

कायम राख्न िन, द्वीप समूह, िटििी के्षर, नदी, कृष्ट्रष, शहरी 

पयाभिरण र औद्योष्ट्रगक पयाभिरणमा पररष्ट्रस्िष्ट्रिकी प्रणालीमाष्ट्रि पष्ट्रन 

ध्यान ददनुपदभछ। क्षेरीय ष्ट्रिष्ट्रनयमनमा प्राकृष्ट्रिक ष्ट्रनिासहरूको संरक्षण 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभपदभछ। 

जलिायु पररििभन अनुकूल  

5.1.7 जलिायु पररििभनको प्रभाि हाम्रो ष्ट्रहमनदी सञ्चय, जल सन्िुलन, 

कृष्ट्रष िन, िटीय पररष्ट्रस्िष्ट्रिकी, जैि ष्ट्रिष्ट्रिधिा ििा मानि एिं पश ु

स्िास्थ्यमाष्ट्रि परररहेको छ। जलिायुमा पररििभनको कारण आउन े

चििाि, भल-बाढी ििा िडेरी जस्िा प्राकृष्ट्रिक आपदाहरूको 

बारम्बारिा र प्रबलिमा िृष्ट्रद्धले पष्ट्रन स्पि सङ्केि ददाँदछ। सिि् साि ै

प्रभािी िररकाले यी चुनौिीहरूलाई सम्बोष्ट्रधि गनभ, जलिाय ु

पररििभन अनुकूलन र आपदा जोष्ट्रिम न्यूष्ट्रनकरण सम्बन्धी हाम्रो 

दषृ्ट्रिकोण र रणनीष्ट्रिमा सहदियालाई प्रोत्साष्ट्रहि र संिर्धभि गनुभपनेछ। 
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ियारी  

केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा ष्ट्रिभागहरूसष्ट्रहि राज्यहरूको भूष्ट्रमका 

5.2.1 राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेहरूले आफ्नो ष्ट्रनजी सम्पदा प्रबन्धन 

क्षमिा ष्ट्रनमाभणलाई सिोच्च प्रािष्ट्रमकिा ददनुपनेछ। सबै स्िरमा आपदा 

प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम, 2005 को ददशाष्ट्रनदेश ििा प्रािधानहरू अनुरूप 

योजना ियार गनुभपनेछ। जहााँ एनईसीले राष्ट्रिय योजना ियार पानेछ 

भने आपदा ििा के्षर ष्ट्रिष्ट्रशि योजनाहरू सम्बष्ट्रन्धि केष्ट्रन्िय मन्रालय 

अष्ट्रन ष्ट्रिभागहरूद्वारा ियार गररनेछ। राज्य ििा ष्ट्रजल्ला स्िरमा, 

एनडीएमएद्वारा जारी ददशाष्ट्रनदेश अनुसार ष्ट्रिष्ट्रशि आपदा सम्बन्धी 

सुभेद्यिाका लाष्ट्रग ियार गररनेछ। ष्ट्रिशेष रूपमा, अपेष्ट्रक्षि क्षमिा 

ष्ट्रनमाभणका लाष्ट्रग कुनै ष्ट्रिद्यमान अष्ट्रभकरणले काम नगरेको भए, 

आपदा प्रबन्धनका िी क्षेरहरूमा नयााँ संस्िागि िन्र बनाउनु पनेछ।  

 

5.2.2 केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा ष्ट्रिभागहरूले, राज्य अष्ट्रन ष्ट्रजल्लाद्वारा ियार 

गररएका योजनाहरूमा आयोजना प्रदिया सामेल गनभका लाष्ट्रग सब ै

ष्ट्रहिधारकको जानकारी सामेल गनुभपदभछ। सबै ष्ट्रहिधारक, समुदाय 

ििा संस्िानहरूको सहभाष्ट्रगिाद्वारा ियारीको संस्कृष्ट्रि ष्ट्रिकष्ट्रसि 

गनुभपदभछ। यी योजनाहरूको उत्तम बुझाई र पररचालनका लाष्ट्रग एउटा 

ऊध्िभगामी दषृ्ट्रिकोण अप्नाउन आिश्यक ठहररनेछ। 

 

5.2.3 आपदा प्रबन्धनको ष्ट्रिषयलाई अन्िर राज्य पररषद ् ििा आञ्चष्ट्रलक 

पररषद्को कायभिममा “स्िायी ष्ट्रिषय” ििा राष्ट्रिय ष्ट्रिकास पररषदमा 

“ररपोर्टभङ ष्ट्रिषय”को रूपमा सामेल गनुभपनेछ।  

 

पूिाभनुमान ििा शीघ्र चेिािनी प्रणाली 
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5.2.4 सबै प्रकारका आपदाका लाष्ट्रग पूिाभनुमान ििा शीघ्र चेिािनी प्रणाली 

स्िाष्ट्रपि गनभ, उन्नयन गनभ ििा आधुष्ट्रनक बनाउन अत्यन्िै आिश्यक 

छ। ष्ट्रिष्ट्रशि प्राकृष्ट्रिक आपदामाष्ट्रि ष्ट्रनगरानी एिं अिेक्षणका लाष्ट्रग 

ष्ट्रजम्मेिार शीषभ अष्ट्रभकरणले प्रौद्योष्ट्रगकी अन्िरको पष्ट्रहचान गनभका 

साि ै त्यसको उन्नयनका लाष्ट्रग पररयोजनाहरू प्रष्ट्रिपादन गनुभपनेछ 

िादक समयबद्ध िररकाले त्यसको उन्नयन गनभसदकयोस्। मौसम 

ष्ट्रिज्ञान सम्बन्धी प्रेक्षण प्रणालीहरूको उन्नयन/ स्िापनाका लाष्ट्रग  सब ै

राज्यले भारिीय मौसम ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिभागलाई अपेष्ट्रक्षि पूिाभधार 

उपलब्ध गराउनु पनेछ। ष्ट्रिश्व मौसम ष्ट्रिज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ), 

प्रशान्ि के्षर सुनामी चेिािनी प्रणाली ििा अन्य क्षेरीय सािै िैष्ट्रश्वक 

संस्िाका साि भागीदारीमाष्ट्रि पष्ट्रन ष्ट्रिचार गनुभपनेछ। आाँकडाहरू 

प्राि गनभ, पूिाभनुमान र समयमा प्रसारका लाष्ट्रग आइसीटी साधनहरू 

प्रयोग गनभ आिश्यक ठहररनेछ। 

 

 

सम्प्रेषण ििा सूचना प्रौद्योष्ट्रगकी (आइटी) सहायिा  

 

5.2.5 आपदा प्रबन्धनका लाष्ट्रग मूलभूि सम्प्रेषण ििा सूचना प्रौद्योष्ट्रगकी 

सहायिा आिश्यकिा ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रिि िीन स्िरमा अनुकूल हुनुपनेछ : 

 यो सबै स्िरमा ष्ट्रनणभयकिाभ ििा आपदा प्रबन्धकको ष्ट्रनष्ट्रम्ि अनुकूल 

हुनुपनेछ। 

 ष्ट्रिष्ट्रभन्न स्िरमा सम्बष्ट्रन्धि प्राष्ट्रधकारी ििा सङ्कटग्रस्ि समुदायलाई 

ददइने सूचना ििा अष्ट्रग्रम चेिािनीलाई िास्िष्ट्रिक समयमा प्रचार गने 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभपनेछ। अष्ट्रग्रम चेिािनी एिं सूचनाको प्रसारका लाष्ट्रग 

प्रसारण माध्यम जस्िै दरूदशभन अष्ट्रन रेष्ट्रडयोको उपयोग प्रमुििाका 

साि गनुभपनेछ कारण ष्ट्रयनीहरूको उच्च भौगोलीय पहुाँच छ। िटीय एिं 

पािभत्य क्षेरका लाष्ट्रग मौसम ष्ट्रिभागको सञ्चाल उपयोग गनुभपनेछ।  
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 ष्ट्रनयन्रण एिं बचाउ ििा राहि कायभ सञ्चालन गनभ आपदा स्िलको 

अष्ट्रन्िम कोशेढुङ्गासम्म संयोजकिा हुनुपनेछ।  

5.2.6 अत्याधुष्ट्रनक सूचना प्रौद्योष्ट्रगकीको बुष्ट्रनयादी सुष्ट्रिधा उपयोग गद ै

अद्यिन सूचनाको आदान-प्रदान नै आपदा प्रबन्धन रणनीष्ट्रि 

प्रभािकारी रूपमा कायाभन्ियनको आधार बन्दछ। प्रभाष्ट्रिि 

इलाकाबाट प्राि भू-आकाशीय सूचनाको ष्ट्रिश्वसनीय अष्ट्रन िाजा 

जानकारी शीघ्राष्ट्रिशीघ्र आदान-प्रदान आपदा प्रबन्धन रणनीष्ट्रि 

प्रभािी रूपमा कायाभन्ियनका लाष्ट्रग महत्त्िपूणभ ठहदभछ। पञ्चायिीराज 

संस्िान अििा शहरी स्िानीय ष्ट्रनकायबाट प्राि िथ्याङ्क समूहको 

शीघ्र उन्नयन एिं अद्यिनका लाष्ट्रग अपेष्ट्रक्षि सूचना प्रौद्योष्ट्रगकी 

प्रदिया, िास्िुष्ट्रशल्प एिं कौशललाई सष्ट्रम्मष्ट्रलि गरी सूचना 

प्रौद्योष्ट्रगकीको ढााँचागि सुष्ट्रिधा स्िापना गनभ प्रयास गनुभपदभछ। 

अत्याष्ट्रधक सह-दियािादी समरूपण ििा यिेि प्रचुरिाका साि 

समकाष्ट्रलक अन्िररक्ष एिं स्िल आधाररि प्रौद्योष्ट्रगकी सामेल गरी 

राष्ट्रिय आकष्ट्रस्मक सम्प्रेषण सञ्जाल ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभपनेछ। यस सञ्जालले 

प्रभाष्ट्रिि समुदाय ििा स्िानीय प्राष्ट्रधकारीहरूसम्म चेिािनी र 

सूचना पुऱ्याउन िास्िष्ट्रिक समयमा प्रसारण सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनेछ। 

 

आकष्ट्रस्मक पररचालन केन्िहरूको सुददृढकरण 

5.2.7 राष्ट्रिय, राज्य, महानगर ििा ष्ट्रजल्ला स्िरमा आकष्ट्रस्मक पररचालन 

केन्िहरूको स्िापना ििा त्यसमा समकाष्ट्रलक प्रष्ट्रिष्ट्रध एिं सम्प्रेषण 

सुष्ट्रिधाले युक्त गनभका सािै सामष्ट्रयक रूपमा त्यसको उन्नयनलाई 

प्रािष्ट्रमकिा ददनुपनेछ। अष्ट्रन्िम कोशसम्म संयोजकिा ििा आपदा 

प्रभाष्ट्रिि क्षेरमा पररचालनलाई ष्ट्रनयन्रण गनभ सुिाह्य मञ्चको 

उपलब्धिाको व्यिस्िा गनुभपनेछ। हमे रेष्ट्रडयोको एकीकरण ििा यस्िै 

अन्य अष्ट्रभनि सुष्ट्रिधा आपदा प्रबन्धन सम्प्रेषण प्रणालीको ष्ट्रनष्ट्रम्ि 

लाभदायक ष्ट्रसद्ध हुनेछ। 
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ष्ट्रचदकत्सा सम्बन्धी ियारी र व्यापक हिाहि प्रबन्धन 

5.2.8 ष्ट्रचदकत्सा सम्बन्धी ियारी आपदा प्रबन्धन योजनाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ष्ट्रनणाभयक 

घटक हो। एनडीएमएले आपाि ष्ट्रचदकत्सा कािाभही ििा व्यापक 

हिाहि प्रबन्धनमा आफ्नो क्षमिा बढाउनका लाष्ट्रग स्िास्थ्य एि ं

पररिार कल्याण मन्रालय, राज्य एिं अग्रणी ष्ट्रचदकत्सा अनुसन्धान 

संस्िानसाँग नष्ट्रजकबाट समन्ियन गरी नीष्ट्रिगि ददशाष्ट्रनदशे ियार 

गनुभपनेछ। अस्पिालहरूको आपदा प्रबन्धन योजनामा ष्ट्रचदकत्सा 

दलका सािै पराष्ट्रचदकत्सकहरूको ष्ट्रिकास एिं प्रष्ट्रशक्षण, क्षमिा 

ष्ट्रनमाभण, अष्ट्रभघाि एिं मनो-सामाष्ट्रजक हरेचाह, व्यापक हिाहि 

प्रबन्धन ििा रोगीहरूलाई यिािश्यक िमाङ्कन सामेल हुनुपनेछ। 

आपदाको समय, सबै अस्पिालमा बढ्दो भीड एिं हिाहिलाई 

सम्हाल्ने क्षमिा सबै राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेले आपदापूिभ न ै

परामशी प्रदियाको माध्यमद्वारा ष्ट्रनधाभररि एिं अष्ट्रभलेष्ट्रिि गनुभपनेछ। 

राज्य ििा ष्ट्रजल्ला प्राष्ट्रधकारीहरूले आपदाको समय ष्ट्रनजी 

अस्पिालद्वारा दघुभटनाग्रस्ि माष्ट्रनसहरूको उपचारका लाष्ट्रग समुष्ट्रचि 

दिया पद्धष्ट्रि ष्ट्रनर्मभि गनभ प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। आपदापष्ट्रछ रोग 

ष्ट्रनगरानी प्रणाली, अस्पिाल, प्रेषणीय संस्िानसाँग सम्पकभ  ििा 

एम्बुलेन्स एिं रक्त ब्याङ्कको उपलब्धिा जस्िा सेिा अष्ट्रन 

सुष्ट्रिधाहरूसम्म पहुाँच बनाउनका लाष्ट्रग  योजनाले समाधान 

ष्ट्रनकालेको हुनुपनेछ। 

 

5.2.9 मोबाइल शल्य दल, मोबाइल अस्पिालको ष्ट्रसजभना ििा रोगीहरूलाई 

लैजानका लाष्ट्रग हलेी एम्बुलेन्सको प्रबन्ध आपदा प्रबन्धन प्रयासको 

महत्त्िपूणभ घटक हो। रेलिेसाँग परामशभ गरी प्रत्येक 100 दकष्ट्रममा 

स्टेशनमा िडा रेलिे मन्रालयको दघुभटना राहि ष्ट्रचदकत्सा भ्यान 

(एआरएमभी) राज्य ििा ष्ट्रजल्ला प्राष्ट्रधकारीहरूद्वारा आकष्ट्रस्मक 

ष्ट्रचदकत्सा कािाभहीको ष्ट्रनष्ट्रम्ि उपयोग गनभसदकनेछ। स्िर-4 का 

अष्ट्रिररक्त जैि सुरक्षा प्रयोगशालाहरूको ष्ट्रसजभना  शीषभ मन्रालयद्वारा 
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गनुभपनेछ। पयाभि शिगृह सुष्ट्रिधा ष्ट्रसजभनामाष्ट्रि ध्यान केष्ट्रन्िि गनभ 

आिश्यक छ। शि ििा जनािरहरूका लाशलाई समुष्ट्रचि साि ै

िेजीका साि टुङ्गो लगाउन उष्ट्रचि महत्त्ि ददन आिश्यक ठहररनेछ।  

 

प्रष्ट्रशक्षण, अनुकरण एिं कृष्ट्ररम अभ्यास 

5.2.10योजना ििा मानक पररचालन कायभप्रणालीको (एसओपी) प्रभािको 

परीक्षण गररन्छ ििा यसलाई प्रष्ट्रशक्षण, कायभगोष्ठी एिं कृष्ट्ररम 

अभ्यासको माध्यमद्वारा पररशोष्ट्रधि गनभसदकन्छ। एनडीएमएले यी 

क्षेरहरूमा राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेलाई सहायिा गनेछ ििा 

दशेको ष्ट्रिष्ट्रभन्न भागमा कृष्ट्ररम अभ्यास पष्ट्रन सञ्चाष्ट्रलि गनुभपनेछ। 

राज्य ििा ष्ट्रजल्ला प्राष्ट्रधकारीहरूलाई पूिभ ियारी ििा त्िररि 

कािाभहीको संस्कृष्ट्रि ष्ट्रसजभना गनभका लाष्ट्रग प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रहिधारकको कािाभही स्िरलाई बढाउनका लाष्ट्रग राज्य 

सरकारले िमागि रूपमा एनडीएमएको सहयोगमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न प्रकारका 

आपदाका लाष्ट्रग अभ्यासको शृङ्िला योजना बनाउन प्रेररि गनुभपनेछ।  

 

शमन एिं ियारीको ष्ट्रनष्ट्रम्ि साझेदारी 

समुदाय आधाररि आपदाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ियारी 

 

5.3.1 कुनै आपदाको समय, सबैभन्दा पष्ट्रहल ेप्रभाष्ट्रिि हुनेमध्ये मार नभएर 

प्रािष्ट्रमक प्रष्ट्रिदियाकारी पष्ट्रन हुन्छन् समुदाय। सामुदाष्ट्रयक 

सहभाष्ट्रगिाले स्िानीय स्िाष्ट्रमत्त्ि पष्ट्रन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गदभछ भने स्िानी 

आिश्यकिाको समाधान िोजी नोक्सानीलाई रोक्न र घटाउन स्ियं 

सेिा प्रिृष्ट्रत्तले आपसी सहयोगको भािना पष्ट्रन ष्ट्रिकष्ट्रसि गदभछ। यसैल े

यसबारे राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेहरूको प्रयासलाई बढािा ददन 

आिश्यक छ।  
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5.3.2 बूढा-पाका, मष्ट्रहला, बाल-बच्चा ििा ष्ट्रिष्ट्रभन्न रूपमा सहायिाप्राि 

व्यष्ट्रक्तहरूका आिश्यकिामाष्ट्रि ष्ट्रिशेष ध्यान ददन जरुरी हुन्छ। मष्ट्रहला 

ििा युिाहरूलाई आपदा प्रबन्धनको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ष्ट्रनणभयकारी सष्ट्रमष्ट्रि र 

कािाभही समूहमा सहभागी बनाउन प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। कुनै 

आपदामा प्रिम प्रष्ट्रिदियाकारीका रूपमा सष्ट्रमष्ट्रिहरूलाई कािाभहीको 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न पक्ष जस्िै प्रािष्ट्रमक ष्ट्रचदकत्सा, िोजी एिं बचाउ, सामुदाष्ट्रयक 

आश्रय स्िलहरूको प्रबन्धन, मनो-सामाष्ट्रजक सल्लाह ििा सरकारी/ 

अष्ट्रभकरणहरू आददबाट ददइने राहि एिं प्राि सहायिा ष्ट्रििरण गनभ 

प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि गनुभपनेछ। सामुदाष्ट्रयक योजनाहरूलाई पञ्चायि, िण्ड ििा 

ष्ट्रजल्ला योजनामा समायोष्ट्रजि गनुभपनेछ। 

 

ष्ट्रहिधारकहरूको सहभाष्ट्रगिा  

5.3.3 नागररक सष्ट्रमष्ट्रिमा ष्ट्रहिधारकहरूको सहभाष्ट्रगिालाई एसडीएमए र 

डीडीएमएले समष्ट्रन्िि गनुभपनेछ। नागररक सुरक्षा, एनसीसी, 

एनिाईकेएस, एनएसएस ििा स्िानीय गैर सरकारी सङ्गठनलाई 

समुदायलाई सशक्त बनाउन ििा आ-आफ्नो संस्िागि रचनािन्रको 

माध्यमद्वारा जागरूकिा फैलाउन प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। स्िैष्ट्रछछक 

सहभाष्ट्रगिा प्रोत्साष्ट्रहि गने प्रयासलाई सदियिापूिभक बढािा 

ददनुपनेछ।  

 

करपोरेट सामाष्ट्रजक दाष्ट्रयत्त्ि (सीएसआर) ििआ सािभजष्ट्रनक ष्ट्रनजी साझेदारी 

(पीपीपी) 

5.3.4 ऐष्ट्रिहाष्ट्रसक रूपमा, करपोरेट जगिल े आपदा राहि एिं पुनिाभस 

कायभकलामा सहायिा गदभछ। ििाष्ट्रप, आपदा जोष्ट्रिम न्यूष्ट्रनकरण 

गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा करपोरेट जगिको सहभाष्ट्रगिा उल्लेिनीय रहकेो छैन। 

करपोरेट जगिले ििरा, जोष्ट्रिम र संिेदनशील ष्ट्रस्िष्ट्रिमा योगदान 

ददनका लाष्ट्रग आफ्नो िाष्ट्रणष्ट्रज्यक समुदाय योजनामाष्ट्रि पुनःष्ट्रिचार 

गनुभपनेछ। समुदायमा अष्ट्रभनि सामाष्ट्रजक ष्ट्रनिेशमा मूल्य पष्ट्रन 
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करपोरेट जगिले ष्ट्रसजभना गनुभपनेछ। आपदा प्रबन्धनमा ष्ट्रनजी क्षेरको 

िाकिलाई शष्ट्रक्त प्रदान गनभका लाष्ट्रग सरकार ििा ष्ट्रनजी क्षेरबीच 

सािभजष्ट्रनक ष्ट्रनजी साझेदारीलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। समुदायको 

सुरक्षा सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग आपदा प्रबन्धन प्रदियामा करपोरेट 

जगिको भूष्ट्रमकालाई सुदढृ ििा ष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग एनडीएमएले 

करपोरेट जगिसाँग सम्पकभ  स्िाष्ट्रपि गनभ आिश्यक छ।  

 

सञ्चार माध्यमको सहभाष्ट्रगिा 

5.3.5 आपदा प्रबन्धनका सबै चरणमा सूचना एिं जानकारीको प्रचारमा 

सञ्चार माध्यमले महि् भूष्ट्रमका िेल्ने गदभछ। ईलेक्रष्ट्रनक एिं ष्ट्रप्रन्ट 

ष्ट्रमष्ट्रडया दिुैको बहुमुिी क्षमिालाई पूणभरूपमा उपयोग गनभ आिश्यक 

छ. सञ्चार माध्यमसाँग प्रभािकारी सहभाष्ट्रगिालाई सामुदाष्ट्रयक 

जागरूकिा, शीघ्र चेिािनी ििा ष्ट्रिष्ट्रभन्न आपदाका सम्बन्धमा प्रचार 

र ष्ट्रशक्षणको क्षेरमा कायाभष्ट्रन्िि गनुभपनेछ। 
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6. प्राष्ट्रिष्ट्रधक-कानूनी व्यिस्िा  

6.1.1  आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयम, 2005 ले राष्ट्रिय, राज्य, ष्ट्रजल्ला ििा 

स्िानीय स्िरमा संस्िागि सािै समन्ियन कायभपद्धष्ट्रि ष्ट्रनधाभरण 

गदभछ। संशोधनको अष्ट्रधकार ददने अष्ट्रधष्ट्रनयम, ष्ट्रनयम ििा ष्ट्रिष्ट्रनयमको 

पष्ट्रहचान गनभ ििा केन्ि, राज्य र अन्य सम्बष्ट्रन्धि अष्ट्रभकरणद्वारा 

चरणबद्ध िररकाले आपदा प्रबन्धन अष्ट्रधष्ट्रनयमका साि समरूपिा 

ल्याउन आिश्यक छ।  

 

नगर ष्ट्रिष्ट्रनयमको समीक्षा 

6.2.1 ष्ट्रनमाभणमा िेजी ििा ििूगष्ट्रिले भइरहकेो शहरीकरणलाई ध्यानमा 

राख्द ै नगर ष्ट्रिष्ट्रनयम जस्िा ष्ट्रिकास ष्ट्रनयन्रण ष्ट्रिष्ट्रनयम, भिन उप-

ष्ट्रनयम अष्ट्रन पूिाभधार सुरक्षा ष्ट्रिशेषिाहरू संशोष्ट्रधि गनभ आिश्यक छ। 

भूइाँचालो, पैह्रो ििा अन्य आपदाष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि सुरक्षाका कमीहरू 

पष्ट्रहचान गनभ यी ष्ट्रिष्ट्रनयमहरूलाई सामष्ट्रयक रूपमा समीक्षा गनुभपनेछ 

भने भारिीय मानक ब्यूरोको (बीआइएस) संशोष्ट्रधि भिन संष्ट्रहिा 

अनुरूप बनाउनका लाष्ट्रग यसमा उपयुक्त पररििभन गनुभपनेछ। समय-

समयमा प्रिृत्त हुने आपदाको समय सुरक्षालाई जोष्ट्रिममा पाने 

िाञ्छनीय प्रिालाई यी ष्ट्रिष्ट्रनयमहरूको माध्यमद्वारा समाधान गनभ 

आिश्यक छ। ष्ट्रनमाभणको ष्ट्रनष्ट्रम्ि अनुपयुक्त क्षेरमा आिश्यक सुरक्षाको 

व्यिस्िा नगरी उपयोगल ेभेद्यिालाई बढाउने गदभछ, जसलाई प्रदिया 

िन्रको समुष्ट्रचि अनुपालनद्वारा सुरष्ट्रक्षि गनभ आिश्यक छ। यसै गरी 

ग्रामीण क्षेरका लाष्ट्रग उपयुक्त ष्ट्रिष्ट्रनयमहरू लागू गनभमाष्ट्रि बल 
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ददनुपनेछ। आिश्यक दषे्ट्रिएका ठाउाँमा, स्िानीय ष्ट्रनकायहरूलाई 

समुष्ट्रचि ष्ट्रिष्ट्रनयम ियार गनभ उपयुक्त ष्ट्रित्तीय प्रोत्साहन प्रदान 

गनुभपनेछ। यस प्रदिया अन्िगभि सबै स्िरमा सरकारी सङ्गठन, 

स्िानीय प्राष्ट्रधकारी ििा व्यापक पररमाणमा समुदाबाट धेरैभन्दा धेरै 

पररणाम प्राि गनभका लाष्ट्रग समुष्ट्रचि िररकाले सुग्राही बनाउनसष्ट्रहि 

समग्र अन्िरष्ट्रनष्ट्रहि प्रयास सामेल गनुभपनेछ। 

 

भूष्ट्रम उपयोग योजना  

6.3.1 ष्ट्रिष्ट्रभन्न भौगोष्ट्रलक एिं प्रशासष्ट्रनक क्षेरका लाष्ट्रग िैकष्ट्रल्पक भूष्ट्रम 

उपयोग योजना ष्ट्रनमाभणको ष्ट्रनष्ट्रम्ि केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा सम्बष्ट्रन्धि 

ष्ट्रिभागले िैज्ञाष्ट्रनक संस्िानहरूसाँग परामशभ गरी िास्िष्ट्रिक 

दषृ्ट्रिकोणका साि पयाभिरण एिं ििराको आाँकडाको ष्ट्रिश्लेषण 

गनुभपनेछ। यो आिासको बढी सुरष्ट्रक्षि अिष्ट्रस्िष्ट्रि ििा अन्य महत्त्िपूणभ 

सुष्ट्रिधाका लाष्ट्रग महानगर, मेरो ििा अत्याष्ट्रधक घना जनसङ्ख्या 

भएका शङरी व्यिस्िाप्रष्ट्रि बढी सङ्गपूणभ ठहररनेछ। गुरुयोजना ििा 

यसको अनुपालनलाई प्रािष्ट्रमकिाको आधारमा समीक्षा आिश्यक 

ठहररनेछ भने यसलाई राज्य अष्ट्रन केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेको सिोपरी 

ष्ट्रजम्मेिारीको रूपमा माष्ट्रननेछ। बृहत्तर स्िरमा, ष्ट्रिष्ट्रभन्न प्रकारका 

उपयोगको सूचीबद्ध िथ्याङ्ककोषमा आधाररि भूष्ट्रम उपयोग योजना 

ियार गनभ आिश्यक ठहररनेछ। शहरी व्यिस्िाको सन्दभभमा, ष्ट्रिकासको 

प्रत्याष्ट्रशि िीव्रिालाई ध्यानमा राख्दै भािी भूष्ट्रम उपयोगको 

मूल्याङ्कन, गनुभपनेछ।  

 

सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रनमाभण प्रदिया  

6.4.1 भूइाँचालो ििा चििाि जस्िा ििराबाट माष्ट्रनसहरू मदनैन्, िर 

अपयाभि िररकाले अष्ट्रभकष्ट्रल्पि एिं गलि िररकाले ष्ट्रनर्मभि घरहरूका 

कारण माष्ट्रनसहरू हिाहि बन्दछन्। भूइाँचालो ददशाष्ट्रनदेशमा यिा 

उल्लेष्ट्रिि नयााँ घरहरूको सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रनमाभण ििा केही जीिनदायी 
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भिनहरूमा बलिधभन सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभ, भूइाँचालोको शमनका लाष्ट्रग 

उठाइएको महत्त्िपूणभ कदम हो।  ििराबाट सुरक्षा सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ 

इष्ट्रन्दरा आिास योजना ििा अन्य सरकारी कल्याण एिं ष्ट्रिकास 

योजना अन्िगभि ष्ट्रनमाभण गररने आिासहरूको अष्ट्रभकल्प एिं 

ष्ट्रिष्ट्रनदशेलाई पुनः समीक्षा गनुभपनेछ। भिन संष्ट्रहिालाई प्रत्येक पााँच 

िषभमा अष्ट्रनिायभ रूपमा अद्यिन गनुभपनेछ भने सािभजष्ट्रनक 

कायभस्िलमा पष्ट्रन राख्नुपनेछ। सबै राज्य/ नगरको भिन उप-ष्ट्रनयममा 

राष्ट्रिय भिन संष्ट्रहिा अनुपालन अष्ट्रनिायभ गनुभपनेछ। 

 अष्ट्रभयन्िा, िास्िुकार, लघु भिन ष्ट्रनमाभिा, ष्ट्रनमाभण प्रबन्धक एिं 

प्रष्ट्रशक्षणािीका लाष्ट्रग अष्ट्रघबाटै प्रष्ट्रशक्षण शुरु गररसदकएको छ ििा 

यसलाई राज्य अष्ट्रन ष्ट्रजल्ला स्िरमा ष्ट्रिस्िार गनभ आिश्यक छ। अन्य 

महत्त्िपूणभ जीिनरेिा भिनहरूका अष्ट्रिररक्त सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रिद्यालय ििा 

अस्पिाल (ष्ट्रिशाल क्षमिा भएका) ििा राष्ट्रिय स्मारकहरूलाई 

राष्ट्रिय प्रािष्ट्रमकिा अन्िगभि ल्याउनुपनेछ। केन्िद्वारा प्रायोष्ट्रजि सम्पूणभ 

योजनामा भूइाँचालो सह-ष्ट्रिशेषिायुक्त ष्ट्रिद्यालय भिन/ छारािासको 

नक्सा ियार गनभ र त्यहााँ सुरक्षा उपकरणले युक्त बनाउने सशक्त 

प्रािधान गनुभपनेछ। 

अनुपालन व्यिस्िा  

6.5.1 िकष्ट्रनकी-कानूनी ििा िकष्ट्रनकी ष्ट्रित्तीय प्रािधानको प्रभािकाररिा 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग बाध्यकारी पररणामसष्ट्रहि एउटा सुदढृ 

अनुपालन व्यिस्िालाई यिास्िानमा राख्न आिश्यक छ। राष्ट्रिय एिं 

राज्य दिुै स्िरमा ष्ट्रनगरानी, सत्यापन ििा अनुपालन व्यिस्िा यिा-

स्िानमा रहकेो सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ महत्त्िपूणभ ठहररनेछ। सबै सम्बष्ट्रन्धि 

ष्ट्रहिधारकले यी प्रािधानहरू कायाभष्ट्रन्िि गनुभ ष्ट्रजम्मेिारी ठहररनेछ। 

स्ि-प्रमाणन, सामाष्ट्रजक लेिा जााँच ििा व्यािसाष्ट्रयक अष्ट्रभकरणद्वारा 

लेिा जााँचसष्ट्रहि एउटा बाह्य अनुपालन व्यिस्िा जस्िो उत्तम 

प्रबन्धन रीष्ट्रि अप्नाउनका लाष्ट्रग यी औजारहरूको ष्ट्रिकास एिं 

अष्ट्रभकल्प जस्िै भारिमा आपदा प्रबन्धन पद्धष्ट्रिसाँग मेल िाने सूचना 
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प्रष्ट्रिष्ट्रध सक्षम ष्ट्रनगरानी सफ्टिेयरको माध्यमद्वारा प्रोत्साष्ट्रहि गनभ 

आिश्यक ठहररनेछ। यसले समुष्ट्रचि परीक्षण एिं िैष्ट्रधकरणपष्ट्रछ 

अपनाउनका लाष्ट्रग ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रहिधारक ििा ष्ट्रिद्या संस्िानसाँग परामशभ 

गनुभपनेछ। 

प्रििभन  

6.6.1 िकष्ट्रनकी-कानूनी ििा अनुपालन पद्धष्ट्रिलाई यिा स्िान प्रष्ट्रिष्ट्रष्ठि 

गरेपष्ट्रछ, राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदेशले पष्ट्रन अष्ट्रधष्ट्रनयमको प्रािधान 

अन्िगभि प्रभािकारी कायभपद्धष्ट्रि स्िापना गरी यसको प्रििभन 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभपनेछ।  

7. प्रष्ट्रिदिया  

7.1.1  शीघ्र एिं प्रभािकारी प्रष्ट्रिदियाले जनधनको हाष्ट्रन कष्ट्रम्ि गदभछ। अष्ट्रि 

संिेदनशील िगभको ष्ट्रिशेष आिश्यकिा पूरा गने दषृ्ट्रिकोण अप्नाउन 

पष्ट्रन महत्त्िपूणभ छ। कुनै आपदालाई सम्बोष्ट्रधि गनभ ष्ट्रिद्यमान सािै 

नयााँ संस्िागि प्रबन्धको ष्ट्रनष्ट्रम्ि एदककृि, सहायक अष्ट्रन दियाशील 

दषृ्ट्रिकोण सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ आिश्यक छ। यो सबै समसामष्ट्रयक 

भष्ट्रिष्यिाणी एिं शीघ्र चेिािनी प्रणाली, बाधा सुरष्ट्रक्षि सञ्चार ििा 

ष्ट्रिशेष्ट्रषकृि मोचन बलको प्रत्याष्ट्रशि िैनािीद्वारा सम्भि बनाउन 

सदकन्छ। एउटा सुसूष्ट्रचि एिं ित्पर  समुदायले आपदाको असरलाई 

कष्ट्रम्ि गनभसक्दछ। 

 

राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिको (एनईसी) भूष्ट्रमका  

7.2.1  राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रिले कुनै जोष्ट्रिमपूणभ आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा 

आपदा आइपरे कािाभहीलाई समन्ियन गनेछ भने आपदा सम्बन्धी 

ष्ट्रिष्ट्रशि मागभष्ट्रनदशे एनडीएमएद्वारा गररनेछ। राष्ट्रिय कायभकारी 

सष्ट्रमष्ट्रिले भारि सरकारको सम्बष्ट्रन्धि मन्रालय अष्ट्रन ष्ट्रिभागहरूका 

सािै राज्य सरकार अष्ट्रन राज्य प्राष्ट्रधकारीहरूलाई कुनै ष्ट्रिशेष 

जोष्ट्रिमपूणभ आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि िा आपदाको प्रष्ट्रिदिया स्िरूप 

उनीहरूद्वारा उठाइने कदमबारे ददशाष्ट्रनदशे जारी गनभसके्नछ।  
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शीषभ ििा अन्य केष्ट्रन्िय मन्रालय एिं ष्ट्रिभागहरूको भूष्ट्रमका  

7.3.1 ष्ट्रिष्ट्रभन्न प्रकारका आपदाका लाष्ट्रग सम्बष्ट्रन्धि शीषभ मन्रालयले ष्ट्रिस्िृि 

कािाभही योजना ियार गनेछ जसलाई राष्ट्रिय आपदा मोचन 

योजनामा एदककृि गनुभपनेछ। राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमिे कुन ै

जोष्ट्रिमपूणभ आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रि अििा आपदा आइपरे कािाभहीमा 

समन्ियन गनभसके्नछ। 

 

राज्य, ष्ट्रजल्ला एिं स्िानीय प्राष्ट्रधकरणको भूष्ट्रमका  

7.4.1 कुनै पष्ट्रन बष्ट्रद्लाँदो पररष्ट्रस्िष्ट्रिको ष्ट्रनगरानी गनभका साि ै त्यसको 

आकलन गनभ ििा यसबारे एनडीएमए ििा एनईसीलाई सूष्ट्रचि गनुभ 

प्रािष्ट्रमक ष्ट्रजम्मेिारी राज्य सरकार/ एसडीएमएको रहनेछ। यसका 

साि ै ष्ट्रस्िष्ट्रिलाई सम्बोष्ट्रधि गनभका लाष्ट्रग आफ्नो ष्ट्रनजी क्षमिालाई 

लगािार मूल्याङ्कन गनभ ििा केष्ट्रन्िय ससंाधनको ष्ट्रनष्ट्रम्ि प्रत्याष्ट्रशि 

अपेक्षालाई सही समयमा प्रक्षेष्ट्रपि गने दाष्ट्रयत्त्ि पष्ट्रन रहनेछ। अन्िर 

राज्य सहायिा एिं सहयोगलाई बढािा ददनुपनेछ। यसै गरी आफ्नो 

ष्ट्रनजी शमन क्षमिा उत्तरोत्तर रूपमा ष्ट्रिकास गनभ र यस प्रदियालाई 

चााँडोभन्दा चााँडो सम्पन्न गनभ पष्ट्रन राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशेको 

ष्ट्रजम्मेिारी रहनेछ। यसमा राज्य मोचन बललाई प्रष्ट्रशक्षण एिं साज 

सिा, समुदायको ियारी, ष्ट्रजल्ला स्िरमा माष्ट्रनसहरूमा मोचन 

कािाभहीका लाष्ट्रग उत्सुकिा उत्पन्न गनभ लगायि िी माष्ट्रनसहरूलाई 

प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि गनुभ सामेल रहनेछ। ष्ट्रजल्ला स्िरको ियारीद्वारा समस्ि 

मोचन गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधलाई िीव्रिा प्रदान गनुभपनेछ। स्िानीय प्राष्ट्रधकारी, 

पञ्चायिीराज संस्िान (पीआरआइ) ििा शहरी स्िानीय ष्ट्रनकायले  

(युएलबी) पष्ट्रन ष्ट्रिशेष रूपमा मोचन एिं बचाउ कायभ, राहि एिं 

पुनिाभस, जागरूकिा फैलाउन ििा आपदाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ियारी गनभ, 

जीष्ट्रिका ष्ट्रिकल्प पुनस्िाभष्ट्रपि गनभ लगायि गैर सरकारी सङ्गठन एिं 
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नागररक सष्ट्रमष्ट्रिका साि समन्ियन स्िाष्ट्रपि गनभ उल्लेिनीय भूष्ट्रमका 

िेल्न सके्नछ।  

 

मानक पररचालन दिया पद्धष्ट्रि (एसओपी) 

7.5.1 सबै केष्ट्रन्िय मन्रालय, राज्य सरकार, ष्ट्रजल्ला प्राष्ट्रधकारी ििा अन्य 

ष्ट्रहिधारकले राष्ट्रिय एिं राज्य योजनामा सामञ्जस्य कायम गद ैमानक 

पररचालन प्रदिया पद्धष्ट्रि ियार गनुभपनेछ। एसओपी िोज एि बचाउ, 

ष्ट्रचदकत्सा सहायिा एिं हिाहि प्रबन्धन, माष्ट्रनसहरूलाई यिा 

स्िानमा लैजान ििा आपदा स्िलमा आिश्यक सेिा ििा सञ्चार 

आददको पुनस्िाभपना जस्िा गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ष्ट्रनधाभररि गनुभपनेछ।  

अन्य महत्त्िपूणभ गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा भोजन, ष्ट्रपउने पानी, सफाई, कपडा ििा 

राहि ष्ट्रशष्ट्रिरहरूको प्रबन्धन सामेल छन्। सबै सम्बष्ट्रन्धिद्वारा केष्ट्रन्िय 

संसाधनको ष्ट्रनगभम, प्राष्ट्रि ििा िैनािीको ष्ट्रनष्ट्रम्ि ष्ट्रिस्िृि एसओपी 

अष्ट्रख्ियार गनुभपनेछ।  

 

आपदाको स्िर  

7.6.1 गृह मन्रालयद्वारा आपदाको स्िर ष्ट्रनधाभररि गनभका लाष्ट्रग आपदाबारे 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न अष्ट्रभकरणलाई ईलेक्रष्ट्रनक सूचना प्रणालीद्वारा सिकभ िा 

सूचना जारी गनभका लाष्ट्रग मानक पररचालन दिया पद्धष्ट्रि ियार 

गररएको छ। प्राकृष्ट्रिक एिं मानिजष्ट्रनि आपदाको माष्ट्रमलामा आपदा 

मोचन प्रबन्धनका लाष्ट्रग यी एसओपीलाई सामष्ट्रयक रूपमा समीक्षा 

गनुभपनेछ। 

 

घटना ष्ट्रनयन्रण प्रणाली (आइसीएस) 

7.7.1 प्रशासष्ट्रनक अनुिममा एउटा परम्परागि ष्ट्रनयन्रण ढााँचा ष्ट्रिद्यमान छ, 

जसले भारिमा आपदाको प्रबन्धन गदभछ। उपयुक्त संशोधनसष्ट्रहि 

आइसीएसको ष्ट्रसद्धान्िलाई रेिाष्ट्रङ्कि गरी यसलाई सुदढृ साि ै

व्यािसाष्ट्रयक बनाउने योजना बनाइएको छ। कुनै आपदामाष्ट्रि कािाभही 
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गदाभ ष्ट्रिष्ट्रभन्न आकष्ट्रस्मक कायभलाई मानकीकृि िररकाले सङ्गरठि गनभ 

आइसीएस सही अिभमा एउटा प्रबन्धन प्रणाली हो। यसले घटना 

प्रबन्धनको ष्ट्रिष्ट्रभन्न पक्ष, जस्िै सम्भाररकी, पररचालन, योजना सुरक्षा 

एिं सञ्चार प्रबन्धन आददमा प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि घटना कमाण्डर एिं अष्ट्रधकारी 

समेि ष्ट्रिशेष घटना प्रबन्धन दल उपलब्ध गराउाँ दछ। यसका ष्ट्रजल्ला 

स्िरका पदाष्ट्रधकारीहरूलाई घटना प्रबन्धनका ष्ट्रिष्ट्रभन्न पक्षबारे 

प्रष्ट्रशक्षण ददई प्रत्येक ष्ट्रजल्लामा यस्िा दललाई यिा स्िान प्रष्ट्रिष्ट्रष्ठि 

अिाभि् िैनाि गने पष्ट्रन उदे्दश्य रहकेो छ। प्रौद्योष्ट्रगकी एिं आयोजनलाई 

सम-सामष्ट्रयक प्रणालीको प्रयोग ििा सबै स्िरमा संयुक्त पररचालन 

कक्षको संयोजनसष्ट्रहि ष्ट्रनष्पादनमाष्ट्रि जोड ददइनेछ।  

 

 

प्रिम ििा अन्य मुख्य प्रष्ट्रिदियाकारी  

7.8.1 स्िानीय प्राष्ट्रधकारी, पञ्चायिीराज संस्िान (पीआरआइ) ििा शहरी 

स्िानीय ष्ट्रनकायको नेिृत्त्िमा आपदा मोचनको प्रदिया अन्िगभि 

समुदायको भूष्ट्रमका एिं महत्त्ि सिभमान्य रष्ट्रहआएको छ। उनीहरूलाई 

ित्काल सहयोग गनभ पुष्ट्रलस, राज्य आपदा मोचन बल 

(एसडीआरएफ), अष्ट्रिशमन ििा ष्ट्रचदकत्सा सेिा अन्य महत्त्िपूणभ 

प्रष्ट्रिदियाकारी हुन्छन्। आिश्यक परे, एनडीआरएफले ष्ट्रिशेषज्ञ मोचन 

प्रष्ट्रशक्षण प्रदान गदभछ। गम्भीर ष्ट्रस्िष्ट्रिमा, सबै एनडीआरएफ 

बटाष्ट्रलयनका (प्रष्ट्रि बटाष्ट्रलयन 18 दल) संसाधनलाई आिश्यकिाको 

आधारमा सम्भाष्ट्रिि कम समयमा आपदाग्रस्ि क्षेरमा केष्ट्रन्िि गररन्छ। 

नागररक सुरक्षा, होम गार्डसभ ििा युिा सङ्गठनहरू जस्िै एनसीसी, 

एनएसएस र एनिाईकेएस आदद अन्य महत्त्िपूणभ प्रष्ट्रिदियाकारी 

हुनेछन्। आिश्यकिाको आधारमा सशस्त्र बल पष्ट्रन िैनाि गररनेछ। 

एनडीआरएफको स्िापना/ गठनले सशस्त्र बलको िैनािीलाई 

उत्तरोत्तर घटाउाँ द ै लैजानेछ। ििाष्ट्रप, राज्य सरकार िा 
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एनडीआरएफको क्षमिादषे्ट्रि बाष्ट्रहरको ष्ट्रस्िष्ट्रि आइपरे, सशस्त्र सेनाको 

िैनािी गनभसदकनेछ।  

 

ष्ट्रचदकत्सा कािाभही 

7.9.1 ष्ट्रचदकत्सा कािाभही फुर्िभलो सािै प्रभािकारी हुनुपनेछ। अष्ट्रधकांश 

ष्ट्रस्िष्ट्रिमा राज्य एिं ष्ट्रजल्ला स्िरमा ष्ट्रचदकत्सा कािाभही योजना 

ष्ट्रनष्पादन ििा ष्ट्रचदकत्सा संसाधनको िैनािीले ष्ट्रिशेष ध्यानाकषभणको 

माग गदभछ। प्रशासष्ट्रनक सीमामाष्ट्रि ध्यान नददई, आपदा स्िलमा 

सबैभन्दा नष्ट्रजकको ष्ट्रचदकत्सा संसाधन स्िैष्ट्रछछक रूप िैनाि गने 

ददशामा जोड ददनुपनेछ। केन्िसाँग उपलब्ध सचल ष्ट्रचदकत्सा अस्पिाल 

ििा अन्य संसाधन पष्ट्रन राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदेशलाई 

सदियात्मक ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपनेछ। आपदापष्ट्रछ महामारीको 

प्रकोपको रोकिामका लाष्ट्रग स्िास्थ्य, सफाई ििा स्िास्थ्य 

सेिाहरूष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि प्रबन्धन पष्ट्रन महत्त्िपूणभ ठहदभछ। यसैले यस्िा 

कुनै सम्भािनामाष्ट्रि ष्ट्रनरन्िर ष्ट्रनगरानी आिश्यक ठहररनेछ।  

 

पशुहरूको हरेचाह 

7.10.1दिुै पाल्िु ििा जङ्गली पशु प्राकृष्ट्रिक अष्ट्रन मानि ष्ट्रनर्मभि आपदाको 

प्रभािमा पने गदभछ। पशुहरूको संरक्षणका लाष्ट्रग समुष्ट्रचि उपाय 

िोज्न र सम्भि भएसम्म, सामुदाष्ट्रयक प्रयासद्वारा आपदाको समय 

ष्ट्रिनीहरूलाई आश्रय र आहारको साधन जुटाउन आिश्यक ठहररन्छ। 

यहााँ उल्लेियोग्य कुरा के छ भने आपदाको समय कैयौं समुदायले 

पशुहरूप्रष्ट्रि सहानुभूि दिेाउने गरेको पाइएको छ भने ियारी 

योजनामा यी प्रयासहरूलाई औपचाररक रूप ददन आिश्यक छ। 

भारि सरकारका मन्रालय/ ष्ट्रिभागहरू जस्िै पशुपालन एिं डेयरी 

ष्ट्रिकास सामाष्ट्रजक न्याय एिं सशष्ट्रक्तकरण ििा सम्बष्ट्रन्धि राज्यहरूले 

आ-आफ्नो स्िरमा यस्िा उपायहरू िोज्नुपनेछ।  
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सूचना ििा सञ्चार माध्यमको सहभाष्ट्रगिा  

7.11.1आपदाको ष्ट्रस्िष्ट्रिमा, ईलेक्रष्ट्रनक साि ैछापा सञ्चार माध्यमले सही-

सही सूचना प्रसार गनुभ महत्त्िपूणभ हुन्छ। प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि आपदा प्रबन्धन 

अष्ट्रधकारीद्वारा ष्ट्रनयष्ट्रमि प्रेस िािाभ आिश्यक ठहररनेछ। सबै स्िरमा 

सूचना प्रबन्धन एिं सही समाचार प्रेषणबारे प्रष्ट्रशक्षणको कायभ हािमा 

ष्ट्रलनुपनेछ। 
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8.  राहि एिं पुनिाभस  

दषृ्ट्रिकोण  

8.1.1 राहिलाई आनुग्राष्ट्रहक सहायिा अििा समयमा आकष्ट्रस्मक राहि 

आपूर्िभको प्रािधानको रूपमा मार पररकल्पना गररएको छैन। यसको 

ष्ट्रिपरीि, त्यस्िा राज्यहरूमा आपदाग्रस्ि माष्ट्रनसहरूको पुनिाभस ििा 

प्रभाष्ट्रिि माष्ट्रनसहरूको सामाष्ट्रजक सुरक्षा ििा रक्षाको ष्ट्रनष्ट्रम्ि 

सहायिामा सरलीकरणलाई पष्ट्रन अष्ट्रि महत्त्िपूणभ पद्धष्ट्रिको रूपमा 

ष्ट्रिचाररि गररएको छ। राहि शीघ्र, पयाभि ििा अनुमोददि मानक 

अनुसार हुनुपनेछ। राहिको न्यूनिम मानक पररभाष्ट्रषि गद ै

एनडीएमएएद्वारा मागभष्ट्रनदशे ियार गररनेछ।  

 

अस्िायी राहि ष्ट्रशष्ट्रिरको स्िापना  

8.2.1 डीडीएमएले, ष्ट्रिशेष गरी आििी आपदा बाहुल इलाकामा अस्िायी 

ष्ट्रशष्ट्रिर स्िापना गनभका लाष्ट्रग स्िलहरूको पष्ट्रहचान गनुभपनेछ। 

आपदापूिभ आिश्यक सामग्रीको आपूर्िभ गने अष्ट्रभकरणहरूको पष्ट्रहचान 

गनुभपनेछ। राहि ष्ट्रशष्ट्रिर स्िापनाका लाष्ट्रग शैष्ट्रक्षक संस्िानहरूको 

प्रयोगलाई हिोत्साष्ट्रहि गनभ आिश्यक छ।  
 

8.2.2 अस्िायी ष्ट्रशष्ट्रिरमा ष्ट्रपउने र नुहाउने पानी, स्िछछिा ििा आिश्यक 

स्िास्थ्य हरेचाह सुष्ट्रिधाको पयाभि प्रािधान गनुभपनेछ। व्यािहाररक 

भए, सामुदाष्ट्रयक भान्साघरद्वारा भोजनको प्रािधान ििा आाँगनबाडी 

साि ै ष्ट्रिद्यालयहरूको पुनस्िाभपनाद्वारा ष्ट्रशक्षणको प्रािधानको 

सम्भािना िोज्नका लाष्ट्रग आपदाग्रस्ि पररिारबाटै ष्ट्रिशेष कायभबल 

स्िापना गनुभपनेछ। आ-आफ्नो डीडीएमएको माध्यमद्वारा एउटा 

समरूप मानि शासन पद्धष्ट्रिको अंशको रूपमा हकदारी पर, 

ल्याष्ट्रमनेट गररएको पष्ट्रहचान पर आदद जस्िा कुशल शासन प्रणाली 

ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभपनेछ।  
 

राहि आपूर्िभको प्रबन्धन 
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8.3.1 राहि एिं आपूर्िभको ििूगामी प्रबन्धन सम्बन्धी न्यूनिम मानक 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभ राहि कायभको महत्त्िपूणभ ष्ट्रिशेषिा हो। व्यिष्ट्रस्िि 

िररकाले पुऱ्याउन आिश्यक राहिका िलस्िुहरूको प्राष्ट्रि, प्याकेष्ट्रजङ, 

पररिहन, भण्डारण ििा ष्ट्रििरण सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग 

एसओपीलाई यिास्िान स्िाष्ट्रपि गनुभपनेछ। राहि ष्ट्रशष्ट्रिरहरूको 

प्रबन्धनका लाष्ट्रग प्रभाष्ट्रिि समुदाय ििा स्िानीय प्राष्ट्रधकारीहरूले 

अष्ट्रघ-पष्ट्रछ काम गनुभपनेछ। नगद अििा अन्य रूपमा प्राि दान 

सहायिामा पारदर्शभिा अष्ट्रन जिाफदयेिा सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ ददशाष्ट्रनदशे 

ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभपनेछ।  

 

राहिका मानकको समीक्षा  

8.4.1 अष्ट्रधकांश राज्यमा आपदाबाट प्रभाष्ट्रिि समुदायको समकालीन 

आिश्यकिा समाधान गनभ राहिको ष्ट्रिद्यमान मानकको समीक्षा गनभ 

आिश्यक छ। एनडीएमएको ददशाष्ट्रनदशे अनुसार राहिको प्रबन्धका 

लाष्ट्रग मापदण्ड, मानक ििा मापदण्ड ष्ट्रनधाभररि गनभका लाष्ट्रग 

एसडीएमए राहि संष्ट्रहिा/ ष्ट्रनयमािलीहरूको समीक्षा गरी आपदा 

प्रबन्धन संष्ट्रहिा ियार गनुभपनेछ।  

 

अस्िायी जीष्ट्रिका ष्ट्रिकल्प ििा सामाष्ट्रजक-आर्िभक पुनिाभस 

8.5.1 कुनै पष्ट्रन महा-आपदा आइपदाभ सामान्य रूपमा प्रभाष्ट्रिि समुदायका 

लाष्ट्रग अस्िायी जीष्ट्रिका ष्ट्रिकल्प ष्ट्रसजभना गनुभपने आिश्यकिा उत्पन्न 

हुाँदछ र राज्य सरकारले आफ्नो डीएम योजना प्रदियामा यस पक्षलाई 

मान्यिा ददन आिश्यक छ। यस्िा कुनै पष्ट्रन ष्ट्रिकल्पमा, उत्पन्न 

गररएको सम्पष्ट्रत्त, बुष्ट्रनयादी पूिाभधार एिं सुष्ट्रिधाहरू जोष्ट्रिमरष्ट्रहि, 

स्िायी, भरण-पोषणयोग्य ििा दकफायिी रहने सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ 

आिश्यक छ।  

 

मध्यम आश्रय गृहहरूको व्यिस्िा  
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8.6.1 सिभनाशी आपदाको माष्ट्रमलामा, जहााँ िीव्र मौसम अिस्िा प्राणघािक 

साष्ट्रबि हुनसक्दछ, अििा आश्रय गृहहरूमा बस्न े अिष्ट्रध धेरै साि ै

अष्ट्रनष्ट्रश्चि भए, प्रभाष्ट्रिि माष्ट्रनसहरूलाई सन्िुष्ट्रलि गुणस्िरको 

ष्ट्रजन्दगी सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभसदकने ष्ट्रहसाबले त्यहााँ उष्ट्रचि स्िास्थ्य 

सुष्ट्रिधासष्ट्रहि मध्यम आश्रय गृहहरू ष्ट्रनमाभणको ष्ट्रजम्मेिारी हािमा 

ष्ट्रलनुपनेछ। यस्िा आश्रय गृहहरूको बनौट पयाभिरणमैरी हुनका सािै 

स्िानीय संस्कृष्ट्रि अनुरूप हुनुपदभछ। एसडीएमएले सामान्य अिष्ट्रधको 

समय नै सुपि अिाभि् सस्िो-बष्ट्रलयो सािै स्िानीय आिश्यकिाका 

लाष्ट्रग बहुउपयोगी क्षमिाको मध्यम आश्रय गृहहरूको रूपरेिा 

सुष्ट्रनयोष्ट्रजि गनुभपनेछ।  

 

9.  पुनर्नभमाभण ििा सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रिको बहाली  

दषृ्ट्रिकोण  

9.1.1 पुनर्नभमाभण प्रदियाप्रष्ट्रि व्यापक दषृ्ट्रिकोण अप्नाउन आिश्यक छ िादक 

प्रष्ट्रिकूल पररष्ट्रस्िष्ट्रिलाई सुअिसरमा पररणि गनभसदकयोस्। 

“पष्ट्रहलेभन्दा उत्तम ष्ट्रनमाभण”का लाष्ट्रग आपदा संिेदी ष्ट्रिष्ट्रशििा सामेल 

गने मागभदशी ष्ट्रसद्धान्ि हुनुपदभछ। यस चरणमा सबै सम्बष्ट्रन्धि व्यष्ट्रक्तले 

बढी धैयभ र अिक प्रयास गनुभपने अपेक्षा गररन्छ। यस चरणको 

आिश्यकिाप्रष्ट्रि प्रशासन, ष्ट्रहिधारक ििा समुदायलाई ध्यान केष्ट्रन्िि 

गनभ आिश्यक छ कारण समयका सािसािै यसको अत्यािश्यकिा हुन 

िाल्दछ। ष्ट्रिचाराधीन पररयोजनाले प्रभाष्ट्रिि के्षर अििा ष्ट्रछमेकको 

इलाको भौष्ट्रिक, सामाष्ट्रजक-सांस्कृष्ट्रिक अििा आर्िभक िािािरणमा 

कुनै प्रष्ट्रिकूल प्रभाि पारररहकेो ि छैन भन्ने सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभ उष्ट्रचि 

िकष्ट्रनकीको चयन ििा पररयोजनाको प्रभािबारे आकलन गनभ 

आिश्यक छ। मनोिैज्ञाष्ट्रनक-सामाष्ट्रजक सहायिा ििा अष्ट्रभघािष्ट्रसि 

सम्बष्ट्रन्धि परामशभ उपलब्ध गराउनका लाष्ट्रग व्यिस्िा ष्ट्रिकष्ट्रसि गनभ 

आिश्यक छ िादक पुनर्नभमाभण र सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रि बहालीको समय 

कायाभन्ियन गनभसदकयोस्। 
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स्िाष्ट्रमत्त्ि आधाररि पुनर्नभमाभण  

9.2.1 पुनर्नभमाभण योजना ििा घरहरूको रूपरेिा बनाउने भागीदारी 

प्रदिया हुन आिश्यक छ, जसमा सरकार, प्रभाष्ट्रिि समुदाय, गैर 

सरकारी सङ्गठन र करपोरेट के्षर सामेल हुनुपदभछ। योजना बनाउने 

प्रदिया पूरा गरेपष्ट्रछ स्िाष्ट्रमत्त्ि आधाररि पुनर्नभमाभण प्रािष्ट्रमकिामुिी 

ष्ट्रिकल्प भए िापष्ट्रन गैर सरकारी सङ्गठन ििा करपोरेट क्षेरको 

योगदानलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। पुनर्नभमाभण कायभिम सरकारद्वारा 

ष्ट्रनधाभररि सीष्ट्रमष्ट्रभर गुणस्िर ष्ट्रनदशेन अनुसार हुनुपनेछ।  

 

त्िररि पुनर्नभमाभण  

9.3.1  अष्ट्रनिायभ सेिा, सामाष्ट्रजक पूिाभधार ििा मध्यम आश्रय स्िल/ 

ष्ट्रशष्ट्रिरहरू कष्ट्रम्िभन्दा कष्ट्रम्ि समयमा स्िाष्ट्रपि गनुभपनेछ। स्िायी 

पुनर्नभमाभणका लाष्ट्रग घरहरूको ष्ट्रनमाभणसष्ट्रहि कायभ सामान्य रूपमा 

दईु-िीन िषभष्ट्रभर पूरा गनुभपनेछ। सम्बष्ट्रन्धि मन्रालय ििा 

ष्ट्रिभागहरूका साि ैराज्य सरकारहरूले पुनर्नभमाभण प्रदियालाई गष्ट्रि 

प्रदान गनभ समर्पभि पररयोजना दल गठन गनुभपनेछ। 

 

9.3.2 सामान्य अिष्ट्रधको समय अत्याष्ट्रधक आपदा जोष्ट्रिम क्षेरमा 

पुनर्नभमाभणका लाष्ट्रग आकष्ट्रस्मक योजनाहरू बनाउन आिश्यक पदभछ 

जसमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न ष्ट्रहिधारकसाँग परामशभ गरी िास्िुष्ट्रशल्प र ढााँचागि 

अष्ट्रभकल्प सामेल गनभसदकनेछ।  

 

सामान्य ष्ट्रस्िष्ट्रि बहालीका सािमा सुरष्ट्रक्षि ष्ट्रिकासलाई जोर्डनु 

9.4.1 सामाष्ट्रजक एिं आर्िभक रूपमा पूिाभधार ििा अष्ट्रघ-पष्ट्रछको सम्पकभ  

सूरमा आएका कमीहरू हटाउनमाष्ट्रि जोड ददनुपनेछ। जीिनयापनका 

साधानहरू, ष्ट्रशक्षा, ष्ट्रचदकत्सा सेिाको सुष्ट्रिधा, बुजुगभ, मष्ट्रहला ििा 

बाल-बच्चाहरूको हरेचाहमा सहायिा ििा यसलाई बढािा ददन े
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प्रयास गनुभपनेछ। ध्यान ददन आिश्यक अन्य पक्षहरूमा सडक, आिास, 

ष्ट्रपउने पानीको स्रोि, सफाईको सुष्ट्रिधाका लाष्ट्रग प्रािधान, ऋणको 

उपलब्धिा, कृष्ट्रषसाँग जोष्ट्रडएको जानकारी ददनु, िेिमा ििा यसदषे्ट्रि 

बाष्ट्रहरका गष्ट्रिष्ट्रिष्ट्रधमा सामेल प्रष्ट्रिष्ट्रधको उन्नयन, भण्डारण, 

प्रसंस्करण, ष्ट्रिपणन् आदद सामेल छन्। 

 

जीिनयापनको पुनबभहाली 

9.5.1 राज्य सरकारहरूले आपदाबाट प्रभाष्ट्रिि व्यष्ट्रक्तहरूका लाष्ट्रग स्िायी 

जीिनयापन ददने ष्ट्रिषयमाष्ट्रि जोड ददनका साि ै मष्ट्रहला मुष्ट्रिया 

भएका घर-पररिार, ष्ट्रशल्पकार, दकसान ििा अष्ट्रधकारष्ट्रिहीन अष्ट्रन 

कमजोर व्यष्ट्रक्तहरूमाष्ट्रि ष्ट्रिशेष ध्यान ददनुपनेछ।  

 

10. क्षमिा ष्ट्रनमाभण  

दषृ्ट्रिकोण 

10.1.1सामेल व्यष्ट्रक्तहरूको सदिय साि ै जोशपूणभ सहभाष्ट्रगिाद्वारा क्षमिा 

ष्ट्रिकासप्रष्ट्रि रणनीष्ट्रिक दषृ्ट्रिकोण प्रभािी रूपमा अपनाउन सदकन्छ। 

यस प्रदियामा जागरूकिा फैलाउनु, ष्ट्रशक्षा, प्रष्ट्रशक्षण, अनुसन्धान 

ििा ष्ट्रिकास आदद सामेल हुन्छन्। यसद्वारा आपदाको प्रभािी 

ष्ट्रनिारणका सािै यसको प्रबन्धनका लाष्ट्रग समुष्ट्रचि संस्िागि 

रूपरेिा, प्रबन्धन व्यिस्िा ििा स्रोिहरूको बााँडफााँड सम्भि हुाँदछ।  

10.1.2 यी बुाँदाहरूमध्ये केहीको चचाभ अन्य अध्यायमा गररएको हुाँदा यस 

भागल े केिल जागरूकिा, आपदा ष्ट्रशक्षण ििा प्रष्ट्रशक्षणमाष्ट्रि प्रकाश 

पादभछ। क्षमिा ष्ट्रनमाभणको दषृ्ट्रिकोणमा ष्ट्रनम्नष्ट्रलष्ट्रिि सामेल हुनुपनेछ : 

 प्रष्ट्रशक्षणलाई प्रािष्ट्रमकिा ददनु, जसद्वारा क्षेरीय असमानिा ििा 

बहुआपदा जोष्ट्रिमलाई ध्यानमा राख्द ै ष्ट्रिशेष आिश्यकिाका लाष्ट्रग 

समुदाय आधाररि आपदा प्रबन्धन प्रणाली ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभ।  

 राज्य ििा स्िानीय स्िरका प्राष्ट्रधकारीहरूष्ट्रसि सम्बद्ध कायाभन्ियन 

प्रभारीले अन्य ष्ट्रहिधारकसाँग परामशभ गने प्रदियाको माध्यमद्वारा 
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राष्ट्रिय स्िरमा समुदाय आधाररि आपदा प्रबन्धन प्रणालीको 

सम्बन्धमा अिधारणा ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभ,  

 आफ्नो कुशलिा ष्ट्रसद्ध गररसकेका ज्ञान आधाररि संस्िानहरूलाई 

अष्ट्रभज्ञाि गराउनु। 

 अन्िरराष्ट्रिय ििा क्षेरीय सहयोगलाई बढािा ददनु। 

 पारम्पररक ििा िैष्ट्रश्वक स्िरका सिभश्रेष्ठ पद्धष्ट्रि ििा प्रौद्योष्ट्रगकी 

अप्नाउनु।  

 टेबल टप अभ्यास, ष्ट्रसमुलेसन, कृष्ट्ररम अभ्यास ििा योजनाहरूको 

जााँच गनभ कौशलको ष्ट्रिकासमाष्ट्रि जोड ददनु। 

 राज्य/ष्ट्रजल्ला/स्िानीय स्िरमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न आपदा मोचन दलको क्षमिाको 

ष्ट्रिश्लेषण गनुभ। 

 

राष्ट्रिय प्रािष्ट्रमकिा 

10.2.1क्षमिा ष्ट्रनमाभणको क्षेरमा आपदा प्रबन्धनसाँग जोष्ट्रडएका कमभचारी, 

कायभकिाभ, प्रष्ट्रशक्षक, ष्ट्रनिाभष्ट्रचि प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रध ििा समुदायको 

प्रष्ट्रशक्षणलाई प्रािष्ट्रमकिा ददनुपनेछ।  

 

10.2.2 डाक्टर, इष्ट्रञ्जष्ट्रनयर ििा िास्िुकारहरू जस्िा ष्ट्रिशेषज्ञलाई आपदा 

प्रबन्धन प्रष्ट्रशक्षण ििा पररष्ट्रस्िष्ट्रि अनुसार ढाल्न समुष्ट्रचि महत्त्ि 

ददनुपनेछ। यसका अष्ट्रिररक्त, स्कूलसष्ट्रहि सबै स्िरमा शैक्षष्ट्रणक 

संस्िानमा व्यािहाररक आिश्यकिाप्रष्ट्रि अनुकूल बनाउनेसष्ट्रहि आपदा 

प्रबन्धन प्रष्ट्रशक्षणको ष्ट्रिस्िारमाष्ट्रि समुष्ट्रचि ध्यान ददनुपनेछ। 

 

संस्िागि क्षमिा ष्ट्रनमाभण  

10.3.1राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन संस्िानले आपदा प्रबन्धनको राष्ट्रिय प्रष्ट्रशक्षण 

अनुसूची ष्ट्रिकास गनभका सािै त्यसको कायाभन्ियन सुगम बनाउन महि् 

भूष्ट्रमका िेल्नुपनेछ। प्रष्ट्रशक्षणका लाष्ट्रग क्षेरीय सािै अन्िरराष्ट्रिय 

सहयोगको ष्ट्रनष्ट्रम्ि शीषभ संस्िानको रूपमा यसल े काम गनुभपनेछ। 
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ष्ट्रिष्ट्रभन्न राज्यमा अनेकौं प्रष्ट्रसद्ध संस्िानले आपदा प्रबन्धनमाष्ट्रि ष्ट्रशक्षा 

ददइरहकेा छन्। ष्ट्रयनीहरूलाई ष्ट्रित्तीय सहायिा प्रदान गरी सुदढृ 

बनाउन सदकनेछ भने राज्य ििा केन्ि शाष्ट्रसि प्रदेशले यस्िा 

प्रयासहरूको अनुकरण पष्ट्रन गनभसके्नछन्। यसका अष्ट्रिररक्त, सबै 

प्रशासष्ट्रनक परष्ट्रशक्षण संस्िान, पुष्ट्रलस अकादमी, ग्रामीण ष्ट्रिकासको 

राज्य स्िरीय संस्िान, एनडीआरएफको चार अधभ सैष्ट्रनक बल प्रष्ट्रशक्षण 

केन्ि ििा राष्ट्रिय प्रष्ट्रशक्षण अकादमीमा ष्ट्रिद्यमान आपदा प्रबन्धन 

प्रकोष्ठले आपदा प्रबन्धनसष्ट्रहि सम्बष्ट्रन्धि कौशल ष्ट्रिकास गनभ 

महत्त्िपूणभ योगदान ददनुपनेछ। क्षेरीय ििा स्िानीय आिश्यकिालाई 

ध्यानमा राख्द ै ष्ट्रिद्यमान संस्िानहरूको क्षमिा उन्नि गनभ आिश्यक 

छ। 

 

समुदायको प्रष्ट्रशक्षण 

10.4.1समुदायको क्षमिा ष्ट्रनमाभण गनुभ, क्षमिा ष्ट्रिकास प्रदियाको एउटा 

महत्त्िपूणभ अङ्ग हो कारण समुदायले नै आपदालाई सिभप्रिम 

झेल्नुपदभछ। यसमा जागरूकिा, सुष्ट्रिज्ञ बनाउनु, अष्ट्रभ-ष्ट्रिष्ट्रनयास, 

समुदाय ििा समुदायका नेिाहरूको कौशल ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभ सामेल छ। 

एनडीआरएफ, नागररक सुरक्षा ििा गैर सरकारी सङ्गठन/ रेड िस र 

स्ियंसहायिा दलहरू जस्िा स्िैष्ट्रछछक सङ्गठनबाट प्राि हुन े

सहायिालाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। नेिृत्त्ि ििा अष्ट्रभप्रेरणको समग्र 

ष्ट्रजम्मेिारी राज्य ििा ष्ट्रजल्ला प्राष्ट्रधकारीहरूको समग्र मागभदशभन 

अन्िगभि स्िानीय प्राष्ट्रधकारी, पञ्चायिीराज संस्िान, शहरी स्िानीय 

ष्ट्रनकायको हुनेछ। 

 

पेशागि िकष्ट्रनकी ष्ट्रशक्षा 

10.5.1िास्िुष्ट्रशल्प, अष्ट्रभयाष्ट्रन्रकी, पृथ्िी ष्ट्रिज्ञान ििा ष्ट्रचदकत्सामा स्नािक 

ििा स्नािकोत्तर पाठ्यिम सक्षम प्राष्ट्रधकारीहरूद्वारा समीक्षा गररनेछ 

जसद्वारा प्रत्येक ष्ट्रिशेष्ट्रषकृि क्षेरमा आपदा प्रबन्धनसाँग जोष्ट्रडएका 
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ित्कालीन ज्ञान सामेल गनभसदकयोस्। स्कूल ििा कलेजमा आपदा 

प्रबन्धन सम्बन्धी कायभमा एनसीसी ििा छार स्काउटको भूष्ट्रमका 

रहनेछ। राष्ट्रिय स्िरमा मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्रालयले िकष्ट्रनकी 

उत्कृििा प्राि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय ििा संस्िानमा ष्ट्रिष्ट्रशि शैक्षष्ट्रणक 

ष्ट्रिषयका रूपमा आपदा प्रबन्धनको ष्ट्रिकासलाई बढािा ददनुपनेछ। 

 

स्कूलहरूमा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी ष्ट्रशक्षा  

10.6.1मानि संसाधन ष्ट्रिकास मन्रालयले केष्ट्रन्िय माध्यष्ट्रमक ष्ट्रशक्षा बोडभको 

माध्यमद्वारा पाठ्यिममा आपदा प्रबन्धन ष्ट्रिषयलाई सामेल गनुभपनेछ 

जसलाई आ-आफ्नो माध्यष्ट्रमक ष्ट्रशक्षा बोडभको माध्यमद्वारा सबै 

स्कूलमा ष्ट्रिस्िार गनुभपनेछ। राज्य स्कूल बोडभको माध्यमद्वारा 

पाठ्यिममा आपदा प्रबन्धन सामेल गने राज्य सरकारहरूले सुष्ट्रनष्ट्रश्चि 

गनुभपनेछ। ष्ट्रशक्षण सामग्रीमा कौशल आधाररि प्रष्ट्रशक्षण, मनोिैज्ञाष्ट्रनक 

ििा नेिृत्त्ि गुण पष्ट्रन सामेल गनुभपनेछ। स्कूल ििा कलेजहरूमा 

आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कायभमा एनसीसी ििा छार स्काउटको 

भूष्ट्रमका रहनेछ। आपदा सम्बन्धी ष्ट्रशक्षाको उदे्दश्य  स्कूलको आपदा 

प्रबन्धन योजना कायाभन्ियनका सािसािै ियारी र सुरक्षाको 

िािािरण ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभ हुनेछ। 

 

कारीगरहरूलाई प्रष्ट्रशक्षण 

10.7.1कारीगरहरूको कौशल उन्नि गनभ क्षमिा सम्बन्धी ष्ट्रनमाभण प्रदिया 

अको महत्त्िपूणभ भाग हो। कारीगरहरूका प्रष्ट्रशक्षणका लाष्ट्रग सिि 

कायभिमको ष्ट्रनष्ट्रम्ि संसाधनको उपलब्धिा कायम रहने केष्ट्रन्िय 

मन्रालय र ष्ट्रिभागहरूले सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनुभपनेछ। यस कायभलाई 

सदियिाका साि चलाउन राज्यहरूलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। यी 

कायभिमहरूको योजना बनाउन भारिीय प्रौद्योष्ट्रगकी संस्िान 

(आइआइटी) ििा राष्ट्रिय प्रौद्योष्ट्रगकी संस्िान (एनआइटी) बाट 

मागभदशभन मािु पनेछ। औद्योष्ट्रगक संस्िान (आइटीआइ) ििा अन्य 
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केष्ट्रन्िय, क्षेरीय ििा राज्य व्यािसाष्ट्रयक प्रष्ट्रशक्षण संस्िानद्वारा 

कायाभन्ियनका लाष्ट्रग सहायिा ष्ट्रलनुपनेछ। व्यापक सहभाष्ट्रगिा 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग कायभिम उपलब्ध गराउनु पनेछ। प्रष्ट्रशष्ट्रक्षि 

कारीगरहरू उपयोग गने पररप्रेक्ष्यमा ष्ट्रनजी ष्ट्रनमाभणकिाभ, ठेकादार 

ििा गैर सरकारी सङ्गठनहरूद्वारा अहम् भूष्ट्रमका िेल्ने आशा 

गररन्छ।  

 

अन्य समूहलाई प्रष्ट्रशक्षण 

10.8.1ष्ट्रचदकत्सा सहायक, समाजसेिक, प्लम्बर, स्याष्ट्रनटेरी दफटर ििा 

सुरक्षा लेिा परीक्षक जस्िा अन्य ष्ट्रिशेषज्ञ समूहल े पष्ट्रन समुदाय 

आधाररि आपदा प्रबन्धनमा महत्त्िपूणभ भूष्ट्रमका िेल्नुपनेछ। यस 

समूहलाई पष्ट्रन समुष्ट्रचि कायभिमद्वारा प्रष्ट्रशक्षण ददनुपनेछ।  

 

लाइसेन्स ददनु ििा प्रमाष्ट्रणकरण 

10.9.1ष्ट्रनमाभण क्षेरमा आपदारोधी ष्ट्रनमाभण सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभका लाष्ट्रग 

ष्ट्रिशेषज्ञहरूको कौशलको जााँच गनभ महत्त्िपूणभ ठहदभछ। ष्ट्रिशेषज्ञ 

ष्ट्रनकायहरूको सहयोगमा समान संष्ट्रहिा (युष्ट्रनफमभ कोड) ििा 

ष्ट्रिष्ट्रनदशे ष्ट्रिकष्ट्रसि गनभ बीआइएसलाई अनुरोध गररनेछ। राज्य 

सरकारहरूले एउटा योजना ष्ट्रिकष्ट्रसि गनुभपनेछ िादक केिल समुष्ट्रचि 

रूपमा ष्ट्रिज्ञिा प्राि ष्ट्रिशेषज्ञले मार त्यस भूभागमा काम गनभसके्न 

सुष्ट्रनष्ट्रश्चि गनभसदकयोस्। राज्य सरकारहरूले आफ्नो जोष्ट्रिम पररदशृ्य 

अनुरूप अपेष्ट्रक्षि मानक कायम राख्नका लाष्ट्रग स्ियं आफ्नो पष्ट्रञ्जकरण 

मापदण्ड लागू गनुभपनेछ।  

 

 

11. ज्ञान प्रबन्धन  

दषृ्ट्रिकोण  
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11.1.1 ज्ञान प्रबन्धनले सुष्ट्रिचाररि ष्ट्रनणभय ष्ट्रलने प्रदियालाई सुदढृ बनाउन 

िकष्ट्रनकी केष्ट्रन्िि संस्िागि ििा पररष्ट्रस्िष्ट्रिजन्य पद्धष्ट्रिमा सामञ्जस्य 

स्िाष्ट्रपि गदभछ। आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा आफ्नो अनुभि ििा ज्ञान 

आदान-प्रदान गनभ ज्ञान संस्िानहरूको एउटा सञ्जाल ष्ट्रसजभना गनभ 

आिश्यक छ। ष्ट्रिशेष्ट्रषकृि क्षेरमा ज्ञान ष्ट्रसजभना गने कायभ सामान्यिः 

शीषभ संस्िानद्वारा गररनेछ भने एनआइडीएम लगायि यस प्रकारका 

अन्य संस्िानले आफ्नो ग्राहकिृन्द र ष्ट्रिशेष रूपमा अन्य प्रष्ट्रशक्षण 

संस्िानमा ज्ञान, आाँकडा प्रबन्धन ििा त्यसको प्रचार-प्रसारमा 

महत्त्िपूणभ भूष्ट्रमका िेल्नुपनेछ।  

 

ष्ट्रिज्ञान ििा प्रौद्योष्ट्रगकीको सहदियात्मक प्रयोग  

11.2.1सूचना ििा प्रौद्योष्ट्रगकी मन्रालयले, पृथ्िी ष्ट्रिज्ञान मन्रालय ििा 

भारि सरकारका अन्य सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रिभागले, एनडीएमएसाँग परामशभ 

गरी अनुसन्धानष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि ष्ट्रिष्ट्रशि आिश्यकिा ििा ष्ट्रिषयलाई 

ष्ट्रचष्ट्रन्हि गनुभपनेछ भने के्षर ष्ट्रिष्ट्रशि संस्िानहरूलाई उनीहरूको 

ष्ट्रिशेषज्ञिा ििा ज्ञानको आधारमा पदोन्नष्ट्रि गनुभपनेछ।  

 

ज्ञान संस्िान  

11.3.1एनआइडीएम ििा अन्य संस्िाले आपसी सामञ्जस्यद्वारा राष्ट्रिय, 

क्षेरीय ििा अन्िरराष्ट्रिय स्िरका शैक्षष्ट्रणक एिं प्रष्ट्रशक्षण संस्िानलाई 

एकजुट गनुभपनेछ। यी संस्िानहरूले आपदा प्रबन्धनमा ज्ञान भण्डार 

ष्ट्रसजभना गनभका सािै यस ष्ट्रिषयमा ज्ञानको आधारलाई बढाउने पष्ट्रन 

प्रयास गनुभपनेछ। 

 

सूचना ििा सञ्चार प्रौद्योष्ट्रगकी (आइसीटी) माफभ ि् ज्ञानको प्रचार-प्रसार 

स्िदशेी िकष्ट्रनकी ज्ञान (आइटीके) 

11.4.1आदद कालदषे्ट्रि भारिको ष्ट्रिष्ट्रभन्न भागमा आपदालाई सम्बोष्ट्रधि गनभ 

जााँच-परि गररएका पद्धष्ट्रिबाट प्राि िकष्ट्रनकी ज्ञान र अनुभिलाई 
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लपाँढी दर लपाँढी अष्ट्रघ बढाउने समृद्ध परम्परा चष्ट्रलआएको छ। यस 

अमूल्य धरोहरलाई सूचीबद्ध गनभ, ित्कालीन प्रणालीमा यसका 

ष्ट्रनष्कषभहरूलाई आत्मसाि गनभ ििा समुष्ट्रचि स्िान लगायि प्रभाष्ट्रिि 

समुदायलाई उनीहरूको आपदा प्रबन्धन प्रयासलाई  बढी पररपक्व 

बनाउने उदे्दशअयका साि िी पररणामहरूलाई प्रचार-प्रसार गन े

गम्भीर प्रयास गनुभपनेछ।  

 

 

 

 

भारि आपदा संसाधन सञ्जाल (आइडीआरएन) 

11.5.1आइडीआरएनको ष्ट्रिद्यमान ढााँचालाई ष्ट्रिस्िार गनभ आिश्यक छ िादक 

ष्ट्रिष्ट्रभन्न अष्ट्रभकरणको संसाधन, के्षर ििा ष्ट्रिषयलाई राष्ट्रिय स्िरमा 

सामेल गनभसदकयोस्। सरल िररकाले प्राष्ट्रि, उपयोग ििा त्यसको 

अनलाइन अद्यिन गनभका लाष्ट्रग उपयुक्त सूचना सािभजष्ट्रनक गनुभपनेछ।  

 

भारि आपदा ज्ञान सञ्जाल (आइडीकेएन) 

11.6.1आपदा प्रबन्धनबारे ज्ञान साझा गनभ एउटा मञ्च हुनुपने 

आिश्यकिालाई ध्यानमा राख्द ै ििा ष्ट्रिशेषज्ञिाष्ट्रसि सम्बष्ट्रन्धि 

क्षेरमा आदान-प्रदान ििा िािाभलाई सुष्ट्रिधाजनक बनाउन “भारि 

आपदा ज्ञान सञ्जाल” पोटभल स्िापना गररएको छ। यस पोटभलले, 

आपदा प्रबन्धनष्ट्रसि जोष्ट्रडएका जानकारी सङ्ग्रहण ििा व्यिष्ट्रस्िि 

गनभका अष्ट्रिररक्त प्रचार-प्रसारमा साधनको रूपमा काम गनेछ। यसले 

सबै सरकारी ष्ट्रिभाग, कानूनी अष्ट्रभकरण, अनुसन्धान सङ्गठन/ 

संस्िान ििा मानििािादी सङ्गठनलाई आफ्नो ज्ञान ििा िकष्ट्रनकी 

ष्ट्रिशेषज्ञिालाई सामूष्ट्रहक साि ै ष्ट्रनजी रूपमा बााँर्डन एक-अकाभसाँग 

जोर्डनेछ।  
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सिभश्रेष्ठ पद्धष्ट्रि ििा अनुसन्धान दस्िािेजीकरण  

11.7.1कुनै पष्ट्रन आपदापष्ट्रछ लगत्तै एउटा संस्िागि उपायको रूपमा 

ष्ट्रिशेषज्ञहरूको सहायिाद्वारा क्षेरको अध्ययन गनुभपनेछ। अध्ययनले 

ष्ट्रिद्यमान ष्ट्रनिारक ििा शमन उपायमाष्ट्रि ष्ट्रिचार गनभका साि ैियारी 

र कािाभहीको ष्ट्रस्िष्ट्रिबारे आकलन पष्ट्रन गनेछ। यस प्रकारल ेपूिभििी 

आपदाबाट प्राि अनुभि सङ्कष्ट्रलि गनभसदकनेछ भने यसको 

दस्िािेजीकरण गनुभपनेछ। आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रदिया ििा 

प्रष्ट्रशक्षण आिश्यकिालाई अरू बढी ष्ट्रनष्ट्रश्चि बनाउनका लाष्ट्रग सामान्य 

ष्ट्रस्िष्ट्रिको बहाली ििा पुनर्नभमाभण सम्बन्धी प्रदियाहरूको ष्ट्रिश्लेषण 

पष्ट्रन गनुभपनेछ। एनआइडीएमले ष्ट्रिशेषज्ञहरूको सहायिा ििा पेशागि 

िररकाले कायभ अध्ययनको ष्ट्रिकास ििा सिभश्रेष्ठ पद्धष्ट्रिहरूको 

दस्िािेजीकरणको ष्ट्रनष्ट्रम्ि सन्दभभ पुस्िक ियार गनुभपनेछ। यस ज्ञानको 

प्रचार-प्रसार दशेभइर सबै सम्बष्ट्रन्धि सङ्गठन ििा अन्िरराष्ट्रिय 

सङ्गठनसाँग पष्ट्रन गनुभपनेछ।  

  



राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन नीष्ट्रि 

2009 

 

67 | 
 

12. अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकास  

दषृ्ट्रिकोण 

12.1.1हालसम्म राहि केष्ट्रन्िि दषृ्ट्रिकोणले अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकास 

प्रयासलाई केही ष्ट्रगने-चुनेका क्षेरमा सीष्ट्रमि राष्ट्रिएको ष्ट्रियो। यी 

क्षेरहरूमा भष्ट्रिष्यमा हुने प्रयासको मुख्य उदे्दश्य भारको ष्ट्रिष्ट्रभन्न 

भागमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न आपदाको सम्बन्धमा व्यापक अनुसन्धानको 

आिश्यकिा ष्ट्रचष्ट्रन्हि गनभका सािै माग आधाररि अनुसन्धान 

कायभिमलाई सशक्त गनुभरहकेो छ। यसमा क्षेरीय ििा अन्िरराष्ट्रिय 

सहयोगलाई बढािा ददन आिश्यक छ।  

 

संस्िागि व्यिस्िा  

12.2.1 सम्पूणभ आपदा प्रबन्धन पूिाभधारलाई, उपयोगकिाभको सुष्ट्रिधा 

अनुसार जोडदार ििा अत्याधुष्ट्रनक ष्ट्रिज्ञान एिं प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रिकल्प 

प्रदान गने अग्रणी अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकासको प्रयासलाई शष्ट्रक्तशाली 

आधार प्रदान गनभ आिश्यक छ। आपदा प्रबन्धनको क्षेरमा कायभ 

गरररहकेा ष्ट्रिष्ट्रभन्न समूह ििा संस्िानबीच पारसम्पररक सहयोग एि ं

सामञ्जस्य बढाउनका लाष्ट्रग सदिय रणनीष्ट्रि ियार गनुभपनेछ। आपसी 

दषृ्ट्रिकोण, सूचना ििा ष्ट्रिशेषज्ञिाको ष्ट्रनष्ट्रध बनाउन ििा त्यसको 

आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रयासलाई प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। प्रष्ट्रिभा ष्ट्रनष्ट्रध 

समूहहरूको एदककरण प्रदियाको माध्यमद्वारा अन्िर-ष्ट्रिषयक 

सन्दभभहरूको पष्ट्रहचान गनुभपनेछ जसद्वारा राष्ट्रिय अष्ट्रन राज्य स्िरमा 

स्िायी िन्रमाफभ ि् सुगम बनाउाँद ै यसको रेिदेि पष्ट्रन गनुभपनेछ। 

केष्ट्रन्िय मन्रालय ििा कृष्ट्रष ष्ट्रिभाग, परमाणु ऊजाभ ष्ट्रिभाग, पृथ्िी 

ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिभाग, पयाभिरण ििा िन ष्ट्रिभाग, स्िास्थ्य, उद्योग, ष्ट्रिज्ञान 

एिं प्रौद्योष्ट्रगकी ष्ट्रिभाग, अन्िररक्ष ष्ट्रिभाग ििा आइआइटी र 

एनआइटी लगायि ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय अष्ट्रन शैक्षष्ट्रणक संस्िानसाँग गहन 

सम्पकभ  कायम गनुभपनेछ।  
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अनुसन्धानको आिश्यकिा ष्ट्रचष्ट्रन्हि गद ैप्रोत्साहन ददनु 

12.3.1आपदा जोष्ट्रिम न्यूष्ट्रनकरणको व्यापक अनुसन्धान सम्बन्धी 

आिश्यकिा ष्ट्रचष्ट्रन्हि गनभ एनडीएमएद्वारा िैज्ञाष्ट्रनक ििा िकष्ट्रनकी 

संस्िानका ष्ट्रिशेषज्ञहरूको एउटा केष्ट्रन्िय टोली गठन अष्ट्रघबाटै 

गररसदकएको छ। यसल े अनुसन्धान साझेदारी/अष्ट्रभकरण/ समूहको 

ज्ञान ििा ष्ट्रिशेषज्ञिाको आधारमा पष्ट्रन पष्ट्रहचान गनुभपनेछ। भारिको 

ष्ट्रिष्ट्रशि सन्दभभमा जलिायु पररििभन ििा िैष्ट्रश्वक ऊष्णिा (ग्लोबल 

िार्मभङ) माष्ट्रि ष्ट्रिशेष जोड ददनुपनेछ।  

 

12.3.2प्राकृष्ट्रि आपदाका सािसािै िकष्ट्रनकी ििा मानिजष्ट्रनि आपदा 

लगायि निीनिम ष्ट्रिषयमाष्ट्रि अनुसन्धान प्रोत्साष्ट्रहि गनुभपनेछ। यी 

आपदाहरूको लघ ुििा दीघभकालीन पररणाम आकलन गनभका लाष्ट्रग 

अनुकृष्ट्रि अध्ययको आधारमा माइिोजोनेशन ििा पररदशृ्य ष्ट्रिकास 

जस्िा अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकासलाई पष्ट्रन बढािा ददनुपनेछ।  

13. भािी मागभ 

13.1.1यस नीष्ट्रिको घोषणाले, नयााँ याराको पष्ट्रहलो कदम प्रष्ट्रिष्ट्रनष्ट्रधत्त्ि 

गदभछ। यस साधनको माध्यमबाट, सबै स्िरमा ष्ट्रिष्ट्रभन्न संस्िान ििा 

व्यष्ट्रक्तद्वारा ष्ट्रिष्ट्रशि कािाभही अपेष्ट्रक्षि त्यस्िो व्यापक पररष्ट्रधको ष्ट्रनमाभण 

हुने आशा गररएको छ। गन्िव्य ष्ट्रनधाभररि गनभका साि ैआशाका साि 

ददशा ष्ट्रपन देिाइएको छ। माहोल पष्ट्रन ियार गररएको छ भने अब 

मागभष्ट्रचर ियार गनुभपनेछ।  

 

13.1.2यस दस्िािेजको प्रयास, राजनीष्ट्रिक ष्ट्रनकायद्वारा संसदको एउटा 

अष्ट्रधष्ट्रनयमको माध्यमद्वारा, पूिभमा ज्यान-माल अष्ट्रन सम्पष्ट्रत्तको 

व्यापक नोक्सानीका साि ै समुदायलाई आर्िभक आधारमा पङ्गु 

बनाउने आपदाहरूलाई सम्बोष्ट्रधि गनभ नयााँ आधारको सूरपाि गनभ 

जोडदार समिभनकारी िािािरणको सार ग्रहण गनुभरहकेो छ। आपदाले 

आर्िभक र ष्ट्रिकासात्मक िृष्ट्रद्धलाई मार आघाि नपुऱ्याएर राष्ट्रिय 
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सुरक्षाको िािािरणलाई पष्ट्रन प्रष्ट्रिकूल प्रभाि पाने गदभछ भन्न े

िथ्यलाई पष्ट्रन ष्ट्रनरूष्ट्रपि गदभछ।  

 

13.1.3ष्ट्रिष्ट्रभन्न क्षेरमा घटकका रूपमा काम गरररहकेा निष्ट्रसर्जभि आपदा 

प्रबन्धन ढााँचाद्वारा ष्ट्रिष्ट्रधिि रूपमा अष्ट्रधकृि आपदा संिेदी ििा 

प्रष्ट्रिरोधी समुदाय, राष्ट्रिय उदे्दश्य प्राि गनभ सहायिा हुने मुख्य धारणा 

रहकेो छ।  

 

13.1.4िषभ दर िषभ आपदापष्ट्रछ ष्ट्रनरिभक व्यय गनुभको साटो ष्ट्रनिारण, ियारी 

र शमनका लाष्ट्रग आिश्यक धनराष्ट्रश छुट्याउन आिश्यक रहकेो 

राष्ट्रिय नेिृत्त्िको त्यस दढृ धारणाको पष्ट्रन यो अष्ट्रभव्यष्ट्रक्त हो।  

 

13.1.15यदद जुन हािलाई यो काम अष्ट्रघ लैजाने उत्तरदाष्ट्रयत्त्ि सुष्ट्रम्पएको 

छ, उसले यसबाट अपेष्ट्रक्षि बल ििा ददशा पाइरहकेो भए यस 

नीष्ट्रिको उदे्दश्य पूरा हुनेछ।  
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संष्ट्रक्षि पदािली 

एआरएमभी दघुभटना सहायिा ष्ट्रचदकत्सा िाहन 

बीआइएस भारिीय मानक ब्यूरो  

सीबीओ समुदाय आधाररि सङ्गठन 

सीबीआरएमन रासायष्ट्रनक, जैष्ट्रिक, ष्ट्रिदकरण ििा नाष्ट्रभकीय 

सीसीएमएनसी प्राकृष्ट्रिक आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी मन्री मण्डल 

सष्ट्रमष्ट्रि 

सीसीएस सुरक्षा सम्बन्धी मन्री मण्डल सष्ट्रमष्ट्रि  

सीएसआर करपोरेट सामाष्ट्रजक उत्तरदाष्ट्रयत्त्ि 

सीरआरएफ आपदा राहि कोष 

डीडीएमए ष्ट्रजल्ला आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण 

डीएम  आपदा प्रबन्धन  

डीआइएस  भौगोष्ट्रलक सूचना प्रणाली  

जीपीएस िैष्ट्रश्वक ष्ट्रस्िष्ट्रिपरक प्रणाली 

एचएलसी उच्च स्िरीय सष्ट्रमष्ट्रि  

एचपीसी उच्च अष्ट्रधकारप्राि सष्ट्रमष्ट्रि  

आइएिाई इष्ट्रन्दरा आिास योजना  

आइसीएस घटना कमान प्रणाली 

आइसीटी सूचना एिं सञ्चार प्रौद्योष्ट्रगकी 

आइडीआरएन बारि आपदा संसाधन सञ्जाल 

आइडीकेएन भारि आपदा ज्ञान सञ्जाल 

आइआइटी  भारिीय प्रौद्योष्ट्रगकी संस्िान  

आइएमसी  अन्िर मन्रालय सष्ट्रमष्ट्रि 

आइएमजी अन्िर मन्रालय दल 

आइटी सूचना प्रष्ट्रिष्ट्रध 

आइटीआइ  औद्योष्ट्रगक प्रष्ट्रशक्षण संस्िान 

आइटीके स्िदशेी िकष्ट्रनकी ज्ञान 
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एमएचए गृह मन्रालय 

एनबीसी नाष्ट्रभकीय, जैष्ट्रिक ििा रासायष्ट्रनक  

एनसीसी  राष्ट्रिय युिा िाष्ट्रहनी 

एनसीसीएफ राष्ट्रिय आपदा आकष्ट्रस्मकिा कोष  

एनसीएमसी राष्ट्रिय सङ्कट प्रबन्धन सष्ट्रमष्ट्रि  

एनडीईएम राष्ट्रिय आपािकालीन प्रबन्धन िथ्याङ्ककोष 

एनडीएमए राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण  

एनडीएमआरसी राष्ट्रिय आपदा शमन संसाधन केन्ि 

एनडीआरएफ राष्ट्रिय आपदा मोचन बल 

एनईसी राष्ट्रिय कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि  

एनजीओ गैर सरकारी सङ्गठन 

एनआइडीएम राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन संस्िान  

एनआइटी  राष्ट्रिय प्रौद्योष्ट्रगकी संस्िान  

एनएसडीआइ राष्ट्रिय स्िाष्ट्रनक िथ्याङ्क पूिाभधार 

एनएसएस राष्ट्रिय सेिा योजना  

एनिाईकेएस नेहरू युिा केन्ि सङ्गठन 

पीपीपी सािभजष्ट्रनक ष्ट्रनजी साझेदारी 

पीआरआइ पञ्चायिीराज संस्िान  

आर एण्ड डी अनुसन्धान एिं ष्ट्रिकास 

एसएएआरसी दष्ट्रक्षण एष्ट्रशयाई क्षेरीय सहयोग सङ्गठन 

एसडीएमए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राष्ट्रधकरण  

एसडीआरएफ राज्य आपदा मोचन बल  

एसईसी राज्य कायभकारी सष्ट्रमष्ट्रि 

एसओपी मानक पररचालन प्रदिया 

युएलबी शहरी स्िानीय ष्ट्रनकाय 

युएन  संयुक्त राि 

युटी  केन्ि शाष्ट्रसि प्रदशे  
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