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धानम ी 

स देश 

राि य आपदा ब धन ािधकरणले प र कृत एवं  संशोिधत राि य आफदा ब धन योजना (एनडीएमपी) तयार 

पारेको जा नपाउँदा धेरै खुशी लागेको छ। प र कृत एनडीएमपी पिछ लो सं करणको प र कृत व प हो। यस योजनाले 

आपदा जोिखमबारे िहतधारकह को बुझाई बढाउनका साथै ाकृितक आपदा आइपरेको ि थितमा यसबाट 

पुन थान स ब धी हा ो मतालाई सु ढ बनाउनेछ।  

आपदाको जोिखम यू िनकरणका लािग से डाई सं रचना – एसएफडीआरआर (2015-2030) अ तगत तय लि य 

हािसल गन देशको काय मलाई अिघ बढाउँद,ै यस योजनाले सतत् िवकास ल य (एसडीजी) र जलवायु  प रवतनमािथ 

पे रस स झौता (सीओपी 21) ज ता अ तरराि य स झौतासँग तालमेल रा नमािथ पिन यान केि त गरेको छ। यस 

तालमेलले सतत् साथै जलवायु  अनु कूल िवकास सु िनि त गन तालमेल कायम गनछ भने अ यमा आपदाको जोिखम 

पिन घटाएर लैजानेछ।  

िवकासीय योजनाह मा आपदाको जोिखम घटाउने ि यालाई मूलधारामा याउनका साथै िवकास पहलह को 

दीघता सु िनि त गन र येक नाग रकलाई समेट्ने गरी िव तृत बनाउनका लािग समावेशी पहल अ नाउन अ याव यक 

छ। 

योजनाको सफलता यसको सफल काया वयनमािथ िनभर रहनेछ। यस योजनलाई िववेकपूण त रकाले काया वयन गद 

सु ि पएको दािय व समयब  त रकाले िन पािदत गन, यो द ु वै सरकारी अिन गैर सरकारी, सबै िहतधारकको िज मेवारी 

ठह रनेछ। यसले राि य योजाको उ े य ाि मा पिन सहयोग गनछ।  

अ  धेरै आपदालाई समेट्नका साथै सतत् िवकास अिन जलवायु  प रवतनको प र े यमा नयाँ आयाम थ दै नयाँ 

सा दिभक िवशेषताका साथ संशोिधत अिन िव तृत राि य योजना िलएर आएवापत ् म एनडीएमएलाई बधाई िदन 

चाह छु। यसले भारतलाई आपदा ित अ  बढी लिचलो बनाउनका साथै आपदा ब धनको े मा रा ले िव लाई 

नेतृ व दान गन कुरामा म धेरै िव त छु। 

 

नरे  मोदी 
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गृह म ी 

स देश  

ाकृितक आपदालाई स बोिधत गन अनेक  भावी िविध थािपत गनका साथै आपदा ब धनको े मा भारत शीष 

रा म ये एक रहेको कुराले म धेरै हिषत छु। मलाई िव ास छ, देशमा आपदा अनुकूिलत िवकासलाई अझ सु ढ 

बनाउन यो संशोिधत आपदा ब धन योजना रणनीितक औजार सािबत हनेछ।  

यस संशोिधत सं करणले िव तृत पमा सबै मह वपूण बु ँदाह को िव ेषण गरी समावेशी पहलका साथ आपदा 

जोिखम यू िनकरणलाई मूलधारामा सामेल गनु  धेरै स तु ि को िवषय हो।  

य ता यू िनकरण तथा जोिखम घटाउने पहलले िति या, यास र यान-मालको ित बचाउन आव यकताह मा 

कमी याउने गदछ। संशोिधत योजनाले आपदा ब धनका सबै आयामलाई याय दान गरेको छ भने भने 

िहतधारकह ले पिन यस योजना अनु प काय सु िनि त गनुपनछ।  

एनडीएमएलाई यस यासको िनि त म शुभकामना य  गनका साथै यस महान कामसँग जोिडएका सबैलाई म बधाई 

िदन चाह छु।  

 

(अिमत शाह) 

 

 

 

 

 

कायालय : गृह मािमला म ालय, नथ लक, नयाँ िद ली 110 001 

दू रभाष : 23092462, 23094686/ या स : 23094221/ ई-मेल : E-mail : hm@nic.in 
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            राि य आपदा ब धन ािधकरण 

        भारत सरकार  

तावना 

आपदा ब धन योजना गितशील साथै कावाहीमुखी द तावेज हनुपदछ, जुन सामियक पमा अ तन तथा संशोिधत 

गन पिन आव यक ह छ। यसै कुरालाई यानमा रा द,ै 2016 को िव मान राि य योजनालाई संशोिधत गरी 

पद ेपह मा धरैे सुधार गरी नयाँ आयामह  थिपएका छन्। के  सरकारका म ालय/िवभाग, रा य अिन के  शािसत 

देशह ले सामना ग ररहेका आपदाको जोिखम घटाउने किठन चुनौतालाई भावी पमा स बोिधत गन यो संशोिधत 

सं करण धेरै उपयोगी सािबत हने हामीलाई आशा छ।  

राि य आपदा ब धन योजना 2016 को संशोधन काय अ ेल 2017 मा परामश  कायगो ीका साथ शु  भएको 

िथयो। यसपिछ कैय  चरणको आ त रक साथै िविभ न िहतधारक तथा िवशेष ह सँग गहन परामश ग रएको िथयो। 

क रब 3-4 चरणको संशोधन ि यापिछ अि तम म यौदा तयार गरी आम जनमानसका साथै सबै िहतधारकबाट 

िट पणी अिन सुझाउ आमि त गद एनडीएमएको वेबसाइटमा कािशत गनका अित र  िट पणी अिन िट पणी अिन 

िनिवि का लािग सबै म ालय/िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत देशह लाई पिन िवतरण ग रएको िथयो। उपयु  

पमा ा  सुझाउ अिन िट पणी सामेल गद एनडीएमएका सद यह ारा संशोिधत योजनालाई अि तम प िदँदै 

अनुमोदन ग रएको िथयो।  

भारतको प रसङ्कट तथा जोिखम परेखा अब ात िवषय बिनसकेको छ। जलवायु  प रवतनले अझ ग भीर बनाएको 

ाकृितक साथै मानवजिनत कारक ारा हने िविवध आपदा ित भारतले सामना गनुपन जोिखमले समुदायका साथै 

आपदा ब धनमा संल न अिभकरणलाई धेरै खतरा अिन चुनौती पेश गदछ। आपदा ब धन अिधिनयम, 2005 

अिधिनयिमत गनका साथै आपदा ब धनमािथ राि य नीित, 2009 अङ्गीकार गरी भारत सरकारले कुनै पिन 

कारको खतरनाक ि थित वा आपदालाई स बोिधत गन सं थागत यव था तथा डीआआर त  थािपत गरेको छ।  

वष 2015 मा, भारत सरकार ारा आपदा ब धनिसत स बि धत तीनवटा युगा तकारी अ तरराि य स झौता 

अङ्गीकार गरेको िथयो : 

(i) से डाई आपदा जोिखम यू िनकरण सं रचना (एसएफडीआरआर), माच 2015 मा; 

(ii) सतत् िवकास ल य (एसडीजी) (2015-2030), से टे बर, 2015 मा; तथा  

(iii) प ह को 21 औं  स मेलनमा पे रस जलवायु  प रवतन स झौता (सीओपी 21), संयु  रा  जलवायु  प रवतन 

स मेलन सं रचना अ तगत िदस बर, 2015 मा। 

यी अ तरराि य स झौताह लाई पृथक पमा हेनु  भएन। सतत् िवकास आपदा ित लिचवो हनका साथै जलवायु  

प रवतनको भावसँग अनुकूिलत हनुपदछ। यसै कुरालाई यानमा रा दै संशोिधत योजनामा, धानम ी ारा नयाँ 

िद लीमा नोभे बर, 2016 मा डीआरआरमािथ एिशयाली म ीगण स मेलनमा (एएमसीडीआरआर) जोड िदइएको 

डीआरआरमािथको दस सू ीय काय मलाई िवशेष यानमा रा दै तालमेल कायम गनमािथ िवशेष बल िदइएको छ। 

यसले के  सरकारका साथै रा य अिन के  शािसत देशह मा राि य ल य हािसल गन िदशामा सबै स बि धत 

िहतधारकलाई सहयोग गनछ।  

आपदामािथ जलवायु  प रवतनको भावको आवृि  र गाढतालाई यानमा रा द,ै पाँचवटा िवषयगत े  ज तै 

जोिखमबारे बुझाई, अ तर अिभकरण सम वयन, डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय, डीआरआरमा िनवेश – गैर 
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ढाँचागत उपाय एवं  मता िवकासका अित र , आपदा जोिखम ब धनको उ रदािय व सं रचना अ तगत नयाँ तथा 

छैट  िवषयको पमा, जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन सामेल ग रएको छ।  

आपदा ब धन योजना अ रशः कायाि वत गनसिकए मा  यो भावी ब नस नेछ भ ने कुरामा कुनै द ु ईमत छैन। 

यसका लािग, भारत सरकारको म ालय/ िवभागह लेका साथै रा य अिन के  शािसत देशका सरकारह ले 

िवकासीय योजना अिन नीितमा आपदा जोिखम यू िनकरण उपायह लाई मूलधारामा याउन आव यक छ। यस 

योजनाले योजना अिन नीितह मा आपदा जोिखम यू िनकरणको त रका अिन रणनीित बु न सहयोग गनछ कारण 

मूलधारामा याउने योजनामािथ थिपएको नयाँ अ यायले यसलाई बु ने त रका तुत गदछ।  

संशोिधत योजनाले योजना समावेशनमािथ पिन िवशेष जोड िदएको छ। भौितक, आिथक-सामािजक तथा अ य 

कारणले गदा िविभ न सङ्कट अिन मताको प रणाम व प समुदायका केही वगले आपदाको भाव बढी सामना 

गनुपन कुरा हामी जा दछ । 

संशोिधत एनडीएमपीले यी बु ँदाह मािथ पिन िवचार गरेको छ। सामािजक समावेशनमािथ नयाँ अ यायले िवशेष 

ि थितलाई स बोिधत गनका साथै िलङ्ग आधा रत जोिखम, अनुसू िचत जाित एवं  जनजाित समुदाय, बूढा-पाका, 

बाल-बािलका लगायत िद याङ्ग यि ह लाई यानमा रा दै उपायह  तुत गरेको छ।  

राि य आपदा योजनालाई वष 2015 पिछका अ तरराि य स झौतालाईसँग तालमेल रा न, दीघकालीन कायका 

लािग वष 2030 लाई समाि  वष तय गरेको छ। मशः वष 2022, 2027 र 2030 मा अ य हने लघ,ु म यम तथा 

दीघकालीन गितिविध पिन यस संशोिधत योजनामा सामेल ग रएका छन्। केही काय िवगतका योजनाको िनर तरता हन् 

भने, सबै यावहा रक योजनका लािग, अिधकांश मािमलामा अित यापी तीन चरणका साथ गितिविधह  समवत  

छन्। के  सरकारका म ालय अिन िवभागह का साथै रा य अिन के  शािसत देशका सरकारह का सबै 

दािय वलाई िनधा रत समय सीमािभ  रािखएको छ, जुन िविभ न समय सीमाका साथ सँगसँगै शु  भई अिघ बढ्नेछन्।  

समिपत यासका साथ संशोधनको िनि त बढी यान िदइएको भए तापिन, योजना गितशील कृितको भएका कारण 

सुधारका स भावना रहने गदछ। यो सं करण  पिछ लोमा सुधार हनका साथै योजना काया वयनमा बढी अनुभवका 

साथ, भावी सं करणमा सामेल गनुपन अ  धेरै प र ान सामेल गनुपन थाहा पाउनेछ । यस योजनाले स बि धत 

िहतधारकलाई  आपदा ितरोधी देश अिन समुदाय िवकिसत गन िदशामा सहयोग गन आशा गदछ । सुझाउ अिन 

िट पणी सध आव यक पन हँदा वागत रहनेछ।  

कमल िकशोर  डा. डीएन शमा ले.जे. एनसी मावा (अवकाश ा ) जीभीभी शमा, आइएएस 

सद य सद य सद य सद य सिचव 
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आभार  

राि य आपदा ब धन योजना संशोिधत गन ि या अ ेल, 2017 मा िविभ न िहतधारकसँग परामश  कायगो ीका 

साथ शु  भएको िथयो। संशोिधत िदशािनदशलाई अि तम प िदनअिघ, यसपिछ शृङ्खलागत परामश अिन समी ा 

स प न ग रएको िथयो। िव तृत पद ेप द ु ई सू ीय रहेको िथयो – िव मान िवषयव तु  सुधानका साथै यसमा नयाँ 

आयामह  थ न।  

योजनालाई संशोिधत गन िवशाल कायमा य  अिन परो  पमा संल न रहँदै सहयोग तथा योगदान िदने सबै ित 

हामी आभार य  गदछ ।  

राि य आपदा ब धन योजना संशोिधत गन ि या अ ेल, 2017 मा िविभ न िहतधारकसँग परामश  कायगो ीका 

साथ शु  भएको िथयो। संशोिधत िदशािनदशलाई अि तम प िदनअिघ, यसपिछ शृङ्खलागत परामश अिन समी ा 

स प न ग रएको िथयो। िव तृत पद ेप द ु ई सू ीय रहेको िथयो – िव मान िवषयव तु  सुधानका साथै यसमा नयाँ 

आयामह  थ न।  

योजनालाई संशोिधत गन िवशाल कायमा य  अिन परो  पमा संल न रहँदै सहयोग तथा योगदान िदने सबै ित 

हामी आभार य  गदछ ।  

एनडीएमएका सद य सिचव ी जीभी शमा, एनडीएमएका सद य ले.जे. एनसी मावा (अवकाश ा ), डा. डीएन शमा 

तथा ी कमल िकशोलका साथै एनडीएमएका त कालीन भारी सिचव डा. दीप कुमारले म यौदामाफत् बहमू य 

सुझाउ अिन सहयोगका साथै अिवचल मागदशन दान गरे। 

एनडीएमएका अित र  सिचव (नीित एवं  योजना) डा. भी िथ पुगजले स पूण ि याको नेतृ व गद योजनाका लािग 

अिभनव िवचार अिन आयाम थपे। उनको सहयोग अिन मागदशनका साथै येक म यौदाको मह वपूण समी ा यस 

योजनालाई अि तम प िदन िनणायक रहेको िथयो। व र  परामश  (नीित, योजना तथा मूलधारा) ी अनुज ितवारीले 

सबै िहतधारकसँग तालमेल कायम गद उनीह को सुझाउ अिन िट पणी ा  गरी सम  संशोधन ि यामा ािविधक 

सहयोग एवं  सहायता दान गरे। डा. पवनकुमार िसंह (संयु  स लाहकार, प रचालन) तथा ी नवल काशले (व र  

शोध अिधकारी) ािविधक सहयोग अिन सहायता दान गरे। एनडीएमएका अिधकारी अिन स लाहकारका साथै 

िवषयिवद् ह ले आ-आ नो िवशेष ता े का िवषयमा योगदान िदए।  

उ नित – िवकास िश ाका लािग सङ्गठनले यस संशोिधत योजनालाई तयार गन ािविधक सहयोग दान गरेको 

िथयो। डा. सीपी जीवनले एनडीएमपीको संशोधनका लािग बहमू य ािविधक सहयोग दान गरे। उ नितका ी िवनय 

आचाय तथा उनको टोलीका सद यह ले पिन समय-समयमा संशोधन ि यामा योगदान िदए।  

सा दिभक खाका तथा अि तम म यौदा भारत सरकारका म ालय अिन िवभागह का साथै रा य अिन के  शािसत 

देशका सरकारह सँग साझा ग रयो। उनीह का बहमू य सुझाउ अिन िट पणी पिन यस संशोिधत योजनामा उपयु  

पमा सामेल ग रएको कुरा हामी यहाँ उ लेख गन चाह छ । 
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िवषयसूची 

स माननीय धानम ीको स देश  

माननीय गृह म ीको स देश  

तावना 

आभार  

सं ि  प ांश 

कायकारी सारांश  

1. ार भ 

1.1 औिच य 

1.2 आदश पा तरण 

1.3 एनडीएमपीका मु य त भ 

1.4 कानूनी शासनादेश 

1.5 वष 2015 पिछका तीन वैि क सं रचना – आपदा, सतत् िवकास तथा जलवायु  प रवतन, 

पार प रक बलीकरणतथा साम ज य 

1.6 आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग धानम ीको दस सू ीय काय म  

1.7 सामािजक समावेशन 

1.8 डीआरआरको सु वािहकरण 

1.9 प रक पना 

1.10 काय े  

1.11 उ े य 
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1.13 आपदाका कार 
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1.13.2 मानव िनिमत आपदा 

1.14  सं थागत सं रचना 

1.14.1 राि य तर 

1.14.2 रा य तर 

1.15 योजना काया वयन 

2. आपदाको जोिखम तथा चुनौती 

2.1 पृ भू िम 

2.2 प रसङ्कटमय जोिखम तथा भे ता 

2.2.1  बह-प रसङ्कटमय जोिखम 

2.2.2 ाकृितक जोिखम 

2.2.3 मानव िनिमत जोिखम 

2.2.4 आगोको जोिखम 
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2.3  िवशेष यान िदन आव यक कैय  रा य संल न रहेका े / इलाका 

2.3.1 िहमाली े  

2.3.2 तटवत  े  

2.3.3 नदी े  

2.3.4 पूव र े  (एनईआर) 
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2.4.1 जलवायु  तथा मानवजिनत जलवायु  प रवतन 

2.4.2 आइपीसीसी पाँच  मू याङ्कन ितवेदन  

2.4.3 भारत तथा जलवायु  प रवतन  

2.4.4 तापमान 

2.4.5 भारतीय मनसूनमािथ भाव 
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2.5  पशुधन – डीआरआर चुनौती 

2.5.1 पृ भू िम 

2.5.2 पशुधन आपातकालीन ि थितमा वैि क ि कोण 

2.5.3 मुख ह त ेप 

2.5.4 जोिखम ब धन तथा बीमा  

2.6 पयावरण तथा व य ाणी सं र ण 

2.6.1 पृ भू िम 

2.6.2 पयावरणीय िनगरानी तथा मू याङ्कन 

2.6.3 संरि त े , प रत ीय पुनवास  

2.6.4 भारत तथा जैविविवधता सं र ण 

2.6.5 व य ाणी काययोजनामा डीआरआर जलवायु  प रवतन 

2.7 सां कृितक धरोहर थल, प रसर तथा सङ् हालयका लािग आपदा ब धन  

2.8 वैि क लयकारी जोिखम 

3. डीआरआरका लािग वष 2015 पिछका तीनवटा वैि क सं रचनाका लािग पार प रक साम ज य तथा 

बलवधन 

3.1 पृ भू िम 

3.2 डीआरआरका लािग से डई सं रचना  

3.2.1  आपदा जोिखम ब धनमािथ नयाँ जोड 

3.2.2 चार ाथिमकता; सात ल य  

3.3 सतत् िवकास ल य (एसडीजी) तथा आपदा अनुकूलन 
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3.4 जलवायु  प रवतन काय तथा आपदा जोिखम यू िनकरणमािथ सीओपी 21 पे रस स झौता 

3.5 साम ज य तथा बलीकरण– डीआरआरका लािग िवषयगत े   

4.  आपदा जोिखम यू िनकरणमा सामािजक समावेशन  

4.1 पृ भू िम 

4.2 लैङ्िगक प र े य तथा डीआरआर 

4.2.1 िलङ्ग आधआ रत जोिखम 

4.2.2 लैङ्िगक अ पसङ् यक 

4.3 अनुसू िचत जाित एवं  अनुसू िचत जनजाित 

4.3.1 अनुसू िचत जाित  

4.3.2 अनुसू िचत जनजाित  

4.4 बाल-बािलका 

4.5 बूढा-पाका 

4.6 िद याङ्ग यि ह  

4.7 आपदा जोिखम यू िनकरणलाई समावेशी बनाउन ु

4.8 उ रदािय व सं रचना – सामािजक समावेशन  

5. आपदा जोिखम यू िनकरणको सु वाहीकरण 

5.1 पृ भू िम 

5.2 सु वािहकरण – डीआरआका लािग उप िवषयगत े   

5.3 जाग कतामा सुधार तथा जोिखमको बुझाई 

5.4 कानूनी सहायता तथा आपदा शासन  

5.5 आपदा जोिखम अ तरण  

5.6 आपदा जोिखम ब धनमा सामािजक समवेशन सु िनि त गन ु

5.7 आपदा अनुकूलन बढाउन मुख वैि क सं रचना अ तगत पहलह को पार प रक 

बलीकरणतथा साम ज य बढाउन ु

5.8 आपदा जोिखम ब धऩका लािग सं थागत यव था तथा मता िनमाण 

5.9 अ तर सरकार सम वयन एवं  एिककरण 

5.10 बजेट आब टन 

5.11 प रयोजना िन पणमा प रवतन 

5.12 ल य िनधारण, समय सीमा तथा सूचकह  

5.13 काया वयन  

6. आपदा अनुकूलनको िनमाण – उ रदािय व सं रचना : भाग-क, भू िमका 

6.1 प रचय  

6.2 डीआरआरका लािग िवषयगत े   

6.2.1 जोिखमबारे बुझाई 

6.2.2 अ तर अिभकरण सम वयन 

6.2.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय 

6.2.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  
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6.2.5 मता िनमाण 

6.2.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7. आपदा अनुकूलनको िनमाण – उ रदािय व सं रचना, भाग-ख 

7.1 च वात तथा हरी-बतास 

7.1.1 जोिखमबारे बुझाई 

7.2.3 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.2.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.1.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.1.5 मता िवकास  

7.1.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.2 भल-बाढी  

7.2.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.2.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.2.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.2.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.2.5 मता िनमाण 

7.2.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.3 शहरी भल-बाढी 

7.3.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.3.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.3.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.3.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.3.5 मता िनमाण 

7.3.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.4  भूक पीय/ भूइँचालो 

7.3.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.4.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.4.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.4.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.4.5 मता िनमाण 

7.5 सुनामी 

7.5.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.5.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.5.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.5.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.5.5 मता िनमाण 

7.5.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 
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7.6 पै ो तथा िहउँपै ो  

7.6.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.6.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.6.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.6.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.6.5 मता िनमाण 

7.6.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.7 खडेरी 

7.7.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.7.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.7.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.7.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.7.5 मता िनमाण 

7.7.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.8 शीतलहर/तुषारोपात 

7.8.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.8.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.8.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.8.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.8.5 मता िनमाण 

7.8.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

7.9  व पात/ चट्याङ, आँधी-बे ी, हरी 

7.9.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.9.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.9.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचात उपाय  

7.9.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.9.5 मता िनमाण 

7.9.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 

7.10 मूसलधारे वषा तथा अिसनापात 

7.10.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.10.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.10.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.10.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.10.5 मता िनमाण 

7.10.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 
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7.11 िहमताल िव फोट ारा भल-बाढी (जीएलओएफ) 

7.11.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.11.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.11.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.11.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.11.5 मता िनमाण 

7.11.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

7.12 ताप लहर 

7.12.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.13.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.12.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.12.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.12.5 मता िनमाण 

7.12.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

 

7.13 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  

7.13.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.13.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.13.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.13.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.13.5 मता िनमाण 

7.13.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

7.14 परमाणु  तथा रेिडयोधम  आपदा 

7.14.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.14.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.14.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.14.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.14.5 मता िनमाण 

7.14.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

7.15  जैिवक तथा जन वा य आपदा 

7.15.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.15.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.15.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.15.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.15.5 मता िनमाण 

7.15.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

7.16 आगोको जोिखम 
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राि य आपदा ब धन योजना 

7.16.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.16.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.16.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.16.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.16.5 मता िनमाण 

7.17 डँडेलोको सङ्कट 

7.17.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

7.17.2 अ तर-अिभकरण सम वयन  

7.17.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

7.17.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

7.17.5 मता िनमाण 

7.17.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन 

8.  तयारी एवं  मोचन  

8.1  पृ भू िम 

8.2  सं थागत सं रचना  

8.3 राि य पूव चेतावनी णाली 

8.3.1 ाकृितक सङ्कट-िवशेष पूव चेतावनी णालीका लािग िनिद  केि य अिभकरण 

8.3.2 केि य अिभकरण/िवभागह को भू िमका 

8.4 राि य तरमा मोचनको सम वयन 

8.5 अि न तथा आपातकालीन सेवा (एफ एवं  ईएस) 

8.6 रा यह बाट सहायताका लािग अनुरोधको िति या 

8.7 एकभ दा धेरै रा यलाई भािवत गन आपदाको ब धन 

8.9 आपातकालीन कायभार एवं  दािय व : के  तथा रा य  

8.10 तयारी एवं  मोचनका लािग उ रदािय व सं रचना  

9.  पुन ार तथा समु िचत पुनिनमाण 

9.1 काय े  

9.2 ि कोण 

9.3 पुन थान ि या 

9.4 ारि भक, म यम तथा दीघकालीन पुन थान 

9.5 पुनिनमाण 

9.6 पुनिनमाणको सम वयन 

9.6.1 के  सरकार  

9.6.2 रा य सरकार 

9.6.3 िनजी े  
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9.6.4 वयंसेवी सङ्गठन तथा अ तरराि य दातृ अिभकरण 

9.7 पुनवास 

9.7.1 पृ भू िम 

9.7.2 भौितक पुनवास 

9.7.3 पुन थापना  

9.7.4 सामािजक पुनवास 

9.7.5 शै िणक गितिविधको पुन ार 

9.7.6 बूढा-पाका, मिहला, बाल-बािलका तथा पीड लुडीको पुनवास 

9.7.7 आिथक पुनवास  

9.7.8 मनोवै ािनक पुनवास 

9.7.9 सां कृितक धरोहर थल, यसको प रसर तथा सङ् हालयको पुन ार 

 9.8 धनरािशको प रचालन  

9.8.1 पृ भू िम  

9.8.2 प रचालन, िवतरण एवं  िनगरानी  

9.8.3 पुनिनमाण लागतको असुली  

10 मता िवकास – एक पयावलोकन  

10.1 पृ भू िम  

10.2 एनआइडीएम, एनडीआरएफ तथा अ य सं थान  

10.3 थानीय िनकायह को मता िवकास – ामीण एवं  शहरी  

10.4 समुदायको िश ण  

10.5 आपदा संसाधन स जाल – राि य, रा य तथा िज ला  

10.6 मता िवकासका िवषयह   

11 िव ीय यव था 

11.1 पृ भू िम  

11.2 राि य आपदा मोचन िनिध  

11.3 रा य आपदा मोचन िनिध  

11.4 राि य आपदा शमन िनिध  

11.5 चौध  िव  आयोगको िसफा रश  

11.6 वैधािनक ावधान  

11.6.1 िनवारण, शमन र तयारीका लािग िव पोषण  

11.6.2 म ालय अिन िवभागह ारा आब टन  
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11.6.3 आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग ऐनमा ावधान  

11.7 डीआरआरको काया वयन – िव ीय प   

11.7.1 सावजिनक पमा िव पोिषत योजनाह  

11.7.2 के  ायोिजत योजनाको पमा लिचलो िनिध  

11.7.3 बािहरी सहायता ा  प रयोजनाह   

11.8 आपदा जोिखम तथा बीमा  

12 आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण 

12.1 पृ भू िम  

12.2 से डई सं रचना तथा आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण 

12.3 आपदा जोिखम शासन सु िढकरणका लािग उ रदािय व सं रचना  

13 अ तरराि य सहयोग 

13.1 अ तरराि य यासमा सहभािगता 

13.2 िवदेशी सहायता वीकार गन ु

13.3 बहराि य सहायता वीकार गन ु

13.4 साझेदारीलाई बढावा 

14 योजना कायम रा दै िनगरानी एवं  अ तन 

14.1 पृ भू िम 

14.2 िश ण एवं  कृि म अ यास  

14.3 योजनाको परी ण तथा सुधारका लािग अ ययन  

14.4 केि य म ालय/ िवभाग तथा रा य एवं  के  शािसत देश ारा िनगरानी  

14.5 संशोधन/ अ तन  
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स दभ 

प रिश  – I : एनडीएमएको आपदा ब धन िदशािनदशको सूची  

प रिश  – II : भारतको प रसङ्कटमय जोिखम मानिच  

 भूइँचालो जोिखम मानिच  

 आँधी-हरी जोिखम मानिच  

 भल-बाढी जोिखम मानिच  

 पै ो े को मानिच  

 व पात े को मानिच  

प रिश  – III : से डई सं रचना सूचक 

 

आँकडाको सूची  

त वीर  – 1.1 :  आपदा ब धन च   

त वीर – 1.2 :  समय सीमा – लघ,ु म यम तथा दीघकालीन 

त वीर – 1.3 :  रा  तरीय आपदा ब धन – बु िनयादी सं थागत सं रचना  

त वीर – 1.4 :  रा य तरीय आपदा ब धन – बु िनयादी सं थागत सं रचना 

त वीर – 3.1 : आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना – 7 वैि क ल य 

त वीर – 3.2 : स  सतत् िवकास ल य  

त वीर – 3.3 : एसडीजी तथा से डई सं रचनाको साम ज य तथा पार प रक बलवधन 

त वीर – 3.4 : सीओपी-21 को मु य त व, जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौता 

त वीर – 3.5 : जलवायु  प रवतन अनुकूलन तथा आपदा जोिखम यू िनकरणका साझा िच ता 

त वीर – 3.6 : 2015 प ातका वैि क सं रचना – राि य पहलका साथ साम ज य तथा पार परक बलीकरण 

त वीर – 3.7 : एसडीजी तथा से डई सं रचनाको साम ज य तथा पार प रक बलवधनमािथ जोड 

त वीर – 3.7 : जलवायु  प रवतन कावाहीको िनि त एसडीजी र सीओपी-21 को साम ज य तथा पार प रक बलवधनमािथ 

जोड 
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तािलकाको सूची  

तािलका 1-1 : ाकृितक सङ्कटको वग 

तािलका 1-2 : आपदा ब धनका लािग मुख रा  तरीय िनणायक िनकायह  

तािलका 1-3 : िविभ न आपदाको ब धन/ यू िनकरणका लािग शीष म ालय 

तािलका 2-1 : भारत – सामा य परेखा  

तािलका 2-2 : उ ण देशीय च वातको िनि त भारतमा योग ग रने विगकरण  

तािलका 2-3 : भारतमा पीए स जालको ि थित (जुलाई, 2017) 

तािलका 3-1 : तीन वैि क सं रचनामा डीआरआरको िनि त सा दिभत भारतको राि य पहल  

तािलका 7-1 : िहउँ तथा तुसारो – या या मक फसल सु र ा उपाय  

तािलका 8-1 : ाकृितक आपदा िवशेष पूव चेतावनीका लािग िनिद  केि य अिभकरणह  

तािलका 9-1 : पुन ार ि याका मुख कदम तथा सामेल मुख ि या 

तािलका 9-2 :  पुन ारको चरण 

तािलका 9-3 : पुन ार काय मको धनरािश प रचालन एवं  ब धनका मह वपूण प  

तािलका 10-1 :  डीआरआर शीषक अ तगत मता िवकास – के  तथा रा य 
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सं ि  प ावली  

एएआइ :  भारतीय वायुपोत ािधकरण  

एडीड लुआर : हवाई डपलर जलवायु  रडार 

एईआरबी  :  आणिवक ऊजा िनयमक बोड  

एडीजी :  कृिष िवभाग  

एएचडी :  पशुपालन िवभाग 

एआइएआइ :  अिखल भारतीय उ ोग सङ्घ  

एआइसीटीई :  अिखल भारतीय ािविधक िश ा प रषद्   

एएलटीएम :  हवाई लेजर भूगोल मानिच ण 

एएमसीडीआरआर :  आपदा जोिखम यू िनकरणमािथ एिशयाली म ीगण  स मेलन  

एएनएम :  सहायक प रचा रका  

एपी :  आ  देश  

एआर-5 :  आइपीसीसी पाँच  मू याङ्कन ितवेदन  

एआरजी :  वचािलत वषा मापक 

एआरएचडी :  पू रात व िवभाग 

एएसएचए :  याियत सामािजक वा य कायकता  

एएसआइ :  भारतीय पू राताि वक सव ण 

एएसएसओचीएचएएम :  एसोिसएटेड या बर अव् कमस ए ड इ ड ी अव् इि डया 

एटीआइ :  शासिनक िश ण के   

एड लुएस :  वचािलत मौसमिव ान के  

आयुष :  आयुवद, योग एवं  ाकृितक िचिक सा, युनानी, िस  एवं  होिमयो याथी म ालय 

बीएआइ :  भारतीय भवन िनमाता सङ्घ 

बीबीबी :  िब ड याक बेटर  

बीआइएस :  भारतीय मानक यू रो  

बीएमटीपीसी :  िनमाण साम ी तथा िविध वतन प रषद्   

बीपीएचई :  जैिवक एवं  सावजिनक वा य आपातकाल 

बीआरओ :  सीमा सडक सङ्गठन  

बीएसएफ :  सीमा सु र ा बल  
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सीएडीए :  तटवत  े  िवकास ािधकरण  

सीएपीएफ :  केि य सश  पु िलस बल  

सीएआरए :  केि य अङ्गीकरण संसाधन ािधकरण  

सीबीआरआइ :  केि य भवन शोध सं थान, रक  

सीबीआरएन :  रासायिनक, जैिवक, िविकरण तथा परमाणु   

सीबीएसई :  केि य मा यिमक िश ा बोड 

सीसीए :  जलवायु  प रवतन अनुकूलन  

सीसीएम :  जलवायु  प रवतन यू िनकरण  

सीसीएस :  सु र ामािथ यािबनेट सिमित  

सीडीईएफ :  नाग रक सु र ा  

सीडीएमएम :  आपदा यू िनकरण एवं  ब धन के , भे लोर 

सीडीआरसी :  केि य खडेरी राहत आयु   

सीईडीएमएम :  आपदा यू िनकरण एवं  ब धन उ कृ ता के / आइआइटी रक  

सीएफआइ :  भारतीय िनमाण प रसङ्घ 

सीआइडीसी :  िनमाण उ ोग िवकास प रषद ्

सीआइआइ  :  भारतीय उ ोग प रसङ्घ 

सीआइएमएफआर  :  केि य खानी तथा इ धन शोध के  

सीआइएसएफ :  केि य औ ोिगक सु र ा बल  

सीएमजी :  सङ्कट ब धन समूह  

सीओए :  वा तुकार प रषद्   

सीओपी :  प ह को स मेलन  

सीओआर :  राहत आयु   

सीआरआइडीए  :  केि य सु खा े  कृिष शोध सं थान  

सीआरपीएफ :  केि य रजभ पु िलस बल  

सीआरआरआइ  :  केि य सडक शोध सं थान  

सीआरजेड :  तटवत  िनयामक े  

सीएसआइआर :  वै ािनक एवं  औ ोिगक शोध प रषद्   

सीएसओ :  केि य साङ्ि यक  कायालय 



 

 
21 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

सीएसएस :  के  ायोिजत योजना 

सीयुडी :  सं कृित िवभाग  

सीड लसुी :  केि य जल आयोग  

सीड लुपीआरएस :  केि य जल एवं  िव ुत शोध के   

सीड लुड लुजी  :  फसल मौसम िनगरानी समूह  

सीजेडएमए  :  तटवत  े  ब धन ािधकरण  

डीएई :  आणिवक ऊजा िवभाग 

डीसीपीय ु :  िज ला बाल सु र ा एकाइ 

डीडीएमए :  िज ला आपदा ब धन ािधकरण  

डीईओसी :  िज ला आपातकाली प रचालन के   

डीएफआइएन  :  िव  िवभाग  

डीएफआरआइ :  आपदा जोिखम िव पोषण औजार  

डीजीएम :  खानी तथा खिनज िनदशालय 

डीआइएससीओएम  :  िव ुत िवतरण क पनी  

डीएमसी :  खडेरी िनगरानी को   

डीएमडी  :  आपदा ब धन िवभाग  

डीएमपी :  आपदा ब धन योजना  

डीओएस :  अ त र  िवभाग 

डीओटी :  दू स चार िवभाग 

डीआरडी :  ामीण िवकास िवभाग  

डीआरडीओ :  र ा अनुस धान एवं  िवकास सङ्गठन  

डीआरएम :  आपदा जोिखम ब धन  

डीआरआर :  आपदा जोिखम यू िनकरण  

डीएसजेई :  सामािजक याय एवं  सशि करण िवभाग  

डीएसएस :  िनणय सहायता त   

डीटीआरएल :  र ा भूभाग अनुस धान योगशाला  

डीड लुआर :  डपलर मौसम रडार  

ईडीडी :  िश ा िवभाग  
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ईएफडी :  वन तथा पयावरण िवभाग  

ईएचआरए :  भूइँचालो सङ्कट एवं  जोिखम मू याङ्कन  

ईआइए :  पयावरण भाव मू याङ्कन  

ईओसी :  आपातकालीन प रचालन के   

ईआरईसी :  भूइँचालो जोिखम मू याङ्कन के   

ईड लुएस :  पूव चेतावनी णाली  

एफ एवं  ईएस :  अि न एवं  आपातकालीन सेवा  

एफएओ :  खा  एवं  कृिष सङ्गठन  

एफसी  :  िव  आयोग 

एफसीआइ :  भारतीय खा  िनगम  

एफसीएसडी :  खा  तथा नाग रक आपू ित िवभाग 

एफसी – XIII :  ते  (13 औ)ं िव  आयोग 

एफसी – XIV  :  चौध  (14 औ)ं िव  आयोग  

एफआइसीसीआइ  :  फेडरेशन अव् इि डयन या बस अव् कमस ए ड इ ड ी 

एफआइएचडी  :  म य पालन िवभाग (वा सा दिभक िवभाग) 

एफआरआइ  :  वन शोध सं थान  

एफएसआइ :  भारतीय वन सव ण  

जीएसीसी :  वैि क ए ोपोजेिनक जलवायु  प रवतन  

जीएआर :  वैि क मू याङ्कन ितवेदन  

जीडीपी :  सकल घरेलु  उ पाद  

जीएलओएफ :  िहमताल िव फोट भल-बाढी 

जीओआइ :  भारत सरकार  

जीआरएम  :  उजुरी सुनुवाई त   

जीएसआइ  :  भारतीय भूसव ण 

एचएपी :  ताप (लहर) काययोजना  

एचएजेडसीएचईएम  :  प रसङ्कटमय रसायन  

एचएजेडएमएटी  :  प रसङ्कटमय व तु   

एचईओसी :  वा य आपातकालीन प रचालन के   
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एचएफ :  उ च आवृि  

एचएफए :  ोगो कावाही सं रचना  

एचएफड लुडी  :  वा य एवं  प रवार क याण िवभाग 

एचएलसी  :  उ च तरीय सिमित  

एचपी :  िहमाचल देश  

एचआरभीसीए :  सङ्कटमय जोिखम, भे ता तथा मता मू याङ्कन  

आइएईए :  अ तरराि य आणिवक ऊजा अिभकरण  

आइएएफ  :  भारतीय वायु  सेना  

आइएपी :  प रघटना काययोजना  

आइबीए :  मह वपूण प ी े   

आइबीटीए :  उ ोग/ यापार/कारोबार सङ्घ 

आइसीएआर :  भारतीय कृिष अनुस धान प रषद्   

आइसीजी :  भारतीय तटर क 

आइसीएमबीए :  मह वपूण तटीय तथा समु ी जैविविवधता े  

आइसीआर-ईआर :  आपातकालीन मोचनका लािग एिककृत िनय ण क  

आइसीटी :  सूचना स चार िविध  

आइडीआरएन :  भारतीय आपदा संसाधन स जाल  

आइडीएस :  एिककृत र ा टाफ 

आइडीएसपी :  एिककृत रोग िनगरानी काय म  

आइईसी :  सूचना िश ा स चा 

आइईआरएमओएन  :  भारतीय पयावरणीय िविकरण िनगरानी स जाल  

आइएचआर :  भारतीय िहमाली े   

आइआइए :  भारतीय वा तुकार सं थान  

आइआइई :  भारतीय उ मशीलता सं थान  

आइआइटी :  भारतीय िविध सं थान  

आइएमडी :  भारतीय मौसम िव ान िवभाग 

आइएनसीओआइएस : भारतीय राि य समु ी सूचना सेवा के   

आइएनडी :  उ नत परमाणु  उपकरण  
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आइएनडीसी :  प रलि त राि य िनधा रत अंशदान  

आइएनडीडी :  उ ोग िवभाग  

आइएनएसएआरएजी :  अ तरराि य खोज एवं  उ ार परामश  समूह  

आइपीसीसी  :  अ तर सरकारी जलवायु  प रवतन यानल  

आइपीआरडी :  सूचना एवं  जनस पक िवभाग 

आइआरसी :  भारतीय सडक कङ् ेस  

आइआरडी :  िस चाई िवभाग 

आइआरडीए :  बीमा िनयामक एवं  िवकास ािधकरण  

आइआरएस :  प रघटना मोचन णाली  

आइआरटी :  प रघटना मोचन टोली  

आइएसओ :  अ तरराि य मानक करण सङ्गठन  

आइएसआरओ :  भारतीय अ त र  अनुस धान सङ्गठन  

आइटीबीपी :  भारत-ित बर सीमा पु िलस  

आइड लुआरएम :  एिककृत जल संसाधन ब धन  

जेजेबी :  िकशोर याय बोड  

एलबीएसएनएए :  लालबहादु र शा ी राि य शासिनक अकादमी 

एलएसए :  पै ो तथा िहउँपै ो  

एम एवं  ई :  िनगरानी एवं  मू याङ्कन  

एमएएफड लु   :  कृिष तथा कृषक क याण म ालय  

एमएएच :  मुख दु घटना सङ्कट  

एमएआइ :  आ ता पया ता सूचक  

एमएएनएजीई :  राि य कृिष िव तार ब धन सं थान  

एमसीए :  करपोरेट मािमला म ालय 

एमसीएएफपीडी :  उपभो ा मािमला, खा  तथा जनिवतरण म ालय 

एमसीएफ :  रसायन तथा उवरक म ालय 

एमसीएम :  िमिलयन घन िमटर  

एमसीओएएल : कोइला म ालय 

एमसीओएम :  स चार म ालय 



 

 
25 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

एमडीड लुएस :  िपउने पानी एवं  व छता म ालय  

एमईए :  पररा  मािमला म ालय  

एमईआइटीवाई :  ईले िनक एवं  सूचना िविध म ालय  

एमएफएएचडी :  म य पालन, पशुपालन तथा द ू ध म ालय  

एमएफआइएन :  िव  म ालय  

एमएफपीआइ :  खा  प रशोधन उ ोग म ालय 

एमएचए :  गृह मािमला म ालय  

एमएचएफड लु   :  वा य एवं  प रवार क याण म ालय  

एमएचआइपीई :  भारी उ ोग तथा सावजिनक उ म म ालय  

एमएचआरडी  :  मानव संसाधन िवकास म ालय  

एमएचयुए :  आवास तथा शहरी मािमला म ालय  

एमएलबीई :  म तथा रोजगार म ालय  

एमएमएसएमएई :  सू म, लघु  तथा म यम उ म म ालय  

एमएनसीएफसी :  महालानोिबस राि य फसल पूवानुमान के   

एमएनआरई :  नयाँ तथा निवकरणीय ऊजा म ालय 

एमओसीए :  नाग रक उड्डयन म ालय  

एमओसीआइ :  वािण य एवं  उ ोग म ालय  

एमओसीय ु :  सं कृित म ालय  

एमओडी :  र ा म ालय  

एमओईएफसीसी :  पयावरण, वन तथा जलवायु  प रवतन म ालय  

एमओईएस :  पृ वी िव ान म ालय  

एमओआइबी :  सूचना एवं  सारण म ालय  

एमओजेएस :  जलशि  म ालय 

एमओएलजे :  िविध एवं  याय म ालय  

एमओएम :  खानी म ालय  

एमओपीए :  संसदीय मािमला म ालय 

एमओपीआर :  प चायतीराज म ालय  

एमओआर :  रेलवेलम ालय  



 

 
26 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

एमओआरडी :  ामीण िवकास म ालय  

एमओएसएच : जहाजरानी म ालय  

एमओएसपीआइ :  साङ्ि यक  एवं  काय म काया वयन म ालय  

एमओएसटी :  िव ान एवं  िविध म ालय  

एमओय ु :  समझदारी प   

एमपी :  म य देश  

एमएफपीआइ :  खा  प रशोधन म ालय  

एमपीएनजी :  पे ोिलयम एवं  ाकृितक यास म ालय  

एमपीपीजीपी :  कािमक जनउजुरी तथा पे सन म ालय  

एमपीड लुआर :  िव ुत म ालय 

एमआरटीएच :  सडक प रवहन तथा राजमाग म ालय  

एमएसडीई :  कौशल िवकास एवं  उ मशीलता म ालय  

एमएसआइएचसी :  प रसङ्कटमय रसायनको िविनमाण, भ डारण एवं  आयात  

एमएसजेई :  सामािजक याय एवं  सशि करण म ालय  

एमएसटीएल :  इ पात म ालय  

एमटीईए स :  व  म ालय 

एमटीओय ु :  पयटन म ालय  

एमटीआरए :  जनजाित मािमला म ालय  

एमड लुसीडी :  मिहला तथा िशशु  िवकास म ालय 

एमवाईएएस :  खेलकूद तथा युवा मािमला म ालय  

नाबाड :  राि य कृिष तथा ामीण िवकास म ालय  

एनएसी :  राि य िनमाण अकादमी 

एनएपीसीसी :  जलवायु  प रवतनमािथ राि य काययोजना 

एनबीसीसी :  राि य भवन िनमाण िनगम  

एनसीसी  :  राि य युवा वािहनी   

एनसीडीसी :  राि य रोग िनय ण के  

एनसीईआरटी :  राि य िश ा अनुस धान एवं  िश ण प रषद ्

एनसीएमसी :  राि य सङ्कट ब धन सिमित  
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एनसीएमआरड लुएफ :  राि य म यवत  मौसम पूवानुमान के   

एनसीपीसीआर :  राि य बाल अिधकार सं र ण आयोग 

एनडीसी :  राि य पूविनधा रत अंशदान  

एनडीएमए :  राि य आपदा ब धन ािधकरण  

एनडीएमपी :  राि य आपदा ब धन योजना  

एनडीआरएफ :  राि य आपदा मोचन बल  

एनडीभीआइ :   सामा यकृत अ तरीय वान पितक सूचक  

एनईसी :   राि य कायकारी सिमित  

एनईआर :   पूव र े   

एनईआरसी :   राि य आपातकालीन मोचन के   

एनजीओ :   गैर सरकारी सङ्गठन  

एनएचएआइ :   भारतीय राि य राजमाग ािधकरण  

एनएचड लुआइएस :   राि य प रसङ्कटमय अवशेष सूचना णाली  

एनआइसीएमएआर :   राि य िनमाण ब धन एवं  अनुस धान सं थान  

एनआइडीएम :   राि य आपदा ब धन सं थान  

एनआइईएसबीयुडी :   राि य उ मशीलता तथा लघु  कारोबार िवकास सं थान  

एनआइओ :   उ री भारतीय महासागर  

एनआइआरडी :   राि य ामीण िवकास सं थान  

एनआइएसए :   राि य सु र ा अकादमी सं थान  

एनआइटीआइ :   भारत पा तरणका लािग राि य सं थान  

एनआइटीटीटीआर :   राि य ािविधक िश क िश ण एवं  अनुस धान सं थान  

एनएलआरटीआइ :   रा  तरीय शोध एवं  ािविधक सं तान  

एनएलएसडीए :   रा  तरीय कौशल िवकास अिभकरण  

एनपीडीएम :   राि य आपदा ब धन नीित  

एनआरएए :   राि य वषापोिषत े  ािधकरण  

एनआरई :   परमाणु  तथा/ वा िविकरण आपातकाल 

एनआरएससी :   राि य सुद ू र संवेदन के  

एनएसडीए :   राि य कौशल िवकास अिभकरण  
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एनएसडीसी :   राि य कौशल िवकास िनगम  

एनएसजी :   राि य सु र ाकम   

एनएसएस :   राि य सेवा योजना  

एनड लुडीए :   राि य जल िवकास अिभकरण  

एनवाईकेएस :   नेह  युवा के  सङ्गठन  

ओ एवं  एम :   अनुर ण एवं  प रचालन  

ओएचएसएएस :   पेशागत वा थअय एवं  सु र ा मू याङ्कन शृङ्खला  

पीईडी :   िव ुत/ ऊजा िवभाग 

पीजी :   नातको र  

पीआरडी :   प चायतीराज िवभाग 

पीआरआइ :   प चायतीराज सं थान (िज ला, ख ड तथा ामीण तरीय) 

पीड लुडी :   िद याङ्ग यि   

आर एवं  डी :   अनुस धान एवं  िवकास  

आरडी :   राज व िवभाग 

आरडीडी :   िविकरण िवसजन य  

आरडीएसओ :   शोध अिभक प एवं  मानक करण सङ्गठन  

आरएमआइ :   जोिखम ब धन एवं  बीमा  

आरओ :   रभस ओ मोिसस 

आरटीएसएमएन :   वा तिवक समय भूइँचालो िनगरानी स जाल  

एसएएआरसी :   दि ण एिशयाली े ीय सहयोग सङ्गठन  

एसएएसई :   िहउँ तथा िहउँपै ो अ ययन ित ान  

एसएय ु :   रा य कृिष िव िव ालय 

एसबीएसई :   रा य मा यिमक िश ा बोड 

एससीपीएस :   रा य बाल सु र ा समाज  

एसडीजी :   सतत् िवकास ल य  

एसडीएमए :   रा य आपदा ब धन ािधकरण (वा समतु य शीष अिभकरण) 

एसडीएमसी :   रा य खडेरी िनगरानी को   

एसडीआरएफ :   रा य आपदा मोचन बल  
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एसडीआरएन  :   रा य आपदा संसाधन स जाल  

एसईबी :   रा य िव ुत बोड  

एसईसी :   रा य कायकारी सिमित  

एसईओसी :   रा य आपातकालीन प रचालन के   

एसईआरसी :   संरचनागत अिभयाि क  शोध के   

एसएफएसी :   थायी अि न परामश प रषद्   

एसएफडीआरआर :   आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना  

एसएचजी :   वयंसहायता समूह  

एसआइडीएम :   रा य आपदा ब धन सं थान  

एसआइएचएफड लु   :   रा य वा य एवं  प रवार क याण सं थान  

एसआइआरडी :   रा य ामीण िवकास सं थान  

एसएलबीसी :   रा य तरीय याङ्कर सिमित  

एसएलआरटीआइ :   रा य तरीय अनुस धान एवं  ािविधक सं थान  

एसएलएसडीए :   रा य तरीय कौशल िवकास अिभकरण  

एसओजी :   मानक प रचालन िदशािनदश 

एसओपी :   मानक प रचालन ि या  

एसपीसीबी :   रा य द ू षण िनय ण बोड  

एसपीड लुडी :   रा य जनकाय िवभाग  

एसआरईए स : चरम घटनादेिख अि म जलवायु  प रवतन अनुकूलनको जोिखम ब धनका लािग 

आइपीसीसीको िवशेष ितवेदन 

एसआरएसएसी :   रा य सुद ू र संवेदी अनु योग के   

एसएसबी :   सश  सीमा बल 

टी-1 :   लघुकालीन, वष 2022 मा अ य हने 

टी-2 :   म यमकालीन, वष 2027 मा अ य हने 

टी-3 :   दीघकालीन, वष 2030 मा अ य हने 

टीएए :   कावाहीका लािग िवषयगत े   

टीएन :   तिमल नाडु 

टीओडी :   पयटन िवभाग  
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टीओटी :   िश कह को िश ण  

टीआरएडी :   प रवहन िवभाग  

युडीडी :   शहरी िवकास िवभाग 

युएफडीएम :   शहरी भल-बाढी आपदा ब धन  

युजीसी :   िव िव ालय अनुदान आयोग  

युएलबी :   शहरी थानीय िनकाय (नगरपािलका, नगर िनगम) 

युएन :   संयु  रा   

युएनसीआरपीडी :   संयु  रा  िद याङ्ग यि को अिधकार अिभसि ध 

युएनडीपी :   संयु  रा  िवकास काय म  

युएनईएससीओ :   संयु  रा  िश ा, वै ािनक एवं  सां कृितक सङ्गठन  

युएनएफसीसीसी :   संयु  रा  जलवायु  प रवतन अिभसि ध सं रचना  

युएनआइएसडीआर :   संयु  रा  आपदा यू िनकरण अ तरराि य रणनीित, हाल डीआरआरका लािग संयु        

रा को कायालय 

युपी  :   उ र देश  

युएसडीडीएम : शहरी भल-पानी नाली अिभक प िनदिशका  

युटी :   के  शािसत देश  

भीएचएफ :   अित उ च आवृि  

ड लुएपी :   व य ाणी काययोजना  

ड लुसीडी :   मिहला तथा िशशु  िवभाग 

ड लुसीटीएन :   हवाई िचसोपन भावी यूनतम तापमान  

ड लुआइएचजी :   वािडया िहमाली भूगोल सं थान  

ड लुएमओ :   िव  मौसम िव ान सङ्गठन  

ड लुएसडी :   जल एवं  व छता िवभाग 
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कायकारी सारांश 

पृ भू िम 

आपदा ब धन ऐन, 2005 (2005 को डीएम ऐन) –ले राि य, रा य, िज ला तथा थानीय तरमा भावी आपदा ब धनको 

िनि त सं थागत साथै सम वयन त  थािपत गदछ। यस ऐन ारा दान ग रएको अिधकार अनु प, भारत सरकार ारा 

धानम ीको नेतृ वमा रहेको राि य आपदा ब धन ािधकरण (एनडीएमए), स बि धत मु यम ीको नेतृ वमा रा य आपदा 

ब धन ािधकरण (एसडीएमए) तथा िज लापाल/िज लािधकारीको अ य ता तथा थानीय िनकायका अ य को 

सहअ य तामा िज ला आपदा ब धन ािधकरण (डीडीएमए) सामेल रहेको बह तरीय सं थागत त  िसजना ग रएको छ। 

येक रा य/ के  शािसत देशमा (युटी), आपदा ब धनको िनि त एउटा शीष अिभकरण हनेछ, जसलाई योजनामा “आपदा 

ब धन िवभाग (डीएमडी)” भनी उ लेख ग रएको छ। िवगतको राहत केि त पद ेपभ दा फरक सि य, सव यापी तथा 

आपदाको िनि त तयारी, शमन तथा आपातकालीन िति यालाई सु ढ बनाउँदै आपदा जोिखम यू िनकरणका (डीआरआर) 

लािग एिककृत पहलका साथ सं थागत यव था ग रएका छन्।  

राि य आपदा ब धन योजनाले (एनडीएमपी) आपदा ब धन च को सबै चरणका लािग सरकारी अिभकरणह लाई सं रचना 

एवं  िदशािनदश दान गदछ। एनडीएमपी एउटा “गितशील द तावेज” हो, जुन उदीयमान वैि क सव म कायिविध तथा आपदा 

ब धनमािथ ान आधार अनु प सामियक पमा संशोिधत एवं  सुधारका साथ तुत ग रनेछ। यो डीएम ऐन, 2005 को 

ावधान, आपदा ब धनमािथ राि य नीित (एनपीडीएम), 2009 र थािपत राि य कायिविध अनु प छ।  

एनडीएमपीले अ य गन नभए पिन, उ रदािय व सं रचनामा कुनै कारको अ प ता घटाउनुपन कुरालाई मा यता िदँदछ। यस 

अथमा, आपदा ब धनको िविभ न चरणमा के-के कामका लािग को-को िज मेवार छन् भ ने प  पादछ। यो आपदा ब धनको 

सबै चरणमा लिचलो साथै ना नसिकने गरी काया वयन गन िनिद  छ :  

क) शमन (रोकथाम एवं  जोिखम यू िनकरण),  

ख) तयारी 

ग) िति या, तथा  

घ) बहाली (त काल पुन ार तथा समु िचत पुनिनमाण) 

के  तथा रा य अिन के  शािसत देशका म ालय अिन िवभागह का नाम िवशेष भू िमका अिन उ रदािय वका लािग 

योजनामा जहाँ  उ लेख ग रएका छन् भने, डीएम ऐन, 2005 को भावना तथा मानवीय िति याका अिनवायता अनुसार, येक 

म ालय/ िवभाग तथा अिभकरणले आ नो सामा य कायभारभ दा मािथ उठेर आपदा ब धनमा योगदान पु याउन अपे ा 

ग र छ।  

 

एनडीएमपीका मु य त भ 

एनडीएमपीमा, सबै प र े यमा पाँच मु य त भ छन् :  

I. राि य कानूनी अिधदेश अनु प रहनु  – डीएम ऐन, 2005 तथा एनपीडीएम 2009। 

II. भारत ह ता री रहेका स झौताह  अनुसार वैि क ल य ा  गन सि य सहभािगता – डीआरआरका लािग से डई 

सं रचना, सतत् िवकास ल य (एसडीजी) तथा प ह को स मेलन (सीओपी-21) जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौता। 

III. समकालीन राि य ाथिमकताह  अिभ य  डीआरआरका लािग धानम ीको दस सू ीय काय म 

IV. सव यापी साथै सबै प  समेट्ने िस ा तका पमा सामािजक समावेशन  
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V. अिवभा य िवशेषताका पमा डीआरआरको सु वािहकरण। 

वष 2016 को एनडीएमपी, से डई सं रचनासँग मेल खाने िव कै पिहलो राि य योजना िथयो। एकपटक पुनः वैि क अ ताका 

साथ, संशोिधत योजनाले वष 2015 पिछका तीनवटा वैि क सं रचनामा साम ज य याउँदै पार प रक बलवधनका साथ 

उदीयमान वैि क ि कोण सामेल गन कोिशश गरेको छ। संशोिधत योजनामा धानम ी ारा नोभे बर, 2016 मा िद लीमा 

आयोिजत डीआरआरमािथ एिशयाली म ीगणको स मेलनमा (एएमसीडीआरआर) जोड िदइएका दससू ीय काय म पिन 

सामेल ग रएको छ।  

यस संशोिधत योजनामा उ लेिखत “दीघकालीन” अविध, वष 2030 मा अ य हने 2015 पिछका मुख वैि क सं रचना सँगसँगै 

अ य हनेछ। अिधकांश मािमलामा, आवत / िनयिमतका अित र , सँगसँगै चिलरहेका गितिविधह  पर पर या  समय 

सीमािभ  समूह बनाइएका छन् – लघुकालीन, म यमकालीन र दीघकालीन, जुन मशः 2022, 2027 र 2030 मा समा  

हनेछन्। ितनीह ले कुनै ाथिमकता म दशाउँदैन। यहाँ उ लेिखत उपायह  िव तृत नभएर परचया मक मा  छन्। वैि क चलन 

तथा राि य अनुभवका आधारमा, योजनाले सामियक समी ा एवं  अ तनको समय प रवतनह  सामेल गनछ।  

 

प रक पना  

भारतलाई सबै े मा आपदा ित लिचलो बनाउनु, गरीबह बाट शु  गद थानीय मता िवकास गरी पया  साथै समावेशी 

आपदा जोिखम यू िनकरण हािसल गनका अित र  सबै तरमा आपदाको सामना गन मता बढाउँदै आिथक, भौितक, 

सामािजक, सां कृितक तथा पयावरणसिहतका िविभ न प रस पि  लगायत जीवन अिन आजीिवकाको ित घटाउनु ।  

 

िविवध प रसङ्कट भे ता 

भौगोिलकताका साथै जलवायु  ि थितको कारण भारत िव कै सबैभ दा बढी आपदा स भावना रहेको मुलुक हो। मानव िनिमत 

आपदा/ आपातकालको भे ता जोिखम पिन छँदैछ। एनडीएमपीले सबै कारका आपदा ब धन च  समेट्दछ – ाकृितक होस् 

वा मानव िनिमत। आपदा जोिखमको बढ्दो भे तालाई बढ्दो जनसङ् या, शहरीकरण, औ ोिगक करण, उ च जोिखम े मा 

िवकासीय गितिविध, पयावरणको य र जलवायु  प रवतनलाई पिन कारकको पमा िलनसिक छ। ाकृितक कारकबाहेक, 

मानवजिनत जलवायु  प रवतन, िविभ न मानव गितिविध पिन यापक भाव र आफदाको बार बारतामा वृि को िनि त दायी 

मा न सिक छ।  

 

लचकता/ अनुकूलन िनमाण  

केि य अिभकरणह को भू िमका आपदा भािवत रा य वा के  शािसत देशह लाई सहायताको अनु रोध अनुसार सहयोग गनु  

ह छ। केि य अिभकरणह ले आपदाको ि थितमा अितसि य भू िमका खे नेछ। आपदा ब धन योजना, तयारी र मता 

िनमाणको स दभमा, केि य अिभकरणङ ले िनर तर पमा भारतीय आपदा ब धन णाली अिन ि यालाई वैि क वृि  

अनुसार अ तन गनुपनछ।  

 

से डई सं रचनाका साथै एसडीडी र पे रस स झौतािसत स बि धत ाथिमकताह लाई तल उ लेिखत िवषयगत आपदा जोिखम 

यू िनकरणको िवषय अ तगत िनयोजन सं रचनािभ  एिककृत गनुपनछ : 



 

 
33 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

1. जोिखमबारे बुझाई,  

2. अ तर-अिभकरण सम वयन,  

3. डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय 

4. डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

5. मता िवकास तथा  

6. जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन।  

यी सबै िवषय पूवको एनडीएमपीमा सामेल ग रएको भए तापिन, यस सं करणमा ियनीह लाई अ  धेरै िव तार ग रएका छन्। 

यसबाहेक, तीनवटा यापक िवषयमािथ पिन अ याय सामेल ग रएको छ : 

क. वष 2015 पिछका वैि क सं रचनामा डीआरआरको साम ज य तथा पार प रक बलवधन,  

ख. सामािजक समावेशन, तता  

ग. डीआरआरको सु वािहकरण।  

 

िति या  

पूव चेतावनी ा  गरेपिछ, आपदाको आशङ्का आशा गद वा कुनै चेतावनीिबना आइपरेको आपदापिछ ग रने उपाय हो 

िति या। आपदाको समय िति याको ाथिमक उ े य जीवन बचाउन,ु स पि , पयावरण जोगाउन,ु तथा आपदापिछ मानव 

साथै अ य ाणीको बु िनयादी आव यकता पू रा गनु  ह छ। त काल यान भािवतह को खोज एवं  उ ार गनका साथै आपदा ारा 

भािवत लगायत आपदाको पुनरावृि बाट भािवत हनस ने मािनसह लाई यहाँबाट खाली गनुमािथ केि त गनुपदछ। यस 

अनुभागमा म ालय तथा अिभकरणह ले खे नुपन भू िमका, कायभार अिन दािय वबारे वणन ग रएको छ। िवषयव त,ु ान 

आधार तथा िविध प रवतन भइरहने हँदा, आपदा ब धन योजना पिन िविभ न म ालय वा अिभकरणलाई दान िगरएखा 

मुख भू िमकाह मा आएको प रवतन दशाउने गरी सामियक पमा अ तन गनुपदछ।  

राि य तरमा, के  सरकारले आपदा िवशेष िति याका लािग सम वयन गन, शीष दािय व िवशेष म ालयलाई सु पेको छ। 

आपदा िवशेष शीष म ालयले आपदा आइपरेको रा य सरकारसँग तालमेल एवं  स पक कायम गद व रत एवं  भावी िति या 

दान गन सा दिभक िविभ न म ालय अिन िवभागसँग सम वयन सु िनि त गनुपदछ। रा य सरकारले रा य, िज ला वा ख डमा 

आव यकता अनुसार प रघटना मोचन टोली (आइआरटी) सि य बनाउनु  पदछ। िविभ न केि य म ालय तथा िवभागह ले 

रा य अिन के  शािसत देशको अनरुोध अनुसार िति या पहलमा सहायता गनुपदछ। रा य अिन के  शािसत देश लगायत 

िज लाह का लािग आपदा ब धन योजनामा िव तृत पमा प रभािषत िविभ न अिभकरणको उ रदािय व अनुसार िवशेष 

िति या उपायका लािग िज मेवार हनुपदछ। रा यमा िति याको सम वयनका लािग शीष अिभकरण डीएमडी र िज लामा 

डीडीएमए हनेछ जसलाई अ य अिभकरणले सहयोग गनु पनछ। 

वैि क प र े यमा, आपदापिछको पुन ार तथा पुनवास ितको ि कोण उ म पुनिनमाणतफ केि त ग रएको छ। आपदाले 

यापक पमा सामा य जनजीवन अ त य त पानका साथै यापक पीडा तथा यान-धनको ित पु याउने गदछ। वैि क यासले 

बहाली, पुनवास तथा पुनिनमाण चरणलाई आपदा जोिखम यू िनकरणलाई िवकास उपायमा सामेल गद उ म पुनिनमाण तथा 

समुदायलाई आपदा ित अनुकूिलत बनाउन यान केि त गदछ। उ म पुनिनमाण थािपत प रवेशमा मा  सीिमत नरहेर यसले 

अथनीित, सामािजक रीित, सं थान अिन पयावरण पिन समेट्ने गदछ। से डई सं रचनाले िहतधारकह लाई आपदापिछ उ म 

पुनिनमाणको िनि त तयार गदछ। भावी सहयोग दान गद समु िचत काया वयनका लािग िव मान त लाई सु ढ बनाउन 

आव यक ठहदछ। आपदापिछ बहाली धेरै किठन र समय ला ने ि या ह छ। वा तिवक आपदा, थान, आपदाअिघको 
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ि थितका साथै समय अनुसार अिघ आएका स भावनाह मािथ पुनिनमाण िनभर गदछ। एनडीएमपीले उ म पुनिनमाणका सबै 

स भािवत त वह  अपेि त गन नस ने हँदा बहालीका लािग सामा य सं रचना दान गदछ।  

मता िनमाण/िवकास 

मता िनमाणले सं थान, त का साथै सबै िहतधारकको सबै तरमा सु िढकरण समेट्दछ। योजनाले मता िनमाणको िनि त 

रणनीितक ि कोणका साथै व यसलाई भावी बनाउन िविभ न िहतधारकको जोशपूण सहभािगताको आव यकतालाई 

वीकादछ। योजनाले उपयु  सं थागत सं रचना, ब धन णाली तथा आपदाको भावी रोकथाम तथा ब धनका लािग 

संसाधनको दरब दीको चुनौतीलाई स बोिधत गदछ। मता िनमाणका लािग योजनाको आव यकता आपदा ब धनको सबै 

चरणका लािग वणन ग रएका छन्।  

िव ीय यव था  

आपदा राहतको िव पोषण सङ्घीय िव ीय स ब धको मह वपूण प  रिहआएको छ। एनपीडीएम, 2009 अनुसार, आपदा 

ब धनको ाथिमक िज मेवारी रा य सरकारमािथ िनिहत रहँदछ। यसको अथ, आपदाको समय उ ार, राहत तथा पुनवासको 

उपाय गन अिभभारा ाथिमक पमा रा य सरकारले वहन गनुपदछ। के  सरकारले ती यासह लाई चालन तथा िव ीय 

सहायता ारा ितपू ित गदछ। आपदा ब धन ऐन, 2005 ले आपदा ब धनका साथै सबै स बि धत िवषय लगायत िव ीय 

प का लािग कानूनी सं रचना दान गदछ। स पूण आपदा ब धन च को िव पोषण भारत सरकार ारा िनदा रत िनयम अनुसार 

हँदछ। आव यकताह लाई िवकासीय योजनाह मा सु वािहत गरी आपदाको जोिखम यू िनकरण हािसल गनुपदछ।  

 

सामेल ग रएका प रवतन – मु यांश  

एनडीएमपीको संशोिधत सं करणमा, डीआरआरिसत अ तर-स बि धत तीनवटा िवषयमा आधा रत अ याय – (क) नवष 2015 

पिछका तीनवटा वैि क सं रचनाको साम ज य तथा पार प रक बलवधन, (ख) सामािजक समावेशन, र (ग) सु वाहीकरण सामेल 

ग रएको हँदा, पूववत  योजनाको दसवटाको तुलनामा  चौधवटा अ याय छन्। िन निलिखत प रसङ्कटमा आधा रत नयाँ 

अनुभागह  पिन सामेल ग रएका छन् – (क) व पात, आँधी-बे ी तथा हरी, (ख) मूसलधारे वषा तथा अिसना-झरी, (ग) 

िहमताल िव फोटको कारण भल-बाढी (जीएलओएफ), (घ) ताप लहर, (ङ)जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई), र 

(च) डँडेलोको जोिखम। डीआरआरका िन निलिखत चुनौतीह  पिन केही िव तारका साथ चचा ग रएका छन् – (क) जलवायु  

प रवतनको जोिखम, (ख) पशुधन, (ग) पयावरण तथा व य ाणी, (घ) सां कृितक धरोहर थल, यसका प रसर तथा सङ् हालय, 

र (ङ) वैि क लयकारी जोिखम। अक  मुख िवशेषतामा समय सीमा तथा समय-सीमािभ  योजनाका िविभ न त वको सूचक 

दलब दी पिन यसमा सामेल ग रएको छ। िति याका साथै गहन समी ाको आधारमा, िविभ न अनुभागमा अ  िव तृत िववरण 

पिन सामेल ग रएका छन्।  

 

योजनाको ढाँचा 

एनडीएमपीमा चौधवटा अ याय छ : (1) ार भ, (2) प रसङ्कटमय जोिखम तथा चुनौती, (3) डीआरआरका लािग वष 2015 

पिछका वैि क सं रचनाको साम ज य तथा पार प रक बलवधन, (4) डीआरआरमा सामािजक समावेशन, (5) डीआरआरको 

सु वाहीकरण, (6) आपदा अनुकूलनको िवकास – उ रदािय व सं रचना : भाग-क, ार भ, (7) आपदा अनुकूलनको िवकास – 

उ रदािय व सं रचना : भाग-ख, (8) तयारी तथा मोचन, (9) बहाली तथा उ म पुनिनमाण, (10) मता िवकास – एक 

पयावलोकन, (11) िव ीय यव था, (12)  आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण, (13) अ तरराि य सहयोग, तथा (14) 

योजनाको अनु र ण, िनगरानी तथा अ तन। 
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अ याय -1 

ार भ 

1.1 औिच य 

आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग संयु  रा  कायालयको संशोिधत श दावली (युएनआइएसडीआर1) अनुसार 

“आपदा”लाई “संसग, भे ता तथा मतासँगको अ तरि याको कारण प रसङ्कटमय घटनाको प रणाम व प कुनै 

पिन प रमाणमा समुदाय वा समाजको कृ यलाई ग भीर पमा बाधा पु याउँदै एक वा धेरै कारका मानव, भौितक, 

आिथक वा पयावरणीय ित अिन भाव”को पमा प रभािषत ग रएको छ (युएनआइएसडीआर, 2016)। 

आपदाको भाव त काल अिन थािनक हने गरे तापिन ायः यो िव तृत हनका साथै आइपरेदेिख धेरै लामो समयस म 

कायम रहने गदछ। आपदाको भावले त कालै संसाधनको योग ारा यसको सामना गन समुदाय वा समाजको 

मतालाई चुनौती िदने वा परािजत गन हँदा बा  ोतबाट सहायता आव यक पन गदछ, जुन िछमेकबाट वा राि य 

अथवा अ तरराि य तरको हनस दछ। युएनआइएसडीआरले आपदालाई कैय  कारकको िम णको प रणाम मा दछ, 

ज तै सङ्कटको सामु  रहन,ु िव मान भे ताको ि थित, तथा स भािवत नकारा मक प रणामको सामना गन वा घटाउने 

अपया  मता वा उपाय। आपदाको भावमा यानको ित, चोट-पटक, रोग तथा स पि को ित, प रस पि को 

िवनाश, सेवामा अवरोध, सामािजक एवं  आिथक िव वंश लगायत पयावरणीय यका साथमा मानवको शारी रक, 

मानिसक तथा सामािजक िहतमािथ नकारा मक भाव सामेल रहने गदछ।  

आपदा ब धन ऐन, 2005 ले आपदाको िनि त िन निलिखत प रभाषा योग गदछ : “आपदा”को अथ कुनै पिन 

े मा ाकृितक, मानव िनिमत वा द ु घटनावश वा हेलचे याइँको कारण आइपन लय, दु घटना, आपदा वा ग भीर 

ि थित हो, जसको प रणाम व प धेरै ठूलो प रमाणमा मृ यु  वा मानव पीडा वा स पि को ित अिन िवनाश वा 

पयावरणको ित हनजाँदछ तथा यो य तो कृित वा मा ामा हँदछ, जुन भािवत े का समुदायले सामना गनस ने 

मताभ दा कैय  गुणा धेरै ठूलो हने गदछ।” 

एनडीएमपीले आपदा ब धनको सबै च का लािग (िच  1-1) सरकारी अिभकरणह लाई िदशािनदश र सं रचना 

दान गदछ। एनडीएमपी एक कारले “गितशील द तावेज” हो, जसमा आपदा ब धनका स ब धमा िव का सव म 

कायप ित अिन ान आधार अनुसार सामियक पमा सुधार ग र छ। यो आपदा ब धन (डीएम) ऐन, 2005 का 

ावधान, राि य आपदा ब धन नीित (एनपीडीएम) 2009 को िदशािनदश तथा थािपत राि य कायिविध अनु प 

छ। सा दिभक अिभकरण – के  वा रा यले आपदा भािवत इलाकाह मा आपदाको कार र प रमाण अनुसार 

िविभ न चरणमा आपदा ब धन गितिविध िन पािदत गनछ।  

येक रा यमा, आपदाको िनि त रा य ाथिमक पमा उ रदायी रहनुपनछ। तथािप, ि थितलाई भावी पमा 

स बोिधत गन रा यको संसाधन अपया  देिखए, रा य सरकारले के  सरकारबाट सहायता मा न स नेछ। यसका 

अित र , आपदा ब धनका केही प को स ब धमा के  सरकारले य  िज मेवारी िलनुपन ि थित पिन आइपन 

स दछ। एनडीएमपी यी द ु वै अिनवायतािसत स बि धत भए तापिन, अिधकांश मािमलामा केि य अिभकरणह को 

                                                             
1  आपदा ब धनको िनि त संयु  रा को कायालयले आ नो प रवण  युएनआइएसडीआरलाई 1 मई, 2019 को िदन प रवतन गरी युएनडीआरआर बनाएको छ। 

तथािप, पूववत  प रवण  श द युएनआइएसडीआर अझ पिन आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग अ तरराि य रणनीित अ तगत कािशत सदभह मा योग 

गन ग र छ।  
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आपदा अिघ आपदा 

तयारी  
िति या  

यू िनकरण : 

रोकथाम तथा 

जोिखम यू िनकरण 

आपदा पिछ  

बहाली 

भू िमका स बि धत रा य सरकारह लाई सहयोग गन हनुपदछ। केही अपवादपूण प रि थितबाहेक, रा य सरकारले 

आपदा ब धनिसत स बि धत अ य गितिविध प रचालन गन थम िति याकताह  तैनाथ गनुपनछ। 

त वीर 1-1 : आपदा ब धन च   

एनडीएमपीले आपदा ब धन च को सबै प  समेट्दै एउटा ढाँचा वा सं रचना दान गदछ। यसले आपदा जोिखम 

यू िनकरण, शमन, तयारी, िति या, बहाली तथा उ म पुनिनमाण समेट्दछ। यसले भावी आपदा ब धनका लािग 

िविवध जोखम समेट्दै िव तृत सं रचना आव यक रहेको कुरा वीकादछ। एनडीएमपीले एिककृत पहल सि मिलत गदछ, 

जसले सरकारी अिभकरण, िविभ न अ य सा दिभक सङ्गठन, िनजी े का ितभागीका साथै थानीय समुदायको 

संल नता सु िनि त गदछ।  

एनडीएमपीले उ रदािय व सं रचनामा अ य गन नसके तापिन कुनै कारको अ प ता घटाउन आव यक ठा दछ। यस 

अथमा, आपदा ब धनको िविभ न चरणमा के-केका लािग को-को िज मेवार छन् भ ने प  पादछ। एनडीएमपीलाई 

आपदा ब धनको सबै चरणमा ना नसिकने त रकाले काया वयन ग र छ : (क) शमन (रोकथाम एवं  जोिखम 

यू िनकरण), (ख) तयारी, (ग) िति या, र (घ) बहाली (दीघकालीन उ म पुनिनमाणका लािग त काल पुन ार)। 

एनडीएमपीले के  साथै रा य सरकार लगायत भारतमा अ य स बि धत िहतधारक ारा भावी आपदा ब धनका 

लािग तेज गितमा संसाधनको प रचालन स ब धी प  भू िमकाको ढाँचा दान गदछ। जहाँ एकाितर यसले सरकारी 

अिभकरणह का आव यकतामािथ ाथिमक पमा यान केि त गदछ भने, अकाितर, आपदा ब धनमा संल न 

अ य सबै समुदायसिहत गैर सरकारी अिभकरणलाई स भािवत योगकताका पमा जोड िदँदछ। एनडीएमपीले 

सा दिभक अिभकरणको काय े  अिन भू िमका समेट्दै आपदा ब धनक साथै भावी शमन, तयारीको िवकास तथा 

पया  मोचन ि या प रचालन सु िनि त गन आव यक उ रदािय व अिन िज मेवारीको िनि त पूण प रभािषत ढाँचा 

दान गदछ। एनडीएमपीमा सामेल उपायह  गितशील द तावेज हनका साथै िव तृत नभएर सूचक मा  छन्। वैि क 
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कृ यका साथै राि य अनुभवको आधारमा, योजनाले सामियक समी ा अिन अ तनको समय संशोधन वा प रवतन 

सामेल गनछ।  

युएनआइएसडीआरको संशोिधत श दावली अनुसार, आपदा ब धन (डीएम) एउटा “आपदाबाट बहाली तथा 

िति याका लािग सङ्गठन, िनयोजन एवं  उपायह को योग हो” तथा आपदा जोिखम ब धन (डीआरएम) “नयाँ 

आपदाको रोकथाम गन, िव मान आपदाको जोिखम घटाउन तथा रहल-पहल जोिखमको ब धनका लािग नीित एवं  

रणनीितको योग गद, आपदाबाट हने ित घटाउनका साथै अनु कूलन सु ढ बनाउन योगदान हो” 

(युएनआइएसडीआर, 2016-क)। जुन कार डीएम ऐन, 2005 ले आपदा ब धनको श दावली योग गदछ, यसले 

कुनै पर पर भेद नराखी डीएम, डीआरआर र डीआरएमलाई समेट्दछ।  

एनपीडीएम, 2009 र डीएम ऐन, 2005 मा योग ग रएको आपदा ब धन श दावली एउटा िव तृत द तावेज हो, 

जसले आपदा जोिखम यू िनकरण, आपदा जोिखम ब धन, आपदाको िनि त तयारी, आपदामा िति या तथा 

आपदापिछको बहाली ज ता सबै प  समेट्दछ। यस द तावेजमा पिन आपदा ब धन ऐन, 2005 मा प रभािषत ग रए 

अनुसार नै उ  श दावली योग ग रएको छ:  

“िनयोजन, आयोजन, सम वयन र काया वयन उपायका िनर तर एवं  एिककृत ि या, जुन िन निलिखतका लािग 

आव यक वा समयोिचत हँदछ : (1) कुनै आपदाको खतरा वा आशङ्काको रोकथाम, (2) कुनै आपदाको जोिखम वा 

यसको ग भीरता वा प रणामको शमन वा यू िनकरण, (3) मता िनमाण, (4) कुनै पिन आपदा सामना गन तयारी, (5) 

कुनै शङ्का पद आपदा को ि थित वा आपदा ित तु तै िति या, (6) कुनै आपदाको भावको ग भीरता वा 

प रमाणको मू याङ्कन, (7) उ ार, बचाउ एवं  राहत, तथा (8) पुनवास एवं  पुनिनमाण। 

अचानक आइपन िवराट् तरको आपदाका (गहन जोिखम) अित र , बार बार आइपन स-साना प रघटनाका भावको 

स चय (िव तृत जोिखम) लगायत िब तारै िवकिसत हने वा य, सु र ा तथा पयावरणीय सङ्कटको पिन समाजका 

साथै सतत् िवकासमािथ शा त तर यापक भाव पन गदछ। आपदा जोिखम स भािवत जीवनको ित, चोट-पटक वा 

ित त प रस पि  हने गदछ, कुनै िनधा रत स भावनाका साथ  िवशेष अविधमा त , समाज वा समुदायमािथ 

सङ्कट, खु लापन, भे ता र मताको पमा आइपदछ। युएनआइएसडीआर (2016) अनुसार, आपदा जोिखमको 

प रभाषाले सङ्कटमय घटना तथा जोिखमको िनर तर िव मान ि थितको प रणाम ितिबि बत गदछ। आपदा 

जोिखममा िविभ न कारका स भािवत ित सामेल रहने गदछ, जुन अिधकांश पमा िनधा रत गन किठन पदछ।  

वीकाय वा सहनसिकने जोिखम ती हन् जुन िव मान सामािजक, आिथक, राजनीितक, सां कृितक, ािविधक तथा 

पयावरणीय ि थितमा वीकाय वा सहनसिकने प रमाणमा हँदछ। अिभयाि क  प र े यमा, वीकाय जोिखमलाई, 

सङ्कट तथा अ य कारकका ात स भा यतामा आधा रत “ वीकाय चलन” वा सं िहता अनुसार तय वहनीय तरस म 

जन, धन, सेवा तथा त मा स भािवत जोिखम घटाउन आव यक संरचनागत तथा गैर सं रचनागत उपाय प रभािषत 

गनका साथै मू याङ्कन गन योग ग र छ। 

रहल-पहल वा अवशेष जोिखम ती जोिखम हन् जुन भावी जोिखम यू िनकरण उपाय ग रएको भए तापिन, तथा कायम 

रहने जोिखम हो, जसका लािग आपातकालीन मोचन तथा बहाली मता कायम रा नु  पदछ। अवशेष जोिखमको 

उपि थितले आपातकालीन सेवा, तयारी, मोचन तथा बहालीका लािग भावी मताको िवकास एवं  सहयोगका साथै 

सव यापी ि कोणको पमा सु र ा जाल एवं  जोिखम अ तरण त  ज ता सामािजक-आिथक नीितह  कायम रा न 

आव यक रहेको बताउँदछ।  
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1.2  आमूल प रवतन  

डीएम ऐन, 2005 र एनपीडीएम 2009 ले भारतमा आपदा ब धनको सं थानीकरण गद राहत केि त ि कोणबाट 

सि य रोकथाम, शमन तथा तयारीतफ अ सर गराएको छ। एनपीडीएमले ाकृितक आपदाबाट जोिगन स भव नभए 

तापिन पया  शमन तथा आपदा जोिखम यू िनकरण उपायले जोिखमलाई िवनाशकारी आपदा ब नबाट जोगाउन स ने 

बताउँदछ। आपदाको जोिखम तब आइपदछ, जब जोिखम भौितक, सामािजक, आिथक र पयावरणीय भे तासँग 

अ तरि या गनपु दछ। एनपीडीएमले आपदा जोिखम यू िनकरण तथा शमनका लािग िन निलिखत सामेल रहेका 

बहसू ीय ि कोणको सुझाउ अिघ सादछ : 

• सबै िवकासीय प रयोजनामा जोिखम यू िनकरण उपायह को एिककरण गन, 

• के  साथै रा य सरकारको संयु  यासमा िचि हत ग रएका उ च ाथिमकता े मा शमन 

प रयोजनाह को शु वात गन,  

• रा य तरीय शमन प रयोजनालाई सहायता अिन ो साहन िदने,  

• आपदामािथ रैथाने ान तथा यसको सामना गन िवषयमािथ यान िदने,  

• धरोहर सं रचनाह को सं र णलाई बढी मह व िदने।  

युएनआइएसडीआर ारा अ नाइएको श दावलीमा, आपदा जोिखम यू िनकरणको अवधारणा र कायिविधमा, 

जोिखमसँग कम अना य, मानव तथा प रस पि मा कम भे ता, भू िम तथा पयावरणको िववेकपूण ब धन तथा 

ितकूल प रि थितका लािग कम तयारीमा सुधार लगायत आपदाका कारकह को िव ेषण र ब धनमा योजनाब  

यास सामेल रहने गदछ। “आपदा यू िनकरण” तथा “आपदा जोिखम यू िनकरण” दु वै श दावली यापक पमा योग 

ग रए तापिन, पिछ लो श दावलीले आपदा जोिखमको िव मान कृित तथा ती जोिखमह  घटाउने वतमान 

स भावनालाई बढी प  पमा प रभािषत गदछ। शमन कायमा जोिखम तथा स बि धत आपदाको ितकूल भाव 

घटाउने वा सीिमत गन िविभ न उपाय सामेल ह छ।  

 

1.3 एनडीएमपीका मुख त भ  

एनडीएमपीमा, एक कारले पाँचवटा मु य त भ छन् : 

I. राि य कानूनी अिधदेश अनु प रहनु  – डीएम ऐन, 2005 तथा एनपीडीएम 2009। 

II. भारत ह ता री रहेका स झौताह  अनुसार वैि क ल य ा  गन सि य सहभािगता – डीआरआरका लािग 

से डई सं रचना, सतत् िवकास ल य (एसडीजी) तथा प ह को स मेलन (सीओपी-21) जलवायु  

प रवतनमािथ पे रस स झौता। 

III. समकालीन राि य ाथिमकताह  अिभ य  डीआरआरका लािग धानम ीको दस सू ीय काय म 

IV. सव यापी साथै सबै प  समेट्ने िस ा तका पमा सामािजक समावेशन  

V. अिवभा य िवशेषताका पमा डीआरआरको सु वािहकरण। 

यी सबै पाँचवटा त भमा, अित यापी साथै अनाित यापी िवषयका अित र , भावमा केही सू म अ तर पिन छन्। 

एनडीएमपीले संयोगवश वैि क पमा से डई सं रचनासँग मेल खाने पिहलो राि य योजना रहेको यसअिघको 
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सं करणको संशोधन गदा, स भािवत मह वकाङ् ी साथै भावी योजनािभ  यी सबैको िवशाल स ेषण गन कोिशश 

गरेको छ। योजनामा “दीघकालीन” भनी उ लेिखत अविध वष 2030 मा अ य हनेछ, जुन वष 2015 पिछका मुख 

वैि क सं रचनाका पिन अि तम वष हन्। 

 

1.4  कानूनी अिधदेश  

डीएम ऐन, 2005 को अनुभाग 11 अनुसार स पूण भारतको िनि त राि य आपदा ब धन योजना (एनडीएमपी) हन 

आव यक छ। एनडीएमपीले वष 2009 को राि य आपदा ब धन नीित बोध गराउँदछ भने िविभ न केि य म ालय 

अिन िवभागसँग पया  आपदा ब धन योजना अिनवाय पमा हनुपन आपदा ब धन ऐनको ावधान अनु प छ। 

एनडीएमपी स पूण देशको आपदा ब धनिसत स बि धत छ भने प रसङ्कटसँग स बि धत शीष म ालयका साथै 

भारत सरकार ारा अिधसू िचत िवभागह ले सु ि पएको आपदािसत स बि धत िव तृत आपदा ब धन योजना तयार 

गनुपदछ। आपदा ब धन ऐनको अनुभाग 37 अनुसार, भारत सरकारको येक म ालय तथा िवभागले, चाहे यो 

प रसङ्कट िवशेष शीष म ालय भए पिन नभए पिन, आपदा रोकथाम, तयारी, मोचन र बहालीको प र े यमा राि य 

यासमा येकले कसरी योगदान िदनस नेछ भनी िव तृत आपदा ब धन योजना तयार गनुपनछ।  

आपदा ब धन ऐनको अिधदेश अनुसार, एनडीएमपीले आपदा ब धनको िनि त सबै म ालय अिन िवभागलाई 

िवशेष अिन साधारण दािय व दान गदछ। आपदा ब धन ऐनले योजनालाई सहयोग एवं  काया वयनका लािग िविभ न 

म ालयलाई दािय व दान गदछ। यसथ, सबै म ालयले आ नो सामा य काय िनयममा प  उ लेख नग रएको भए 

तापिन, एनडीएमपीमा उ लेिखत प  वा अ प  दािय व िनवहन गन बा य ठह रनेछ। एनडीएमपीलाई बह तरीय 

शासन त को सबै तरमा अलग आकि मक योजना, एसओपी, िनदिशका, िदशािनदश ारा ितपू ित ग रनेछ।  

1.5  वष 2015 पिछका तीन वैि क सं रचना – आपदा, सतत् िवकास तथा जलवायु  प रवतन : पार प रक बलवदन तथा 

साम ज य 

वष 2015 मा तीनवटा ऐितहािसक वैि क स झौता – आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना 

(युएनआइएसडीआर, 2015-क), सतत् िवकास ल य (युएन, 2015) र सीओपी-21 जलवायु  प रवतनमािथ पे रस 

स झौता (युएनएफसीसी, 2015) –ले आपदा जोिखम यू िनकरण, सतत् िवकास तथा जलवायु  प रवतनको मोचनका 

स ब धमा साम ज य िवकिसत गन यापक अवसर खोिलिदएको छ। एसडीजीको अङ्गीकरण – “हा ो संसारको 

पा तरण : सतत् िवकासका लािग 2030 काय म” एउटा वैि क पा तरणकारी काययोजना हो जसको केि य 

उ े य गरीबी उ मूलन रहेको छ। यसको के मा, सतत् िवकासका आिथक, सामािजक तथा पयावरणीय आयामको 

एिककरण रहेको छ। वैि क जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौताले चरम जलवायु  प रघटना तथा प रघटनाको सु त 

शु वात, ित एवं  हािनको जोिखम घटाउन सतत् िवकासको भू िमकासिहत जसवायु  प रवतनको ितकूल भाविसत 

स बि धत ित वा हािनको रोकथाम, यू िनकरण तथा स बोिधत गनुपन मह वतफ इङ्िगत गदछ।  

डीआरआर र अनुकूलन तीन वैि क स झौताका आवत  साझा िवषय हन्। सबै तीनवटा स झौताले िवकासलाई सतत् 

बनाउने ल य रा दछ। से डई सं रचनामा मा यता दान ग रएको सबैभ दा उ लेखनीय प रवतनमा आपदा ब धनको 

िवपरीत आपदा जोिखम ब धनमािथ बढी जोड िदइएको छ। यी तीनवटा स झौताले आपदा जोिखम यू िनकरणको 

(डीआरआर) प रणामलाई जिटल साथै अ तर स बि धत सामािजक एवं  आिथक ि याको उ पादको पमा वीकार 

गदछ, जुन तीनैवटा स झौताका कायसू मा या  छन्। सतत् िवकासको िनि त डीआरआर मूलभूत छ भने आपदाको 
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िनि त अनुकूलन िवकिसत गन आव यक छ। यसका साथै भावी आपदा जोिखम ब धनले सतत् िवकासलाई पिन 

योगदान पु याउँदछ।  

मह वकाङ् ी ल यका लािग ढ सङ्क प तथा यी अ तरराि य स झौताह लाई तेज गितले काया वयन गनु  वैि क 

ाथिमकता रहेको छ। वष 2015 पिछका कायसू ह बीच पू रकता रहेको हँदा, तीनवटा काय े मा कायको साम ज य 

तथा पर पर बलवधनले समु िचत प रणाम याउन सहयोग गदछ। िवकासमा कमको साटो अ  धेरै जोिखम िसजना 

नगन येकले “नीितगत जोिखम” वा पर पर िवरोधी िवकिसत नगन सु िनि त गनुपनछ। सबै तीनवटा स झौतामा 

साम ज य तथा पार प रक बलीकरण ो सािहत गन िविभ न तरमा राजनीितक मा यता, िनगरानी, सूचना स ेषण 

तथा साझेदारीलाई सहयोग गन आव यक छ। उदीयमान वैि क सहमितलाई यानमा रा दै, एनडीएमपीले 

डीआरआरलाई आ मसात गन तीनवटा 2015 पिछका वैि क सं रचना, सतत् िवकास तथा वैि क जलवायु  प रवतनका 

चुनौतीह  सामना गन िति यासँग तालमेल रा ने राि य पद ेपलाई साम ज य तथा पार प रक बलीकरण दान 

गन चुनौतीलाई स बोिधत गन कोिशश गरेको छ।  

1.6  आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग धानम ीको दस सू ीय काय म  

धानम ी ी नरे  मोदी ारा नोभे बर 2016 मा नयाँ िद लीमा आयोिजत आपदा जोिखम यू िनकरणमािथ एिशयाली 

म ीगण स मेलनको (एएमसीडीआरआर) उ ाटन स बोधनमा ितपािदत दस सू ीय काय मलाई पिन एनडीएमपीमा 

सामेल ग रएको छ। दस मुख त वमा िन निलिखत सामेल छन् : 

1. सबै िवकास े ले आपदा जोिखम ब धनको िस ा त आ मसात गनु पनछ; 

2. जोिखम सु र ामा सबै समेट्नुपनछ, गरीब प रवारदेिख एसएमई र बहराि य क पनीदेिख रा स म; 

3. आपदा जोिखम ब धनमा मिहलाको नेतृ व साथै बढी संल नता केि य हनुपनछ; 

4. कृित र आपदाको जोिखमबारे वैि क बुझाईमा सुधार याउन िव भरी नै जोिखम मानिच णमािथ िनवेश 

गनुपनछ; 

5. आपदा जोिखम ब धनका यासह मा कौशलता बढाउन िविधको यापक उपयोग गनुपनछ; 

6. आपदािसत स बि धत िवषयह मािथ काम गन िव िव ालयह को स जाल िवकिसत गनुपनछ; 

7. आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग सामािजक स जाल तथा मोबाइल िविध ारा उपल ध गराइएको अवसरको 

सदु पयोग गनुपनछ; 

8. आपदा जोिखम यू िनकरण बढाउन थानीय मता तथा पद ेप िनमाण गनुपनछ; 

9. आपदाबाट िस न तथा येक आपदापिछ पाठ िस न अ ययन गन येक अवसरको सदु पयोग गनुपनछ; 

10. आपदा ित अ तरराि य मोचन वा िति यामा बढी साम ज य थािपत गनुपनछ।  

 

डीआरआरका लािग दस सू ीय काय मको िववरण तल िदइएका छन् :  

थम, सबै िवकास े ले आपदा जोिखम ब धनको िस ा त आ मसात गनुपनछ। यसले सबै िवकास प रयोजना – 

हवाई अड्डा, सडक, नहर, अ पताल, कूल, पुलह  उिचत मानक अनुसार िनमाण हने तथा यसबाट सेवा पु याउन 

खोिजएका समुदायको अनुकूलनमा योगदान सु िनि त गनछ। आगामी केही दसकिभ  िव का अिधकांश नयाँ पूवाधार 

एिशयामा िनमाण हनेछन्। सबै पूवाधार िवकासले आपदा सु र ाको े तम उपल ध मानक पालन गनुपन आव यकता 
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यसले सु िनि त गनछ। सबै सावजिनक िनवेशले आपदा जोिखमका आधारह  सामेल गन आव यक छ। भारतमा, 

“सबैका लािग आवास” काय म तथा “ माट शहर” पहलले य ता अवसर ितिनिध व गदछ। भारतले अ य साझेदार 

मुलुकका साथै िहतधारकसँग िमलेर े मा आपदा अनुकूल पूवाधार ो सािहत गन गठनब धन वा त  बनाउने 

िदशामा काम गनछ। यसले पूवाधारको िव पोषणमा आपदा यू िनकरणलाई एिककृत गन प रसङ्कटमय जोिखमको 

मू याङ्कन, आपदा अनुकूल िविध एवं  त को िदशामा नयाँ ान िसजना गन सघाउ पु याउनेछ।  

दो ो, सबैका लािग जोिखम सु र ा समेट्न आव यक छ – गरीब प रवारदेिख शु  गद यसले लघु  एवं  म यम उ म 

लगायत बहराि य क पनीह  पिन समेट्नु  पनछ। हालमा, े का अिधकांश मुलुकमा बीमा केवल सानो वगस म 

सीिमत छ, िवशेष गरी म यम तथा उ च-म यम आमदानी समूहमा। िवशाल पमा रचना मक सोच िवचार गरी जोिखम 

बीमा सु र ा अ  यापक बनाउन आव यक छ। सबैभ दा धेरै खाँचोमा देिखएकाह लाई बीमा सु र ामा समेट्नका 

लािग रा यह ले िनयमन मा  नभएर ो सािहत गन महत् भू िमका खे नुपनछ। गरीबह लाई िव ीय समावेशन तथा 

जोिखमको बीमा सु र ा सु िनि त गन केही साहसी कदम चािलएका छन्। जनधन योजनाले करोड  मािनसलाई 

याङ्िकङ णाली अ तगत याएको छ। सु र ा बीमा योजनाले सबैभ दा धेरै खाँचोमा रहेका करोड लाई जोिखम बीमा 

सु र ा दान गदछ। हालै शु  ग रएको फसल बीमा योजनाले करोड  कृषकलाई जोिखम िव  सु र ा दान गदछ। घर-

प रवारको तरमा अनुकूलनका लािग यी केही बु िनयादी आधार हन्।  

ते ो, आपदा जोिखम ब धनमा मिहलाह को बढी संल नता तथा नेतृ व ो सािहत गन आव यक छ। मिहलाह  

अनुपातिवहीन पमा आपदाबाट भािवत ह छन्। उनीह सँग िविश  शि  अिन द ू र ि  हने गदछ। आपदाबाट 

भािवत मिहलाह का आव यकतालाई सहयोग गन भारतले धेरै सङ् यामा मिहला वयंसेवीह लाई िशि त 

गनुपनछ। आपदापिछको पुनिनमाण ि यामा सामेल हन मिहला अिभय ता, िम ी तथा भवन िनमाण िश पीका साथै 

आजीिवकाको बहालीमा सघाउ पु याउन मिहला वयंसहायता समूहह  ो सािहत गन आव यक छ।  

चौथो, वैि क पमा जोिखमको मानिच णमािथ िनवेश गन आव यक छ। भूइँचालो ज ता जोिखमिसत स बि धत 

खतराको मानिच ण गन, यापक पमा वीकृत मानक अिन मापद ड छन्। ितनैका आधारमा, भारतले भूइँचालोको 

स भावना रहेका े ह को मानिच ण गरेको छ, जहाँ उ च भूक पीय जोिखम े लाई पाँच र सबैभ दा कम जोिखम 

रहेकालाई द ु ईको ेणीमा रािखएको छ। आपदाको जोिखम रहेका अ य खतरा ज तै रासायिनक जोिखम, डँडेलो, 

च वात, िविभ न कारका भल-बाढीका लािग, भारतले वैि क पमा वीकृत मानक तथा ेणी अङ्गीकार गनुपनछ। 

यसले भारतलाई कृितका साथै आपदा जोिखमको ग भीरताबारे साझा बुझाई सु िनि त गद िव को अ य भागसँग 

तुलना गन सघाउ पु याउनेछ।  

पाँच , आपदा जोिखम ब धनबारे हा ो यासमा कौशलता बढाउन िविधको उपयोग यापक पमा गन पहल 

गनुपनछ। सङ्गठन अिन यि ह लाई एउटा म चमा याउँदै िवशेष ता, िविध अिन संसाधनको मानिच ण अिन 

िविनमयले सामू िहक भावलाई यापकता दान गन धेरै ठूलो टेवा दान गनछ।  

छैट , िव िव ालयह को पिन सामािजक दािय व रहने हँदा आपदािसत स बि धत िवषयमा काम गन यसले 

िव िव ालयह को स जाल िवकिसत गन सहयोग गनछ। से डई सं रचनाको पाँच वषको अविधमा, आपदा जोिखम 

ब धनको सम यामािथ िमलेर काम गन िव वा ालयह को वैि क स जाल िनमाण गन यास गनसिकनेछ। यस 

स जालको अंशको पमा, िविभ न िव िव ालयले सबैभ दा सा दिभक ठह रने आपदामािथ बह-िवषयक शोध एवं  
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अनुस धान गनस नेछन्। तटवत  े मा अवि थत िव िव ालयह ले तटीय खतराह  तथा पाहाडी े मा 

अवि थतले पाव य जोिखममािथ िवशेष ता आ मसात गनस नेछन।  

सात , सामािजक स जाल तथा मोबाइल िविध ारा दान ग रएका अवसरह को सदु पयोग गनुपनछ। सामािजक 

स जालले आपदा मोचनलाई पा तरण ग ररहेको छ। यसले मोचन अिभकरणह लाई तु तै सङ्गिठत हन र 

नाग रकह लाई ािधकारीसँग सिजलै स पक गन समथ तु याइरहेको छ। आपदापिछको प रवेशमा भािवत 

मािनसह ले एक-अकालाई सहयोग गन सामािजक स जालको योग गदछन्। आपदा ब धनका लािग दायी 

अिभकरणले सामािजक स जालको मतालाई वीकार गद आपदा जोिखम ब धनका िविभ न प सँग सा दिभक 

अनु योग िवकिसत गनुपनछ।  

आठ , आपदा ब धन थानीय मता र पहलमा िवकिसत गनुपदछ।आपदा जोिखम ब धनको काय, िवशेष गरी तेज 

गितले बिढरहेको अथनीितमा, धेरै िवराट् हने गदछ, जहाँ रा यको औपचा रक सं थान समथनकारी ि थित िसजना 

गनमा िनणायक हनस दछ। िवशेष कावाही थानीय पमा तयार गरी काया वयन गनुपदछ। िवगत दु ई दसकमा, 

अिधकांश समदुाय आधा रत यासह  आपदाको िनि त तयारी र अ पकालका लािग आकि मक िनयोजनमा सीिमत 

रहँदै आएका छन्। थानीय जोिखम यू िनकरण उपायह  िचि हत गद यसको काया वयनका लािग समुदाय आधा रत 

पहलको काय े  िव तार गन आव यक छ। य ता यासले जोिखम घटाउँदै थानीय िवकास तथा दीघगामी 

आजीिवकाका लािग अवसर िसजना गन सहयोग गदछ। आपदा जोिखमको थानीयकरणले पार प रक े तम उपाय 

तथा रैथाने ानको सदु पयोग पिन सु िनि त गदछ। मोचन अिभकरणह ले समुदायसँग संवाद गरी आपदा मोचनका 

आव यक अ याससँग प रिचत गराउनु  पदछ। उदाहरणका लािग, यिद थानीय अि न सेवाले येक साता े मा 

कूलको दौडाहा गरे िव ाथ ह लाई एक वषिभ  धेरै जाग क बनाउन स नेछ।  

नव , आपदाबाट िस ने अवसर नगुमाउने सु िनि त गनुपदछ। येक आपदापिछ िसिकएका पाठमािथ अ ययन अिन 

ितवेदनह  तयार ग रने भए तापिन यसलाई यवहारमा किह यै उता रँदैन। ायः एकै कारका ग ती दोहो याउने 

ग र छ। यस कारण अ ययनको जीव त साथै यगत णाली हन आव यक छ। संयु  रा ले आपदाका घटना, 

ितनीह को प रमाण तथा राहत, पुनवास, पुनिनमाण र बहाली दता गन वृ िच को िनि त अ तरराि य पधा शु  

गनुपनछ। आपदापिछको बहाली, भौितक पूवाधारको “उ म पुनिनमाण”को मा  नभएर जोिखमको ब धनका लािग 

उ नत सं थागत त  थािपत गन अवसर पिन हो। यसका लािग, शी ाितशी  जोिखम मू याङ्कन गनस ने त  

थािपत गन आव यक छ। भारतले आपदापिछ घरह को पुनिनमाणलाई ािविधक सहयोग दान गनका लािग सु िवधा 

थािपत गन साझेदार मुलुकह का साथमा बह े ीय िवकास अिभकरणह सँग साझेदारी गनुपनछ।  

दस  तथा अि तम, आपदा ित अ तरराि य मोचनको िनि त अ  धेरै एकजुटता थािपत गन आव यक छ। 

आपदापिछ, िव भरीबाट आपदा िति याकारीह को ओइरो ला ने गदछ। गितिविधह  साझै छातामु िन आयोजन 

गनसिकए, यस सामू िहक शि  र ऐ यब तालाई  अ  िव तृत बनाउन सिक छ। संयु  रा ले साझा तीकिच हका 

साथै ाि डङबारे सोच-िवचार गनस नेछ, जस अ तगत राहत, पुनवास तथा पुनिनमाण ि या अिघ बढाउन स नेछ।  

1.7 सामािजक समावेशन  

सङ्कटले मािनसको सामािजक ि थितको आधारमा प पात गदन, तर आपदापिछ मानवको िति याले भने ायः 

गदछ। िव मान सामािजक-आिथक ि थितको अथ आपदाले जनसाङ्ि यक  पमा एकनासे समुदायबीच पिन फरक 

प रणाम याउन स दछ, जहाँ सबैभ दा बढी कमजोर समूह अ यको तुलनामा यापक प रमाणमा पीिडत ब दछ। 
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एनपीडीएम 2009 को तावमामा आिथक पमा कमजोर तथा सामािजक पमा सीमा तकृत वग, मिहला, 

अनुसू िचत जाित, अनुसू िचत जनजाित तथा अ पसङ् यक वग आपदाको समय बढी पीिडत ब ने उ लेख ग रएको छ। 

आपदा ब धन ऐन, 2005 मा कुनै कारको प पातमािथ ब देज लगाइएको छ, चाहे यो िलङ्ग, जाित, समुदाय, वण 

वा धमको आधारमा नै िकन नहोस् । सामािजक समावेशन समान अिधकार अिन अवसर, यि को मयादा, 

िविवधतालाई स मान तथा सबैका लािग अनुकूलनमा योगदानिसत स बि धत छ, जहाँ समुदायका कुनै पिन सद यलाई 

उमेर, िलङ्ग, अपाङ्गता वा अ य कारणले पिछ छोड्नु  भएन।  

1.8  डीआरआरको सु वाहीकरण  

आपदाले, यसको आकारको िहसाबले, भािवत े का साथै यसदेिख पार भािवत े को िवकासलाई यापक 

पमा बािधत गदछ र दसक को मेहनत णभरमै मिटयामेट पान गदछ। आपदाका स भावनालाई यानमा नराखी 

ग रएको िवकास तथा जोिखम यू िनकरणका पया  उपाय सामेल नगनु ले वा तवमा िव मान जोिखमलाई अझ ग भीर 

बनाउनका साथै नयाँ जोिखम िसजना गरी स भािवत आपदाको नकारा मक भावलाई अझ ग भीर बनाउने गदछ। 

आपदा अनुकूल बढाउन, ित घटाउन र िवकासीय ल यतफ गितलाई गित दान गन सबै िवकासीय पहलमा 

डीआरआरको िव ततृ साथै ठोस एिककरण नै डीआरआरको सु वाहीकरण हो। डीआरआरको सु वाहीकरणमा, 

िवकासका सबै प , ज तै नीित, िनयोजन र काया वयनमा सँगसँगै िनबाध पमा एिककरण गन पद ेप हो। जलवायु  

प रवतनको भावले जोिखम बहगुणा बढाउँदै अिधकांश जलिव ान मौसमिव ान जोिखमिसत स बि धत 

अिनि ततालाई अझ ग भीर बनाउने गदछ भने डीआरआरको सु वािहकरणले ाकृितक पमा जलवायु  प रवतनको 

भावलाई एिककरण गरी जोिखमको प रि थितमा प रवतन याउने गदछ। द ु भा यवश तर डीआरआरको 

सु वािहकरणबारे द ु वै िनणयकता अिन यवहारमा उतानह ले गलत पमा बुझेको कुरालाई स याउन आव यक छ। 

िनःस देह नै, डीआरआरको सु वािहकरणले द ु वै िवकास अिन आपदा ब धनमा अझ बढी केि य भू िमका खे ने 

िनि त छ। यस कारण, यो एनडीएमपीको मु य त भम ये एउटा हो। धेरै कारले, एसडीजी अ तगत कावाही तथा 

जलवायु  प रवतन ित िति या िवकास पहलको अ तरङ्ग भाग ब दछ भने यी सबैमा आपदा अनुकूलनको िनमाण 

साझा िवषय ब दछ। डीआरआरको सु वािहकरणले आपदा िवशेषको उप-घटकका पमा नभएर सबै िवकासीय 

योजनामा टोस पमा एिककरणको ि ले आपदा अनुकूलनको िनमाणमािथ यान केि त गदछ। 

1.9  प रक पना  

प रक पनाले राि य नीितमा ितिबि बत ल य, कानून, तथा डीआरआरका लािग धानम ीको दस सू ीय 

काय मका साथै अ तरराि य े तम कायिविध, संरचना र संवादलाई सि मिलत गदछ।  

सबै े मा भारतलाई आपदा अनुकूिलत बनाउन, गरीबह बाट शु  गद थानीय मता िवकासगनका साथै आिथक, 

भौितक, सामािजक, सां कृितक तथा पयावरणीयसिहत िविभ न व पमा स पि का साथै जीवन अिन आजीिवकाको 

ित उ लेखनीय पमा घटाउँदै पया  साथै समावेशी आपदा जोिखम यू िनकरण हािसल गन बनाउनुपनछ।  

1.10  काय े   

डीएम ऐन, 2005 अनुसार, एनडीएमपीले : 

क. आपदाको रोकथाम वा यसको भावको शमनका लािग गनुपन उपाय,  

ख. िवकासीय योजनाह मा शमन उपायह को एिककरणका लािग गनुपन उपाय,  
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ग. कुनै कारको खतरनाक आपदाको ि थित वा आपदाको बेला भावी पमा िति याका लािग तयारी अिन 

मता िनमाणका लािग गनुपन उपायह ,  

घ. मािथ उ लेिखत तीनवटा प का स ब धमा भारत सरकारका िविभ न म ालय वा िवभागह को भू िमका अिन 

दािय व सामेल गनु पनछ।  

एनडीएमपीले स पूण देशलाई आपदा ब धनको िनि त मह वपूण िनयोजन सं रचना दान गदछ, जसको सामियक 

पमा समी ा एवं  अ तन गनुपनछ। के  सरकारले योजना काया वयनका लािग िव पोषणको उिचत ावधान 

गनुपनछ। रोकथाम, शमन, तयारी, िति या तथा बहाली समेट्ने आपदा ब धनमा िविवध अिभकरणको संल नता 

आव यक पदछ भने भारत ज तो िवशाल रा का लािग यो अझ धेरै अ याव यक ठहदछ। यस कारण, एनडीएमपीको 

सफल काया वयनका साथै भावी जोिखम यू िनकरण, मोचन र बहाली सु िनि त गन िहतधारकह बीच अ तर 

अिभकरण सम वयन र सहयोग अित मह वपूण ह छ।  

एनडीएमपीले केि य म ालय, िवभाग तथा अ य अिभकरणबीच आपसी प रचालन तथा सम वयनका साथै 

भारतिभ  आपदाको तयारी, शमन, मोचन तथा बहालीको िनि त के  तथा रा य सरकारबीच दािय व िवकेि करणको 

ढाँचा दान गदछ। भारतिभ  आपदाको समय सै य बलका2 साथै केि य अिभकरणह को तैनाथी के  सरकार ारा 

अङ्गीकृत िनयम तथा के  अिन रा य सरकारह बीच सहमित बनेका माचारका अधीनमा रहनेछ। कुनै पिन रा यले 

कुनै पिन आपदाको समय के बाट सहयोग एवं  सहायताको माग गनस नेछ। िवशेष आपात ि थित अनुसार िति या 

िदनु  िनधा रत अिभकरणको दािय व हनेछ। 

योजना एनडीएमए ारा तयार िव तृत जोिखम िवशेष िदशािनदशमा (प रिश  -1) आधा रत छ। अ यथा िविनिद  

नग रएस म,  एनडीएमए ारा जारी िदशािनदशले यस द तावेजका लािग ाथिमक स दभको पमा काम गनछ। भारत 

सरकारले केही केि य म ालय अिन िवभागलाई आपदा ब धनको सम  सम वयनको स ब धमा िविभ न जोिखम-

िवशेष दािय वको िनि त शीष दािय व अिधसू िचत गरेको छ। सोही अनु प, येक केि य म ालय, िवभाग, रा य 

तथा िज लाले भावी आपदा ब धनमा कसरी योगदान िदनस नेछ भ ने उ लेख गद आ-आ नो स बि धत आपदा 

ब धन योजना बनाउनुपनछ। 

 

1.11  उ े य  

डीएम ऐन 2005 र एनपीडीएम 2009 मा िदइएको अिधदेशका अित र , राि य योजनाले वष 2015 पिछका तीन 

मुख वैि क सं रचनाका साथै धानम ीको दस सू ीय काय मिसत स बि धत डीआरआर िवषयक राि य 

ितब ता पिन सामेल ग रएको छ। सोही अनु प, एनडीएमपीका िव तृत उ े य िन न कार छन् : 

1. आपदाको जोिखम, खतरा र भे ताबारे बुझाईमा सुधार,  

2. थानीयदेिख केि य सबै तरमा आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण,  

3. संरचनागत, गैर सं रचनागत तथा िव ीय उपायका साथै िव तृत मता िवकासमाफत् अनु कूलनका लािग आपदा 

जोिखम यू िनकरणमा िनवेश,  

4. भावी मोचनका लािग आपदा तयारीमा बढो री,  

5. बहाली, पुनवास तथा पुनिनमाणमा “उ म पुनिनमाण”लाई ो साहन,  
                                                             
2  सै य बलमा थल सेना, वायु  सेना र नौसेना सामेल छन्।  
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6. आपदाको रोकथाम गद आपदाको जोिखम तथा जीवन, आजीिवका, वा य र प रस पि को ितमा 

उ लेखनीय कमी याउनु  (आिथक, भौितक, सामािजक, सां कृितक र पयावरणीय), 

7. अनुकूलन बढाउन,ु नयाँ आपदा जोिखम िसजना हनबाट रोकथाम गन,ु, िव मान जोिखम घटाउँदै रहल-पहल 

जोिखमको ब धन, 

8. आपदाको जोिखम र भे ता घटाउन एिककृत एवं  समावेशी आिथक, संरचनागत, कानूनी, सामािजक, वा य, 

सां कृितक, शै िणक, ािविधक, राजनीितक तथा सं थागत उपाय ो सािहत एवं  काया वयन गन,ु 

9. आपदाको जोिखम घटाउन र यवि थत गन थानीय ािधकरण र समुदायलाई साझेदारका पमा सश  

बनाउन,ु  

10. आपदा ब धनका सबै प मा वै ािनकतम एवं  ािविधक मता सु ढ बनाउनु,  

11. िविवध जोिखम तथा समुदाय आधा रत आपदा ब धन भावी पमा िन पािदत गन सबै तरमा मता 

िवकासगन,ु  

12. आपदा ब धनको िविभ न प मा संल न िविभ न म ालय अिन िवभागको दािय व अिन भू िमका प  पान,ु  

13. सबै तरमा आपदा जोिखम रोकथाम एवं  शमनको सं कृित ो सािहत गन,ु  

14. आपदा ब धनका िच ताह लाई िवकासीय िनयोजन तथा ि यामा सु वािहत गन सुगम बनाउनु,  

15. डीआरआर सामािजक पमा समावेशी, लैङ्िगक पमा संवेदनशील र सशि करण सु िनि त गराउनु, 

16. आपदाले गरीबीलाई अझ गाढ बनाउनबाट रोकाथाम गद आजीिवका सु रि त गन गरीब समुदायको अनुकूलन 

मता सु ढ बनाउन,ु  

17.  कृिष े िभ  लगायत वहनीय खेतीसिहत आपदा जोिखम यू िनकरण तथा जलवायु  अनु कूलन रणनीित 

सु वािहत गन,ु  

18. कृिष तथा पशुधनमा आपदा जोिखम यू िनकरणका उपायह मािथ िवशेष यान केि त गनु,  

19. आपदाको भावको सामना गद पुनबहालीको िनि त समुदायको अनुकूलन मता बढाउन लिचलो वा य 

णाली ो सािहत गन,ु 

20. वा य याहारका सबै तरमा डीआरआर एिककृत गरी वा य णालीको अनुकूलन मता बढाउन,ु  

21. आपदा अनुकूलनशील कूल, कलेज तता अ य शै िणक सु िवधाह  ो सािहत गन,ु  

22. आपदा जोिखम यू िनकरणमा मिहलाह को सि य सहभािगता तथा नेतृ व ो सािहत गन,ु  

23. जल ब धनका लािग डीआरआर सु वािहत गन यास सु ढ बनाउँदै पानीिसत स बि धत जोिखमको 

स भािवत भाव घटाउन,ु  

24. नयाँ तथा िव मान मह वपूण पूवाधारको अनुकूलन सु ढ गद ो सािहत गनु,  

25. िव ीय साथै िव ीय द तावेजमा आपदा जोिखम यू िनकरणका उपाय अिन िवचार एिककरण गनु,  

26. िवकासमा डीआरआर सु वािहत गद सबै प रयोजना अिन काय ममा काया वयन गनु  ( ामीण साथै शहरी),  

27. आपदा जोिखम पाङ्कन, मू याङ्कन, मानिच ण, िनगरानी तथा बह-आपदा जोिखम पूव चेतावनी णाली 

सु ढ बनाउन,ु  

28. बह-आपदा जोिखमको िव ततृ सव ण ो सािहत गद जलवायु  प रवतनको प र यसिहत े ीय आपदा 

जोिखम मू याङ्कन एवं  मानिच  िवकिसत गन,ु  

29. साझा संसाधन, ज तै नदीको घाटी, पाहाडी े  तथा तटवत  े मा प रत  आधा रत ि कोण कायाि वत 

गन,ु  

30. डीआरआरको सबै प मा िव ान, िविध तथा पार प रक ान भावी पमा उपयोग गनु ।  
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1.12  समय सीमा – लघुकालीन, म यमकालीन तथा दीघकालीन  

योजनामा उपायह को काया वयन लघुकालीन (टी-1), म यमकालीन (टी-2) र दीघकालीन (टी-3) अविधिभ  

मशः 2022, 2027 र 2030 स म पू रा गनपुनछ (त वीर 1-2)। वष 2030 सबै तीनवटा वष 2015 पिछका 

अ तरराि य स झौता – से डई सं रचना, एसडीजी र सीओपी-21 को अ य वष पिन हो। स झौतामा ह ता री भएको 

नाता अनु प, भारतले ती समय-सीमा पिन अङ्गीकार गरेको छ। अनु पताका लािग, एनडीएमपीमा जोड िदइएका सबै 

उपायको समाि  पिन वष 2030 नै रािखएको छ। लघुकालीन, म यमकालीन तथा दीघकालीनको स दभ समाि का 

लािग आव यक समय सीमा हो र यसले कुनै ाथिमकता दशाउँदैन। ती सबै ायोिगक तथा िवशेष गरी िविध 

लगायतका अनेक  कारकको आधारमा प रवतन वा संशोधनको अधीन रहनेछ। केही कावाहीको अविध 

दीघकालीनदेिख लघुकालीन ब नस दछ। तथािप, लघुकालीन समय सीमािभ  रहेका िवषयह ले समाि का लािग 

अित र  समय निलने सु िनि त गन यास गनुपनछ।  

रेखािच  1-2 : समय सीमा – लघुकालीन, म यमकालीन र दीघकालीन  

सबै ेणीमा – लघुकालीन, म यमकालीन तथा दीघकालीन अ तगत सुझाइएका उपायह  अिघबाटै कायाि वत 

भइरहेका छन् वा उ नयन गन आव यक देिखएको छ भने धेरैको पहल गन आव यक छ। लघुकालीन, म यमकालीन वा 

दीघकालीन समय सीमाको अथ यी सबै िमक पमा छन् भ ने होइन। वा तवमा, अिधकांश मािमलामा  एकैसाथ शु  

भएर पर पर यापी हनस दछ भने म यम र दीघकालीन ल यमािथ काम पूववत  चरणको समाि मािथ िनभर गनछ। 

अ ािप, म यम र दीघकालीन ेणीले ितनीह मािथ कम ाथिमकता िदइएको बुझाउँदैन भने यिद चाँडोभ दा चाँडो शु  

ग रएको भए, ितनीह लाई पू रा हन धेरै समय ला नेछ।  

िविभ न म ालय, िवभाग, रा य तथा के  शािसत देशह मा तािवत उपायह को काया वयन ि थितमा 

उ लेखनीय अ तर रहेका छन्। येक केि य म ालय अिन िवभागका साथै रा य सरकारले योजना तयार गदा वा 

िव मान योजनाको संशोधन गदा आ नो आपदा ब धन योजनामा काया वयनको समय सीमा अनुसार उिचत पमा 

विगकरण गनुपनछ।  

बहालीको मािमलामा, आपदापिछ तीनवटा अविध रहने गदछ : (क) शु वाती – अठा  मिहनािभ , (ख) म यम – 

पाँच वषिभ  र (ग) दीघकालीन – पाँचदेिख दस वषिभ । यी सबै िवशेष आपदामािथ िनभर गदछ भने बहाली 

काय मको कार अनु प सा दिभक हने गदछ। यसथ, एनडीएमपीले ितनीह लाई कुनै समय सीमािबना सामा य 

पमा चचा गदछ।  

आपदाको कार : 

ाकृितक खतरा वा मानव िनिमत खतरा वा द ु वैको िम ण ारा ाथिमक आपदा शु  हँदछ। मानव िनिमत कारकले 

ाकृितक आपदाको ितकूल भावलाई अझ भीषण बनाउन स दछ। िव भरी, यापक प रमाणमा, संयु  रा को 

जलवायु  प रवतनमािथ अ तर सरकारी टोलीले (आइपीसीसी) पिन मानव िनिमत जलवायु  प रवतन उ लेखनीय पमा 

एनडीएमपीमा िनिद  समय सीमा  

लघुकालीन  (टी-1) टी-1 (2022)  

म यमकालीन (टी-2) टी-1/ टी-2 टी-2 (2027)  

दीघकालीन (टी-3) टी-1/टी-2/टी-3 टी-2/ टी-3 टी-3 (2030) 
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चरम जलवायु  गितिविध दु वै आवृि  अिन गहनतामा वृि  भएको देखाएको छ। भारी वषा, च वात वा भूइँचालो 

ाकृितक भए तापिन, यसको भावलाई मानव गितिविधिसत स बि धत कारकले अझ खराब बनाउने गदछ। यापक 

औ ोिगक करण र शहरीकरणले द ु वै मानवजिनत वा िनिमत आपदा तथा द ु वै ाकृितक अिन मानवजिनत आपदाको 

कारण स भािवत जनधनको ित बढाउने गदछ। मानव समाज रासायिनक, जैिवक तता िविकरण लगायत परमाणु  

(सीबीआरएन) खतरा ित भे  रहने गदछ जसले आपदा अिन आपात ि थितलाई बढाउन स दछ। 

  

1.13.1  ाकृितक आपदा  

देिश भे टारको3 आपदा सूचना ब धन णाली ारा यापक पमा वीकृत विगकरणले ाकृितक जोिखमबाट उ प न 

हने आपदालाई पाँच मुख ेणीमा विगकृत गदछ भने वैि क पमा से डईको ल यमािथ िनगरानी गन योग ग र छ :  

1) भौगोिलक : भौगोिलक ि या वा घटना, जसले जनधनको ित, चोटपटक वा अ य वा यमािथ भाव, 

स पि को वंश, आजीिवका अिन सेवाको ित, आिथक अवरोध तथा पयावरणीय ित पु याउँदछ। 

यीम ये केही ि यामा जल-मौसमिव ान कारकले उ लेखनीय पमा योगदान िदँदछ।  

2) जल िव ान स ब धी : सामा य जल च मा प रवतन वा हावा-हरीको कारण जलाशयबाट अित वाहको 

कारण हने घटना।  

3) मौसम स ब धी : अ पकालीन/ सू मदेिख म यम प रमाणमा वायुम डलीय ि याको कारण हने घटना (एक 

णदेिख िदनभरीको अविधमा)। 

4) जलवायु  स ब धी : म यमदेिख बृहत् तरको ि याको कारण हने घटना (अ तर-मौसमीदेिख िलएर 

बहदसक य जलवायु  अ तरका कारण)। 

5) जैिवक : यान िलने, चोटपटक, िबमार वा अ य वा यमाथइ भाव पान, स पि लाई ित पु याउने, 

आजीिवका अिन सेवा बािधत गन, सामािजक तथा आिथक बाधा उ प न गन वा पयावरणलाई ित पु याउने 

लगायत रोगजनक सू मजीव, िवषा  पदाथ वा जैवसि य पदाथ जैिवक मूलका वा जैिवक कारक ारा 

भएका ि या वा घटना म। 

ाकृितक कारक ारा उ प न हने यी पाँच मुख ेणीका आपदा स ब धी सं ि  िववरण तािलका 1.1 मा िदइएका छन्। 

तलका विगकरण अकाट्य भने होइनन्। वा तिवक जीवनको ि थितमा, धेरैवटा आपदा िविभ न कारका आपदाको 

िम ण हने गदछ। यसका अित र  आपदा आइपरेपिछ पिन फे र आपदा आइपन स दछ।  

तािलका 1.1 : ाकृितक जोिखमको ेणी 

 प रवार मु य घटना सं ि  िववरण/ि तीयक आपदा  

 

1 

 

भौगोिलक 

 

भूइँचालो/ पृ वीको 

यापक गितिविध  

• भूइँचालोपिछ पै ो  

• भूइँचालोको कारण फैिलने शहरी आगलागी 

• वीकरण – भूइँचालोका कारण पानी िमिसएको माटो ठोसबाट तरल ब नु  

(आंिशक)  

• माटो धि कन,ु ायः भीरबाट ओ ालो  

• भूइँचालोले भूइँ थकाएको कारण सतह एक ठाउँदेिख अक  ठाउँ सनु   

                                                             
3  http://www.desinventar.net/definitions.html (20 से टे बर, 2019 को िदन ा )  
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वालामुखी  

• वालामुखी िव फोटको कारण भूइँ थकनाले सतह एक ठाउँदेिख अक  ठाउँ 

सनु   

• वालामुखी िव फोटको कारण लाभा, खरानी, तातो बाफ अिन 

पाइरो लाि टक साम ी फैिलनुका साथमा वालामुखीको मुखमा 

भौगोिलक गितिविध  

• खरानी; - लहर वालामुखी िव फोटको समय वा यसबीच ढलानबाट 

तातो वा िचसो िमि त पदाथ ब नु   

• लाभा ब नु   

• पाइरो लाि टक ब नु  : 1000 िड ी सेि सयलभ दा पिन अित तातो यास, 

खरानी तथा अ य साम ी वालामुखी िव फोटको समय ब नु  (700 िकिम. 

ित घ टाको गितमा)  

   

 

 

सुनामी  

  सुनामीलाई विगकरण गन धेरै किठन छ कारण यो तटीय जलिसत स बि धत 

जोिखम हो जुन समु ी ि याको कारण आइपन गदछ। पानीमु िनको 

भूइँचालो, वालामुखी िव फोटको कारण यापक प रमाणमा पानी िव थािपत 

हँदा शृङ्खलाब  समु ी लहर उ प न हँदछ (गिहरो समु मा वेगका साथ 

बढ्ने तरङ्ग लहरका साथ)। सुनामीको लहर धेरै तेज गितले समु मा बढ्दछ 

तर कम गिहराईको इलाकामा पु दा गित कम भए तापिन तरङ्ग लहरको उँचाई 

बढ्ने गदछ।  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

जल िव ान 

स ब धी 

 

 

 

 

 

 

• भल-बाढी 

• पै ो  

• तरङ्ग लहर  

• िहउँपै ो - गु वको बलमा तेज गितले पाहाडी ढलानमा बगेर आउने 

ढुङ्गा-माटोका साथै िहउँका िढका पै ो ज तै झन गदछ।  

• तटीय भू य – समु ी लहर, हरी र वारभाटा वा मानवजिनत गितिविधका 

कारण अ थायी वा थायी पमा िनथार वा भूभागको य हनजाँदछ। 

• तटीय भल-बाढी – वारभाटा वा व पातको कारण तटीय इलाकामा 

सामा यभ दा उ च तरमा पानीले भल-बाढीको ि थित उ प न गदछ, जुन 

एक िदनदेिख ह ािदनस म रहनस दछ।  

• भ नावशेष, ढुङ्गा-माटो, िढ कना ख ने – भारी वषा वा तेज गितमा िहउँ 

पनु  वा पि लनुको कारण गु व बलको प रणाम व प ठूलो मा ामा 

झु ङ्गा-माटो, ख-पात सोहो रँदै ओ ालो झन गदछ।  

• आकि मक भल-बाढी – कम समयमै भारी वा मूसलधारे वषाले धेरै 

प रमाणमा पानीको बहाव बढाउनुको कारण पलभरमै वा केही घ टा वा 

वषापिछ भल-बाढीको ि थित उ प न हँदछ।  

   • भल-बाढी जल िव ान – सामा य पमा खोला-नालाबाट बढी मा ामा 

पानी सु खा मैदान इलाकामा बगेर डुबानको ि थित बनाउँदछ (नदीको 

भल-बाढी), जहाँ तटीय इलाका वा झील वा जलाशय वा पानी परेको 

इलाकामा सामा यभ दा बढी तरमा पानी ज ने गदछ।  

• लहर-तरङ्ग : हावा-हरीको कारण कुनै पिन खु ला जलाशय ज तै समु , 

नदी वा झील आिदमा सतही लहर उ प न हँदछ। लहरको आकार हावा-

हरीको शि  अिन कय ग रएको दू रीमािथ िनभर गदछ।  

 

 

 

 

अ पकालीन, सू म वा 

म यमकालीन चरम 
• च वात, आँधी-हरी, भूमरी, संवहनी तूफान, उ ण देशीय आँधी, 

हरी, हावा-ह डरी  
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3 

 

मौसम स ब धी 

जलवायु  तथा 

वातावरणीय ि थितको 

कारण उ प न हने खतरा 

जुन केही िमनटदेिख केही 

िदनस म रहने गदछ।  

• शीत लहर, डेरेछो  

• चरम तापमान, ह सी-कुइरो, तुषारो, ज न,ु अिसना, ताप लहर  

• चट्याङ, हा ीसु ँडे वषा  

• बालुवाको आँधी, धूलोको आँधी  

• िहउँ, बरफ, िहउँदे हरी, िसरेटो  

 

 

 

4 

 

 

 

जलवायु  स ब धी 

दीघ, म यमदेिख बृहत् 

तरको वातावरणीय 

ि याको कारण 

असामा य चरम जलवायु  

ि थित, जुन अ तर 

मौसमदेिख िलएर बह 

दसक य (दीघकालीन) 

जलवायुमा अ तरको 

कारण हने गदछ।  

 

 

• खडेरी  

• चरम गम / जाडोको ि थित  

• डँडेलो  

• िहमताल िव फोटको कारण भल-बाढी (जीएलओएफ) 

• जमीन भाि सनु   

 

5 

 

जैिवक 

 

रोगाणु  तथा िवषा  

पदाथको सङ् मण  

• महामारी : िवषाण,ु रोगाण,ु परजीवी, ढुसी वा ि योनको सङ् मण  

• क रा फैिलनु   

• पशु ारा ध सा-ध सी, भागा-भाग 

 

1.13.2  मानवजिनत आपदा  

एनपीडीएम 2009 ले जनसङ् या वृि , ू त शहरीकरण एवं  औ ोिगक करण, उ च जोिखम े मा िवकास ि या, 

पयावरणीय ास एवं  य तथा जलवायु  प रवतनले िविभ न कारका आपदाको भे तालाई बढाउने गरेको कुरा 

वीकादछ। अपया  आपदाको तयारीका कारण, समुदायका साथै पश-ु ाणी पिन मानवजिनत दु घटनाको (औ ोिगक, 

सडक, हावा, रेल वा नदी अथवा समु , घर भि कने, खानीमा बाढी आउने, शहरमा बाढी आउने, तेल फैिलने आिद) 

जोिखममा पन गदछन्। सीबीआरएन जोिखमको कारण खतरा, मानव जिनत आपदाको मािथ लो ेणीमा पदछ। 

आतङ्कवादी गितिविधका साथै िनयतपूवक वा अिनयतपूवक ग रएका गितिविधले पिन यी जोिखमह लाई अझ 

बढाउने गदछ जसका लािग पया  तयारी अिन िनयोजन आव यक पदछ।  
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सम  सम वयन, गृह म ालय 

शीष तरमा िनणय 

िविनिद  शीष 

म ालय  

(आपदा िवशेष) राि य आपदा ब धन 
ािधकरण  

(एनडीएमए)  

 

 
 

  
 

राि य 

सङ्कट 

ब धन 

सिमित 

(एनसीएमसी) राि य 
कायकारी 
सिमित 

(एनईसी) 

रा य सरकार/ 
युटी 

सश  बल तथा 
केि य सश  पु िलस 

बल (सीएपीएफ)  

राि य आपदा 
ब धन सं थान 

(एनआइडीएम) 

राि य 
आपदा 

मोचन बल  

राि य आपदा ब धन सं थागत त   

1.14  सं थागत सं रचना  

1.14.1  राि य तर  

त वीर 1.3 : राि य तरमा आपदा ब धन – बु िनयादी सं थागत सं रचना 

िटपोट : यस त वीरले िनदशन शृङ्खला नभएर आपदा ब धनको िनि त केवल सम वयन, िनणय तथा स चार-स पक ितिनिध व गदछ। 
 

आपदा ब धनको सम  सम वयन गृह म ालयको अधीनमा िनिहत छ। सु र ामािथ यािबनेट सिमित (सीसीएस) र 

राि य आपदा ब धन सिमित (एनसीएमसी) आपदा ब धनको स ब धमा शीष तरमा िनणय िलने मुख सिमित हन्। 

एनडीएमपी अनुमोदनका साथै यसको काया वयन सगुम बनाउन एनडीएमए िज मेवार अिभकरण हो। त वीरप 1.3 ले 

राि य तरमा आपदा ब धनका लािग बु िनयादी सं थागत सं रचनाको योजनाब  य तुत गदछ। आँकडाले 

सुर ामािथ 

यािबनेट 

सिमित 

(सीसीएस) 
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िनदशनको शृङ्खला नभएर आपदा ब धनको िनि त केवल सम वयन, िनणय र स चारको सं थागत माग बोध 

गराउँदछ।  

आपदा ब धन ऐनमा “राि य कोप” वा “राि य आपदा” भनी अिधसू िचत गन कुनै ावधान छैन। अिधकांश 

मािमलामा, के  सरकारको सहायक भू िमकामा रा य सरकारले आपदा ब धनको काय िन पादन गदछ। सामा यत:, 

केि य अिभकरणह  रा य सरकारको अनरुोधमा सहभागी ब दछ। येक रा यमा, रा य तरमा आपदा ब धनको 

िनि त अलग सं थागत ढाँचा ह छ। आपदा ब धन ऐन, 2005 ले राि य तरमा आपदा ब धन ािधकरण 

(एनडीएमए), रा य तरमा रा य आपदा ब धन ािधकरण (एसडीएमए) र िज ला तरमा िज ला आपदा ब धन 

ािधकरण (डीडीएमए) थापना गन िनिद  गदछ। मुख िनणयकता िनकायको भू िमका र सं रचना सं ि  पमा 

तािलका 1.2 मा वणन ग रएका छन्। केि य अिभकरणको संल नता आपदाको कार, प रमाण र शासिनक 

िव तारमािथ िनभर गदछ। यिद ि थितले के  सरकारबाट य  सहायता वा केि य अिभकरणको तेनाथीको माग गरे, 

के  सरकारले आव यक सहयोग दान गदछ।  
 

तािलका 1.2 : आपदा ब धनका लािग मुख रा  तरीय िनणयकता िनकाय 

 नाम  सं रचना  मुख भू िमका  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

सुर ामािथ 
यािबनेट सिमित 

(सीसीएस)  

 

धानम ी, र ा म ी, िव  
म ी, गृह म ी तथा पररा  
मािमला म ी  

• यिद स भािवत सुर ा भव देिखए, राि य सुर ाको ि ले मू याङ्कन,  

• सुर ा भािवत गन रासायिनक, जैिवक, िविकरणीय तथा परमाणु  
(सीबीआरएन) आपातकालीन आपदा तयारी, शमन तथा ब धनका 
प ह को पयावलोकन गन;ु  

• समय-समयमा सीबीआरएन आपातकाल जोिखमको समी ा गन,ु आपदा 
ब धन, शमन, तयारी तथा भावी मोचनका लािग आव यक उपायको 

िनि त िनदश जारी गनु । 

 

 

2 

 

राि य सङ्कट 
ब धन सिमित 

(एनसीएमसी)  

 यािबनेट सिचव (अ य ), 
म ालय/ िवभागका सिचव 
तथा िविश  आपदा ब धन 
दािय व ा  अिभकरणह  

• आपदा मोचनको िनदश, िनय ण तथा सम वयनको पयावलोकन गन,ु  

• आव यकता अनुसार सङ्कट ब धन समूहलाई िनदशन िदनु,  

• सङ्कटको सामना गन िवशेष कावाहीको िनदश िदनु ।  

 

 

 

 

3 

 

राि य आपदा 
ब धन ािधकरण 

(एनडीएमए)  

 धानम ी (अ य ), 
सद यह  (अ य ारा मनोिनत  
अिधकतम नौजना)  

• आपदा ब धनको िनि त नीित, योजना र िदशािनदश जारी गन,ु  

• देशभरी वतन तथा काया वयन समि वत गन,ु  

• भारत सरकारको स बि धत म ालय अिन िवभागका एनडीएमपी र डीएम 
योजना अनुमोदन गन,ु 

• िविभ न केि य म ालय, िवभाग तथा रा य सरकारह ले आपदा 
ब धनको िनि त पालन गनुपन िदशािनदश अिधकिथत गनु । 

4 राि य कायकारी 
सिमित एनईसी)  

 केि य गृह सिचव (अ य ), 
कृिष, आणिवक ऊजा, र ा, 
िपउने पानी एवं  व छता, 
पयावरण, वन तथा जलवायु  
प रवतन, िव  ( यय), वा य 
एवं  प रवार क याण, ऊजा, 

ामीण िवकास, िव ान एवं  
िविध, अ त र ,  दू रस चार, 

शहरी िवकास, नदी संसाधन, 

• कायभार िनवहनमा एनडीएमएलाई सहयोग गन,ु  

• राि य योजनाको तयारी,  

• राि य नीितको सम वयन तथा काया वयनको िनगरानी, 

• भारत सरकारको म ालय अिन िवभाग ारा तयार राि य योजना 
काया वयनका साथै िनगरानी गन,ु  

• सरकारको कुनै िवभाग वा अिभकरणलाई एनडीएमए वा एसडीएमएलाई 
य ता यि , साम ी वा संसाधन आपातकालीन मोचन, उ ार र राहतका 
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नदी िवकास एवं  गङ्गा 
पुन ार म ालय एवं  
िवभागका सिचव, एिककृत र ा 

मुख, चीफ अव् टा स, पदेन 
सद यका पमा पररा  
म ालय, पृ वी िव ान, मानव 
संसाधन िवकास, खानी, 
जहाजरानी, सडक प रवहन एवं  
राजमाग, केि य जल 
आयोगका अ य  तथा 
एनडीएमएका सिचव एनईसीको 
बैठकमा िवशेष आमि त 

 

 

लािग उपल ध गराउन िनदिशत गन,ु  

• के  सरकार ारा जारी िनदशको अनुपालन सु िनि त गनु,  

• कुनै खतरनाक आपदा वा आपदाको ि थितमा मोचन काय समि वत गन,ु  

• भारत सरकारको स बि धत म ालय/ िवभाग, रा य सरकार तथा 
एसडीएमएलाई िवशेष आपदा वा आपदाको ि थितमा अ नाउनुपन 
उपायबारे िनदश जारी गनु  , 

• िनयम तथा मानक प रचालन ि या (एसओपी) अनु प भािवत 
रा यलाई सहायता गन अपेि त सा दिभक केि य म ालय/ िवभागबीच 
सम वयन गन,ु  

• सै य बल, केि य सश  पु िलस बल4 (सीएपीएफ), राि य आपदा मोचन 
बल (एनडीआरएफ) तथा रा य ािधकरणलाई सहयोग गन भारत 
सरकारको िनणय अनु प अ य यु िनफमधारी सेवाबीच सम वयन गनु,  

• पूव चेतावनी तथा िनगरानी दान गन दायी सबै सा दिभक िविश ताधारी 
वै ािनकतम सं थान/ अिभकरणबीच समय वयन गन,ु  

• एसडीआरएफ, नाग रक सुर ा वयंसेवी, होमगाड्स तथा अि न सेवाबीच 
रा यको स बि धत शासिनक िवभागमाफत् सम वयन गन,ु  

 

 

5 

राि य आपदा 
मोचन बल 
(एनडीआरएफ)  

महािनदशकको नेतृ वमा 
िवशेष िशि त तथा व रत 
तैनाथीका लािग अध सैिनक 
बलको ढाँचामा थािपत  

 

 आस न खतरा वा यसपिछको ि थितमा स बि धत रा य सरकार/ िज ला 
शासनलाई सहयोग गनु । 

 

 

6 

 

राि य आपदा 
ब धन सं थान 

(एनआइडीएम)  

केि य गृह म ी : उपा य , 
एनडीएमए; सद यह मा 
िविभ न शीष म ालय/ 
िवभआगका सिचव, रा  
तरीय वै ािनक एवं  

अनुस धान सङ्गठनका मुख 
तथा िति त िव ान,् 
वै ािनक र पेशेवर सद यका 

पमा रहनेछन्।  

• एनडीएमएमा अिधकिथत िव तृत नीित एवं  िदशािनदश अनुसार आपदा 
ब धनको िनि त मानव संसाधन िवकास र मता िनमाण, 

• िश ण काय मको पाङ्कन, िवकास एवं  काया वयन,  

• अनुस धानका साथ िव तृत मानव संसाधन िवकास योजना तजुमा गरी 
काया वयन,  

• राि य नीित िनधारणका साथै अ य अनुस धान एवं  िश ण सं थान, रा य 
सरकार तथा अ य सङ्गठनलाई सफलतापूवक िज मेवारी िनवहनमा 
सहायता दान गन,ु 

• चार- सारको िनि त शैि क साम ी िवकास गन,ु  

• जाग कता फैलाउनु ।  

  

 

समय-समयमा के  सरकारले िवशेष आपदाको यव थापनका लािग शीष अिभकरणको पमा काय गन जोिखम 

िवशेष शीष म ालय अिधसू िचत गदछ (भारत सरकार ारा अिधसू िचत आपदा िवशे, शीष म ालयको सहवत  

सूचीका लािग तािलका 1.3 हेनु होस)् : 

 

 

 

                                                             
4  सीएपीएफमा आसम राइफ स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी र एसएसबी सामेल छन्।  
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तािलका 1.3 : िविभ न आपदाको ब धन/ शमनका लािग शीष म ालय 

.स  आपदा शीष म ालय/ िवभाग  

1. दु घटना – हवाई (नाग रक उड्डयन)  नाग रक उड्डयन म ालय (एमओसीए)  

2. दु घटना – रेल  रेल म ालय (एमओआर)  

3. दु घटना – सडक  सडक प रवहन म ालय (एमआरटीएच)  

4. िहउँ पै ो  र ा म ालय (एमओडी) – सीमा सडक सङ्गठन (बीआरओ)  

5. जैिवक आपातकाल  वा य एवं  प रवार क याण म ालय (एमएचएफड ल)ु  

6. शीत लहर कृिष एवं  कृषक क याण म ालय (एमएएफड ल)ु  

7. च वात/ तूफान  पृ वी िव ान म ालय (एमओईएस)  

8. खडेरी  कृिष एवं  कृषक क याण म ालय (एमएएफड ल)ु  

9. भूइँचालो  पृ वी िव ान म ालय (एमओईएस)  

10. भल-बाढी  जलशि  म ालय (एमओजेएस)  

11. भल-बाढी –शहरी आवास तथा शहरी मािमला म ालय (एमएचयुए)  

12. डँडेलो  पयावरण, वन तथा जलवायु  प रवतन म ालय (एमईएफसीसी)  

13. तुषारोपात  कृिष एवं  कृषक क याण म ालय (एमएएफड ल)ु 

14. अिसनापात  कृिष एवं  कृषक क याण म ालय (एमएएफड ल)ु 

15. औ ोिगक एवं  रासायिनक  पयावरण, वन तथा जलवायु  प रवतन म ालय (एमईएफसीसी) 

16. पै ो  खानी म ालय (एमओएम)  

17. परमाणु  तथा िविकरण आणिवक ऊजा िवभाग (डीएई)  

18. तेल फैलाव र ा म ालय (एमओडी) – भारतीय तटर क  

19. क राको आ मण  कृिष एवं  कृषक क याण म ालय (एमएएफड ल)ु 

20. सुनामी  पृ वी िव ान म ालय (एमओईएस)  

 

राि य आपदा ब धन ािधकरण (एनडीएमए)  

भारत सरकार ारा धानम ीको नेतृ वमा वष 2005 मा एनडीएमए गठन ग रएको िथयो। आपदा ब दन ऐन, 2005 

अ तगत, आपदा ब धनका लािग शीष िनकायको पमा एनडीएमएसँग, आपदाको भावी साथै समयब  मोचन 

सु िनि त गन आपदा ब धनका लािग नीित अिन िदशािनदश अिधकिथत गन दािय व रहनेछ। एनडीएमएको 

िदशािनदशले केि य म ालय, िवभाग तथा रा यह लाई स बि धत आपदा ब धन योजना तजुमा गन सहयोग गनछ। 

यसले केि य म ालय अिन िवभागह को आपदा ब धन योजनाका साथै राि य आपदा ब धन योजना पिन 

अनुमोदन गनछ। यसका साथ,ै खतरनाक आपदाको ि थित वा आपदाको सामना गनका साथै आपदाको रोकथाम, 

शमन वा तयारी वा मता िनमाणका लािग य ता आव यक सबै उपाय गनुपनछ। केि य म ालय/ िवभागह का 

साथै रा य सरकारह ले एनडीएमएलाई आ न कायभार िनवहनका लािग सबै आव यक सहयोग दान गनुपनछ।  

एनडीएसँग स बि धत िवभाग वा ािधकरणलाई खतरनाक आपदाको ि थित वा आपदाको समय रसद-सामानह को 

आपातकालीन उपाजनको िनमित अिधकृत गन शि  रहनेछ। राि य आपदा मोचन बलको (एनडीआरएफ) सामा य 
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अधी ण, िनदशन एवं  िनय ण एनडीएमएसँग िनिहत रहनेछ। राि य आपदा ब धन सं थानले एनडीएमए ारा 

अिधकिथत िव तृत नीित एवं  िदशािनदशको ढाँचािभ  काम गनछ। एनडीएमएसँग सबै कारको आपदा – ाकृितक वा 

मानवजिनतलाई स बोिधत गन अिधकार रहनेछ। तथािप, अ य आपातकाल ज तै सु र ा बल वा खु िफया त को 

संल नता आव यक पन आतङ्कवाद (आतङ्कवादरोधी), कानून यव थाको ि थित, अपहरण, हवाई द ु घटना, 

सीबीआरएन हितयार णाली तथा अ य घटना ज तै खानीमा द ु घटना, हवाई अड्डा तथा जलपोतका आपातकाल, 

डँडेलो, तेल कुवामा आगलागी र तेल फैिलने द ु घटना ज ता िवषयलाई भने राि य सङ्कट ब धन सिमितले 

(एनसीएमसी) हेनछ। अ ािप, जीएईका िवशेष ह बाट परामश/ जानकारी िलई एनडीएमएले िदशािनदश तजुमा गद 

आरएन आपातकालीन ि थितको िनि त डीएईका िवशेष ह बाट ािविधक परामश ा  गरी िश ण एवं  तयारी 

गितिविधलाई सुगम भने बनाउन स नेछ।  

 

राि य आपदा ब धन सं थान (एनआइडीएम)  

आपदा ब धन ऐनको अ याय-VII को ावधान अनुसार, भारत सरकार ारा भारत साथै े मा आपदा ब धनको 

िनि त मता िवकासगन शीष सं थानको ल यका साथ संसदीय ऐन ारा राि य आपदा ब धन सं थान 

(एनआइडीएम) थापना ग रएको छ। एनआइडीएमको प रक पना, आपदा रोकथाम एवं  तयारीको िनि त सबै तरमा 

मता िवकासगरी आपदा अनुकूिलत भारत िसजा गनु रहेको छ। एनआइडीएमलाई आपदा ब धनको े मा मानव 

संसाधन िवकास, मता िनमाण, िश ण, अनुस धान, द तावेजीकरण तथा नीित वकालतीको शीष दािय व सु ि पएको 

छ। एनआइडीएमले के को िविभ न म ालय अिन िवभागह का साथै रा य अिन थानीय सरकार, भारत लगायत 

िवदेशका शै िणक, अनुस धान एव ं ािविधक सं थान लगायत ि प ीय अिन बहप ीय अ तरराि य अिभकरणसँग 

रणनीितक साझेदारी पिन िवकिसत गरेको छ। यसले रा य सरकारह लाई आपदा ब धन के  (डीएमसी) माफत् रा य 

अिन के  शािसत देशका शासिनक िश ण सं थानमा (एटीआइ) ािविधक सहयोग दान गदछ। तीम ये केही, 

भल-बाढी, भूइँचालो, च वात, खडेरी, पै ो र औ ोिगक आपदा ज ता िवषयमा जोिखम ब धनको उ कृ ता के का 

पमा थािपत भइरहेका छन्।  

 

राि य आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)  

आपदा ब धन ऐन, 2005 को अ याय-VIII अनु प, कुनै पिन खतरनाक आपदाको ि थित वा आपदाको समय 

तैनाथ गन िवशेष मोचन बलको पमा एनडीआरएफ गठन ग रएको हो। आपदा ब धन ऐन अनुसार, यसको साधारण 

अधी ण, िनदशन र िनय ण एनडीएमएमा िनिहत रहनेछ। यसको िनदशन तथा पयवे ण भारत सरकार ारा िनयु  

महािनदशकमा िनिहत रहनेछ। एनडीआरएफले भावी मोचनको िनि त आव यकता अनुसार आ नो बटािलयन 

िविभ न थानमा तैनाथ गनछ। एनडीआरएफको एकाइले तैनाथ ग रएको रा यका सरकारसँग निजकबाट स ब ध कायम 

गद कुनै खतरनाक अिन ग भीर आपदाको ि थित आइपरे उपल ध रहनुपनछ। ाकृितक आपदाका साथै सीबीआरएन 

आपातकालको कारण आइपन ि थितको सामना गन एनडीआरएफ सुसि जत साथै िशि त छ। एनडीआरएफले 

स बि धत थानमा रा य सरकार ारा िचि हत सबै िहतधारकलाई बु िनयादी तािलम पिन दान गनछ। राि य आपदा 

मोचन अकादमी नागपु रमा स चािलत छ भने आपदा ब धनको राि य साथै अ तरराि य  िश णका लािग नयाँ 

पूवाधार जुटाउने काम पिन स प न ग रएको छ। चारवटा सीएपीएफका (बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी र 

सीआइएसएफ) आपदा ब धन िश ण शाखालाई अकादमीसँग िवलय गन िनणय िलइएको छ। मुख आपदाका 
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आपदा ब धनको 

दािय व भएका 

अिभकरण 

के  सरकारको  
म ालय/ िवभाग 

राि य आपदा 

ब धन ािधकरण 

(एनडीएमए) 

रा य सरकार 

रा य आपदा मोचन बल 

(एसडीआरएफ) 

रा य कायकारी  

सिमित (एसईसी) 

रा य आपदा ब धन  

ािधकरण (एसडीएमए) 

राहत आयु   

शीष िवभाग  

रा य आपातकालीन 

प रचालन के   

(एसईओसी) 

रा यको िवभाग/ 

स ब  अिभकरण िज ला आपदा 

ब धन ािधकरण 

(डीडीएमए) 

रा य तरीय आपदा ब धन सम वयन त  

अनुभू ितले रा य तरमा संसाधनलाई िव तार गन केही मोचन बललाई मह वपूण थान लगायत उ च े मा पुनः 

थािपत गनुपन आव यकता देिखएको छ।  

 

1.14.2  रा य तर 

त वीर 1.4 : रा य तरीय आपदा ब धन – बु िनयादी सं थागत ढाँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िटपोट : यस त वीरले िनदशन शृङ्खला नभएर आपदा ब धनको िनि त केवल सम वयन, िनणय तथा स चार-स पक ितिनिध व गदछ। 

आपदा ब धन ऐन, 2005 अनुसार, भारतको येक रा य तथा के  शािसत देशसँग आपदा ब धनको आ नै 

सं थागत ढाँचा हनुपदछ। अलग-अलग रा य अिन के  शािसत देशमा फरक-फरक नाम अिन िवभाग भए तापिन, 

यहाँ उ लेख ग रएअनुसार आपदा ब धनको सम वयनका लािग येक रा य अिन के  शािसत देशसँग एउटा शीष 

िवभाग हनुपनछ। अ य कायबाहेक, येक रा य तथा के  शािसत देशले आपदा ब धन योजनाको तयारी, रा य/ 

के  शािसत देशको िवकासीय योजनामा आपदा ब धनका उपायह को सि मलन, धनरािशको आब टन तथा 

ईड लुएस थापनाको िनि त आव यक कदम चा न आपदा ब धन ऐनले िनिद  गदछ। ि थित र आव यकताको 

आधारमा, रा य अिन के  शािसत देशले के  सरकारका साथै केि य अिभकरणह लाई आपदा ब धनको 

िविभ न िवषयमा सहयोग गनुपनछ। येक रा यले आ नो आपदा ब धन योजना तयार गनुपनछ।  
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आपदा ब धन ऐनले रा य आपदा ब धन ािधकरण (एसडीएमए) तथा के  शािसत देशमा सोही कारको त  

थािपत गन पिन िविनिद  गदछ। िज ला तरमा, िज ला आपदा ब धन ािधकरण थािपत गनुपनछ, जहाँ लागू  भए 

अनु प, िज लापाल वा िज लाधीश वा अपायु  आपदा ब धन यास अिन िनयोजनको सम वयनका लािग 

िज मेवार रहनेछन्। त वीर 1.4 ले रा य तरीय सं थागत सं रचनाको योजनाब  य तुत गदछ। त वीरले िनदशन 

शृङ्खला नभएर आपदा ब धनको िनि त केवल सम वयन, िनणय तथा स चार-स पक ितिनिध व गदछ। 

रा य आपदा ब धन ािधकरण (एसडीएमए) 

आपदा ब धन ऐनको अ याय-III को ावधान अनुसार, येक रा य सरकारले मु यम ी अ य  रहेको रा य 

आपदा ब धन ािधकरण वा अिधसू िचत ग रए अनुसार यसको समतु य ािधकरण थािपत गनुपनछ। यिद के  

शािसत देश भए, उपरा यपाल वा शासक य ता ािधकरणका अ य  हनेछन्। िद ली के  शािसत देशका लािग, 

मशः उपरा यपाल तथा मु यम ी अ य  अिन उपा य  हनेछन्। िद लीबाहेक, यिद के  शािसत देशसँग 

िवधानसभा भए, यस अनुभाग अ तगत थािपत ािधकरणका अ य  मु यम ी हनेछन्। एसडीएमएले रा यमा 

आपदा ब धनको िनि त नीित अिन योजना अिधकिथत गनछ। िविभ न िवभाग ारा तयार ग रएका आपदा ब धन 

योजनाह  पिन एसडीएमएले अनुमोदन गनुपनछ। यसका साथै एनडीएमएको िदशािनदश अनुसार अिधकिथत रा य 

योजनाको अनुमोदनका अित र  रा य योजना कायानवयनको सम वयन गद शमन एव ं तयारी उपायका लािग 

धनरािशको िसफा रश गरी शमन, तयारी तथा यू िनकरण उपायह को एिककरण सु िनि त गन िविभ न िवभाग ारा 

तयार िवकास योजनाह को समी ा पिन गनुपनछ। रा य सरकारले एसडीएमएको कायिन पादनमा सहयोग पु याउन 

रा य कायकारी सिमित (एसईसी) गठन गनपुनछ। एसईसीको नेतृ व रा य सरकारका मु य सिचवले गनुपनछ। 

एसईसीले राि य नीित, राि य योजना तथा रा य योजनाको काया वयन सम वयन गनका साथै िनगरानी पिन गनुपनछ। 

एसईसीले आपदा ब धनका िविभ न प िसत स बि धत सूचना एनडीएमएलाई उपल ध गराउनुपनछ।  

िज ला आपदा ब धन ािधकरण (डीडीएमए)  

आपदा ब धन ऐनको अ याय-IV को ावधान अनुसार, येक रा यले अिधसूचनामा उ लेिखत य ता नाम अनु प 

रा यको येक िज लामा एउटा िज ला आपदा ब धन ािधकरण (डीडीएमए) थािपत गनुपनछ। डीडीएमएको 

नेतृ व, स दभ अनु प िज लापाल, िज लाधीश वा उपायु ले गनुपनछ भने यसमा थानीय ािधकरणका िनवािचत 

ितिनिध सह-अ य  हनेछन्। रा य सरकारले िज ला ािधकरणका लािग कि तको पिन अित र  िज लापाल वा 

अित र  िज लाधीश वा अित र  उपायु  पदका अिधकारीलाई िज ला ािधकरणको मु य कायकारी अिधकारी 

िनयु  गनुपनछ। डीडीएमएले िज ला तरमा आपदा ब धनको िनयोजन, सम वयन तथा काया वयन िनकायको 

पमा काम गद एनडीएमए र एसडीएमएमा अिधकिथत िदशािनदश अनुसार आपदा ब धनको िनि त सबै आव यक 

उपाय गनुपनछ। यसका साथै िज लाको िनि त आपदा ब धन योजना तयार गनका अित र  सबै सा दिभक राि य, 

रा य तथा िज ला नीित अिन योजना काया वयनको िनगरानी पिन गनुपनछ।  डीडीएमएले रा य सरकारको िज ला 

तरीय सबै कायालय अिन िवभागह ले एनडीएमए र एसडीएमए ारा आपदा ब धनको रोकथाम, यू िनकरण, तयारी 

तथा मोचनका लािग अिधकिथत उपायह  अनुपालन गन पिन सु िनि त गनुपनछ।  

योजना काया वयन  

आपदा ब धन ऐन, 2005 ले के  साथै रा य सरकारले आपदा ब धन योजनाह  काया वयनका लािग ावधान गन 

िविनिद  गदछ। यस स दभमा, राि य, रा य तथा िज ला आपदा ब धन योजनाका लािग लागू  हने आपदा ब धन 
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ऐन, 2005 का अनुभागह  मशः 11, 23 र 31 हन्। आपदा ब धन योजनाको अ याय V र VI मा आपदा 

ब धनको स ब धमा के , रा य तथा थानीय सरकारको िज मेवारी िनिद  ग रएका छन्। आपदा ब धन ऐनले, 

भारत सरकारका येक म ालय वा िवभागले आ नो वािषक बजेटमा, आपदा ब धन योजनामा अिधकिथत 

गितिविध अिन काय म प रचालन गन उ े यका साथ धनरािशको यव था गनुपन िनिद  गदछ।  

एनडीएमपीले, के  साथै रा टय सरकार ारा िवत रत, िवकेि कृत साथै समि वत त रकाले काया वयन गनु पन 

डीआरआरका िवषयगत े का साथै उपिवषयगत े को ाथिमकता, समय सीमा तय गद प रभािषत पिन गदछ। यो 

अित मह वपूण बजेट योग गद एउटा अिभकरण ारा काया वयन गनुपन बह योजनीय योजना मा  नभएर, िविभ न 

म ालय अिन सरकारी अिभकरणको मा यम ारा केि य साथै रा य बजेटमाफत िव पोिषत गनुपदछ। के ारा 

दरब दी ग रने िव  राि य आपदा मोचन िनिधमा सीिमत रहनेछ भने रा य आपदा मोचन िनिध आपदापिछ त काल 

राहत र आपातकालीन मोचनका लािग योग गनुपदछ। डीआरआरको सु वािहकरण के , केि य म ालय, रा य/ 

के  शािसत देश तथा रा य अिन के  शािसत देश तरीय अिभकरणका मु य योजनाका अिभ न अङ्ग रहेको 

हँदा, यसका लािग अलग िव ीय दरब दी हनस दैन।  

भारत सरकारको येक म ालय अिन िवभागका साथै येक रा यले एनडीएमपी अनु प डीएमपी तयार गनुपन पिन 

ऐनले िनिद  गदछ। स बि धत आपदा ब धन ािधकरणले िनयिमत पमा आ नो आपदा ब धन योजनाको समी ा 

गरी अ तन गनुपनछ। केि य म ालय तथा रा य सरकारह ले डीआरआरलाई सबै तरमा आ नो िवकासीय नीित, 

योजना तथा काय ममा सि मिलत गनुपनछ। आपदा ब धन योजनाको काया वयनका लािग, उिचत ठह रए अनु प,  

सव यापी ि कोण अ नाउँदै सबै तरमा बह-िहतधारक साझेदारी िवकिसत गनुपनछ। कृित अनुसार, एनडीएमपीका 

िविभ न घचटकलाई अ पकालीन, म यमकालीन र वष 2030 मा अ य हने गरी दीघकालीन समय सीमािभ  

काया वयन गनका अित र , अलक पमा नभएर सहवत  पमा कायह  ियनै समय सीमािभ  प रचालन गनपुनछ। 

बृह र प र े यमा, एनडीएमपीमा उ लेिखत ि कोण, देशमा आपदा जोिखम यू िनकरणको िदशामा काम गन सबैमािथ 

लागू  हनेछ, चाहे यो सरकारी, िनजी, िबना लाभका ित ान, राि य अिभकरण वा अ तरराि य सं थान नै िकन 

नहोस् ।  

योजना धेरै मह वकाङ् ी भएको हँदा यसका सबै प  देशभरी कायाि वत गन धेरै समय ला न स नेछ। तथािप, दु वै के  

अिन रा य सरकारले यसमा उ लेखनीय गित ग रसकेको छ भने आपदा ब धन योजना काया वयनका लािग 

इमा दार यास गन अपे ा ग रएको छ। एनडीएमएले मोचनका लािग अलग द तावेजका साथ (प रिश -I मा सूची 

तुत ग रएको छ) आपदा ब धनका िविभ न प  समेट्दै िदशािनदश तयार गरी कािशत ग रसकेको छ।   

सबै केि य म ालय/िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत देशको आपदा ब धन योजना ल य अिन समयसीमा 

अनु प एनडीएमपीको िहसाबले तयार गनुपनछ। सरकारको सबै तर (के , रा य तथा थानीय) लगायत अ य 

िहतधारकिसत स बि धत कायभार समेट्दै आपदा जोिखम ब धनका गितिविधमािथ िव तृत सूची तुत गन स भव 

छैन। यस कारण, केि य म ालय तथा रा य सरकारह ले एनडीएमपीलाई अि तम वा यको साटो मागदशकको पमा 

आ मसात गद आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग गितिविधह  िचि हत गन यस द तावेजमा उ लेिखत 

गितिविधदेिख बािहर गएर पिन पहल गनुपनछ।  
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अ याय 2 

सङ्कट, जोिखम तथा चुनौती  

 2.1 पृ भू िम 

े फलको िहसाबले भारत िव को सात  िवशाल रा  हनका साथै 1.2 िबिलयन जनसङ् याका साथ दो ो सबैभ दा 

धेरै जनसङ् या भएको मुलुक हो। दि णमा िह द महासागर, दि ण-पि ममा अरब सागर र दि ण पूवमा बङ्गालको 

खाडीले घे रएको भारतले पि ममा पािक तान, पवू रमा चीन, नेपाल र भोटाङ तथा पूवमा बमा र बङलादेशसँग 

सीमाना साझा गदछ। िह द महासागरमा भारतको िछमेक का पमा ी लङ्का र म डी स छन्। अ डमान एवं  िनकोबार 

ीपसमूहले थाइ या ड र इ डोनेिशयासँग समु ी सीमा साझा गदछ।  

तािलका 2.1 : भारतको सामा य परेखा 

 िवशेषता  िववरण  

1 े फल  32.87 लाख (3.3 िमिलयन) वग िकिम. 

 

2 

 

अव थान  

दि ण एिशयामा अवि थत भारतीय ाय ीप मु य एिशयाबाट िहमालयदेिख छु एको छ। 
उ री ुवमा अवि थत भारत 8°4' उ र र 37°6' अ ांश रेखा तथा 68°7' पूव र 97° 25' पूव 
देशा तर रेखामा अवि थत छ।  

 

3 

 

सीमाना/ िछमेक  मुलुक  

उ र : चीन, भोटाङ र नेपाल; िहमालय पाव य शृङ्खलाको पि मो र : अफगािन तान र 
पािक तान।  

दि ण : ीलङ्का र म डी स; िह द महासागर, पाक जलडम  र म नारको खाडी। 

पूव : यानमार र बङलादेश, बङ्गालको खाडी। पि म : अरब सागर  

4 मुख नदी  कूल 253.8 िमिलयन हे टर आधार े का साथ बा वटा  

5 वन  692,027 वग िकिम. (कूल भौगोिलक े फलको 21.5 ितशत)  

6 तटीय े   7,517 िकिम. (मु य भू िम, ल य ीप ीपसमूह तथा अ डमान एवं  िनकोबार ीपसमूह)  

7 म भूिम  442,289 वग िकिम.  

8 जनसङ् या  1.2 िबिलयन; पु ष : 51.5%; मिहला : 48.5% (जनगणना 2011) 

9 रा य * 28 

10 के  शािसत देश * 9 

11 िलङ्ग अनुपात  940 मिहला ित 1,000 पु ष (जनगणना 2011) 

12 जनसङ् या घन व  382 यि  ित वग िकिम. (जनगणना 2011) 

13 वािषक जनसङ् या वृि  दर  1.64 ितशत, 2001-2011 मा (जनगणना 2011) 

14 जनसङ् या साझेदारी  ामीण : 69%; शहरी : 31% (जनगणना 2011) 

 

15 

 

जलवायु   

उ ण देशीय मनसून; सापे  पमा बढी गरम बख तापमान तथा सु खा िहउँद।  

मु य मौसम : क) िहउँद (िदस बर-फे ुअरी) ख) बखा (माच-जून)  

ग) दि ण-पि म मनसून (जून-से टे बर) र घ) मनसून प ात् (अ टोबर-नोभे बर) 

(*) िटपोट : 31 अ टोबर, 2019 देिख5 

भारत सरकारको यस वेबसाइटमा आधा रत : https://www.india.gov.in/india-glance/profile 

                                                             
5  ज म-ूक मीर पुनगठन ऐनले (2019) ज म-ूक मीर रा यलाई दु ईवटा के  शािसत देशमा िवभािजत गरेको छ – (क) दु ईवटा िज ला (लेह र कारिगल) सिहत 

िवधानसभािबनाको ल ाख र (ख) पवू रा यको सबै िज लासिहत िवधानसभायु  ज मू  एवं  क मीर।  
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2.2   सङ्कट जोिखम तथा भे ता  

2.2.1  बहसङ्कट भे ता  

युएनआइएसडीआर ारा अङ्गीकार ग रएको प रभाषा अनुसार, सङ्कट खतरनाक ि थित, पदाथ, मानव गितिविध वा 

प रि थित हो जसले यानलाई ित, चोटपटक वा वा यमािथ भाव, स पि को िवनाश, आजीिवका तथा सेवाको 

ित, सामािजक एवं  आिथक खलल वा पयावरणलाई ित गदछ। भौगोिलक साथै जलवायु  ि थितका कारण भारत 

िव कै सबैभ दा धरैे आपदाको स भावना रहेको मुलुक हो। भारतको क रब 59 ितशत भूभाग म यमदेिख चरम 

भूइँचालोको स भावना े मा पदछ। यसका साथै 40 िमिलयन हे टर (12 ितशत भूभाग) भल-बाढी र भू यको 

स भावना े मा पदछ। कूल 7,500 िकिम. लामो तटीय इलाकाम ये, 5,700 िकिम. े मा च वात र सुनामीको 

स भावना रहने गदछ। क रब 68 ितशत खेतीयो य जमीनमा खडेरीको स भावना रहने गदछ। धेरै ठूलो पाहाडी 

इलाकामा पै ो र केही ठाउँ िहउँपै ोको स भावना रहने गदछ। सीबीआरएनबाट उ प न हने आपदा/आपातकालको 

भे ता पिन िव मान छ। आपदा जोिखमको बढ्दो भे तालाई बढ्दो जनसङ् या, शहरीकरण तथा औ ोिगक करण, 

उ च जोिखम े मा िवकास, पयावरणीय य तथा जलवायु  प रवतनसँग जोडेर पिन हेनसिक छ।  

भवन िनमाण एवं  िविध वतन प रषद् ले (बीएमटीपीसी) भारतको भे ता एटलास (भीएआइ) तयार गरेको छ, जसलाई 

2019 स म अ तन गरी (ते ो सं करण) अनलाइन6 उपल ध गराएको छ। देशका लािग केही मानिच  प रिश -II मा 

पिन उपल ध गराइएको छ। येक रा य अिन के  शािसत देशका लािग बनाइएका यी मानिच ह ले येक  

भूइँचालो, आँधी-हरी र भल-बाढीको सङ्कट मानिच  तुत गदछन्। अनलाइन उपल ध मानिच ह ले िविभ न 

ती ताको सङ्कट े  सीमा मा  देखाएर िविभ न ती तामा पन िज लागत े  पिन इङ्िगत गदछ। भे ता एटलास 

राि य साथै थानीय तरमा आवास तथा स बि धत पूवाधारका स ब धमा ाकृितक आपदाको रोकथाम, तयारी तथा 

शमनका लािग औजारको पमा काम गन बनाइएका छन्।  

आपदाको मानवीय भे ताको स दभमा, आिथक अिन सामािजक पमा कमजोर समुदाय नै सबैभ दा बढी भािवत हने 

गदछ। भे  समूहिभ  पिन बूढा-पाका, मिहला, बाल-बािलका र िवशेष गरी िनराि त बनेका मिहलाह , आपदा ारा 

अनाथ बनेका बाल-बािलका र िद याङ्ग यि ह  बढी जोिखममा पन गदछन्। आपदा ब धन ऐन, 2005 र राि य 

आपदा ब धन नीित, 2009 ले भू िमका अिन दािय वलाई प रभािषत गन, आपदालाई (क) ाकृितक, तथा (ख) 

सीबीआरएनसिहत मानवजिनत आपदा मा दछ।  

यसअिघ चचा ग रएको ाकृितक कारकबाहेक, मानवजिनत गितिविध ज तै बढ्दो जनसङ् याको चाप, िबि ँदो 

पयावरणीय ि थित, वन िवनाश, अवै ािनकतम िवकास, ु िटपूण कृिष िविध तथा पशु  चरन, अिनयोिजत शहरीकरण, 

नदीमा िवशाल बाँधह को िनमाण आिद पिन देशमा आपदाको आवृि मा वृि  तथा व रत भावका लािग िज मेवार 

मा नसिक छ।  

 

 

 

                                                             
6  भारतको भे ता मानिच  http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html (15 अ टोबर, 2019 मा िनकािलएको) 
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2.2.2  ाकृितक सङ्कट  

2.2.2.1  च वात तथा हरी  

भारतको क रब 7,500 िकिम. लामो तटीय े म ये 5,400 िकिम मु य भू िममा तथा 132 िकिम. ल य ीपमा र 

1,900 िकिम. अ डमान एवं  िनकोबार ीप समूहमा पदछ। क रब 10 ितशत वैि क च वातले भारतीय तटीय 

े लाई भािवत गदछ। यीम ये, अिधकांशको शु वाती उ पि  बङ्गालको खाडीमा हँदछ र भारतको पूव  तटीय 

इलाकालाई भािवत गदछ। औसतमा सालेनी 5-6 वटा उ ण देशीय च वात ब दछ, जसम ये 2 वा 3 वटा च ड 

हनस दछ। च वात ायः द ु वै पि मी तटको अरब सागर र पूव  तटको बङ्गालको खाडीमा उ प न हँदछ। अरब 

सागरभ दा धेरै सङ् यामा च वात बङ्गालको खाडीमा उ प न हँदछ। भारतमा वष 1891 देिख 2000 स म पि मी 

साथै पूव  तटीय इलाकामा च वातको आवृि  वा बार बरताको िव ेषण गदा, 308 वटा च वातले (जसम ये 103 

भीषण कृितको िथयो) पूव  तटलाई भािवत गरेको पाइ छ7। 

भारतमा, उ ण देशीय च वात मई-जून र अ टोबर-नोभे बरको मिहनामा उ प न हँदछ। िह द महासागरको उ री 

भागमा च वातको च ड ती ता अिन आवृि  ि बहलक कृितको हँदछ, जुन नोभे बरमा ाथिमक चरम र मईमा 

ि तीयक चरममा पु ने गदछ। सँगसँगै िव वंशकारी हरी, आँधी तथा भारी वषा साथमा िलएर आउने हँदा िह द 

महासागरको उ री भागमा (बङ्गालको खाडी र अरब सागर) थल अवतरणको समय आपदाको स भावना यापक 

हने गदछ। यसम ये,  च ड आँधी-हरी सबैभ दा घातक हने गदछ, जसको प रणाम व प कम उँचाई रहेका तटवत  

इलाका जलम न ब दै भल-बाढीले समु ी तट, तटब ध य गद वन पित िवनाश गनका अित र  माटोको मिललोपन 

पिन सखाप पादछ।  

उ ण देशीय च वात  

उ ण देशीय च वात वैि क पमा उ ण देशीय जलवायु  णालीलाई समेट्न योग ग रने श दावली हो, जसमा 

आँधी-हरीको गित “ च ड शि ” ( यूनतम 34 नट अथात् 62 िकिम. ित घ टा) बराबर वा यसभ दा तेज हने गदछ। 

यी पृ वीको वायुम डलको कम चाप े  साथै उ ण देशीय े का चरम जलवायु  प रघटना हन्। उ री िह द 

महासागरको (एनआइओ) खाडीले (भारतीय तट े सिहत) िव को केवल सात ितशत च वात िसजना गरे तापिन, 

िवशेष गरी उ री बङ्गालको खाडीको तटवत  इलाकाितर हार गदा, ितनीह को भाव तुलना मक पमा उ च साथै 

िवनाशकारी हने गदछ। जोिखममा रहेका जनसङ् याको िव तृत प रमाणमा मू याङ्कन गदा, भारतको क रब एक 

ितहाई जनसङ् या च वातिसत स बि धत सङ्कटको जोिखममा पदछन्। जलवायु  प रवतनको प रणाम व प बढ्दो 

समु ी जल तर तथा च वातको अपेि त ग भीरतामा वृि ले तटीय इलाकाका जनसङ् याको भे ता अ  धेरै बढाएर 

लैजानेछ।  

िविभ न े  अनुसार उ ण देशीय च वातको िविभ न नाम हने गरेको भए तापिन, यसलाई वायुको गितको िहसाबले 

विगकरण ग र छ। यो विगकरण पिन े को िहसाबले फरक हने गदछ। भारतमा8 योग ग रने यी ती  कम-चापका 

णालीको (च वाती खलल) विगकरण तािलका 2.2 मा िदइएका छन् : 

 

                                                             
7  भारतमा च वात तथा यसको भाव : https://ncrmp.gov.in/cyclones-their-impact-in-india/ (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको) 
8  आइएमडी (2016) 
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तािलका 2.2 : उ ण देशीय च वातका लािग भारतमा योग ग रने विगकरण 

कार वाय/ु हावाको गित  
  िकिम. ित घ टा 

(केएमपीएच)  
नट्स  

1 कम चापका े   31 भ दा कि त 17 भ दा कि त 
2 दबाउ  31 देिख 49 17 देिख 27 
3 गिहरो दबाउ  50 देिख 61 28 देिख 33 
4 च वाती आँधी  62 देिख 88 34 देिख 47 
5 च ड च वाती आँधी  89 देिख 118 48 देिख 63 
6 अित ग भीर च वाती आँधी  119 देिख 221 64 देिख 119 
7 महाच वात  221 भ दा धेरै 119 भ दा धेरै 

िटपोट : एक केएमपीएच  = 0.54 नट; एक नट = 1.852 केएमपीएच 

देशको तटीय रा य अिन के  शािसत देशका 84 वटा तटीय िज ला उ ण देशीय च वातबाट भािवत ब ने गदछन्। 

पूव  तटमा चारवटा रा य (तिमल नाडु, आ  देश, ओिडसा र पि म बङ्गाल) तथा एउटा के  शािसत देश 

(पु डुचेरी) र पि ममा एउटा रा य (गुजरात) च वाती आपदाको उ च जोिखममा पदछ।  

 

आँधी-तूफान  

तटीय प रघटना रहेको आँधी-तूफान नै िव भरी च वातको िव वंशकारी कारक मािन छ। आँधीको कारण अनुमािनत 

खगोलीय वारभाटाभ दा धेरै मािथ लो तरमा पानी बढ्ने ि या हो आँधी तूफान। यसलाई तूफानी वारभाटासँग 

िमत हनुभएन। जल तर बढ्नु ले तटीय े मा भीषण भल-बाढीको ि थित आइपन स दछ, जसको प रणाम व प 

आँधी-तूफान केही मािमलामा 6 िमटरस म अ लो हनस दछ। यसको िव वंशकारी मता च वातसँग स बि धत 

आँधी-तूफानमािथ िनभर गदछ। आँधी तूफानको प रणाम व प उ ण देशीय च वातको समय धेरै सङ् या िजउ-

धनको ित हँदछ। जलवायु  प रवतनका साथै बढ्दो समु ी तरले आँधी तूफानको भावलाई अझ ग भीर बनाउनेछ।  

2.2.2.2  भल-बाढी  

भल-बाढीले औसतमा सालेनी 7.5 िमिलयन हे टर भू िम भािवत गदछ। राि य भल-बाढी आयोग अनुसार, सन् 

1980 मा भल-बाढी स भािवत इलाका करोब 40 िमिलयन हे टर िथयो र क रब 80 ितशतमा (32 िमिलयन हे टर) 

िववेकस मत् तरस म सु र ा दान गनसिकने िथयो। नदी तट े मा भल-बाढी भारतको सबैभ दा संवेदनशील 

जलवायु  स ब धी खतरा हो। जल संसाधन ब धनका लािग भल-बाढी िनय ण राि य नीितको मुख त व मािन छ। 

भल-बाढी र खडेरी पनु  बख पानी-झरीको गितिविधसँग निजकबाट स बि धत छ। देशको ायः सबै नदी घाटीमा भल-

बाढी आउने गदछ। भारी वषा, भल-पानी बो ने नदीको अपया  मता, बगुवा पानीलाई नदी-खोलास म पु याउने 

अपया  नाली-नहरको यव था नै भल-बाढीको मु य कारण हो। िहउँको िढ काले वा पै ोले नदी अवरोिधत गन तथा 

च वातले पिन भल-बाढी याउँदछ। देशको कूल 40 िमिलयन हे टर भल-बाढी स भािवत इलाकाम ये, औसतमा 

भल-बाढीले 7.5 हे टर भू िमलाई सालेनी भािवत गदछ। िस ध-ुगङ्गा- पु  मैदानी इलाकामा भल-बाढी वािषक 

प रघटना हो। औसतमा केही सय यि ले आ नो यान गुमाउँदछन् भने लाख  मािनस घर-बार िवहीन ब दछन,् लाख  

हे टर फसल न  हँदछ भने हजार  जनावर भािवत (मन वा घाइते हने) हने गदछन्। राि य भल-बाढी िनय ण 
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काय म सन् 1954 मा शु  ग रएको िथयो। यसपिछका समयमा भल-बाढी सु र ा उपायको प र े यमा धेरै गित 

ग रएको छ। वैि क जलवायु  प रवतन तथा यसको प रणाम व प चरम जलवायु  प रघटनाले भल-बाढीको 

अिनि ततालाई ाकृितक पमा अझ ग भीर बनाएर लैजानेछ।  

2.2.2.3  शहरी भल-बाढी  

शहरी भल-बाढीको सम या द ु वै ाकृितक कारक तथा शहरी िवकासको प रणाम व प आएको भू िम योगमा 

प रवतनको कारण हो। ामीण े मा भल-बाढीभ दा धेरै फरक हने गदछ शहरी भल-बाढी कारण शहरीकरणले 

जल हण े  िवकिसत हँदछ जनु भल-बाढीलाई 1.8 देिखको 8 गुणास म तथा बाढीको मा ालाई 6 गुणास म 

बढाउँदछ। यसको प रणाम व प, तेज बहावको कारण पलभरमै भल-बाढीको ि थित आइपदछ। शहरी भल-बाढी 

मौसम िव ान, जलिव ान तथा मानव कारकको िम ण व प आइपदछ। भू िम योगमा प रवतनको कारण, शहरी 

इलाकामा भल-बाढी तेज गितले ठूलो पानीको वाहका साथ आइपन स दछ। शहरी भल-बाढी आपदा ब धनको 

(युएफडीएम) चुनौती अ य े मा भल-बाढीको तुलनामा धेरै फरक हँदछ। वष 2010 मा एनडीएमएले युएफडीएमको 

िनि त अलग िदशािनदश कािशत गरेको िथयो. शहरी भल-बाढीिसत स बि धत सम यामा थानीय घटनादेिख ठूलो 

घटनास म हने गदछ, जसको प रणाम व प कैय  घ टादेिख कैय  िदनस म शहरी इलाकाको ठूलो इलाका डुबानमा पन 

गदछ। यसको भाव सीिमतदेिख यापक हनस दछ। यसको प रणाम व प मािनसह को अ थायी पुनवास, पशुह  

अलग-थलग पन,ु नाग रक सु िवधाह को ित, पानीको गुण तरमा िगरावट र महामारीको जोिखम बढ्न स दछ।  

2.2.2.4  भूइँचालो  

भारतको क रब 59 ितशत भूभाग म यमदेिख च ड भूइँचालोको खतरा स भािवत े मा पदछ। हालैका तीन मुख 

भूइँचालोम ये जनवरी 2001 मा गुजरात, अ टोबर 2005 मा ज म-ूक मीर र 2011 मा िसि कम भािवत बनेको 

िथयो। स-साना भूइँचालो भने भारतको िविभ न भागमा िनर तर नै आउने गदछ। पूव रको सातवटा रा य (आसम, 

अ णाचल देश, नागा या ड, मिणपु र, िमजोरम, ि पु रा र मेघालय), अ डामान एवं  िनकोबार ीप समूह तथा आठवटा 

अ य रा य/ के  शािसत देशका भाग (िबहार, गुजरात, िहमाचल देश, उ राख ड, ज म-ूक मीर, ल ाख, प जाब र 

पि म बङ्गाल) भूक पीय े -V मा पदछन,् अथात् उ च ितको जोिखम े । यापक प रमाणमा िजउ-धनको ित, 

पूवाधार अिन सेवाह  िव वंश ब ने ज ता प रणाम भूइँचालोले याउने गदछ। यसका साथै उ र अिन पूव रका सुद ू र 

पाहाडी इलाकाितर हजार को सङ् यामा मािनसह  िव थािपत ब ने गदछन्।  

 

2.2.2.5  सुनामी  

सुनामी (तटीय लहरको जापानी नाम), जसलाई भूक पीय समु ी लहर पिन भिन छ, गिहरो समु मा धेरै िवशाल तरङ्ग-

लहर रहेको िवशाल लहरको शृङ्खला हो, जसको ल बाई िशखरदेिख िशखरस म 100 िकिम. वा यसभ दा धेरै 

हनस दछ। यो ायः भूइँचालो, पै ो वा वालामुखी गितिविधको9 प रणाम व प समु को भूइँ अचानक सनजाँदा 

उ प न हँदछ। िव वंशकारी लगायतका अिधकांश सुनामी, भौगोिलक पठारको सीमामा वा धाँजामा द ु ई भौगोिलक पठार 

ठोि कन पु दा िवशाल वा ह का भूइँचालोको प रणाम व प आउने गदछ। समु को भूइँ अचानक ठूलो इलाकामा ठाडो 

िव थापन गरी िवकृत बनाउँदा, पानी पिन िव थािपत भई सुनामीको लहर उ प न गदछ।  गिहरो समु मा लहरको उँचाई 

                                                             
9  https://ntwc.ncep.noaa.gov/?page=tsunamiFAQ  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको) 
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केही डेिसिमटर वा कम (अथात् केही इ ची) हने हँदा जहाजह मा यसलाई महसुस गनसिकँदैन, न त यो खु ला 

समु ामा दे न नै सिक छ। ोतबाट लहरले लामो द ू री गन ममा 800 िकलोिमटर ित घ टास मको वेग िलनस दछ। 

यो तटस म पु दा अित नै खतरनाक साथै िव वंशकारी हनस दछ कारण कम गिहराई रहेको तटवत  े मा पु दा, 

लहरको वेग घटे तापिन पिन उँचाई भने बढेर जाने गदछ। कम गिहराईको पानीमा, ठूलो सुनामीको िशखर कैय  

िमटरस म अ लो ब दै 30 िमटरस म पुगी कम समयमै धेरै िव वंश र न स दछ10। 

िह द महासागरको िकनारामा िदस बर 2004 मा आएको सुनामीले लयकारी िवनाश अिन यान-मालको नो सानी 

याएको िथयो। ोतको निजक यो धेरै नै खतरनाक ह छ, जहाँ सुनामीको पिहलो लहर केहीदेिख दस िमनटिभ  

आइपु ने गदछ। िह द महासागरमा भूइँचालो तथा यसको फल व प 26 िदस बर, 2004 मा आएको सुनामीले भारतमा 

िव वंश लीला रचेको िथयो। धेरै मािनसले यान गुमाए भने लाख  िव थािपत बने। सबैभ दा धेरै दि णी तट तथा 

अ डमान एवं  िनकाबार ीप समूहमा यसले भािवत गरेको िथयो। सुनामीमा धेरै सङ् यामा यान िलने, स पि  न  

गन, पूवाधारह  िव वंश गन र दीघकालीन नकारा मक आिथक भाव पान मता ह छ। सुनामीको चपेटमा पनह  

बाँ ने स भावना अित नै कम रह छ। मािनसह  डु नाले अथवा भ नावशेषबाट दिबएर मन गदछन्।   

 

2.2.2.6  पै ो तथा िहउँपै ो  

पै ो  

भारतको िहमाली े , पूव र भारत तथा नीलिग र, पूव  घाट तथा पि मी घाटमा झन गदछ। िव को क रब 30 

ितशत पै ो िहमाली े मा झन अनुमान लगाइएको छ। िव कै सबैभ दा त ण साथै िव तृत पवत शृङ्खला रहेको 

िहमालय एउटा िसङ्ग् भूभाग नभएर सातवटा व रेखीय समाना तर परत रहेको िवशाल वृ ख ड हो, जुन 3,400 

िकलोिमटर लामो छ। पि मी घाटमा पै ो सामा य िवषय हो। सन् 1978 मा, नीलिग रमा, अ यािशत वषाले एक 

सयभ दा धेरै पै ो खसेको िथयो, जसले स चार सु िवधा, िचया बगानका साथै अ य फसल-बाली यापक पमा 

ित त पारेको िथयो। िहमालयको उ र िसि कम र गढवाल े मा वै ािनकह को अनुस धान अनुसार येक वग 

िकलोिमटर ए मा औसत दु ईवटा पै ो छन्। यसको प रणाम व प ित वष 120 िमटर ित िकलोिमटरको दरले भू-

यका साथमा वािषक 2500 टन ित वग िकलोिमटरको दरले माटो य हने गदछ। पै ो एउटा यापक अिन िव तृत 

ाकृितक आपदा हो जसले िजउ- यान, स पि लाई भािवत गन हँदा ठूलो िच ताको िवषय पिन रहेको छ।  

िहउँ पै ो  

िहउँपै ो िहउँ वा बरफका ख ड हन,् जुन नदी ज ती ब दै िहमालको टु पोदेिख फेदितर झन गदछ। यो धेरै नै िव वंशकारी 

हनका साथै धेरै यान-मालको नो सानी पु याउने कृितको हँदछ। िहमालयमा िहउँपै ो ास, पीर-प जाल, लाहल-

ि पित र ब ीनाथ े मा ायः नै झन गदछ। र ा अनुस धान एवं  िवकास सङ्गठनको (डीआरडीओ) िहउँ तथा िहउँपै ो 

अ ययन ित ान (एसएएसई) अनुसार, येक वष िहमालय े को िविभ न इलाकामा यस आपदाको कारण औसतमा 

30 जनाको यान जाने गदछ। मा छे मानका साथै िहउँपै ोले सडक, स पि  तथा यसको बाटोमा पन ब तीलाई पिन 

ित पु याउने गदछ। िहउँपै ोले वाहनह को आवगमन अवरोिधत गन, सडकह को सं रचनागत ितका साथै सु र ा 

पखालह  भ काउने गदछ। िहमालयको िविभ न भागमा िहउँपै ो बार बार झन गदछ, जहाँ िन निलिखत इलाका बढी 

भे  छन् : 

                                                             
10  http://www.unisdr.org/2006/ppew/tsun ami/what-is-tsunami/backinfor-brief.htm  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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• पि मी िहमालय – ज म-ूक मीर, ल ाख, िहमाचल देश र उ राख डको िवशेष गरी तेहरी गढवाल र चमोली 

िज लाको िहउँ े ।  

• ज म-ूक मीर र ल ाख – क मीर र गु रेजको उ च इलाकामा पन घाटी/भ याङ, कारिगल, ल ाख र केही मुख 

सडक।  

• िहमाचल देश – च बा, कु ल-ुि पित र िक नौर।  

 

2.2.2.7 खडेरी  

सबै प र े यमा खडेरीका लािग लागू  हने वैि क पमा अङ्गीकृत कुनै प रचालन प रभाषा छैन। यसै कारण नीित 

िनमाता, संसाधन िनयोजक तथा अ य िनणयकारी साथै शासकलाई अ य आपदा ज तै मा यता िदँदै िनयोजन गन धेरै 

गा ो पन गदछ। वैि क मू याङ्कन ितवेदन (जीएआर), 2015 ले कृिषज य खडेरी नै सबै आपदा जोिखमम ये 

स भािवत अित “सामािजक पमा िनिमत” (युएनआइएसडीआर 2015-ख) आपदा रहेको र वैि क जलवायु  

प रवतनको प रणाम व प यसको आवृि  धेरै नै फरक हने चेतावनी िदएको छ। खडेरीको शु वात िनधा रत गन, 

प रचालन प रभाषाले दीघकालीन ( ायः कि तको पिन 30 वषको) औसत वषा वा अ य केही जलवायु  प रवत बाट 

केही मा ामा िवचलन िनिद  गदछ। मोटा-मोटी पमा भ नुपदा, खडेरीलाई ाकृितक जलिव ान कारक, कृिष-

प रि थितक  ि थित, िव मान खेती णाली अ तगत फसलमा िचसोपनको आव यकता अनुसार पानीको टड्कारो 

कमीको ि थितलाई मािन छ।  

ड लुएमओले खडेरीलाई िब तारै घि ने ाकृितक आपदाको मा दछ, जुन केही भागमा ाकृितक जलवायुमा अ तरको 

कारण उ प न हने गदछ। हालका वषह मा, िव भरी जलवायु  प रवतनको कारण खडेरीको मा ा बिढरहेकोमा िच ता 

पिन बढेर गएको छ। िव को अिधकांश भागमा, सङ्कट ब धनको प र े यमा खडेरीको मोचन बेसमय, कमसल 

पमा समि वतच तथा िवखि डत रहेको पाइ छ। साधारण प र े यमा तजुमा ग रएको अवधारणागत प रभाषाले 

मािनसह लाई खडेरीको अवधारणा बु न सहयोग गदछ। अवधारणाको िहसाबले खडेरीलाई धेरै लामो समयस म पानी 

नपनुको प रणाम व प पानीको कमी हन,ु यापक प रमाणमा फसल न  हनुका साथमा उ जनी नै नहने ि थित 

मा नसिक छ। प रचालना मक प रभाषाले यसको शु वात, ग भीरता तथा अ य प रभािषत गन सहयोग गदछ। सबै 

प रि थितमा तर कुनै पिन प रचालना मक प रभाषाले काम गदन र यही नै कारण नीित िनमाता, संसाधन िनयोजक तथा 

अ यले अ य ाकृितक आपदाको तुलनामा खडेरीलाई वीकार गद योजना बनाउन किठनाई सामना गनु पदछ। 

वा तवमा, नीित िनमाता अिन योजनाकारह ले  जल सं र ण वा खडेरी मोचन उपाय किहले काया वयन गनुपन हो भ ने 

तय गन गिणतीय सूचकमािथ भर पन थालेका छन्। खडेरीको शु वात िनधा रत गन, प रचालन प रभाषाले दीघकालीन 

औसत वषा वा अ य केही जलवायु  प रवत बाट केही मा ामा िवचलन िनिद  गदछ। यो ायः वतमान ि थितलाई 

ऐितहािसक औसतसँग तुलना ारा ग र छ, जुन ायः 30 वषको अिभलेखमा आधा रत हने गदछ।  

खडेरीले देशको धेरै ठूलो इलाकालाई, एक रा यको सीमा ना दै अ यितर पिन भािवत गदछ। देशको एक ितहाई 

भागमा खडेरीको स भावना रहने गदछ। बार बार खडेरी पनाले यापक प रमाणमा जनमानसको आजीिवकाका साथमा 

बाल-बािलकाको पोषण ि थितमािथ ितकूल भाव पादछ। यसले राज थान (ग भीर पमा), गुजरात, महारा , म य 

देश (एमपी), उ र देश (युपी), छ ीसगढ, झारख ड र आ  देशको केही भागलाई भािवत गदछ। केही 

िज लामा खडेरी असामा य िवषय होइन। खडेरीले भािवत इलाकामा ग भीर सङ्कट उ प न गदछ।  
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खडेरी यो प रघटना हो जसलाई “सु त आपदा” मािन छ, जसको शु वात, ग भीरता र अ य तय गन धेरै गा ो पदछ। 

अपझट आइपन आपदाका िवपरीत, खडेरी सु त गितमा मिहन को समय िलँदै िवकिसत हँदै जाँदछ र थोरै वा कुनै 

सं रचनागत िवनाश नगरी ठूलो भौगोिलक इलाकालाई भािवत गदछ। यसको भाव ाकृितक ि थित, आिथक-

सामािजक ि थितका साथै भू िम र जल संसाधनको बनौट प भू िम योगको व पमािथ िनभर गदछ।  

ायः सबै खडेरी स भािवत इलाकामा ाकृितक जलवायुको अि थरताको प रणाम हो खडेरी र यसले केही िवशेष 

व प दिशत गदछ। शु क तथा अध शु क अथात् सु खा े मा यो बार बार दोहो रने प रघटना भए तापिन यो कम 

आवृि मा पया  वषा हने आ  इलाकामा पिन पनस दछ। यसलाई सामना गन मता धेरै नै ािविधक, सं थागत, 

राजनीितक तथा सामािजक त ारा खडेरी पन अनुमानका साथ जल संसाधनको यव था गन ि यामािथ िनभर 

गदछ। शमनका भावी उपायले खडेरीलाई पानी अिन खा ा नको कमीका कारण अकालको ि थितमा पु नबाट 

जोगाउन स दछ।  

लामो समयस म सु खा मौसम रहनका साथै अपया  पानी पनाले खडेरी शु  हँदछ। भारतमा राि य कृिष आयोगले 

तीन कारको खडेरी प रभािषत गरेको छ : 

क) मौसम िव ान वा वायुम डलीय खडेरी, जसलाई कुनै इलाकामा दीघकालीन औसत वषामा 25 ितशतको 

िगरावटको ि थितको पमा प रभािषत ग रको छ। 

ख) कृिषज य खडेरी, जसले व थ फसल-बालीको िनि त पानीको िचसोपन र वषा अपया  रहेको ि थित बोध 

गराउँदछ। 

ग) जलिव ान स ब धी खडेरी, जुन सतही साथै भू िमगत जल संसाधन घट्नुको प रणाम व प हने गदछ र यो 

सतही पानीलाई हण गन मता धेरै मा ामा घटेर जानुको कारण सामा य वषा भए पिन उ प न हँदछ।  

दु वै खेती र गैर खेती े लाई भािवत गन भए तापिन िवशेष गरी कृिषको प र े यमा (पशुपालन सिहत), अिधकांश 

विगकरणले खडेरीको भौितक प मािथ िवशेष जोड िदँदछ। यसको य  भाव घट्दो कृिष उ जनी र गरीब अिन 

कमजोर समाजमा बढ्दो खा  असु र ा, घट्दो जल तर, पशुधन साथै जङ्गली जनावरह को धेरै सङ् यामा मृ य,ु 

पशु  तथा गाई-व तुको बसाइँ सराई, अ धाधु ध दोहनको कारण प रत मा ास र बढ्दो आगलागी वा डँडेलोका 

घटनाह बाट प  हँदछ। परो  भावमा कृषक तथा कृिष कारोबारमा घट्दो आमदानी, खा ा न तथा पशु  आहारको 

बढ्दो मू य, ख रद गन मतामा ास तथा खपतमा िगरावट, कृिष ऋण भु ानी गनमा असमथता, कृिष भू िम तथा 

पशुधनको आपात िब , ामीण याकुलता, कृिष रोजगारका अवसरह  आिद घट्दै जाने ज ता ि थितबाट आँ न 

सिक छ।  

भाव, मोचन तथा ह त ेप, फसल च को कुन समयमा पानी वा माटोको िचसोपनमा चरम कमी रहने गदछ भ ने 

िवषयमािथ िनभर गदछ। ायः तीनवटा ि थितलाई मा यता िदइएको छ : 

क) मौसमको आर भ : िवलि बत वषा (वषा हनमा िवल ब), वषा आएपिछ लामो समयस म सु खा,  

ख) मौसमको म यमा : दु ई वषाबीच माटोमा अपया  आ ता, तथा  

ग) मौसमको अ यमा : वषा समय नभई पू रा हनु  वा अपया  वषा हनु । 

आइएमडीले पाँचवटा खडेरीको ि थितलाई मा यता िदँदछ : 

क) “खडेरी साता”, जहाँ सा ािहक वषा सामा यभ दा आधा ह छ,  

ख) “कृिषज य खडेरी” जहाँ म य जूनदेिख से टे बरस म िनर तर चार ह ास म खडेरी पदछ, 
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ग) “मौसमी खडेरी”, जहाँ मौसमी वषा सामा य मानकभ दा कम हने गदछ,  

घ) “खडेरी वष” जहाँ वािषक वषा सामा यभ दा 20 ितशत कि त हने गदछ, र  

ङ) “चरम खडेरी वष” जहाँ वािषक वषा सामा यभ दा 25 देिख 40 ितशतस म कि त हने गदछ।  

सु प  मापद डको अभावमा, एनडीएमएको “खडेरी ब धन”बारे िदशािनदशमा तल उ लेिखत ग रएअनु प िविभ न 

कारकको आधारमा खडेरीलाई विगकरण गन बह-मानक सूचक िविकसत गनुपन िनिद  ग रएको छ : 

• मौसम िव ान (वषा, तापमान आिद) 

• माटोको कार (गिहराई, कार, पानीको उपल ध मा ा आिद)  

• सतही पानीको योग (िसि चत े को अनुपात, सतही जल आपू ित आिद) 

• भू िमगत जल (उपल धता, उपयोग आिद) 

• खेती गन त रका (फसल च मा प रवतन, भू िम योग, फसलको ि थित, फसलको ि थितमा असङ्गित)  

• सामािजक-आिथक (कमजोर वगको अनुपात, गरीबी, खेत-बारीको आकार आिद)। 

खडेरी ग भीर ब दै जानुका साथै फसल न  हनुका साथ आजीिवकाको सङ्कट अिन बेरोजगारको ि थित उ प न हँदछ। 

यस कारण खडेरी िनगरानी त का साथमा स भािवत इलाकामा खडेरीरोधक म यम तथा दीघकालीन े िवशेष योजना 

तयार गन आव यक छ। खडेरीरोधक उपायले यसको सामना गन मतामा उ लेखनीय सुधार गनका साथै यसको 

भाव कि त गनसिक छ भने यिद खडेरीको ि थित अझ िबि ँदै गए, रा य साथै के का कैय  अिभकरणले चरम 

ामीण सङ्कटको रोकथाम गन िमलेर काम गनु पनछ। खडेरी िब तारै बढेर जाने हँदा, अिभकरणह ले निजकबाट 

ि थितको िनगरानी गन िविभ न उपल ध ाविधक मताको उपयोग गनस नेछ।  

 

2.2.2.8  शीतलहर एवं तुषारोपात 

शीतलहर अिन तुषारोपात मौसमी साथै थानीय खतरा हन,् जुन केही भागमा चरम िहउँको समय आइपन गदछ। लामो 

समयस म तुषारोपात अिन शीतलहरको ि थितले केही तुषारोपात संवेदनशील बाली न  गन हँदा फसलको ित हने 

गदछ। तुषारो ित संवेदनशील अनेक कारका ह छन्। शीतलहरले पु याउने ित तापमान, यसको अविध, आ ताको 

तरका साथमा तापमान झद ज ने ि थित पु ने गितमािथ िनभर गदछ। कुन तापमानस म फसल-बालीले शीत लहर/ 

तुषारोपात सहन स दछ भ ने अनुमान लगाउन सिकँदैन कारण अ य कारकले पिन यसलाई भािवत गदछ। शीतलहरले 

मािनस, पशुधन तथा व य ाणीह लाई मान वा घाइते बनाउन स दछ। य तो िसरेटो अिन जाडो थे नका लािग 

मािनसका साथै सबै पशुलाई धेरै ऊजा िदने भोजन-आहार आव यक पदछ कारण कमजोर पोषण कठ्याङ्ि ने जाडोमा 

घातक सािबत हनस दछ। यिद शीतलहर वा िसरेटोसँगै भारी अिन अिवराम िहमपात भए, चरनमा जाने पशुले आव यक 

भोजन पाउन स दैन। ितनीह  अ पताप वा भोकमरीको कारण मन पिन स छन्।  

शीतलहर अिन जाडो िदनका लािग आइएमडीको प रभाषा11 तल वणन ग रएका छन् : 

हावाको गित अनुसार वा तिवक यूनतम तापमानलाई झान िसरेटोले मह वपूण भू िमका खे दछ। सा दिभक ड लुएमओ 

मापद ड योग गद िसरेटोको आधारमा के को वा तिवक यूनतम तापमानलाई “िसरेटो भावी यूनतम तापमान 

(ड लुसीटीएन)” स म घटाउनु  पजछ। “शीतलहर” तथा “जाडो िदन” घोिषत गन केवल ड लुसीटीएन उपयोग गनुपदछ।  

                                                             
11  http://imd.gov.in/sec_on/nhac/termglossary.pdf  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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यिद ड लुसीटीएन 10° सेि सयस वा कि त भए, तब मा  शीतलहरको ि थित मा नुपनछ। शीतलहर तब ह छ, जब : 

क) सामा य यूनतम तापमान 10° सेि सयस बराबर वा यसभ दा धेरै भए;  यिद सामा य भ दा -5° सेि सयसदेिख -6° 

सेि सयस भए शीतलहर ह छ तथा सामा यभ दा -7° सेि सयस भए “चरम शीतलहर” ह छ। 

ख) सामा य यूनतम तापमान -10° सेि सयस भए; यिद सामा यभ दा -4° सेि सयसदेिख -5° सेि सयस भए 

शीतलहर ह छ तथा सामा यभ दा -6° सेि सयस वा कम भए “चरम शीतलहर” ह छ। 

ग) यिद ड लुसीटीएन 0° सेि सयस वा कम भए, के को सामा य यूनतम तापमान जे जित भए पिन शीतलहर 

घोषणा गनुपदछ। यो मापद ड सामा य यूनतम तापमान 0° सेि सयसभ दा कि त हने के ह मा भने लागू  हँदैन।  

तटीय के का लािग शीतलहरको ि थित : तटीय इलाकाका लािग 10° सेि सयसको यूनतम तापमान सीमारेखा 

किह यै पार हँदान। तथािप, थआनीय मािनसह ले िसरेटोको कारण असु िवधा महसुस गन गदछन्, जसले हरीको वेग 

अनुसार केही िड ी तापमान घटाउने गदछ। तटीय के ले “जाडो िदन”को अवधारणाका लािग तल उ लेिखत मापद ड 

पालन गनस छ : 

क) के को यूनतम वा तिवक तापमानलाई ड लुसीटीएनस म घटाउनु  पदछ, 

ख) यस ड लुसीटीएनलाई “शीतलहर” वा “जाडो िदन” घोिषत गन योग गनुपदछ,  

ग) के को तापमान -5° सेि सयस वा कम हँदा, 10° सेि सयसको सीमारेखा भए तापिन “जाडो िदन” वणन 

गनसिकनेछ। 

घ) तथािप, 10° सेि सयसको सीमारेखा पुग,े “शीतलहर” घोषणा गनुपदछ,  

ङ) यिद के ले द ु वै शीतलहर अिन जाडो िदनको मापद ड पू रा गरे, शीतलहरलाई बढी ाथिमकता िदँदै घोषणा 

गनुपदछ।  

शीतलहर अिन जाडो िदन े िवशेष प रघटना हो र यिद द ु ईवटा के ले उ  मापद ड पू रा गरे, मौसम िव ान उप-

भागलाई यसको भार िदनसिकनेछ।  

2.2.2.9   व पात, चट्याङ, आँधी-तूफान, धुला मे आँधी-हरी, याँठ  

व पात, चट्याङ, आँधी-तूफान, हरी, याँठ खतरनाक हनका साथै िजउ- यान अिन सावजिनक स पि लाई जोिखममा 

पान गदछ। यो हवाई सेवा े का साथै प रवहन, िव ुत, स चार तथा अ य सामािजक-आिथक े का लािग पिन 

स भािवत जोिखमपूण ह छ। व पात वा मेघ गजनको केही मह वपूण िवशेषता हँदछ, ज तै च ड वायु  ओ ाली-

उकाली गन उ  तूफानी बादलका साथमा    पानी ज ने, बादलमा िव ु ितकरणका साथ चट्याङ् हा ने, र कुनै एक 

िनि त ठाउँमा भारी वषाका साथमा अिसना पन गदछ। िवगत दस वषको उपल ध त याङ्ग अनुसार चट्याङ लागेर 

देशमा सालेनी क रब प चीस सय जित मािनसले यान गुमाउने गदछन्। उ री भारतीय रा यह ले हालै अनुभव गरे 

ज तै भारतमा आँधी-बेतूफान र च ड वायुका साथ व पातका घटनाह को बार बरता अिन ग भीरता बढेर जानेछ। 

यसको बार बारता अिन ग भीरता अिभकरणह ले यसको रोकथाम, तयारी र शमन ारा िजउ- यानका साथै पशुधन, 

स पि  अिन पूवाधार बचाउन समयमै आव यक कावाही गनुपन बोध गराउँदछ।   

व पात/चट्याङ  

देशको िविभ न भागमा व पात बा ैमास हने गदछ। तथािप, यसको वेग र बार बरता बखा याममा (माचदेिख जूनस म) 

बढी हने गदछ। वायुम डलको सतह ताि नुको प रणाम व प व पातको उ पित हँदछ र बखा याममा ताि ने ि या 

उ  हने भएकोले यो बखाको समयमै धेरै हने गदछ। यिद आकाश गिजनका साथै िबजुली चि कएको देिखए व पात 

भएको मािन छ। ायः ोतदेिख 40 िकलोिमटर टाढास म व पातको आवाज सु िन छ। व पात 2~20 िकलोिमटरको 
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आकाशीय िव तार र केही घ टाको अ थायी प रमाणका साथ मेसो-गामा जलवायु  के को ेणीमा पदछ। यसको 

वेगलाई यानमा रा द,ै भारतमा व पातलाई म यमदेिख च ड ेणीमा िन निलिखत त रकाले विगकरण ग रएको छ : 

• म यम व पात : यिद आकाशको गजनका साथै बार बार िबजुली चि कनका साथै ह कादेिख भारी वषासँगै 

29 देिख 74 िकलोिमटर ितघ टाको वेगले हरी चले यसलाई म यम व पात भिन छ।  

• च ड व पात : यिद िनर तर आकाशको गजनका साथमा िबजुली चि कनका साथै भारी वषासँगै ≥ 75 

िकलोिमटर ित घ टाको वेगले हरी चले यसलाई च ड व पात भिन छ।  

 

आँधी-बे ी  

पूव  साथै पूव र रा यह मा आँधी-बे ीको बार बरता अिन वेग बढी हने गदछ। देशको िविभ न भागमा िविभ न 

मौसमको तुलनामा, आँधी-बे ीको बार बारता वषाको मौसम शु  हनुअिघ (माच-मई) बढी च ने गदछ। तथािप, उ र-

पि मी भारतमा दो ो अिधकतम िहउँदको मौसममा च ने गदछ। आँधी-बे ी मई मिहनामा अिधकतम च ने गदछ भने 

अ ेलमा केही ह का हँदछ। आँधी-बे ीलाई अचानक हरी-बतासको गित 29 िकलोिमटर ित घ टाको (16 नट) वेगले 

बढ्दै 40 िकलोिमटर ित घ टास मको गित पु ने र कि तको पिन एक िमनटस म रहने ि थितको पमा प रभािषत 

ग रएको छ। आँधी-बे ी द ु ई कारका ह छन् : 

• म यम आँधी-बे ी : यिद सतही हरीको (झ कामा) गित 80 िकलोिमटर ित घ टाभ दा कि त भए, यसलाई 

म यम आँधी-बे ी भिन छ।  

• च ड आँधी-बे ी : यिद सतही हरीको गित (झ कामा) 80 िकलोिमटर ित घ टाभ दा धेरै भए, यसलाई 

च ड आँधी बे ी भिन छ।  

धुला मे आँधी-हरी  

उ र-पि मी भारतमा वषाको मौसम शु  हनअिघ धुला मे हरी च दछ, जसलाई थानीय भाषामा “आँधी” भिन छ। 

यसको बार बारता अिधकतम राज थानमा हँदछ भने यसपिछ ह रयाणा, प जाब र पि मी उ र देशमा पिन यसको 

लहर च दछ। यो ायः वषा याम शु  हनअिघ उ प न हँदछ र बार बारता अिन वेगको िहसाबले मई मिहनामा 

अिधकतम हने गदछ। धुला मे हरी तीन कारका ह छन् : 

• ह का, जब हरीको गित 41 िकलोिमटर ित घ टाभ दा कि त हनका साथै ि े  500 देिख 1,000 

िमटरस मको हँदछ।  

• म यम, जब हरीको गित 42 देिख 79 िकलोिमटर ित घ टा तथा ि े  200 देिख 300 िमटरस मको हँदछ।  

• च ड, जब सतही हरीको झ का 80 िकलोिमटरभ दा बढी तथा ि े  200 िमटरभ दा कि त ह छ।  

 

चट्याङ  

चट्याङ तेज िव ुतीय वाह हो, जुन पृ वीको वायुम डलमा उ प न हनका साथै यसको कूल पथ ल बाई केही 

िकलोिमटर हँदछ।  चट्याङ्को चरम िव ुत वाह र कूल ऊजा िसजना अित नै उ च हँदछ र यसबाट वािहत हने 

िव ुत 100 िमिलयन वाट ित िमटर र चरम तापमान 30 हजार िड ी सेि सयसस म हँदछ। चट्याङले वािहत गन 
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ऊजा केही सयदेिख िकलो एि फयर (केए) स म हँदछ, र अिधकतम मू य 40 केएस म हँदछ। चट्याङको सठीक समय 

र थानको पूवानुमान लगाउन किठन छ। वायुम डलमा यो तीन कारले वािहत हँदछ – (क) बादलिभ को चट्याङ, 

(ख) एकदेिख अक  बादलबीचको चट्याङ र (ग) बादलदेिख भूइँबीचको चट्याङ। पिहलो द ु ईवटाबाट हवाई जहाजह  

भािवत हँदछ भने ते ोले जमीन अथवा भूइँमा िजउ- यान र स पि मािथ ित पु याउँदछ।  

 

2.2.2.10  मूसलधारे वषा (बादल फाट्न)ु र अिसनापात  

मूसलधारे वषा12 

मूसलधारे वषा अथवा बादल फाट्ने ि थितमा अित नै कम समयमा धेरै मा ामा वषाका साथमा आकाश गिजने र 

अिसना पन गदछ, जसले भल-बाढीको ि थित उ प न गदछ। यो सामा य पमा बु िझए अनु प बादल फाटेर धेरै 

मा ामा पानी पनुको ि थित होइन। आइएमडी अनुसार, यिद कुनै 100 वग िकलोिमटर े मा, ित घ टा 100 

िमिलिमटर वा धेरै पानी परेको दता भए यसलाई मूसलधारे वषाको पमा विगकरण ग र छ। यस प रभाषा अनुसार 

आधार घ टामा 50 िमिलिमटर वषा भए यसलाई पिन मूसलधारे वषामै विगकरण ग र छ। भारतीय प र े यमा यसको 

चचा गनुपदा, यहाँ वािषक 1160 िमिलिमटर वषा ह छ। यसको अथ, केवल एक घ टामा वािषक 10-12 ितशत वषा 

मूसलधारे वषा हँदछ। यसै गरी, लेकाली भेकबाट धेरै मा ामा पानी बगेर आउनुलाई पिन मूसलधारे वषाको पमा गलत 

बु ने ग रएको छ। यो केवल सानो इलाकामा पन हँदा पूवानुमान लगाउन धेरै किठन ह छ। तथािप, डपलर रडारको 

उपयोग ारा क रब 6 घ टा र किहले-कािहँ 12-14 घ टाअिघ नै पिन मूसलधारे वषाको पूवानुमान लगाउन सिक छ।  

तथािप, मूसलधारे वषा असामा य ह छ कारण यो केवल पाव य उ थानको मा यम ारा, अथात् गरम हावा िचसो 

हावासँग िमिसन पु दा अक मात िवकरण हनपु दा मूसलधारे वषा उ प न हँदछ। मूसलधारे वषा तराई वा समतल 

इलाकाितर पिन ह छ, तर पाव य े मा यो उ प न हने स भावना बढी रहने गदछ, कारण यो भूभागिसत स बि धत 

ह छ। पाहाडी भूभागले तातो हावालाई ठाडो मािथ ब न सहयोग गदछ, जसको प रणाम व प मूसलधारे वषाको ि थित 

ब दछ। वषाको कारण नै मािनसह को मृ यु  हँदैन, तर किहले-कािहँ पानीको सोतो धेरै ठूलो हने हँदा िनर तर बिष ँ दा 

घाइते भने बनाउन स दछ। य ता भारी वषाको प रणाम व प, िवशेष गरी पाहाडी भूभागितर, यसले िजउ- यानको 

ितका साथै िवनाश लीला र ने गदछ। पै ो, आकि मक भल-बाढीले घरका साथै ित ानह  बगाएर लैजाने, ठाउँ-

ठाउँ भाि सने र टोड्का पन कारण मृ यु  पिन हने गदछ। िवगतका मूसलधारे वषाको कुनै त याङ्क उपल ध नहनका 

साथै यान-मालको ित अिन िवनाश गरे मा  केहीको गणना गन ग र छ, साथै सु िनि तताबारे पिन सम या छ। वैि क 

जलवायु  प रवतनको प र े यमा, उ  अिन च ड वषा बढ्नका साथै मूसलधारे वषाको आवृि  पिन बढेर जाने 

अनुमान लगाइएको छ। 

 

अिसनापात13 

उ च आवृि मा अिसना पन िव कै केही मुलुकमा भारत पिन पदछ। सालेनी 29 िदन म यमदेिख च ड अनुपातमा 

यहाँ अिसना पदछ। ायः अ ेल अिन मई मिहनामा अिसना पन गरे तापिन 2014 को फे ुअरी-माच मिहनामा भारतमा 

अिसना परेको िथयो। िवगतमा दता ग रएका क रब 25 ितशत अिसनापातमा अिसनाको आकार 3 सेि टिमटर वा 

                                                             
12  यो भाग आइएमडी र एनसीएमआरड लुएफको काशन ( ितवेदन, प रप , शोधप ) मािथ आधा रत छ।  
13  यो भाग बल एवं  अ य, 2014 मािथ आधा रत छ।  
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यसभ दा ठूलो कूल यासको रहेको िथयो। अिधकांश पमा िहउँदका साथै वषाको मौसम शु  हनअिघ अिसना पन 

गदछ भने दि ण-पि मी मनसून वा वषाको समय भने अिसना पदन।  

अिसना ठोस जमेको पानीको गोला हो जसले स पि का साथै फसल-बालीलाई यापक ित पु याउँदछ। बखाको समय 

तातो अिन ओिसलो िदउँसो अिसना ब ने उपयु  प रि थित हँदछ, जुन सापे  पमा सानो इलाकामा पद केही णमै 

समा  हँदछ। अिसनासँगै आकाश गिजने र चट्याङ हा ने पिन गदछ। आइपीसीसीको ितवेदनमा ताि ँदै गइरहेको 

जलवायु   य ता प रघटनाको आवृि  अिन वेगमा वृि को िनि त अनुकूल हँदै जानेछ भने चरम जलवायु  प रघटना ज तै 

तापलहर अिन अित वषाको ि थित बढेर जानेछ। जलवायु  प रवतनको ि थितमा अिसनापात अिन व पात िवशेष यान 

िदनुपन जलवायु  प रघटना हो। अिसनापात तीन कारका ह छन् : 

• ह का, जब यो सानो आकारमा पानीसँग िमिसएर जता-ततै छर ट पमा पदछ,  

• म यम, भूइँ नै सेता मे पान गरी धेरै मा ामा पदछ,  

• च ड, जब िनकै ठूलो िगटी-रोडाको आकारमा पदछ।  

आकाशको गजन वा व पात बढ्दै जाँदा, यसले साँघु रो पेटीमा अिसना थुपाद जाँदछ (जुन केही िकलोिमटरदेिख दस 

िकलोिमटरस म चौडा हनस छ), जसलाई अिसनारेखा वा अिसनाप ी पिन भिन छ। यिद केही णका लािग आँधी-हरी 

ि थर रह,े धेरै मा ामा अिसना थु ि न स दछ। यसको आकार र ित प कित तेज गित अिन शि ले हरी बढ्दछ भ ने 

कुरामािथ िनभर गदछ। सामा य अिसनापात 1.5 िकलोिमटर चौडा र 8 िकलोिमटर ल बाईको हने गदछ। तथािप, यो 

केही ऐकरदेिख धेरै ठूलो इलाका, क रब 16 िकलोिमटर चौडा र 160 िकलोिमटर ल बाईस म पिन यो फैिलन स दछ। 

आकाशदेिख भूइँस म अिसना 40 िमटर ित सेके डको गितले झदछ भने यो आँधी-तूफानले उ प न गन वषाको एक-

दस  भाग मा  हँदछ।  

अिसनाबाट हने ित यसको आकार र कुनै एकाइ े मा झन वा पन सङ् या, हावाको वेग तथा अिसना पन इलाकाको 

कारमािथ िनभर गदछ। यसका साथै अिसनाले फसल-बालीलाई गन ित पिन फसल लगाइने मौसमको चरणमािथ 

िनभर गदछ। कम समय मा  पन अिसनाले पिन फसल-बाली, फलका खह मािथ यापक ित पु याउँदै गुण तर 

घटाउनका अित र  यसको प रणाम व प ला ने रोग, ढुसी र फल कुिहने ि थितको कारण यापक नो सानी 

पु याउँदछ। िव कै सबैभ दा घातक अिसनापात 30 अ ेल, 1888 को िदन उ र देशमा दता ग रएको िथयो, जहाँ 

यसले 230 जना मािनसका साथै 1600 भडा-बा ा मारेको िथयो। महारा का कृिष आयु  अनुसार, अिसनाले क रब 

16 लाख ऐकर भू िममा बागवानी फसल िवनाश गरेको िथयो।  

अिसनापात एकदमै अ पकालीन थानीय प रघटना हो, र यसको अगावै पूवानुमान लगाउँदै सबै िहतधारकलाई पया  

सु र ा उपायको िनि त सू िचत गनु  ािविधक पमा िवकिसत अमे रका ज तो मुलुकका लािग पिन ठूलो चुनौती 

रिहआएको छ। भारत उ ण देशीय साथै उप-उ ण देशीय इलाकामा अवि थत रहेको हँदा म य अ ांश अिन शीतो ण 

मुलुकह को तुलनामा कि त अिसना पन गदछ। तथािप यो अपवाद  जलवायु  प रवतनसँगै बढ्दै गइरहेको छ।  

2.2.2.11  िहमताल िव फोट ारा भल-बाढी (जीएलओएफ) 

िहमनदी वा ढुङ्गा-मुडाले अवरोिधत गदा जमेको िहमतालबाट च ड वेगमा पानीको िनकासी हँदा आउने भल-

बाढीलाई िहमताल िव फोट ारा भल-बाढी (जीएलओएफ) भिन छ। िहमनदीह  पि लँदा किहले-कािहँ पवतको 

िशखरितर ताल ब नपु दछ। य ता पानी खकुलो गरी िहउँ, ढुङ्गा-बालुवा तथा थे ा बरफ ारा बिनएको बाँधमा जमा 

हँदछ। िहमतालको आकार कैय  एमसीएमदेिख सयकड  एमसीएम पानीस म हने गदछ। तर यी सबै सहज पमा अित नै 
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अि थर हँदछ भने िहउँपै ो, खि कने च ान तथा भूइँचालो वा अ यािधक मा ामा पानी थु ि नु ले बाँध भि कँदै 

अक मात अित नै िवशाल मा मा पानी ब दछ, जुन निजक बसोबासो गन समुदायका लािग आपातकालीन भल-

बाढीको ि थित ब न स दछ। िहउँका िढकाका साथमा थे ाह  जिमएको पानी एक िमनटदेिख िदनभरीको समयमा 

लयकारी पमा ब न था दछ। य ता घटनामा ित सेके ड 15,000 घन िमटरस म पानी ब ने ग रएको दता ग रएको 

छ। िहमताल िव फोटका प रघटनाले िव भरी हजार को सङ् यामा मािनसह को यान िलएको छ भने यसको 

सबैभ दा ठूलो घटना वा द ु घटना िहमालयमा उ प न भएको पाइएको छ। 

क रब 5.3 लाख वगिकलोिमटर े फल समेट्ने भारतीय िहमाली े  (आइएचआर) िस धुदेिख पु  नदी 

णालीबीच 25 सय िकलोिमटरस म फैिलएको छ। िव को धेरै िहमनदी े मा यसको जोिखम अिन िवतरणको 

अनुस धान चिलरहेको भए तापिन भारतीय िहमालयमा भने यित यान िदइएको छैन। ाकृितक भूगोलको प र े यमा 

भारतीय िहमालय े  दि णमा िशवािलकदेिख उ रमा सीमापार ित बती पठारस म फैिलएको छ। तीन  मुख 

भौगोिलक अि त वमा िहमा ी (िवराट् िहमालय), िहमाचल (कम िहमालय) तथा िशवािलक (बािहरी िहमालय) स म 

फैिलएको छ, जुन िनबाध पमा स पूण ल बाईमा िव ता रत छ भने मुख भौगोिलक ंशरेखा वा धाँजा ारा छु एको 

छ। राि य जलवायु  प रवतन काययोजना (एनएपीसीसी) अ तगत िहमाली प रत लाई सतत् रा ने राि य अिभयान 

(एनएमएसएचई), े को सतत् िवकास ित समिपत, े मा जलवायु  प रवतनको भाव बु न र रणनीितक 

अनुकूलनको अनुस धान गन, आठवटा अिभयानम ये एउटा हो।  

िहमाली रा य अिन के  शािसत देशमा ज मू-क मीर, ल ाख, िहमाचल देश, उ राख ड, िसि कम, अ णाचल 

देश, नागा या ड, मिणपु र, िमजोरम, ि पु रा, मेघालय र आसम अिन पि म बङ्गालको केही भाग सामेल छन्।  

हालका दसकह मा जलवायु  प रवतन/ अि थरताले िहमाली े मा िहमनदीह को जीवनच लाई धेरै नै भािवत 

गरेको छ। वै ािनकतम अ ययनह ले िह दू कुश िहमालयको अिधकांश भागमा िहमनदीह  घट्दै गइरहेको 

प रणाम व प अनेक  नयाँ िहमतालह  ब न थालेको पाएका छन्। िहमतालह  िहमनदीमा आएको प रवतनका सूचक 

हन् भने य ता अि थर तालले यसको मु िनितर पन थानह मा ठूलो सङ्कट आइपन स भावना रह छ। भारतीय 

भूसव णले (जीएसआइ) भारतीय िहमालय े मा 9,575 िहमनदीह  सूचीब  गरेको छ, जसम ये 267 वटा 10 वग 

िकलोिमटरभ दा धेरै िव तृत छन्।  िहमतालह को एउटा अनुस धानले  0.01. वग िकलोिमटर े फळ भएका 251 

िहमतालको गुण तरीय विगकरण गरेको छ। यी िहमतालह  ज म-ूक मीर, ल ाख, िहमाचल देश, उ राख ड, 

िसि कम र अ णाचल देशमा अवि थत छन्। अिधकांश िहमतालले अनु वाह अथात् तलितरका इिलकाह मा 

म यमदेिख ग भीर खतरा ततु गदछ। इलाकामा मूसलधारे वषाले िहमताल िव फोट ारा भल-बाढीको 

(जीएलओएफ) ि थितलाई अझ ग भीर बनाउन स दछ।  

 

िसि कमको िहमालयमा धेरै िहमताल ब ने ि यामा छन्। कमजोर िहमोड ढाँचामा यी तालह  बिनएको हँदा 

िव फोटको स भावना पिन धेरै छ। यिद िव फोट हनगए, तलितरका इलाकाह मा यापक ित हनजानेछ। उ र-पि मी 

भागमा अवि थत तथा िसि कम िहमालयमा तेज गितले िवकिसत भइरहेको दि ण लोनाक िहमताल िव फोटको कारण 

हने स भािवत खतरा िवशेष िच ताको िवषय बनेको छ। तालसँग जोिडएको दि ण लोनाक िहमनदी पि लनुका साथै 

निजकैको उ री लोनाक िहमनदी र लोनाक िहमनदी पि लएर ब ने पानीको कारण यसको आकार असामा य पमा तेज 

गितले बिढरहेको छ। लोनाक िहमतालबारे उप हबाट ा  िवगतको त याङ्कको अ ययन गदा यसको आकार सन् 
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1976 को 0.18 वग िकिम.-बाट बढेर 201314 मा 1.26 वग िकिम. पुगेको उजागर भएको छ। आकारमा असामा य 

वृि ले िहमताल िव फोट ारा भल-बाढीको जोिखम बढाएको छ। वतमान सूचीको आधारमा तथा भारतीय िहमालय 

े मा िहमताल िव फोटको जोिखमलाई यानमा रा द,ै केि य जल आयोगले 467 वटा िहमनदी तथा जलाशय र 0.4 

वग िकिम. भ दा धेरै पानीको िव तार े को िनगरानी ग ररहेको छ (िसंह एवं  गु , 2017)।  

 

2.2.2.12  ताप लहर  

ताप लहर असामा य उ च तापमान रहने अविध हो, जसले शारी रक तनाउ उ प न गनका साथै किहले-कािहँ 

ाणघातक पिन हनस दछ। िव  मौसमिव ान सङ्गठनले ताप लहरलाई पाँच वा यसभ दा धेरै िदनस म िनर तर 

िदउँसोको अिधकतम तापमान औसत अिधकतम तापमानभ दा पाँच िड ी सेि सयस बढ्नुको पमा प रभािषत गरेको 

छ। िविभ न मुलुकले ताप लहरलाई थानीय प रि थितको प र े यमा प रभािषत गदछ। ताप लहर िवशेष पमा माच 

अिन जनू मिहनाबीच च दछ, र द ु लभ मािमलामा जुलाईस म पिन च ने गदछ। भारतको िस धु-गङ्गा नदीको समतल 

े मा ताप लहर बार बार च ने गदछ। औसतमा, देशको उ री भागमा सालेनी 5.6 पटक ताप लहर च ने गदछ। 

देशको उ री समतल इलाकामा, कैय  िदनस म धु ँिधयाली छाउने हदँा यूनतम तापमान सामा यभ दा15 धेरै तथा 

अिधकतम तापमानलाई सामा य वा यसभ दा केही बढी बनाउने गदछ।  

ताप लहर अिन गरम िदन े  िवशेष प रघटना हो, जुन मौसम िव ान उप भागमा कि तको पिन द ु ईवटा के ले 

मापद ड पू रा गरे, घोिषत गनसिक छ। जनवरी, 201616 दिेख भावी आइएमडीको संशोिधत श दावली अनुसार, 

भारतमा, यिद मौसम िव ान उपके को अिधकतम तापमान कि तको पिन समतल इलाकामा 40° सेि सयस वा धेरै 

तथा तटवत  े मा 37° सेि सयस वा धेरै र पाहाडी इलाकामा 30° सेि सयस वा धेरै पुग,े यसलाई ताप लहर 

मािननेछ। आइएमडीले ताप लहरलाई17 सामा यभ दा 4.5° सेि सयसदेिख  6.4° सेि सयस र चरम ताप लहरलाई 

सामा यभ दा >6.4° सेि सयस तापमान पुगेको ि थितको पमा प रभािषत गरेको छ। यसै गरी, समतल इलाकामा 

अिधकतम तापमान ≥ 45° सेि सयस पुगे सामा य ताप लहर र यिद वा तिवक अिधकतम तापमान ≥ 47° सेि सयस 

पुगे चरम ताप लहर मािन छ। ताप लहर घोिषत गनका लािग, दु ई िनर तर िदनस म दु ईवटा मौसम िव ान उपके मा 

य तो ि थित दता ग रएको हनुपदछ। दो ो िदन मा  ताप लहर घोषणा ग र छ।  

जलवायु  प रवतनको कारण िदउँसोको तापमान चरममा पु नका साथ ै लामो अविधस म रहनुको कारण ताप लहर 

बार बार आउने प रघटना ब दै गइरहेको छ। भारतले पिन ताप लहरको बढ्दो घटनाको कारण जलवायु  प रवतनको 

भाव महसुस गन थालेको छ, जुन येक वष अझ गहन ब नका साथै मानव वा यमािथ ितकूल भाव पानका 

अित र  यसको कारण मनह को सङ् या पिन िनर तर बिढरहेको छ। ताप लहरको वा यमािथ भावमा 

िनजलीकरण, तापको कारण बाउँिडने, थकान ला ने र/ वा ऊ माघात वा लू  ला ने सामेल छन्। केही सङ्केत अिन ल ण 

िन न कार छन् : 

                                                             
14  एनएमएसएचईको वेबसाइटमा कािशत सूचनामा आधा रत : http://knowledgeportal- nmshe.in/programme_details.aspx?C=57569ABD-

ECC5-48B3-8F99-C0EBD6DFDC9F   (20 से टे बर, 2019 मा िझिकएको)  
15  दीघकालमा सामा य (30 वषको अविधमा) वािषक औसत  
16  पूवानुमान प रप  सङ् या : 5/2015 (3.7), 1 जनवरी, 2016 देिख भावी  
17  तापलहरको रोकथाम एवं  ब धनका लािग काययोजना बनाउन िदशािनदश, एनडीएमए, 2017।  
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• तापको कारण बाउँिडने : िजउ सु ि नने र मुछा पन र साथमा 39o सेि सयस (102o फरेनहाइट) भ दा कम 

तापको वरो आउने,  

• तापको कारण थकान ला ने : िशिथल- ला त ब ने, कमजोरी, रँगटा ला ने, टाउको द ु ने, वाक्-वाक  

ला ने, उ टी आउने, मांसपेशी बाउँिडने/छेपारा पि टने र पसीना आउने।  

• ऊ माघात/ लू  ला नु  : शरीरको तापमान 40o सेि सयस वा धेरै पु नका साथै बेसुध ब ने, दौरा पन वा अचेत 

ब ने, जुन ाणघातक पिन हनस दछ।  

असमा य साथै असु िवधाजनक तातो मौसमले मानव साथै पशुको वा याई भािवत गनस दछ।  यसले सामुदाियक 

पूवाधार ज तै िव ुत आपू ित, सावजिनक सवारी साधन तथा अ य आव यक सेवाह  बािधत गनस दछ। सु त पले 

बढ्दै जाने हँदा ताप लहरलाई “शा त आपदा” पिन भिन छ।  

 

2.2.3  मानव िनिमत खतरा  

2.2.3.1  रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  

तेज आिथक िवकाससँग,ै देशभरी सानादेिख ठूला अिन िवशाल उ ोगह  थापना भएका छन।् काँचो मालको 

उपल धताका साथै ब दरगाह निजक भएका कारण पि मी तट े मा उ ोग े  सघन पमा थािपत भएका छन्। 

गुजरात, महारा , उ र देश, तिमल नाडु, म य देश र प जाबमा धेरै सङ् यामा रासायिनक उ ोगह  थािपत 

ग रएका छन्। े ीय तरमा रासायिनक क पनीह  केही े मा बढी सङ् यामा रहेका हँदा रासायिनक आपदाको 

जोिखम पिन धेरै गुणा बढेको छ। उ ोग-कारखानाह को सङ् यामा वृि ले प रसङ्कटमय रसायन 

(एचएजेडसीएचईएम/हाजकेम) तथा प रसङ्कटमय पदाथ (एचएजेडएमएटी18/हाजमत) िसत स बि धत सङ्कट पिन 

बढेर गएको छ। य ता घटनाह , रसायन यव थापनका लािग अ तरराि य मानक अिन सं िहताह  पालन नगदा 

द ु घटना वा हे चे याइँको कारण घट्ने गदछ, जसले औ ोिगक प रचालन अिन उ पादनमा पिन भाव पादछ। 

रासायिनक दु घटनाका सामा य कारणमा सु र ा ब धन णालीमा कमी वा मानवीय ु िट, ाकृितक आपदा वा 

जानीबुझी नो सानी पु याउने कुकृ यको कारण पिन हनस दछ। रासायिनक/ औ ोिगक दु घटना मह वपूण हनका साथै 

समुदायका साथै पयावरणमािथ यसको दीघकालीन भाव पन गदछ। यसले चोटपटक, पीडा, क , िजउ- यानका साथै 

स पि  अिन पयावरणको ित पु याउने गदछ। यस कारण सु ढ योजनाका साथऐ शमनका उपायह  खतरालाई टानका 

लािग अ नाउन आव यक ह छ। कैय  औ ोिगक सङ्गठनले रसायनको उ पादनदेिख भ डारणस म ताजा अिन 

सा दिभक मानक करणका लािग अ तरराि य सङ्गठन (आइएसओ) तथा पेशागत वा य एवं  सु र ा मू याङ्कन 

शृङ्खलाको (ओएचएसएएस) मानक काया वयन गन िसफा रश गरेका छन्। प रसङ्कटमय रसायनको उ पादन, 

भ डारण तथा यव थापन गन उ ोगह माथइ लागू  हने केही िवशेष िनयम छन्।  
 

2.2.3.2  परमाणु  एवं  िविकरणीय आपातकाल (एनआरई) 

परमाणु  आपदालाई स भािवत पमा कम स भा यता रहेको घटना मािनए तापिन, परमाणु  अ को िव फोट वा 

कामचलाउ परमाणु  उपकरणको (आइएनडी) िव फोटको ि थितमा धेरै यापक ित पु याउँदै िव फोट, तापीय साथै 

रेिडयोधम  पदाथका कारण धेरै प रमाणमा िवनाशकारी ऊजा उ प न हनस दछ। पिछबाट हने ि तीयक असरमा 

                                                             
18  राि य आपदा ब धन िदशािनदश – रासायिनक आपदा, एनडीएमए, (2007)।  
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रेिडयोधम  धूलो फैिलने गदछ। परमाणु  तथा रेिडयोधम  आपातकाल परमाणु  प रचालन सु िवधा/ सावजिनक े मा 

द ु घटनाको कारण हनस दछ, जसले स भािवत रेिडयोधम  पदाथ फैलाउन स दछ। य ता घटना परमाणु  

सु िवधा/रेिडयोधम  िवसजन उपकरणको (आरडीडी) िव फोटको द ु भावनापूण कृ यबाट पिन उ प न हनस दछ। यस 

कारका आपातकाल उ प न हने स भावना केही बढी नै रहे तापिन द ु घटना/ घटनाको प रमाणको आधारमा, ितको 

स भािवत भाव कम े मा सीिमत रहने गदछ।  

परमाणु  हितयार, परमाणु  ऊजा संय मा मुख दु घटना वा ढुवानी, ु िटपूण काय तथा रेिडयोधम  सु िवधामा याि क 

चूकका कारण दु घटनावश रेिडयोधम  साम ीको सारले पिन परमाणु  वा रेिडयोधम  आपातकाल उ प न हनस दछ। 

य ता घटनाह  सिजलै उ प न नभए तापिन, यस कारका आपातकाल सामना गन सबै तयार रहनुपदछ। परमाणु  तथा 

रेिडयोधम  पदाथ योग गन सबै सङ्गठनसँग सु र ाको अ तरिनिहत िनयम-सं कार, े मा े तम सु र ा िविध पालन 

गनका साथै यूनतम जोिखम सु िनि त गन सव च मानक अ नाउने गदछन्। तथािप, मानव ु िट, याि क 

िवफलता,तोडफोड, चरम ाकृितक प रघटना ज तै भूइँचालो, च वात, भल-बाढी, सुनामी वा यी सबैका िम ण 

लगायतका िन न ण गन नसिकने कारकह बाट पिन परमाणु  आपातकाल िसजना हनस दछ। यस कारका 

िवफलताको स भावना अित नै कम भए तापिन, थलमा वा थल बािहर आपातकाल िसजना हनस दछ। यस कारका 

ि थितको सामना गन समु िचत आपातकाल तयारी योजना िनिद  हनुपदछ तािक िजउ- यान, आजीिवका, स पि  तथा 

पयावरणमािथ थोरैभ दा थोरै भाव हनसकोस् । 

परमाणु  तथा/ वा रेिडयोधम  आपातकाल (एनआरई) य तो प रघटना हो, जोसँग कमचारी वा जनतामा वीकाय सीमा 

(एनआरईका19 लािग एनडीएमएको िदशािनदश हेनुहोस)् भ दा बढी द ू षण/ वा भाव पनस दछ। य ता 

आपातकाललाई िन निलिखत पमा पाँच िव तृत समूहमा विगकरण ग रएका छन् : 

1. परमाणु  भ ीसिहत परमाणु  इ धन च को कुनै परमाणु  सु िवधामा वा रेिडयोधम  ोत उपयोग गन सु िवधामा 

द ु घटनाको प रणाम व प पयावरणमा िवशाल मा ामा रेिडयोधम  पदाथ सा रत हँदछ,  

2. परमाणु  इ धन च  सु िवधामा खतरनाक दु घटना, जहाँ अिनयि त परमाणु  शृङ्खलाब  अिभि या शु  हँदै 

अ जानमै यून न र गामा िविकरण िव फोटन हनपु दछ,  

3. ढुवानी वा प रवहनको समय रेिडयोधम  साम ीको याकेजमा द ु घटना हनपु दछ,  

4. आतङ्कवादीह ारा आरडीडी र आइएनडीको द ु पयोग,  

5. परमाणु  हितयार ारा आ मणको प रणाम व प यापक प रमाणमा परमाणु  आपदा आइपदा धेरै सङ् यामा 

यानमालको ितका साथै ठूलो इलाका अिन स पि को िवनाश हनस दछ। परमाणु  आपातकालको 

िवपरीत, परमाणु  आपदाको भाव थानीय ािधकरणले सामना गनस ने मताभ दा अथाह हने हँदा 

यसलाई स बोिधत गन राि य तरमा अनु रोध पठाउनुपन ि थित हँदछ।  

यस प र े यमा, अ तरराि य परमाणु  ऊजा अिभकरणले (आइएईए) मािथ उ लेिखत प र यलाई द ु ई िव तृत ेणीमा 

विगकरण गरेको छ - (क) परमाणु  तथा (ख) रेिडयोधम  : 

क) परमाणु  आपातकालले, जहाँ परमाणु  शृङ्खलाब  िति याको (वा शृङ्खलाब  िति याको कारण 

उ पादको िवघटनबाट) कारण िविकरणका साथमा ऊजा सा रत हनुको कारण सङ्कटको ि थित बोध 

गराउँदछ। यसमा परमाणु  भ ीमा द ु घटना, इ धन च  सु िवधामा िनणायक ण, परमाणु  िव फोट आिद सामेल 

छन्।   

                                                             
19  राि य आपदा ब धन िदशािनदश – परमाणु  तथा रेिडयोधम  आपातकालको ब धन, एनडीएमए (2009)।  
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ख) रेिडयो टोपको िवघटनका कारण िविकरण सा रत हने स भािवत सङ्कटबाट आइपन सबै अ य 

आपातकालीन ि थितलाई रेिडयोधम  आपातकालको पमा विगकृत ग रएको छ।  

सम मा उ े य एनआरईको शमन वा रोकथाम गनु  भए तापिन, य ता आपातकालको ि थितका लािग पया  तयारी गन 

पिन आव यक छ। एनआरईलाई पूण िनयोिजत साथै थािपत – संरचनागत वा गैर सं रचनागत – पमा थािपत 

त ारा वा य, जीवन अिन पयावरणलाई थोरैभ दा थोरै जोिखममा पान त रकाले  यव थापन गनुपदछ। आपदा 

िनयोजनमा जोड िदइएका आठ परमाण/ु रेिडयोधम  आपातकाल तल सूचीब  ग रएका छन् ( येकको सं ि  िववरण 

एनआरईमािथ20 एनडीएमएको िदशािनदश हेनु होस)् : 

1. परमाणु  ऊजा संय  तथा अ य परमाणु  इ धन च मा द ु घटना,  

2. िनणायक णको द ु घटना,  

3. रेिडयोधम  पदाथको ढुवानीको समय दु घटना,  

4. रेिडयोधम  ोत उपयोग गन सु िवधामा द ु घटना,  

5. पुनः वेशको समय उप हह को िवघटन,  

6. परमाण/ुरेिडयोधम  आतङ्कवाद तथा परमाणु  सु िवधामा तोडफोड,  

7. रा  ायोिजत परमाणु  आतङ्कवाद,  

8. परमाणु  हितयारको िव फोट।  

 

2.2.3.3  जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  

यस उप-समूहिसत स बि धत आपदाह  हन् जैिवक आपातकाल, महामारी, क राको आ मण, पशुह मा महामारी र 

िवषा  भोजन अथात् कपट पनु  हन्। जैिवक आपातकाल ाकृितक पमा महामारी फैिलनु  वा जानीबुझी जैिवक 

त वको योग (िवषाणु  तथा सू मजीव) वा मानव जमातलाई हािन पु याउन िवषालु  पदाथको सार, फसल वा पशुका 

कारण रोग फैिलनुको कारण आइपदछ। यो ाकृितक पमा, दु घटनावश वा जानीबुझी य ता घातक त वलाई खा , 

पानी, हावा, माटो वा िब वा, फसल वा पशुमा सा रत ग रएमा हनस दछ। रोगाणुह  एउटा मुलुकदेिख अक  मुलुकमा 

स चारण बाहेक, जैिवक यु  तथा जैिवक आतङ्कवादको िनि त हितयारको पमा स भािवत योग पिहलेभ दा अझ 

मह वपूण बनेको छ। परमाणु  तथा रासायिनक पदाथबाहेक, धेरै जैिवक पदाथलाई हालमा आएर यापक प रमाणमा 

मा छे मान वा रोग त पान स म रहेको मा न थािलएको छ।  

िवदेशी रोगाणुको यव थापनका लािग उपयु  पूवाधार, जैिवक सु र ा तर 3 तथा 4 को उपयु  उ च िनय ण 

योगशाला, बढी ितब  एवं  समिपत साथऐ िशि त िवशेष , नैदािनक अिभकमकको िनर तर उपल धता, य ता 

सङ् मणको शु वाती पिहचान, सारको अनुस धान तथा िवशेष िनय ण उपायका लािग सं थानका वा य 

िवशेष ह को कौशल वृि  आव यक पदछ। हालमा महामारीको रोकथाम एवं  िनय णको िनगरानी स चारी रोगको 

िनगरानीका लािग राि य काय मले गदछ।  

शु वाती चरणमै िनयि त नग रए, ाकृितक पमा रोग फैिलए महामारी ब दै महािवनाशकारी ब नस दछ। 

अन तकालदेिख भारतको कृिष अथनीित मा क रा फैिलने ठूलो आपदाको पमा पुनरावृि  हँदै आएको छ। म य 

एिशयाबाट आउने सलहको बथान धेरै ठूलो िच ताको िवषय ब ने गदछ। यस कारको यापक आ मणका अित र , 

                                                             
20  राि य आपदा ब धन िदशािनदश – परमाणु  तथा रेिडयोधम  आपातकालको ब धन, एनडीएमए, (2009) 
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थानीय पमा क राह को आ मण दु वै बोट-िब वा अिन मानव जीवनको िनि त खतरनाक हने गदछ। खा ा नको 

उ जनी घट्नुका साथै उ पादन अिन आिथक नो सानी लगायत वा यलाई खतरामा पान कारकमा क रा अिन मुसाको 

आ मण पिन दायी ह छ। सु र ा मानक अिन िनयमक िनयम अनु प रसायनको सु रि त उपयोग ारा क राह को 

िनय ण गनसिक छ।  

मानव समाजको िवकास मु य पमा खेतीका साथै पशुपालनमािथ िनभर रहेको छ। िविभ न सामािजक सं रचनालाई 

अ ु म रा न खेतीका साथै पशु  आव यक रहने गदछ भने, यी संसाधनको कमीको द ू रगामी प रणाम हने गदछ। 

समाजको िवकाससँग,ै फसल अिन पशुह मा रोगले अ  बढी मह व बो न थालेको छ। सङ् ामक त वह  िनर तर 

िवकिसत भइरहेका छन,् जसले किहले-कािहँ उ  प धारण गद महामारीको प िलने गदछ। धेरै सङ् यामा मािनसह  

िहजोआज देशिभ  साथै िवदेशितर घु न जाने हदँा, वैि क पमा महामारी फैिलने ि या बढएर जानका साथै थानीय 

सारले पिन राि य अिन वैि क महामारीको प िलन थालेको छ। हा ो समाज िनर तर प रवतनको ि थितमा रहेको 

हँदा, नयाँ रोगाणुह ले ाथिमक स पकको िव दु मा मा  नभएर सुद ू र अिन टाढा-टाढास म पिन चुनौती िलएर आउने 

गदछ। मानव अिन पशुबीच बढ्दो स पकले पशुज य रोग महामारीको पमा फैिलने स भावना पिन बढेर गएको छ। 

जैिवक डीआरआरले जैिवक पदाथ, महामारीको यव थापन, जैिवक आतङ्कवाद (बीटी) िनयि त गन, पशुधनमािथ 

आइपन खतराको यव थापनका साथै सबै कारको कृिषको सु र ा आव यकतालाई स बोिधत गन कानूनी ढाँचाका 

साथमा  सं थागत प  पिन समेट्दछ।  

म भू िममा सलह बथान हावाको वेगसँगै बढ्दछ र एक िदनमा एक सयदेिख डेढ सय िकलोिमटरको या ा गनस दछ। 

ब बई सलह भारतका साथै दि ण पूव  एिशयामा 18 अिन 19 औं  शता दीितर िवनाशकारी क रा मािन यो, तर सन् 

1908 को हैजापिछ यो फैिलएको छैन। सुद ू र अि काको म भू िम सलहको बथान िह द महासागर पार गद भारत र 

पािक तानस म आइपु ने गदछ। एमएएफड लु  अ तगत सलह िनय ण एवं  अनुस धान भागले थलगत सव ण गद 

सलहको आ मणबाट फसल-बालीको सु र ा गन राज थान र गुजरात रा यको क रब 2 लाख वग िकलोिमटर 

अिधसू िचत म भू िम े मा िनर तरर नजर रा ने गदछ।  

एफएओको अधीनमा “लोक ट वाच”ले िव भरी सलहको बथानमािथ िनगरानी रा दै यसले आ मण गन 

मुलुकह लाई पूव चतेावनी िदने गदछ। चेतावनी पाएपिछ स बि धत सरकारले यसको िनगरानी र िनय णका लािग 

कदम चा दछ।  

भारतभरी आ नो उप-कायालय रहेको एमएएफड लुको अधीनमा वन पित सं र ण सङ्गरोधन एवं  भ डारण िनदशालय 

वन पित सं र णको स ब धमा उपाय गन िज मेवार शीष सङ्गठन हो। य ता उपायह  दीघगामी कृिषका लािग सम  

फसल उ पादन काय मको िनि त मह वपूण ठहदछ। वन पित सं र ण गितिविधमा, एिककृत क रा ब धन, वन पित 

सङ्गरोधन, क टनाशकह को िविनयमनका साथमा सलहको चेतावनी एवं  िनय णमाफत् फसलको ित कि त गन 

ल य सामेल ह छ। 

पशुधनको वा यलाई भावी पमा स बोिधत गन, िवभागले रा य सरकार/ के  शािसत देशह लाई “पशुधन 

वा य एवं  रोग िनय ण योजना” माफत् सहयोग गदछ, जसमा िन न घटक सामेल छन् : 

1) पशु  रोग िनय णका लािग रा यह लाई सहायता  

2) पेशागत कौशलता िवकास 

3) पशु  महामारी िनगरानी एवं  पयवे णका लािग राि य प रयोजना 

4) खोरेत रोग िनय ण काय म  
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5) राि य पशु  रोग सूचना णाली  

6) पे टे डेस पेिटट्स िमने ट क ोल ो ाम 

7) पुसेलोिसस िनय ण काय म   

8) िव मान पशुरोग िचिक सालयको थापना एवं  सु िढकरण  

9) िवशेष सु ँगु रे वरो िनय ण काय म  

2.2.3.4   दु घटना – रेल, हवाई, सडक तथा जल 

ू त िवकासले साथमा बढ्दो सङ् यामा िविभ न कारको द ु घटना पिन िलएर आउने गदछ कारण धेरैभ दा धेरै 

मािनसह  िविवध आिथक गितिविधमा संल न हने गदछन्। हवाई द ु घटना, डुङ्गा-जहाज पि टने, भवनह  वस्  ब ने, 

िनिमत प रवेशमा आगलागीका घटना – आवासीय, वािणि यक साथै औ ोिगक, धेरै मािनसको जमघटमा चाड-

पविसत स बि धत दु घटना, डँडेलो, खानीह मा आपात ि थित (भल-पानी भ रने, धि कने आिद), तेल पोिखएर 

फैिलने, रेल द ु घटना, सडक दु घटना, आकि मक भाग-दौड, प रसङ्कटमय साम ीको ढुवानी (हेजमत) स ब धी द ु घटा 

आिद िदन ितिदन बिढरहेका छन्। यी सबै िच ताको िवषय भए तापिन सबै एनडीएमपीको काय े मा भने पदन। केही 

िवशेष अिभकरण ज तै भारतीय तटर कसँग समु मा तेल घोि टने अिन फैिलने साथै जहाजह िसत स बि धत 

घटनाको ाथिमक िज मेवारी िनिहत छ। अकाितर, िनिमत थलका साथै पयावरण अिन वनमा आगलागी अिन 

डँडेलोको िवषय योजनामा सामेल ग र छ, जसलाई थानीय ािधकरणले सा दिभक आपातकाल ब धन णाली 

अनुसार स बोिधत गदछ। िवकास साथै शासनमा आपदा यू िनकरणलाई सु वािहत गरी जोिखम घटाउने ाथिमक 

त रका बनाउन सिक छ। सम  डीआरआर योजनाको अंशको पमा, आपदाको िनि त तयारी अिन मोचनलाई सबै 

तरमा सु ढ बनाइँदैछ, जसले दु घटनाको सङ् या घटाउँदै मोचनको मतामा सुधार याउन सहयोग गनछ।  

 

2.2.3.5  भीड/ जनभेलािसत स बि धत आपातकाल  

देशभरी, िविभ न कारका आयोजन एवं  काय मले िविभ न थान अिन व पमा ठूलो अिन सानो भीड आकिषत गन 

गदछ। य ता  घटनाबाट िसजना हने अ यािशत वा अनापेि त आपातकालको सामना गन तयारीको प रमाण र 

गुण तर फरक-फरक हने गदछ। अपया  योजनाले अपया  वा िन भावी दशक ब धन वा सेवाका ावधानिसत 

स बि धत जोिखम बढाउने गदछ। िवराट् सावजिनक काय ममा चोट-पटक, िबमारी वा मृ यु  हने गरेका घटनाले पिन 

यस कुरालाई प  पादछ। िवशाल जनभेलािसत स बि धत आपातकाल साथै अनथकारी घटना िव भरी आइपन गदछ।  

चाड-पव वा धेरै भीड आकिषत गन काय मले रेल, सडक तथा हवाई आिद थलमा अ यािशत अ थायी भीड जमा 

हनस दछ। य ता थानको प रचालन एवं  ब धनका लािग दायी अिभकरणह ले जनसु र ाका लािग रणनीितक 

योजना तजुमा गदा प रसङ्कमय जोिखमको पमा “भीड ज ने” तथा “भीडको आचरण” सामेल गन आव यक छ। 

सोही अनु प, भीड र भीडको आचरण यव थापन गन िवशेष ब ध काया वयन गनुपदछ। रा य सरकार, थानीय 

ािधकरण तथा अ य अिभकरणको िहतमा एनडीएमएले भीड यव थापनमािथ िदशािनदश कािशत गरेको छ21। 

काय मको िहसाबले रेलवे टेशन, बस अड्डा वा हवाई अड्डामा भीड ज न स दछ। यस द तावेजमा सुझाइएको 

परेखाले रेलव,े बस प रवहन र हवाई सेवा ज ता अिभकरणलाई जनसु र ा योजना तजुमा गन सघाउ पु याउनेछ। यी 

योजनाह  थानीय ािधकरण काय म शासक/ आयोजकसँग िमलेर िवकिसत गनुपनछ। भीडको कारण आइपन 

                                                             
21  जनभेला हने काय म थलमा भीडको यव थापन, एनडीएमए, 2014।  
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आपदा थानीय घटना म भएको हँदा,आपदा ब धनको िवषय रा य अिन राि य ािधकरणको िदशािनदश अिन 

सहयोगमा आयोजक तथा थानीय/ िज ला शासनको िज मेवारी हनेछ।  

काय मह  आयोजन गदा, आयोजकले स भािवत पमा आइपनस ने आपात ि थितलाई अदेखा गन वा ठूलो 

आपात आइपन साथै अित नै खराब ि थितको अनुमान लगाउन िवफल ब दछ। य ता जोिखम ठूला काय मिसत 

स बि धत रहने कुरालाई आ मसात गनका साथै उिचत िनयोजन एवं  तयारी गन आव यक रहने वीकानु  पदछ।  

सावजिनक काय मको िनयोजनका लािग आयोजक तथा स बि धत सरकार, िनजी एवं  सामुदाियक सङ्गठनबीच 

सम वयन एवं  सहयोग आव यक ह छ।  

सिजलो श दमा भ नुपदा, िनयोजनको समय एउटा प को िनणयले अक  प को तयारीमािथ भाव पानस दछ, यस 

कारण काय म भ दा अिघ सूचना एवं  ान साझा गनु  मह वपूण ठहदछ। काय मको तयारी अिन िनयोजनका लािग 

ायोजक वा ब धकको िज मेवारी रहने भए तापिन, काय म िनयोजनको चरणमा वा य िवशेष  अिन आपातकाल 

ब धकह लाई सामेल गनाले सु रि त अिन सफल काय म आयोजन गन योगदान पु नेछ।  

एनडीएमएको िदशािनदशमा भीडको कारण आपदा आइपन 6 वटा मुख कारण उ लेख ग रएको छ, जुन 

िदशािनदशमा भने िव तारका साथ वणन ग रएको भए तापिन यहाँ सारांशमा उ लेख ग रएका छन् : 

1. संरचनागत : पूवाधार, काय म थलको ि थित तथा यव था पया  नहनु  (बार, मोचाब दी, अ थायी ढाँचा, 

अपया  िनकासी, अ ठ्यारो ठाउँ, िच लो/िहला मे सडक आिद), 

2. आगो/िबजुली : आगो र िबजुलीको स ब धमा खतरनाक यव थादेिख िलएर अ थायी सु िवधा, पसल, 

पकाउने ठाउँ, जलनशील पदाथको लापरवाहीपूण उपयोग, अि नशमन उपकरणले काम नगनु  वा उपल ध 

नहन,ु अवैध पमा िबजुली ता नु  तथा य ता धेरै स भावना,  

3. भीड िनय ण : आयोजन थलको मताभ दा बढी भीड, कमसल यव थाको प रणाम व प िनयम-िन ा 

पालन नगनका साथै ाि तको ि थित, पया  सङ् यामा िनकास ार नहन,ु भीडलाई भावी पमा स बोिधत 

एवं  सू िचत गन अपया  यव था तथा यस कारका अ य सम या,  

4. भीडको आचरण : भीडको आचरणिसत स बि धत अनेक  मािमला हँदछ, जुन अपे ा ग रएको भ दा फरक 

हनका साथै आपातकालीन ि थितलाई अझ खराब बनाउने िकिसमको हनस दछ, ज तै उप वी, गैर 

िज मेवार तथा ोधपूण आचरण,  

5. सु र ा : भीड िनयि त गन कम सङ् यामा सु र ाकम को तैनाथी, सु र ा यव थाको िनयोजनमा कमी- ु िट,  

6. िहतधारकह बीच तालमेलको कमी : काय मका आयोजक अिभकरण अिन ािधकरणबीच उ लेखनीय 

पमा तालमेलको कमी।  

 

भीड ब धनका लािग समु िचत साथै एिककृत ि कोण अ नाउन आव यक रहेको अनुभवले बताउँदछ, जसलाई रा य 

तथा थानीय ािधकरणले वीकार गद काया वयन गनु पनछ। भीडको कारण िसजना हनस ने आपातकाल ब धन गन 

आव यक देिखए रा य सरकारले िव मान िनयम अिन अिधिनयमह को समी ा गद संशोधन गनु पनछ।  

 

2.2.4  आगोको जोिखम  

2.2.4.1  िनिमत थानमा आगो  
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मानव गितिविध वा ाकृितक कारणले आगो सि कन स दछ। जङ्गलमा डँडेलो ाकृितक पमा वा मानव 

गितिविधले अथवा द ु वैको कारण सि कन स दछ। सबैभ दा धेरै आवासीय साथै गैर आवासीय ढाँचामा हने 

आगलागीका घटना मानव गितिविधका कारण हने गदछ। अिदकांश औ ोिगक तथा रासायिनक आगलानी मानव 

गितिविध ारा शु  हँदछ। मावीय ग ती, ु िटपूण अिभक प वा याि क गडबढीका कारण पिन आगलागीका घटना शु  

हनस दछ। आगलागी भूइँचालो ज ता आपदाको ि ितयक भाव पिन हनस दछ। भूइँचालो जता आपदापिछको 

आगलानी यापक हनका साथै धेरै जोिखमपूम पिन हने गदछ। भूइँचालोको समय ाकृितक यास णालीमा ितले 

ठूलो ित पु याउनका साथै िव फोटको ि थित पिन उ प न हँदछ। आपदाको समय िव ुतीय णालीमा ितको कारण 

पिन ठूलो आगलागी शु  हनस दछ। देशमा अि न सेवाको िवकास काम चलाउ पमा भएको छ, जसलाई पेशेवर 

बनाउन आव यक छ। िविभ न जोिखमको ि थितका लािग िविभ न कारको उपकरण आव यक पदछ। पाहाडी 

इलाका, तटवत  े , म भू िम े  ज ता िविभ न भौगोिलक ि थित अिन िविभ न आवासीय (म यम, कम उँचाईको, 

धेरै अ लो) भवन, औ ोिगक एवं  वािणि यक े  वा यी सबैको िम णको िहसाबले पिन जोिखम फरक-फरक हने 

गदछ। स पूण अि न सेवा णालीको आधु िनक करणका साथमा अि नसमन कमचारीह को धेरै नै कौशल उ नयन गन 

आव यक छ। अि न सेवाको स ब धमा एनडीएमएको िदशािनदशमा22  थायी अि न सेवा एवं  परामश प रषद् ले 

(एसएफएसी) त कालै अि न एवं  आपातकाल सेवालाई (एफ एवं  ईएस) सु ढ बनाउँदै मोचनको तथा  मतामा 

देिखएका कमीह  पू ित गन सुझाउ िदइएको उ लेख ग रएको छ।  

 

2.2.4.2  डँडेलोको जोिखम  

भारत िव कै समृ  जैविविवधताले भ रएको मुलुकम ये एक हो जहाँ क रब सात लाख वगिकलोिमटर वन े  छ। 

डँडेलो23 फैिलनुको मु य कारण बढ्दो मानव ह त ेप मािनएको छ। ाकृितक हनका साथै मह वपूण भू िमका रहे तापिन 

आगोको नकारा मक भाव पिन छ, जुन जनिहतको िव  ह छ। नकारा मक भावको उदाहरण िलनुपदा, घर, स पि , 

पूवाधार,को ित, घरेलु  जलिवभाजकको ित तथा वािणि यक पमा बहमू य काठ-पातको िवनाश सामेल छन्। 

डँडेलोबाट िनि लने धूवाँले सडक अिन हवाई प रवहन लगायत पयटनलाई बािधत पानका साथै जन वा यलाई पिन 

ग भीर पमा भािवत पान गदछ। यो मानव ब ती वा जङ्गलको निजकको इलाकाका लािग पिन खतरनाक सािबत 

हनस दछ।  

भारतमा डँडेलो ायः भूइँ केि त ह छ। सन् 1965 देिख थलगत अनुस धान ग ररहेको भारतीय वन सव ण 

(एफएसआइ) अनुसार, क रब 95 ितशत डँडेलो मानव गितिविधको कारण शु  हने गदछ। डँडेलोको कारण ठूलो 

चोटपटक ला ने तथा वन े को िवनाश हने गदछ। वािषक पमा क रब 35 िमिलयन हे टर े  डँडेलोले भािवत हने 

गदछ। सामा यतः, िव भरी डँडेलोको मु य कारण मानव गितिविध नै हने गदछ। भारतमा डँडेलोको त याङ्क अित नै 

कमसल छ, जसमा सुधार याउन आव यक छ। एफएसआइको सन् 1995 को त याङ्कमा क रब 50 ितशत 

भारतको वन े मा डँडेलोको स भावना रहनका साथमा 43 ितशतमा किहले-कािहँ डँडेलोको घटना हने गदछ। उ  

मू याङ्कन अनुसार, अित उ च, उ च तथा बार बार डँडेलो मशः 0.84 ितशत, 0.14 ितशत र 5.16 ितशत 

वन े मा ला ने गदछ। सबैभ दा धेरै डँडेलो सि कने रा यह मा (1) आ  देश, (2) िहमाचल देश, (3) कनाचक, 

                                                             
22  आरोहण, उपकरणको कार तथा अि न सेवाको िश ण स ब धी एनडीएमएको िदशािनदश। 
23  स ये  तथा कौिशक (2014)। यो भाग अिधकांश पमा यस द तावेजमा आधा रत छ।  
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(4) मिणपु र, (5) म य देश, (6) नागा या ड, (7) ओिडसा, (8) राज थान, (9) तेलङ्गाना, (10) उ र देश, र (11) 

उ राख ड सामेल छन्।   

भारतमा िच यानी पतझडी वनमा डँडेलोको बढी स भावना रहने गदछ। क रब 15 ितशत य ता प रत  बार बार तथा 

60 ितशत आंिशक पमा डँडेलोबाट भािवत हने गदछ। िच यानी/ अध सदाबहार वन े को मािमलामा, क रब नौ 

ितशत बार बार र 40 ितशत किहले-कािहँ डँडेलो सि कने गदछ। भारतको पूव र े मा, सालेनी बार बारको 

डँडेलोले क रब 50 ितशत वन े लाई भािवत पान गदछ।  

िहमाली भेकको कोणधारी वन े मा पिन डँडेलोको स भावना धेरै रहने गदछ भने सु खा िहउँदमा धेरै डँडेलो सि कने 

गदछ। डँडेलोको स भावना रहेको वन े को अनुपात िविभ न रा यमा अलग-अलग हने गदछ। 

आगो एउटा िवनाशक मा यम हो जसलाई तु तै शमन गन आव यक ह छ भ ने पार प रक अवधारणा पु राना 

भइसकेको छ भने अब आगोलाई िवशेष प रि थितक  ि थितमा भूिम ब धनको ल य हािसल गन उपयोग गनसिक छ 

र गनुपदछ भ ने िहसाबले बु न थािलएको छ। वन प रत मा आगोको भाव िविवध ह छ। वन े लाई य  पमा 

ित त बनाउनका अित र , आगोले वनको पुन ार मता, सू म जलवाय,ु माटोको यका साथमा व य ाणी 

आिदलाई पिन ितकूल पमा भािवत गदछ। अिधकांश मािमलामा, डँडेलो व य वन पितको िनि त ितगमनकारी 

सािबत हने गदछ, जसले यापक प रमाणमा ख-पात बढ्ने ि यालाई बािधत गद यको जोिखम बढाउँदछ। यसले 

प रत , आिथक साथै सामािजक े मा पिन यापक ितकूल असर पान गदछ।  

 

2.3  एकभ दा धेरै रा य सामेल िवशेष यान आकिषत गन े /इलाका  

आपदा ब धनका लािग सव यापी ि कोणको सुझाउ िदँद,ै उ च तरीय सिमितले24  तीनवटा मािमलाको चचा गरेको 

िथयो, जसमािथ भ-ूभौितक य प र े यलाई यानमा रा दै िवशेष यान िदन आव यक रहेको बताएको िथयो – (1) 

िहमाली े , (2) तटवत  े , र (3) नदी े । शासिनक साथै चालन प र े यमा पूव र े को िनि त िवशेष 

ि कोण अ नाउन आव यक छ। यसै गरी के  शािसत देश, सुद ू र ीप समूह तथा तटदेिख टाढा रहेका 

इलाकाह लाई पिन शासिनक अिन चालन चुनौतीलाई यानमा रा दै  अलग पमा स बोिधत गन आव यक छ। 

यस कारण, य ता 6 वटा िवशेष ेणी छन् : 

1. एकभ दा धेरै रा यमा फैिलएको िहमाली े , 

2. एकभ दा धेरै रा य अिन के  शािसत देशमा फैिलएको तटवत  े ,  

3. एकभ दा धेरै रा य फैिलएको नदी े ,  

4. आठवटा रा य सामेल रहेको पूव र े ,  

5. एकभ दा धेरै रा य अन के  शािसत देशमा अवि थत प रस पि , के  शािसत देश र ीप समहू, 

6. शु क तथा अध शु क े  

 

 

                                                             
24  धानम ीको िनदशमा, कृिष म ालय ारा सं थागत सुधारका साथमा राि य, रा य अिन िज ला तरमा आपदा ब धन योजना तयार गनका साथै सं थागत 

सुधारका लािग िसफा रश गन अग त, 1999 मा उ च तरीय सिमित गठन ग रएको िथयो।  
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िहमाली े   

भारतको िहमाली े  िविवध भौगोिलकता, भूगभ, माटो, जलवाय,ु वन पित एवं  व य ाणीका साथमा िविभ न 

सामािजक-सां कृितक पर पराले यु  देशको िविश  भौगोिलक थल हो (अनुभाग 2.2.2.11 मा तुत िववरण पिन 

हेनुहोस)्। यस भेकमा मानव गितिविध नै पयावरण अवकषणको मु य कारण हो। पयावरणमािथ मानव गितिविधको 

भाव, यसको कृितक, वेग तथा ाकृितक प रत मा िव न पु याउने बार बारताको िहसाबले य  वा परो , सानो 

वा ठूलो, सु त वा तेज, अनुमान लगाउन सिकने वा नसिकने िकिसमको हनस दछ।  

 

तटवत  े   

भारतको तटवत  इलाका द ु वै मु य भू िमका साथमा िविभ न ीपसमूहका साथ 7,500 िकलोिमटरभ दा लामो छ। 

ाकृितक आपदा, ज तै च वातका साथमा आँधी तूफान लगायत तटरेखामा प रवतनले तटवत  इलाकालाई भािवत 

पानका अित र  िनयिमत पमा यापक िवपि  पिन फैलाउने गदछ। तटवत  इलाकामा आइपन सङ्कट िन न कार 

छन् : 

1. भौगोिलक तथा तटरेखामा प रवतन,  

2. तरङ्िगका,  

3. च वात, 

4. समु ी तरमा वृि ,  

5. आँधी-तूफान तथा बाढी 

6. भारी वषाको कारण भल-बाढी,  

7. मु य भू िममा खारा/नु िनलो पानीको अित मण, र  

8. सुनामी।  

 

ऐितहािसक अिभलेख अनुसार, सुनामीको खतरा अिधकांश तटवत  इलाकामा कम नै रहने गरेको छ। तथािप, केही 

तटवत  इलाकाले भने यसको अनुभव गनस नेछ, जुन सन् 2004 मा देिखएको िथयो। य ता आपदाबाट हने ित 

हालका िवगतमा उ लेखनीय पमा बढेको पाइ छ। तटवत  इलाकामा मानव ब तीको िव तार अिन चाप यसको मु य 

कारण मािन छ। तटवत  इलाकामा बढ्दो शहरीकरणका साथमा खतरा रहेका तटवत  े मा मानव ब तीह  पिन बढ्न 

थालेका छन्। यसका साथै जलवायु  प रवतन, िवशेष गरी उ च आवृि  अिन वेगको चरम जलवायु  प रघटनाका साथमा 

च वात अिन बढ्दो समु ी तरले पिन तटवत  इलाकाको जोिखमलाई बढाएर लगेको छ। ायः नै तटवत  आपदाले 

एकभ दा धेरै रा यलाई भािवत गन गदछ भने भािवत रा यह को के बीच िविभ न अिभकरण ारा सि य 

सहयोगका साथ मोचन कायमा सुधार याउन सिकनेछ।  

 

नदी े   

नदी घाटीितर बसोबासो गन समुदगाय ायः नै खेती-कृिषमा िनभर ह छन्। उनीह  वषाको द ु वै चरम ि थित – अित वषा 

अिन अ प वषाको चपेटमा पन गदछन्। नदीमा भल-बाढी बढ्दा अिन खडेरीको समय खा ा नको कमीको कारण 

उनीह  बढी सङ्कटमा पन गदछन्। यी द ु ई मुख सम या हन् – अथात,् भल-बाढी अिन खा  असु र ा वा 
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अकाल।देशको मुख नदी णालीलाई द ु ईवटा समूहमा विगकरण गनसिक छ ज तै, िहमाली े  र ाय ीपीय े । 

िहमाली े का नदीलाई, बस त अिन गृ म ऋतुमा िहमालयमा अवि थत िहउँ अिन िहमनदीह  पि लनुका साथमा 

वषाको पानीले पोिषत गदछ। यी नदीह  अिनि त साथै च चल वृि को हने गदछन्। ाय ीपीय नदीह  कम 

उँचाइबाट उ प न भई ि थर इलाकाबाट ब दै जाने हँदा ियनीह को यवहार अनुमान लगाउन सिकने िकिसमका ह छन्। 

यी नदीह  वषाको मौसममा उलर ब दछन् भने सु खा मौसममा कम धारामा ब दछन्। भल-बाढीको ि ले नदी े लाई 

चार समूहमा विगकरण गनसिक छ : 

क) पु  े , जसको पानी पु -गङ्गा णाली ारा िनकासी ह छ,  

ख) गङ्गा े , जुन गङ्गा नदी ारा िनकासी ह छ,  

ग) उ र-पूव  े , जुन िस धु  अिन यसका सहायक धारा ारा िनकासी ह छ,  

घ) केि य भारत तथा डे कन े , जुन नमदा अिन तापी ज ता नदी ारा िनकासी ह छ।  

मुख नदीह मा आपदाको ि थितले एकसाथ एकभ दा धेरै रा यलाई भािवत गदछ भने मोचनको समयलाई के  

तथा भािवत रा यह बीच अ तर-अिभकरण सि य सहयोग एवं  सहकाय ारा सुधान सिक छ, जसका लािग नदी 

घाटीमुखी ि कोण आव यक पनछ। भारी वषा अिन भल-बाढीले बह-अिभकरण सहयोग, िव सनीय भल-बाढी 

पूवानुमानको आव यकता, यथोिचत पमा सठीक वषा पूवानुमानको मता, नदी घाटी तरमा सूचना तथा सबै मुख 

बाँधका लािग आधु िनक एमआइएसको आव यकता रेखाङ्िकत गदछ।  

 

पूव र े  (एनईआर)  

भारतको पूव र े मा भूइँचालो, भल-बाढी र पै ोको खतरा बढी रहने गदछ। केही इलाकामा डँडेलोको पिन सङ्कट 

आइपदछ। पूव र े मा आठवटा रा य छन् – (1) अ णाचल देश, (2) आसम, (3) मिणपु र, (4) मेघालय, (5) 

िमजोरम, (6) नागा या ड, (7) िसि कम र (8) ि पु रा। िवशेष आव यकता अिन प र े यलाई यानमा रा दै भारत 

सरकारले े मािथ िवशेष यान िदन पूव र े  िवकास म ालयका (एमडोनर) साथमा आठ पूव रका रा यलाई 

िवशेष ेणीको रा य घोिषत गरेको छ। आसमबाहेक, अ य रा यह  पाहाडी छन्। िसि कमबाहेक सातवटा पूव रका 

रा य सुगिठत छन् र रहल भारतसँग 26 िकलोिमटर लामो िसलगढी गिलयारा ारा जोिड छ, जसलाई “िचकन नेक” 

अथात् कुखुराको घाँटीको पमा पिन जािन छ। पूव र े को क रब 98 ितशत भूभागको अ य मुलुकसँग सीमाना 

जोिडएको छ भने पूवाधारको कमी, िवशेष गरी सबै कारको स पक सु िवधा ग भीर छ। आपदा ब धनको िनि त पिन, 

े को िवशेष ि थितलाई यानमा रा द ैएिककृत त रकाले स बोिधत गन आव यक छ।  

 

के  शािसत देश, ीप समूह तथा समु ी प रस पि   

के  शािसत देश, ीप समूह तथा समु ी प रस पि ले एसडीएमए हने रा यह  भ दा फरक कारको आपदा 

शासनको चुनौती पेश गदछ। पूण रा यको ज तो शासिनक णाली नभएका अिन अिधकांश पमा के  सरकार ारा 

य  पमा शािसत नौवटा के  शािसत देशह  िन न कार छन् : 

1. अ डमान एवं  िनकोबार ीप समूह  

2. च डीगढ 

3. दादरा एवं  नगर हवेली 
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4. दमन एवं  दीव 

5. ज म-ूक मीर  

6. ल ाख 

7. ल य ीप 

8. िद ली राि य राजधानी े  

9. पु डुचेरी 

यी के  शािसत देशम ये, ज म-ूक मीर, पु डुचेरी र िद ली राि य राजधानीको आ नो िवधानसभा भए तापिन पूण 

रा य ज तो वाय  नभएका अध रा य ज ता छन्। रहल के  शािसत देशमा कुनै िवधानसभा िबना शासनको सबै 

प का लािग के  सरकार य  पमा िज मेवार छ। के  शािसत देशको िवधानपािलका र संवैधािनक िवषयका 

लािग गृह म ालयको के  शािसत देश भाग िज मेवार छ। 

भारतको े ीय सीमािभ  1,200 भ दा धेरै ीप समूह (िनजन ीपह  सिहत) छन,् जसम ये केही मूलभू िमदेिख धेरै 

टाढा अिन सुद ू र छन्। यसका अित र , वैि क गितिविध, तेल एवं  यासको स भावनाको अनुस धान वा उ पादिसत 

स बि धत समु ी प रस पि ह  पिन छन्। धेरैवटा ीप समूह अिन समु ी प रस पि मा आपदाको ि थितलाई 

स बि धत रा य वा के  शािसत देशले स बोिधत एवं  यवि थत गनसके तापिन, केही मािमलामा भने समु ी सु िवधा 

अिन ीपको संसाधनलाई यानमा रा दै िवशेष ि कोण अ नाउन आव यक पदछ। समु ी लहर, तेज गितको हरी, 

च वात, भूइँचालो र सुनामी ज ता िविवध सङ्कटको जोिखम पिन रहने गदछ।  

शु क/अध शु क तथा खडेरी स भािवत े  

ककरेखाको दि ण तथा पि मी घाटको पूवमा अनवि थत ल बाकार भू िमका साथमा सुकमेल पवतले (काडमम िह स) 

उ ण देशीय अध शु क जलवायु  अनुभूत गदछ। यसमा कनाटक, तिमल नािडको म य र पि मी भाग, पि मी आ  

देश तथा म य महारा  सामेल छन्। वषा छायाँ े मा अवि थत रहेको हँदा यहाँको वािषक वषा धेरै कम (40 देिख 

75 सेि टिमटर) हनका साथै खडेरीको स भावना या  रहने गदछ। अिधकांश पि मी राज थानमा शु क (म भू िम) 

मौसमका साथमा अित नै कम वषा हने गदछ। अिधकांश खडेरी स भािवत इलाका देशको शु क तथा अध शु क 

इलाकामा पदछ जहाँ औसत वािषक वषा अित नै कम हने गदछ। पि मी राज थानमा अध शु क (म भू िम) मौसमका 

साथ अित नै कि त वषा ह छ। अिधकांश खडेरी स भािवत इलाका देशको शु क तथा अध शु क े मा पाइ छ जहाँ 

औसत वािषक वषा अित नै कि त ह छ। खु ला पमा भ नुपदा भारतको खडरी भािवत इलाकालाई द ु ईवटा 

भूभागमा25 िवभािजत गनसिक छ। पिहलो भूभागमा 0.6 िमिलयन वग िकलोिमटर े फल समेट्ने म भू िमका साथमा 

अध शु क े  पदछ, जसमा गुजरात, राज थान, ह रयाणा, प जाब, उ र देश र म य देशको भूभाग पदछ। दो ो 

भूभागमा पि मा घाटको पूवमा वषा छायाँ े मा पन तटीय े बाट 300 िकलोिमटरस मको इलाका पदछ। घना 

जनसङ् या भएको यस े ले सामियक खडेरीको सामना गदछ। यी द ु ईबाहेक, तिमल नाडु, गुजरात, छ ीसगढ, 

झारख ड, पि म बङ्गाल र ओिडसाको केही भागले पिन खडेरी अनुभव गदछ। राज थान सबैभ दा बढी खडेरी 

स भािवत े मा पदछ भने आ  देश र तेलङ्गानाको धेरै ठूलो इलाकामा पिन बार बार खडेरी पन गदछ। यी े मा 

वषापोिषत खेती-कृिष ह छ। यी सबै खडेरी स भािवत शु क/ अध शु क े मा कम अिन अिनि त वषालाई यानमा 

रा दै दीघकालीन जल संसाधन ब धनका साथमा बार बार पन खडेरीलाई भावी पमा सामना गन सु खा 

खेतबारीको समु िचत ब धन रणनीित आव यक छ। जल-मौसम िव ानका साथमा कृिष आिथक ि थितमािथ िवशेष 

                                                             
25  भारतका लािग जलिव ान तथा जल संसाधन सूचना णाली, http://117.252.14.242/rbis/rbis.html  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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यान िदनका साथमा थानीय ािधकरणले स भािवत खडेरीको सामना गन सहयोग गन अथपूण पूवानुमान िविध 

आव यक छ। 

 

2.4  जलवायु  प रवतन  

2.4.1  जलवायु  तथा मानव िनिमत जलवायु  प रवतन  

धेरै ठूलो भौगोिलक े का लािग, िव  मौसम िव ान सङ्गठन ारा जलवायुको िनि त प रभािषत श दावलीलाई, कुनै 

े को औसत जलवायु  वा अ  यापक पमा औसत 30 वष वा यसभ दा धेरैको अविधका लािग सा दिभक जलवायु  

स ब धी प रवत  कारकको साङ्ि यक  गुणधमको (मा यम एवं  कारक) पमा बु न सिक छ। जलवायुको ेपण, 

वातावरण, सागर, भू िम तथा ायोि फयरको संयोिजत त को सु त यु पितिसत स बि धत ह छ। यसलाई स भा य 

पमा (उदाहरणका लािग स भािवत पमा औसत ि थितभ दा गरम वा िचसो) मिहना वा मौसमको आधारमा 

अिभ य  ग रनेछ। जलवायुको ेपणले कुनै िवशेष जलवायु  प रघटनाको पूवानुमान गदन। जलवायुमा “सामा य” 

श दावलीको योग, ऐितहािसक त याङ्कको िव ेषणको आधारमा े को औसत वा अपेि त मू य ह छ। 

जलवायु  प रवतन श दावली कुनै े को (वा स पूण पृ वी) जलवायुका कारकह मा दीघकालीन औसतमा देिखएको 

उ लेखनीय िवचलनिसत स बि धत छ। पृ वीको वायु  म डल णलीमा मानव िनिमत प रवतनको कमीका कारण, 

य ता प रवतन अ पकालमा उ प न नहने देिखएको छ। वा तवमा, वैि क अ ययनले देखाए अनुसार, यिद य ता 

प रवतन ाकृितक जलवायु  प रवत बाट मा  हनगए, यसका लािग करोड  वषको समय ला नेछ। मानव गितिविध 

ज तै औ ोिगक करण, शहरीकरण, वन िवनाश, कृिष-खेती, भू िम योगमा प रवतन तथा अ य कारणले ह रत यास 

उ सजन हँदछ, जसले जलवायु  प रवतनको दरलाई गित दान गदछ। जलवायु  प रवतनमािथ संयु  रा को अिभसि ध 

सं रचनाले (युएनएफसीसीसी) वातावरणको सं रचनालाई प रवतन गन मानव गितिविधका कारण हने वैि क मानव 

िनिमत जलवायु  प रवतन (जीएसीसी) तथा ाकृितक कारणले हने जलवायु  प रवतनबीच प  अ तर छुट्याएको छ। 

युएनएफसीसीसीले आ नो धारा -1 मा जीएसीसीलाई यस कार प रभािषत गरेको छ26 : 

“तुलना मक अविधमा देिखने ाकृितक जलवायु  कारकका अित र , वैि क वातावरणको ढाँचालाई प रवतन गन 

य  वा परो  मानव गितिविधको कारण हने जलवायु  प रवतन।” 

मानव गितिविध ारा हने जलवायु  प रवतनले वैि क पमा आपदा जोिखमलाई अ  यापक अिन ासदीपूण बनाउन 

मह वपूण भू िमका खे ने गरेको हालमा आएर वै ािनक समुदायले वीकार गन थालेको छ। जलवायु  प रवतनबारे ान 

अिन बुझाई नै िव ले हालमा सामना ग ररहेको आपदा जोिखमको प र े यमा अ यािशत प रवतनको िनि त अित 

मह वपूण बनेको छ। बद् िलँदो जलवायुले चरम जसवायु  प रघटनाको आवृि, वेग, थािनक सीमा, अविध र 

कालख डमा प रवतन याउँदछ, जसको प रणाम व प अ यािशत चरम जलवायु  तथा मौसमी प रघटना उ प न हने 

गदछ। चरम तथा गैर चरम मौसम वा जलवायुका प रघटनाले लिचलोपन, सहन शि  तथा अनुकूलन मतालाई 

प रवितत गरी भावी चरम प रघटनाको भ तालाई पिन भािवत गदछ।  

िव  मौसम िव ान सङ्गठन (ड लुएमओ) अनुसार, वष 2016 ले वैि क तापमानको क ितमान थािपत गरेको िथयो, 

जहाँ अित नै कम समु ी िहउँ, िनबाध पमा समु ी तर अिन तापमनामा बढो री गरेको िथयो। जलवायुको चरम ि थित 

वष 2017 मा पिन कायम िथयो। ड लुएमओ ारा 23 माचको िव  मौसम िव ान िदवसभ दा अिघ वैि क जलवायु  

                                                             
26  जलवायु  प रवतनमािथ संयु  रा को अिभसि ध सं रचना http://unfccc.int/cop4/conv/ftconv.html  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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ि थितबारे आ नो वािषक िववरण जारी ग रएको िथयो, जसमा िव को औसत समु ी सतही तापमान हालस मको 

सबैभ दा गरम, वैि क समु ी तरमा िनर तर वृि  तथा उ री ुवीय समु ी िहउँ वषभरी औसतभ दा कि त रहेको 

जनाइएको िथयो। जलवायु  प रवतनको कारण, चर प रघटनाको आवृि  अिन भाव बढेर गएको छ। “युग  पिछ 

एकपटक”को तापलहर अिन भल-बाढी िनयिमत ब न थालेको छ। समु ी तरमा िनर तर वृि ले आँधी-तूफान तथा 

स बि धत च वातको खतरा बढाएर लिगरहेको छ।  

 

2.4.2   आइपीसीसीको पाँच  मू याङ्कन ितवेदन  

िविभ न वत  वै ािनक िव ेषण, नयाँ माण, सै ाि तक अ ययन तथा क युटर कृि म अ यासमा आधा रत 

आइपीसीसीको पाँच  मू याङ्कन ितवेदन27 (एआर-5) अनुसार, पृ वीको वातावरणमा ीत यासको वृि ले िव को 

जलवायुमा प रवतन याउँदै बढ्दो पमा अ यािशत अिन अनुमान लगाउन नसिकने जलवायु  िसजना गन बढी 

स भाना छ। ियनै प रवतनका कारण, चरम जलवायु  प रघटना बिढरहेको छ। एआर-5 अनुसार, वैि क औसत भू िम तथा 

समु ी संयोिजत सतही तापमानको क युटरकृत त याङ्कको वृि ले वष 1880 देिख 2012 को अविधमा, वत  

पमा उ पािदत त याङ्क अि त वमा हँदाहँदै तापमान 0.85° सेि सयस [0.65°सेि सयरदेिख 1.06° सेि सयस]28  

बढो री भएको दशाउँदछ। वष 1901 देिख 2012 स मको अविधमा, जलवायुमा  0.89° सेि सयस [0.69° 

सेि सयसदेिख 1.08° सेि सयस] वृि  भएको देखाउँदछ, जुन मु य पमा मानव िनिमत गितिविधको कारण हो 

(आइपीसीसी 2013)। िवगतको येक तीन दसक सन् 1850 भ दा अिघका दसकह भ दा पृ वीको सतही तापमान 

मशैः गरम रहेको िथयो। भारतको प र े यमा, िवगत 112 वषमा (आइएमडी 2012, राठोड एवं  अ य, 2013) 0.60° 

सेि सयसको दरले तापमानमा वृि  तथा भारी वषामा वृि का साथ कम एवं  म यम वषाका प रघटनामा िगरावट 

(गो वामी एवं  अ य, 2006) अनुभव ग रएको छ।  

िव मा 4° सेि सयसको तापमान वृि ले अ यािशत ताप लहर, गहन खडेरी तथा धेरै इलाकामा ठूलो भल-बाढीको 

प रत का साथै स बि धत सेवाह मािथ ग भीर भाव पानछ। बढ्दो तापमान, नदीह मा भल-बाढीको बढ्दो 

जोिखमका साथमा बढ्दो समु ी तर र नदीमुख े का साथै तटीय शहरह मा िमि त जलवायु  जोिखमको स भावना 

अिन खतरासँगै बढ्दो उ ण देशीय च वातले धेरै ठूलो इलाकामा गरीब जनमानसलाई अ  धेरै जोिखममा पान िनि त 

छ। जलवायु  प रवतनमािथ भारतको राि य काययोजना अनुसार, राज थान, गुजरात, म य देश, महारा , उ री 

कनाटक, उ री आ  देश र िबहार ज ता रा य चरम जलवायु  प रघटनाको िशकार ब ने बढी स भावना छ।  

पाँच  मू याङ्कन च को घटकको पमा, आइपीसीसीको चरम प रघटनाको जोिखमदेिख (आइपीसीसी 2012) 

अि म जलवायु  प रवतन अनुकूलन ब धन िवशेष ितवेदनले (एसआरईए स) बद् िलँदो मौसम तथा चरम जलवायुको 

ेपण तुत गदछ। ग भीर जोिखम ज तै वािषक औसत तापमानमा सू म वृि ले पिन उ लेखनीय  पमा भल-बाढी 

अिन खडेरीका घटना बढाउन स नेछ। तापमानमा वृि सँगै वषा तथा खडेरीको िवषम ि थित बढेर जाने ेिपत 

ग रएको हँदा, यी जोिखमह  2° सेि सयसको तुलनामा 4° सेि यसको िव मा अझ धेरै हने अपे ा ग रएको छ। 2° 

सेि सयसको संसारमा, गङ्गा अिन नील नदी ज ता नदी घाटी वषाबाट भािवत हँदा मौसमी बहाउसँगै प रवतन ित 

भे  रहनेछ, जसको पानीको उपल धतामािथ ितकूल भाव पनस नेछ (आइपीसीसी 2012)। एआर-5-ले चरम 

मौसम अिन जलवायु  प रघटनामा प रवतन सन् 1950 देिख अनुभव हन थालेको छ। त याङ्कह ले गरम िदन अिन 

                                                             
27  आइपीसीसी (2013) 
28  को किभ  िदइएको अिनि तता अ तरालिभ  अनुमािनत मू यमा 90 ितशत स भावना रहने गदछ, जुन सध तुत उ म अनुमानसँग भने स तु िलत हँदैन।  



 

 
86 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

रातह को सङ् या बढ्नका साथै जाडो िदन अिन रात घटेर गएको इङ्िगत गदछ। यसबाहेक, युरोप, एिशया अिन 

अ ेिलयाका केही भागमा ताप लहरको आवृि  बढेर गएको छ। कम वषा हने इलाका अिन भूभागको तुलनामा बढी 

वषा हने भूभागको सङ् या बढेर गएका छन्।  

जलवायु  प रवतन कावाही तथा डीआरआरको ल य साझा छ, जहाँ द ु वैले समुदायको भे ता घटाउने ल य रा दछ। 

वैि क जलवायु  प रवतनले जलिव ान मौसम स ब धी जोिखम ज तै भल-बाढी, च वात, खडेरी, शीत लहर अिन 

तापलहर अ यािशत पमा बढाउँदै यसको बार बारता, भौगोिलक िवतरण तथा वेगलाई नै प रवितत गरी यी 

जोिखमह िसत स बि धत वतमान अिनि ततालाई अझ ग भीर बनाउँदछ। वैि क पमा अिभ य  िवशेष जलवायु  

प रवतनका कुनै मानकलाई यी िवशेष चरम जलवायुको ि थितसँग एक-एक गरी नाता गाँ न स भव नहनका साथै 

सठीक पूवानुमानको अधीनमा नरहे तापिन, वैि क जलवायु  प रवतनले आपदाको जोिखम धेरै नै बढाउने िनि त छ।  

 

2.4.3  भारत तथा जलवायु  प रवतन  

वातावरणीय मानकह मािथ (ज तै तापमान एवं  वषा), तथा सा दिभक पमा च वात अिन समु ी तरबारे 

शता दीस मको पयवे णले भारतीय े मा उ लेखनीय जलवायु   िवसङ्गितह  देिखएका छन्। यी प रवतनह ले 

चरम मौसमी प रि थितको आवृि मा वृि  याउँदै जल-मौसम िव ान सङ्कटह  अझ ग भीर बनाउने देखाउँदछ। 

पयवेि त वृि ह का अित र , तापमान, वषा, आँधी, च वात, समु ी तरमा वृि , तटीय े ह मा डुबान ज ता 

मौसमी िवसङ्गितको जोिखम बढाउने पिन ेिपत छ। बढ्दो ीन हाउस यासको प र े यमा सम  भारतीय उप-

महा ीपको तापमान पिन बढेर गएको छ। वािषक औसत सतही वायुको तापमानमा 1.7 देिख 2° सेि सयस वृि  हनका 

साथै आगामी 2030 स म 2° सेि सयस गरम हने अनुमान लगाइएको छ। मौसमी औसत तापमानमा अ तर िहउँदको 

मिहनामा अ  धेरै हनेछ।  दि णी ाय ीप, केि य तथा उ री भारतमामा राितको तापमान गरम हनेछ भने म य अिन 

उ री भारतमा िदउँसोको तापमान बढी रहने अपेि त छ। यो भाग िवशेष गरी िन निलिखत कैय  आिधका रक अ ययन 

अिन ितवेदनमा आधा रत छ : 

क) पे रस स झौता, 201529 को धारा 4, प र छेद 12 अनुसार युएनएफसीसीसीलाई भारतको एनडीसी तु ित, 

ख) जलवायु  प रवतनलाई स बोिधत गन भारतको गित – युएनएफसीसीसी-सीओपी-20, िलमा, पे मा 

भारतको तु ित प ,  

ग)  वष 2013 का लािग आइएमडीको ितवेदन (ईएसएसओ/आइएमडी/ईएमआरसी/02/2013) – भारतमा 

रा य तरीय जलवायु  प रवतनको वृि  (राठोड एवं  अ य, 2013),  

घ) आइएनसीसीए ितवेदन #2 – जलवायु  प रवतन अिन भारत : 4x4 मू याङ्कन – वष 2030 का लािग 

ख डीय एवं  े ीय मू याङ्कन।  

िव  याङ्कको ितवेदन (2012) – “टन डाउन दी हीट” अथात् तापमानलाई घटाउले, बढ्दो सङ् यामा खडेरीका 

प रघटनासँगै सन् 1970 देिख दि ण एिशयाको केही भाग सु खा ब दै गएको चेतावनी िदएको छ। िवशेष गरी उ र-

पि मी भारत, झारख ड, ओिडसा र छ ीसगढमा बार बार खडेरी पन स भावना छ। वष 2040 स म अ यािधक 

तापमानको कारण फसलको उ जनी धेरै  नै घटेर जाने देिखएको छ। वषाको व पमा उ लेखनीय प रवतन भनेकै उ च 

वेगमा वषाको घटना देिखएको छ। अिधकांश िहमाली िहमनदीह , जहाँ अिधकांश मा ामा आ ता बखायामको वषाले 

                                                             
29  अ त रम एनडीसी प जी - http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Party.aspx?party=IND (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  



 

 
87 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

आपूित गदछ, भने यो िवगतको शता दीदेिख घट्दै गइरहेको छ। य ता प रवतनको यापक भाव िस ध,ु गङ्गा र 

पु  नदीको वाहमािथ पनस नेछ, जसले िस चाईलाई पिन भािवत गनस नेछ।  

उपमहा ीपमा समु ी तर उ च अ ांशभ दा मािथ बढ्न स नेछ र भारत भूम य रेखाको निजक भएको हँदा यहाँको 

तटीय े मा यसको यापक भाव पनछ। समु  तर बढ्नका साथै आँधी-तूफानले तटीय इलाकाको िभ ी भूभागस म 

नु िनलो पानीको अित मण हनजानेछ, जसले कृिषलाई भािवत पानका अित र  भू िमगत जलको गुण तर ीण 

बनाउँदै िपउने पानीलाई द ू िषत गनछ, जसको प रणाम व प झाडा-पखालाका घटना अिन हैजा फैिलन स नेछ कारण 

हैजाको रोगाणु  नु िनलो पानीमा धेरै अविधस म जीिवत रहन स दछ। मौसमी पानीको अभाव, बढ्दो तापमान तथा समु ी 

पानीको अित मणले फसलको उ जनीलाई खतरामा पाद देशको खा  सु र ालाई पिन ितकूल पमा भािवत पान 

स नेछ।  

 

2.2.4  तापमान  

भारतीय वािषक औसत तापमानमा वष 1901-2007 को अविधमा 0.51° सेि सयस ित 100 वषको दरले गरम 

बढेको दशाउँदछ। हालको सन् 1971 देिख 2007 को अविधमा तेज गितले तापमान बढेको देिख छ, जुन वष 1998 

देिख 2007 को दसकमा चरम गम  बढ्नुको कारण हो। यस गम लाई िहउँद अिन वषापिछको मौसमले सहयोग 

पु याएको छ, जहाँ िवगत एक सय वषको अविधमा मशः 0.80° सेि सयस र 0.82° सेि सयसको वृि  दता भएको 

छ। वषाअिघको र वषाको समयको तापमानले गम  बिढरहेको दशाउँदछ। वष 1971 देिख 2007 को अविधमा ित 

दसक (अथात् 10 वष) 0.2° सेि सयस तापमान बढेको िथयो, जहाँ यूनतम तापमान र अिधकतम तापमानमा तेज 

बढो री दता भएको िथयो। हालैको दसकमा अिधकतम तापमान दीघकालीन औसतको (1901-2007) तुलनामा 

उ लेखनीय पमा बढी िथयो, जहाँ यस अविधमा ि थर वृि का साथ, वष 1971-2007 को अविधमा देिखए बराबर 

यूनतम तापमानमा पिन बढ्दो वृि  देिखएको िथयो।  

अिखल भारतीय औसत वािषक अिधकम तथा यूनतम तापमान ित एक सय वष (1901-2007) मशः 0.71° 

सेि सयस र 0.27° सेि सयस बढेको िथयो। एल िननो दि णी प दन घटनाको तापमान असङ्गितमा भाव भारतभरी 

पाइएको छ।  

रा यवार औसत वािषक अिधकतम तापमान समय शृङ्खलाले िबहार, छ ीसगढ, िद ली, ह रयाणा, ज म-ूक मीर, 

ल ाख, मेघालय, प जाब, ि पु रा र उ र देशबाहेक धेरै रा य अिन के  शािसत देशमा बढ्दो वृि  देखाएको छ 

(राठोड एवं  अ य, 2013)। बढ्दो वृि  अ डमान एवं  िनकोबार ीप समूह, आ  देश, अ णाचल देश, आसम, 

गोवा, गुजरात, िहमाचल देश, झारख ड, कनाटक, केरल, ल य ीप, म य देश, महारा , मिणपु र, िमजोरम, 

ओिडसा, राज थान, िसि कम, तिमल नाडु र उ राख डमा उ लेखनीय रहेको िथयो। 

 

2.4.5  वषाको भाव  

भारतको धेरै ठाउँमा अित वषाको मा ा बिढरहेको छ। अिधकांश थानमा वष 1961-1980 को अविधमा उ च 24 

घ टा वषा दता ग रएका छन् भने यसको उ ता वष 1980-2009 मा अ यािधक पमा बढेको िथयो। धेरै के मा 

वषाको उ ता 40 देिख 370% स म वृि  अनुभव गरेका छन्। सन् 1871 देिख 2009 को शृङ्खलामा आधा रत 

अिखल भारतीय वषाले 83 िमिलिमटरको िवचलनका साथ औसत वषा 848 िमिलिमटर रहेको दशाउँदछ 
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(एमओईएफसीसी, 2010)। भारतीय वषा वा मनसूनले पूण प रभािषत मह वपूण अि थरता दशाउँदछ, जहाँ येक 

कालख ड क रब 3 दसकको रहेको छ। यसले उ लेखनीय वृि  नदशाए पिन, उ  अविधमा औसत िनका दा, 

आंिशक नकारा मक वृि  अथात् –0.4 िमिलिमटर ित वष रहेको देिख छ। अिखल भारतीय उ र-पि म, पि मी तट 

तथा ाय ीप भारतको वषाले केही उ च नकारा मक वृि  दशाउँदछ, जनु कूल अविधका लािग यित मह वपूण 

ठह रँदैन। तथािप, भारतभरी 36 वटा मौसम िव ान उप के मा ठाउँ-ठाउँ बढ्दो/ घट्दो वृि  देिखएका छन् 

(एमओईएफसीसी, 2010)।  

भारतीय ी मकालीन  वषा (आइएसएमआर), अथात् वषाको मौसमले (जूनदेिख से टे बर, राजीवन एवं  अ य, 2008) 

अिथ वषाका प रघटनाह  सन् 1901 देिख 2005 स म बढेर गएको, यो वृि  सन् 1950 देिख अझ च ड बनेर 

गएको देखाउँदछ। सेन रोयले (2009) भारतमा उ  ित घ टा वषाको अ वेषण गरी भारतभरी र िवशेष गरी पि मो र 

िहमालयका साथै िहमालयका फेदीह देिख िस ध-ुगङ्गा चु रे े  र िवशेष गरी 1980 अिन 2002 बीच 

आइएसएमआरमा  यापक पमा बढेर गएको पाए। भारतमा भारी वषा (राजीवन एवं  अ य, 2008) िवशेष गरी वषाको 

मौसममा बढेर गएको िथयो (सेन रोय, 2009; पटनायक एवं  राजीवन, 2010)।  

रा य/ े  िवशेष औसत वािषक वषाले आ  देश, िबहार, गुजरात, ह रयाणा, ज म-ूक मीर, ल ाख, झारख ड, 

ल य ीप, मिणपु र, मेघालय, िमजोरम, ओिडसा, राज थान, तिमल नाडु, ि पु रा र पि म बङ्गालमा सन् 1950-2005 

को अविधमा (राठोड एवं  अ य, 2013) बढ्दो वृि  दशाउँदछ। तथािप, अ डामान एवं  िनकोबार, अ णाचल देश, 

आसम, छ ीसगढ, िद ली, गोवा, िहमाचल देश, कनाटक, म य देश, महारा , नागा या ड, प जाब, िसि कम र 

उ र देशमा वािषक वषा घटेका छन्। वािषक वषामा सबैभ दा धेरै वृि  एवं  िगरावट मशः मेघालय (+14.68 

िमिलमटर ित वष) र अ डमान िनकोबारमा (-7.77 िमिलिमटर ित वष) दता भएको छ। तथािप, वािषक वषामा 

वृि को वृि  पि म बङ्गालमा (+3.63  िमिलिमटर ित वष) र उ लेखनीय िगरावट अ डमान एवं  िनकोबार (-7.77 

िमलिमटर ित वष) र उ र देशमा (-4.42 िमिलिमटर ित वष) दता भएको छ।  

 

2.4.6  आँधी-तूफान तथा च वात  

िबतेको शता दीमा समु को सतही तापमान बढेर गएको भए तापिन आँधी-तूफानको बार बारता घटेर गएको छ। सन् 

1961 उपरा त, भारतीय े मा सबै मिहना अिन मौसममा (वषापिछको अविध बाहेक) च वातको बार बारतामा 

उ लेखनीय पमा घटेर गएको छ (एमओईएफसीसी, 2010)। च वातको बार बारता तर यस अविधमा बढेर गएको 

छ, जसको यापक भाव हने गदछ। अरब सागरमा च वाती उप व वतमानको तुलनामा भिव यमा कम हने देिखएको 

छ। तथािप, य ता णाली वैि क उ मीकरण अथात ् लोबल वािमङको कारण अ  धेरै च ड ब नस नेछ। भिव यको 

वषापिछको मौसममा (2071-2100) च वातको बार बारता आधार वषको अविध (1961-1990) भ दा उ च रहने 

स भावना छ।  

 

2.4.7  समु ी तरमा वृि   

वष 1961 देिख 2003 र 1993 देिख 2003 स म िव भरी औसतमा समु ी तर मशः 1.8 र 3.1 िमिलमटर 

ितवषको दरले बढेको िथयो (एमओईएफसीसी, 2010)। वष 1993 अिन 2003 बीच, समु ी तर ±1 िमिलिमटर 

ितवषको अिनि तताका साथ 0.33 िमटर बढेको िथयो। पयवे णको आधारमा भारतीय तटमा (औसत) औसत 
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समु ी तरमा वृि  1.3 िमिलिमटर ित वष रहेको अनुमान लगाइएको छ। 21 औं  शता दीको अ यितर (2090-

2099) िविभ न जलवायु  प र यमा, वैि क औसत समु ी तरमा 0.18 देिख 0.59 िमटर बढ्ने अनुमान लगाइएको छ, 

जसलाई शता दीको अ यितर केही दसकस म भारतीय तटीय े मा समु  तरको वृि का लािग पिहलो अनुमानको 

पमा योग गनसिकनेछ।  

 

2.4.8 समु ी तरमा वृि को कारण तटीय े मा डुबान  

समु  तर बढ्नुको कारण तटीय े  डु ने कुरा भारतीय तट े  अ तगत कैय  थानको िनि त िच ताको िवषय बनेको 

छ। िन न थ इलाका हनका साथै च वातको खतरा बढी रहने हँदा पि मी तट े भ दा भारतको पूव  तटीय इलाका 

बढी भे  छ (एमओईएफसीसी, 2010)। ठाडो भीर-पाखा हनका साथै कम मा ामा च वात आउने हँदा, भारतको म य 

पि मी तट कम भे  छ। समु ी तर बढ्नुको कारण डुबानमा पन बढी स भावना रहेका इलाकाह मा पूव  तट े को 

नागाप नम र पारादीप तथा पि मी तटमा कोची सामेल छन्।  

 

2.4.9  डीआरआर र जलवायु  प रवतन अनुकूलनको (सीसीए) एिककरण  

भावी साथै वहनीय डीआरआर र सीसीएको िनि त अनुकूलनमािथ केि त डीआरआर र जोिखम यू िनकरणमािथ 

केि त सीसीए मह वपूण छ। आपदाको तयारी र शमनका लािग डीआरआरमा आमूल प रवतन याउन भिव यगामी 

िनयोजन आव यक पदछ। एसएफडीआरआरको आपदा ारा “मृ य”ु, “ भािवत मािनसह ”, “आिथक ित”, “हािन” 

घटाउनका साथै “बह-सङ्कट पूव चेतावनी णाली”को उपल धता बढाउनका साथमा “आपदा जोिखम सूचना”को 

ल य ा  गनका लािग पिन भिव यगामी डीआरआर आव यक ठहदछ। तथािप, भारतमा आपदा ब धन अिधकांश 

पमा पयवे ण त याङ्कमािथ आधा रत ह छ, जसले भिव यगामी डीआरआरको काय े  सीिमत पादछ। यस कारण, 

जलवायु  प रवतनको भावलाई यानमा रा दै िव सनीय आपदा जोिखम ेपण हन ज री छ। भिव यगामी 

डीआरआर र सीसीए िनयोजन ारा सतत् िवकास ल य, पे रस स झौता र एसएफडीआरआरबीच सहि यताको 

फाँिटलो ल यको िवकास गनसिक छ। देशभरी सबै म च अिन प रमाणमा डीआरआर र सीसीएको सि मलनको 

आव यकतामािथ बल य ता िनयोजनका लािग मह वपूण छ। डीआरआर र सीसीएलाई भिव यगामी बनाउन ठोस 

पमा यसलाई प रभािषत गन पिन मह वपूण ठहदछ। यसका अित र , य ता सि मलनले डीआरआर र सीसीएको 

े मा िविभ न िहतधारकको संयु  यास माफत् संसाधनको भावी सदु पयोग बढाउनेछ।  

 

2.5  पशुधन – डीआरआर चुनौती  

2.5.1  पृ भू िम  

भारतमा पशुधन प रवारको अथनीितको मह वपूण अङ्ग हो जसले प रवारको आजीिवका, गुजारा तथा िहतमा ठूलो 

योगदान िदने गदछ। पशुधन उ पादन तथा खेती-कृिष एक-अकासँग स बि धत हनका साथै पर पर िनभर पिन छ र 

सम मा खा  सु र ाको िनि त द ु वै धेरै मह वपूण पिन छ। यो भारतीय अथनीितको कृिष े को मह वपूण उप- े  पिन 

हो। अिधकांश कृषकका लािग यो आजीिवकाको मह वपूण गितिविध पिन हो, जसले प रवारको वा य अिन पोषणमा 

सहयोग गनका साथै आमदानी ितपू ित, रोजगार अवसर दान गनका अित र  आव यक परेको ख डमा िनभर 

गनसिकने मा यम पिन ब दछ। यसले अनुपू रक तथा ितपू रक उ मको पिन काम गदछ। पशुधन र कृिष एक-अकासँग 
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अ तर स बि धत रहेको हँदा द ु वै खा  सु र ाको प र े यमा पिन मह वपूण छ। केि य साङ्ि यक  कायालयको 

(सीएसओ) कायालयको अनमुान अनुसार, वष 2015-16 को वतमान मू यमा पशुधन े बाट ाि  . 5.92 लाख 

करोड (5.92 ि िलयन) रहेको िथयो, जुन कृिष तता स बि धत े बाट उ पादनको 28.5% तथा ि थर मू यमा क रब 

29% मू य बराबर हो।  

वष 201230 को 19 औं  पशुधन गणना अनुसार देशमा गाई-गो , भसी, भडा-बा ा, सु ँगु र, घोडा अिन ख चर, गधा, 

ऊँट, िमथुन31 र च रीको सङ् या 512.05 िमिलयन रहेको िथयो। गोजातीय (गाई, भसी, िमथुन, च री) पशुधनको कूल 

सङ् या 300 िमिलयन िथयो, जसम ये द ु धालु  पशु  (गाई अिन भसी) 118.6 िमिलयन िथयो। भडाको सङ् या 65.1 

िमिलयन र खसी-बा ा 135.2 िमिलयन िथयो। यसबाहेक, देशमा 0.63 िमिलयन घोडा, 0.2 िमिलयन ख चर, 0.32 

िमिलयन गधा, 0.4 िमिलयन ऊँट, 10.3 िमिलयन सु ँगु र, 11.7 कुकुर र 729 िमिलयनभ दा धेरै कुखुरा-हाँस िथयो। वष 

2017-18 (31 िदस बर, 2017 स म) आपदाको कारण भएको पशधुनको32 ितको सङ् या 46,488 िथयो।  धेरै 

ठूलो सङ् यामा पशुधन रहेको कुरालाई यानमा रा दै, पशुधनको िनि त डीआरआर ठूलो चुनौती भए तापिन राि य 

तरमा ित अित नै कम देिख छ।  

 

2.5.2  पशुधन आपातकालको स ब धमा वैि क ि कोण  

आपदाको कारण पशुह  हराए, घाइते भए वा त-िव त भए वा ितनीह लाई सहयोग गन संसाधन अिन सेवा बािधत 

हनपुग,े समुदायमािथ यसको ठूलो भाव पन गदछ। आपातको ि थितमा, प रवारलाई त काल सङ्कटबाट उकािसन र 

समुदायलाई आ नो आजीिवका पुन थान गन िवशेष पशुधनलाई लि त गन ह त पे आव यक पदछ। पशुधनको 

स ब धमा ह त ेपले पशुको वा य सेवा, ितनीह को आहार-पानी, शरण थल, न  गन र नयाँ थ ने ावधान 

समेट्दछ। आपातकालको ि थित, थानीय प र े य तथा आपदाको चरण (चाल,ू आपदापिछ त काल, बहाली तथा 

पुनवास) मािथ िनभर गदछ। िव को िविभ न भागको सव म कायपहलको आधारमा, पशुधन े मा भावी 

डीआरआरका लािग, संयु  रा को खा  एवं  कृिष सङ्गठनले (एफएओ), “पशुधन आपातकाल िदशािनदश एवं  

मानक33 (एलईजीएस)” िवकिसत गन सहयोग गरेको छ। एफएओले “आपातकालको समय पशुधन आधा रत ह त पे 

– कसरी गन िनदशक पु ि तका34” तयार गरेको छ, जसले एलईजीएसलाई ितपू ित गदछ। यसले सामा य पशुधन 

आपातकालमा “कसरी गन” ह त ेपको िवशेष अिन ािविधक प  दान गदछ।  

यी द ु ई द तावेजले पशुधन आपातकालमा मह वपूण िदशािनदशको आव यकतालाई स बोिधत गदछ। िविवध कारका 

पशुधन आपातकाललाई स बोिधत गन यी िव तृत द तावेजह  हन्। द तावेजमा िदइएका सम  ि कोण यहाँ तुत 

ग रएको छ।  

िदशािनदशले पशुधन आजीिवका प रस पि को मह वपूण भाग रहेको कुरा वीकार गदछ, जसम ये धेरै गरीब छन् साथै 

ाकृितक अिन मानव िनिमत आपदाको जोिखममा छन् र पशुधन सहयोग आपातकालीन राहत काय मको मह वपूण 

                                                             
30  http://dahd.nic.in/documents/statistics/livestock-census  (20 से टे बर, 2019 मा िझिकएको); 20 औ ं  पशुधन गणना गितमा छ।  
31  यसलाई गयाल वा पाहाडी गाई पिन भिन छ। वै ािनक नाम बोस टािलस।  
32  एमएचएको वािषक ितवेदन, 2017-18  
33  एलईजीएस (2014) पशुधन आपातकाल िदशािनदश एवं  मानक।  
34  एफएओ (2016) आपातकालमा पशुधनस ब धी ह त ेप – कसरी गन िनदश पु ि तका।  
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घटक ब दछ। िदशािनदश र मानकले आपातकालको समय पशुधन ह त ेपको पाङ्कन, काया वयन र मू याङ्कनमा 

सहयोग गदछ। यस ि कोणले द ु ई मुख रणनीित माफत् द ु वै जीवन अिन आजीिवकालाई सहयोग गदछ।  

 आपातकालको समय उपयु  पशुधन ह त ेपको पिहचान गनु,  

 सव म कायपहलमा आधा रत यी ह त ेपका लािग मानक, मुख काय र िदशािनदश दान गनु ।  

यस ि कोणले तीनवटा आजीिवका उ े यमािथ जोड िदँदछ : 

क) ू त सहायता दान गन,ु  

ख) पशुधन स पि को सु र ा गनु, र 

ग) आपदा भािवत समुदायको पशुधन स पि  पुनिनमाण गनु ।  

 

2.5.3  मुख ह त ेप  

पशुधनलाई भािवत गन अिधकांश आपदा अिन आपातकालमा, ि थित अनुसार तल उ लेिखत ह त ेपह  लागू  

हँदछ : 

• िब तारै बढ्दै जाने आपदा ज ता खडेरीको ि थितमा पशुको सङ् या घटाइने ग र छ, जहाँ आपदाले 

पशुह लाई भािवत गनअिघ नै आपातकाल आइपन स भावनालाई यानमा रा दै पशुह को िब  ग र छ, 

जसले सङ्कटको समय आजीिवकालाई सहयोग गन धनरािश जुटाउन सहयोग गदछ।  

• स भव भएस म घाइते पशुह लाई उ ार गरी उपचार गन काम।  

• पशुह लाई िबमारी अिन मृ युबाट जोगाउन पशु िचिक सकको सहयोग िलँदै जीिवत पशुह को मू य कायम 

रा ने काम।  

• स भव भएस म भािवत इलाकामा पशुह लाई आहार र पानीको यव था गनु । 

• पशुका लािग आ य थल धेरैवटा प रि थितमा चरम मौसमी ि थित, िशकार हने वा चोरी हनबाट 

जोगाउनका लािग आव यक पदछ।  

• महामारी फैिलन निदन अित र  साफ-सफाईका साथै अ य उपाय।  

• आपदामा मरेका पशुह को िसनो हटाउँदै रा री टुङ्गो लगाउने काम।  

• आजीिवका पुन थािपत गन उ े यका साथ ि थित अनुसार, आपदाको कारण घटेका पशुधन पुनः ख रद गन 

वा उपल ध गराउन ावधान वा िव ीय सहयोग दान गनु ।  

यसका अित र , उिचत समयमािथ पिन यान रा न आव यक छ। केही ह त ेप आपदाको कुनै िनि त समयमा 

उपयु  ठह र छ। उदाहरणका लािग, पशुधन उपल ध गराउने काय आपदा आइपन ि थितमा भ दा बहालीको समय 

उपयु  ह छ। लाभाथ ह को आजीिवका सु रि त बनाउने भावी त रकामा काला तरमा िविभ न ह त ेपको सि मलन 

भावी हनस दछ।  

 

2.5.4  जोिखम ब धन तथा बीमा  
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जोिखम ब धनलाई यानमा रा द,ै भआरत सरकारले पशुधन बीमाका लािग के  ायोिजत योजना शु  गरेको िथयो, 

जुन दस  प च वष य योजनाकालमा (2002-2007) ायोिगक पमा काया वयन ग रएको िथयो। वष 2008-09 

उपरा त, योजनालाई िनयिमत योजना बनाइएको िथयो। राि य पशुधन अिभयान (एनएलएम) बा  प च वष य 

योजनामा (2012-2017) शु  ग रएको िथयो। एनएलएमको ल य पोषण सु र ाका साथै आिथक समृि को िनि त 

दीघकालीन पशुधन रहेको छ। यसको एउटा घटकमा आपदा जोिखम एवं  बीमा (एनएलएम-आरएमआइ) सामेल छ।  

एनएलएम-आरएमआइको उ े य पशुधन बीमा योजनामाफत् पशुह को य- ित िव  सु र ा त  ो सािहत गद 

अिनि तता अिन जोिखम ब धनका चुनौतीह लाई स बोिधत गनु रहेको छ। एनएलएम-आरएमआइ देशभरी भावी 

छ र यसको काया वयन सबै पशुलाई समेट्दै मई, 2014 देिख शु  ग रएको हो। सहायताको लाभ बढाइएको छ भने 

पिहलेको द ु ईवटा द ु धालु  पशु  ित प रवारको साटो पाँचवटा पशुको सीमा रािखएको छ र यिद खसी-बा ा, भडा, सु ँगु र र 

खरायो  भए दसवटा पशुको सीमा रािखएको छ। म य 2017 स म, यस बीमा योजना अ तगत 3.6 िमिलयन पशु35 

समेिटएको िथयो। लाई सु र ा ित लाभाथ  ित प रवार पाँचवटा पशुधनमािथ  

पशुधन बीमा सु र ा योजना शु वाती चरणमा छ र धेरैभ दा धेरै कृषकले यसलाई अ नाउन थालेपिछ, मुख भौगोिलक 

इलाकामा िविभ न कारको जोिखमलाई स बोिधत गन िविभ न जोिखम सु र ा उ पाद शु  गनुपनछ। पार प रक बीमा 

उ पादका अित र , सूचीब  िवक प पिन दान गनु पनछ, जसमा भु ानीको िहसाब िवशेष पशुधनमािथ भएको 

ितको साटो वत  पमा मािणत सूचीको आधारमा गनुपनछ। 

2.6   पयावरण तथा व य ाणी सं र ण  

2.6.1  पृ भू िम  

अनुकूल पयावरण ब धन आपदा जोिखम यू िनकरणको अिभ न अङ्ग रहेको कुरा प  छ। व थ प रत ले 

आपदापिछ बहाली अिन पुनिनमाणलाई सहयोग मा  नगरेर, भिव यमा आपदा जोिखम घटाउन पिन सहायक ह छ। 

सोही अनु प, आपदाले प रत मिथ धेरै नै खतरा उ प न गदछ र यसले सङ्कट त जाितको िनि त खतरा मा  

उ प न नगरेर व य ाणी संर णका साथै मह वपूण प रत ीय पयावासलाई पिन बािधत गनस दछ। से डई सं रचना, 

एसडीजी र सीओपी-21 जलवायु  प रवतन स झौताले आपदा जोिखम ब धन र पयावरण िवशेष ह लाई निजक 

याउँदछ। यसका साथै डीआरआरको ि कोण फरक भए तापिन, पयावरण, प रत को ि ले मह वपूण इलाका तथा 

व य ाणी सं र ण इलाका/ संरि त इलाकामािथ केही यान िदन आव यक छ। से डई सं रचनाले जोिखम िसजना36 

हनबाट रो नका लािग पयावरणको अनुकूलनलाई सु ढ बनाउन आव यक रहेको उ लेख गद, डीआरआरलाई37 

सु वािहत गन ो सािहत गन ममा जोिखम घटाउन सघाउ पु याउने प रत को सं र ण पिन मह वपूण रहेको िन य ल 

गदछ।  

कैय  वैचा रक सं रचनाले िवकासीय योजनामा द ु वै आपदा जोिखम यू िनकरण र प रत ीय काय णालीको सु र ा 

सामेल गनु पन िवषयमािथ बल िदँदछ। तथािप, आपदा जोिखम ब धनको एिककरण र पयावरणीय प रवतनलाई 

सहि या मक पमा स बोिधत गन िवषय हालमा मा  शु  भएको हनाले यसलाई यापक पमा आ मसात ग रएको 

छैन। उदाहरणका लािग युएनआइएसडीआरको पयावरण तथा आपदा जोिखम यू िनकरण काय समूहले, पयावरणीय 

                                                             
35  ेस िव ि , एमएएफड ल,ु 13 जुलाई, 2017। http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167397 (15 िदस बर, 2017 मा िझिकएको)  
36  डीआरआरको िनि त से डई सं रचना,  अनुभाग 27(ख)  
37  डीआरआरको िनि त से डई सं रचना,  अनुभाग 30(छ)  
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प रवतन तथा आपदा जोिखमबीच पाँचवटा अ तर स बि धत कथनको आधारमा अ तर स ब ध खो ने िव ेषणा मक 

सं रचना तयार ग ररहेको छ : 

क. ाकृितक सङ्कटह  भौितक ि या हन् जसले य  पमा सामािजक ि यालाई भािवत गदछ,  

ख. व थ प रत ले ायः नै ाकृितक र ा दान गदछ, 

ग. िवकृत प रत ले समुदायको अनुकूलन घटाउँदछ,  

घ. पयावरण वयं नै पिन ाकृितक सङ्कट ित अनुकूिलत (बहालीको समय सीमा फरक-फरक भए तापिन) रहे 

तापिन, आपदाले ि तीयक पयावरण भाव पानस दछ।  

ङ. पयावरणको िवकारले जोिखमलाई बढाउँदै सङ्कट बनाउँदछ।  

आपदा जोिखम यू िनकरण उ े य सामेल नगन सं रि त े , प रत को बहाली तथा ाकृितक संसाधन ब धनले 

गुमेको अवसर ितिनिध व गदछ। पयावरण ब धन, जोिखम यू िनकरण तथा जलवायु  प रवतन अनुकूलनको फाइदा 

िचि हत गन िवफल ब नु  नै मानव िहत ो सािहत गद जीवन बचाउने प र े यमा गुमाएको अवसर ब दछ। आपदा 

जोिखम यू िनकरणका लािग पयावरण ब धनका द ु ई मुख े  िन न कार छन् :  

 पयावरणको िनगरानी एवं  मू याङ्कन  

 संरि त े  ब धन तथा प रत  पुनवास। 

 

2.6.2  पयावरणको िनगरानी तथा मू याङ्कन  

पयावरणको िनगरानी तथा मू याङ्कनले पयावरण तथा आपदा ब धकलाई जोिखम अिन भे ता िचि हत गनका साथै 

सामुदाियक अनुकूलत ो सािहत गन सा दिभक सूचना िसजना गन मह वपूण भू िमका खे दछ। खतरा शु  हनस ने 

सङ्केत िदने पयावरणीय कारकह को िनगरानी तथा िववेचना पूव चेतावनी णालीको िनि त गु वपूण ह छ। पयावरण 

िनगरानी त ले पयावरणको य ज तै थानीय े लाई जोिखममा पान वन िवनाशमािथ नजर रा न पिन सहयोग 

गदछ। पयावरण िनगरानीको अक   काय हो जोिखम तथा भे ताको मानिच ण। सङ्कटमय जोिखम पिहचान गनुका 

अित र  (भल-बाढी, पै ो, भूक पीय गितिविध आिद), केही पयावरण ािधकरणले संवेदनशील े  पिन मानिच ण 

गदछ। पयावरणीय मू याङ्कनले वतमान तथा अपेि त भावी पयावरणीय ि थितका साथै पयावरणमा प रवतनका 

कारकह  खु ट्याउँदै लि त पयावरण िव ेषण उपल ध गराउँदछ। यसमा आपदापिछको मू याङ्कन सामेल छ, जसले 

पयावरणको ित अिन आव यकता िचि हत गदछ भने िवकास योजना अिन नीितको स भािवत पयावरणीय प रणाम 

पिन िनधो गदछ। 

 

2.6.3  संरि त े , प रत को पुनवास 

पयावरणको ि थितले सङ्कटको बार बारतामा प रवतन मा  न याएरसङ्कटको भावलाई म यम बनाउँदै समुदायलाई 

सु र ा दान गन ाकृितक अवरोधकको पमा पिन काम गदछ। सह ा दी प रत  मू याङ्कन (एमए, 2005) 

अनुसार, प रत  एउटा वन पित, पशु  अिन सू मजीव समुदायका साथै अजैव पयावरणको सि य एकाइको पमा 

सहि या हने गितशील प रसर हो, जुन सापे  पमा अबािधत े  ज तै ाकृितक वन, िमि त भू िम योगका 

प रसरदेिख िलएर गहन पमा मानव ारा यवि थत खेतबारी अिन शहरी े स म हनस दछ। प रत  सामािजक-
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पयावरणीय णाली हो भने प रत ीय सेवाको यव थापन आपदा जोिखम यू िनकरणको िनि त अित नै सा दिभक पिन 

छ। द ु लभ व य ाणी अिन ितनीह का पयावास लगायतको जैविविवधता यसमा सामेल छन्। वैि क जलवायु  

प रवतनबारे जाग कताले सं रि त े लाई अ  बढी समु िचत त रकाले यव थापन गद वन िवनाश घटाउने अिभयान 

शु  गराएको छ। िवकासीय योजनका लािग यसको हेरफेर, अ य वा ितको जोिखमलाई यानमा रा दै िसमसार 

े का साथै अ य जल संसाधनको ाकृितक ि थित तथा अयनको सं र ण र र ाका लािग सहयोग पिन बिढरहेको छ।  

प रत को पुनवास वा पुन ारमा आपदापिछको सर-सफाई, ज तै तेल फैिलनुका साथै वन अथवा आ कु जको 

(मेङ् ोभ) पुनःरोपन ज ता िविवध गितिविध सामेल ह छ। ाकृितक साथै मानवजिनत आपदापिछ प रत को 

पुन ारले अ तरिनिहत जोिखमका कारकह  घटाउनका साथै भावी आपदाको भाव पिन घटाउँदछ। थल तरमा 

िनणयका लािग थानीय पयावरणको ि थित (रो ने समय, जाित) तथा ित पध  समुदायको आव यकताबारे िव तृत 

जानकारी आव यक पदछ। पयावरणको दीघताबारे िच ताका साथमा आजीिवकाका ाथिमकताबीच िनणयले स तुलन 

कायम गनका लािग सं रि त े को ब धन, प रत को पुन ार तथा ाकृितक संसाधनको ब धनबारे अनेक  

उदाहरण छन्। ाकृितक े को सि य ब धनले पयावरणको सं र ण सु िनि त गद प रत मा वाभािवक अनुकूलन 

कायम गरी आपदाको अ तरिनिहत जोिखम कारक घटाउने गदछ। वन तथा डँडेलो ब धनमा समुदायको सहभािगताले 

पिन िव वंशकारी डँडेलोको जोिखम घटाउन मह वपूण भू िमका खे दछ। याि क मा यमका साथै िनयि त (िनिद ) 

आगोको योगले डँडेलोको खतराका साथै च ड डँडेलो फैिलनुको जोिखम घटाउन सहयोग गदछ। तटीय वन े को 

समु िचत ब दनले थानीय समुदायलाई तटीय सङ्कटबाट सु र ा दान गनका साथै जैविविवधता सं र ण गन पिन 

सघाउ पु याउँदछ।  

2.6.4  भारत तथा जैविविवधता सं र ण  

वैि क जैविविवधता तथा जलवायु  प रवतनको प र े यमा भारत िव को स वटा मा यता ा  बृहत-्िविवधतापूण38 

देशम ये एक हो जहाँ िव को 8% जाित पाइ छ भने िव भरी िचि हत 34 वटा जैविविवधता के म ये चारवटा यहाँ 

छ। यहाँ िव को 8% तनपायी, 13% चरा-चु ङ्गी, 8% स रसृप, 6% उभयचर र 6% वन पित जाित39 पाइ छ। 

यसम ये अिधकांश उ ण देशीय वषावन, पि मी घाटका साथमा िहमालयका वन े मा पाइ छ। जैिवक संसाधनिसत 

स बि धत पार प रक ानको पिन भारतसँग भ डार छ। हालस म, क रब 91,200 जाितका पशु ाणी तथा 45,500 

जाितका वन पित दसवटा जैवभौगोिलक े मा द तावेिजत ग रएका छन्। िनर तर जारी अ वेषण एवं  सव णमा 

भएका कैय  नयाँ खोज ारा पमा वन पित अिन व य ाणी िविवधताको सूची पिन गितशील पमा अ तन ग र छ।   

जाितको समृ ताका साथमा भारतसँग उ च दरमा थािनकता पिन छ। थािनक पृ वंशी समूहम ये वैि क तरमा 69 

जाितका साथ प ीमा दस  थान; 156 जाितका साथ स रसृपमा पाँच  थान; 110 जाितका साथ उभयचरमा सात  

थान भारतलाई हािसल छ। ाणीको स ब धमा भारतको थािनक समृि  उ लेखनीय पमा उभयचर (61.2%) र 

स रसृपमा (47%) रहेको छ। भारतले फसल-बालीको उ पित तथा िविवधताको आठवटा भेिभलोिभयन के म ये एक 

रहेको मा यता पिन ा  गरेको छ, जहाँ खेती ग रने 300 जङ्गली पूवजका फसल बाली तथा यसका निजकका नातेदार 

अझ पिन ाकृितक प रि थितमा िवकास भइरहेका छन्। द ु भा यवश, धेरै जाितले पयावासको य, िवकास काय, 

जलवायु  प रवतन तथा आपदाको कारण लोप हने सङ्कटको ि थित झेिलरहेका छन्।  

                                                             
38  बृहत् िविवधतापूण श दावलीले पृ वीको अिधकांश जाितका साथमा धेरै बढी सङ् यामा थािनक जाित पाइने देश बुिझ छ। क जभसन इ टरनेशनलले सन् 

1998 मा 17 वटा बृहत् िविवधतापूण देश िचि हत गरेको िथयो। यसम ये अिधकांश पूण वा आं िशक पमा उ ण देशीय वा उप-उ ण देशीय े मा पदछन्।  
39  अिधकांश त याङ्क अ तरराि य जैविविवधता अिभसि धको (सीबीडी) वेबसाइटमा कािशत भारतको परेखामा आधा रत छ। 

https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=in#facts  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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भारतको सं रि त े  स जाललाई जैविविवधता सं र णका लािग ाकृितक संसाधनका साथै संसाधनमािथ िनभर 

जनमानसको िहतका लािग औजारको पमा उपयोग ग रँदैछ। हालस म, 1.6 लाख वग िकलोिमटर े फलका साथ 

103 राि य िनकु ज, 543 व य ाणी अभयार य, र 26 वटा सामुदाियक वन र 66 वटा सं र ण आर यका40 साथ 

भारतले 764 वटा सं रि त े को स जाल थािपत गरेको छ (तािलका 2.3 हेनुहोस)्। सं रि त े को स जालका 

अित र , रा य वन िवभागह का अधीनमा रहेका वन े ले पिन व य ाणी सं र णलाई सघाउ पु याई रहेका छन्। 

भारतसँग कूल भौगोिलक े को 20% भाग भावी व य ाणी सं र ण अ तगत छ। सं रि त े ह  प  पमा 

प रभािषत भौगोिलक े  हो, जुन मा यता ा  हनका साथै समिपत अिन कानूनी लगायत अ य भावी त रकाले 

स बि धत प रत ीय सेवा अिन सां कृितक मू य-मा यताका साथ दीघकालीन पमा कृितको सं र ण हािसल गन 

लि त छ।  

तािलका 2.3 : भारतमा सं रि त े  स जालको ि थित (जुलाई, 2017) 

सं रि त े  सङ् या कूल े फल 

राि य िनकु ज 103 40,500 

व य ाणी अभयार य 543 118,917 

सं र ण आर य 73 2,547 

सामुदाियक वन 45 60 

कूल सं रि त े  764 162,024 

ोत : व य ाणी एवं  सं रि त े का लािग ईएनभीआइएस, भारतीय व य ाणी सं थान, एमओईएफसीसी 

 

राि य वन नीितमा, कूल जैविविवधताको सं र णका लािग, राि य िनकु ज, अभयार य, जीवम डल आर य तथा 

अ य सं रि त े को स जाललाई पया  पमा सु ढ एवं  िवतार गनुपन िनिद  ग रएको छ। सं रि त े मा 50 वटा 

बाघ अभयार य वा आर य, र 32 वटा हा ी अभयार य सामेल छन्। यसका अित र , यु ने कोको सं रचना अ तगत 

सातवटा ाकृितक िव  धरोहर थल, 107 मह वपूण तटीय साथै समु ी जैविविवधता े  (आइसीएमबीए) र 467 

मह वपूण चरा-चु ङ्गी े  (आइबीए) पिन छन्। भल-बाढी, आँधी-हरीको सङ्कट, डँडेलो, तटीय सङ्कटका साथमा 

अनु िचत पमा िनयोिजत िवकास योजनाले पिन सं रि त े मा व य ाणीह मािथ ग भीर खतरा उ प न गनका 

अित र  िवलु ि को सँघारमा रहेका धेरै जाित जीिवत रहने िवषय य ता े ह को समु िचत ब धनमािथ िनभर गदछ।  

 

2.6.5  व य ाणी काययोजनामा डीआरआर र जलवायु  प रवतन  

ते ो राि य व य ाणी काययोजना (2017-2031), आव यक प रत ीय ि यामा आधा रत छ, जसलाई यस 

प रत ले शािसत समिथत तथा सश  पमा समि वत गदछ जुन खा  उ पादन, वा यका साथै मानवको जीवनको 

सबै प  र सतत् िवकासको िनि त आव यक छ। “जीवन र क त ”को पमा प रभािषत यस प रत को यव थापन, 

िवकासको कुनै पिन चरणमा भए तापिन समाजको िनि त अित मह वपूण छ। यसले जीिवत संसाधन सं र णको द ु ईवटा 

                                                             
40  ोत : व य ाणी तथा सं रि त े मािथ ईएनभीआइएस के , भारतीय व य ाणी सं थान, एमओईएफसीसी, 

http://www.wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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प मािथ जोड िदँदछ, ज तै आनुवं िशक िविवधताको सं र ण तथा हा ो वै ािनकतम िवकासमािथ य  भाव 

पानका साथै करोड  ामीण समुदायलाई सहयोग गन जाित र प रत को दीघगामी उपयोग।  

ते ो व य ाणी काययोजनाले (ड लुएपी-3) जहाँ-कह  भए तापिन मानव समाजका लािग प रत ीय मू य बो ने सबै 

खेती नग रने वन पितका साथै पा तु  नबनाइएका पशु ाणीको सं र णका लािग प र े ीय ि कोण अ नाएको छ। 

यसले सङ्कट त व य ाणीको पयावासको सं र ण गद पुनवासमािथ जोड िद छ, जसमा देशीय, तटीय तथा समु ी 

प रत  पिन सामेल छ। यसले व य ाणी ब धन िनयोजनमा एिककृत गद व य ाणीमािथ जलवायु  प रवतनको 

िच तालाई पिन स बोिधत गदछ। यसका साथै राि य िवकास नीितले, जनसङ् या, वािणि यकरण तथा िवकास 

प रयोजनाको चापको कारण व य े को यू िनकरण तथा अवकषण ज ता ितकूल प रत ीय भावमािथ ग भीर 

पमा यान िदन आव यक रहेको रेखाङ्िकत गदछ। सोही अनु प, योजनाले भारतको नदी, वन, चउर-खक, पवत, 

िसमसार, तटीय साथै समु ी पयावास, सु खा इलाका तथा म भू िम सामेल रहेको ाकृितक धरोहरको यापक 

प रमाणमा यमािथ पिन यान आकिषत गरेको छ।  

 

व य ाणी काययोजनाले (ड लुएपी-3) िविभ न थल िवशेष जलवायु  प रवतन अनुकूलन (सीसीए), जलवायु  प रवतन 

शमन (सीसीएम) र डीआरआरको एिककरणमािथ बल िद छ। यसले डीआरआरका लािग उिचत तरमा, राि य 

तरदेिख प चायती राज सं थानमा (िज ला, ख ड र गाउँले तर) डीआरआरका लािग उ रदायी अिभकरण/ 

ािधकरणबीच भावी सम वयनको योजनामािथ पिन जोड िद छ। िविभ न तरमा आपदा ब धन 

ािधकरण/अिभकरणबीच सम वयनको योजना काया वयनका लािग तयार रहनुपन कुरालाई पिन मह व िद छ कारण 

य ता मोचन आव यक पन ि थित आइपन स दछ। ड लुएपीले जैविविवधता सं र णका लािग डीआरआर र 

सीसीएको िनि त भावी योजना आव यक रहने पिन उ लेख गदछ। प रत ले अनेक  लाभ अिन सेवा दान गदछ, 

जसलाई जैविविवधताले टेवा िदएको ह छ। जलवायु  प रवतनले भे ता बढाउँदै प रत को अनुकूलन मता घटाएको 

छ, जसको मानवमािथ स भािवत दू रगामी भाव पनस दछ। यस कारण, सबै तरमा नेतृ व बढाउन, जैविविवधता 

सं र ण, प रत ीय सेवा, जलवायु  प रवतन र अ य आपदा जोिखमबीच स ब धबारे बढी समझदारी िवकिसत गन 

आव यक छ। ड लुएपी-3-ले िन निलिखत उपाय सुझाएको छ : 

 पयावरण भाव मू याङ्कन (ईआइए) ि याले सीसीए र डीआरआरिसत स बि धत िवषयलाई एिककरण 

गनुपनछ,  

 सङ्कटमािथ त याङ्कह को सङ्कलन र िमलानमा सुधार याउनु  पनछ,  

 डीआरआर, राहत, पुनवासलाई सीसीएसँग ठोस पमा एिककरण गनु पनछ,  

 पीए िवशेष त याङ्कलाई यानमा रा दै सबै पीए योजनामा साझा िज मेवारीका साथ सीसीए र 

डीआरआरको एिककरण गनु पनछ,  

 सबै े मा साझा िज मेवारीलाई सीसीए र डीआरआरसँगको एिककरणलाई काययोजनाको प िदनुपनछ,  

 थानीय समुदायको ान र मतालाई स मान गद संल न गनु पनछ,  

 तटीय तथा समु ी सं रि त इलाकाका (सीएमपीए) लािग सीसीए र डीआरआरलाई ब धन योजनाको पमा 

एिककरण गनुपनछ,  
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 सबै िहतधारकको सहभािगतामा सीआरजेडको ावधान अ तगत तयार रा य तटीय े  ब धन योजनामा 

(एससीडेडएमपी) सीसीए र डीआरआरबीच सहि या िवकिसत गनुपनछ,  

  जलवायु  प रवतनको प र े यमा तथा िवषम जलवायकुा घटनाह  बढ्ने स भावनाका साथै ाकृितक 

आपदालाई यानमा रा दै व य ाणी सं र णको चुनौतीलाई स बोिधत गन ान आधा रत िवशेष ता 

िवकिसत गनुपनछ,  

 स पूण जैविविवधताको सं र ण समेट्ने गरी िविभ न व य ाणी तथा िश ण काय मको (िड लोमा, नातक 

तथा नातको र) पाठ्य म उ नयन गनुपनछ। 

 

2.7   सां कृितक धरोहर थल, यसका प रसर अिन सङ् हालयको िनि त आपदा ब धन  

सां कृितक धरोहरलाई हालै मा  सम  आपदा जोिखम यू िनकरणको सं रचना अ तगत मुख प को पमा मा यता 

िदइएको हो। सचेतनाको कमीका साथै धरोहरलाई ाथिमकता निदनु  यस े को िनि त मुख चुनौती रहेको छ। 

एनडीएमए ारा कािशत सा दिभक आपदा ब धन द तावेजह  िन न कार छन् : (क) सां कृितक धरोहर थल एवं  

प रसर, (ख) सङ् हालय। सङ् हालय दु वै ाकृितक साथै सां कृितक िविवधतापूण धरोहरको भ डार हो र सं थानका 

पमा यसले समुदायको सामािजक-सां कृितक िवकासमा उ लेखनीय योगदान िदनस दछ। सङ् हालयले व तकुा 

साथै दिशत सङ्कलनको मा यम ारा े ीय, रा य अिन राि य पिहचानको िनि त योगदान िदनस दछ। यितका 

शता दीस म, सङ् हालयको काय े  अिन कृित िनजी पमा सङ्किलत ाचीन कलाकृित र अनौठो व तुको 

तु ित मा देिख िलएर अथपूण िवमशका साथ सङ्किलत व तुह को अ ययन-अ यापन ो सािहत गन सं थानको 

पमा िवकिसत भएको छ।  

सां कृितक धरोहरह को सं र ण अिन सु र ाका लािग शीष िनकाय सं कृित म ालय (एमओसीय)ु हो, जसले भारतीय 

पु रात व सव णमाफत् काम गदछ। सां कृितक धरोहरमािथ कैय  राि य िवधान लागू  हँदछ, ज तै : 

 ाचीन मारक तथा पु राताि वक थल एवं  अवशेष (एएमएएसआर) ऐन, 2010, 1958,  

 ाचीन मारक तथा पु राताि वक थल एवं  अवशेष (एएमएएसआर) िनयम, 1959  

 ाचीनकालीन व तु  एवं  कला खजाना ऐन, 1972 तथा ाचीनकालीन व तु  एव ंकला खजाना िनयम, 1973 

 रा य पु राताि वक मारक तथा थलमािथ लागू  हने रा य िवधान।  

सां कृितक धरोहर थल तथा प रसरको स ब धमा, थानीय सङ्कटले पिन आपातकाल िसजना गनस दछ, जुन 

िचि हत सामना गनस ने मताभ दा िवराट् हनस दछ। आपदाले ग भीर पमा आपातकालीन पूवाधार अिन 

मोचनलाई असर गनस दछ, जसले धरोहर थल वा प रसरको सं र णका लािग ग रने यासलाई पिन भािवत 

गनस दछ। यस कारण, थल वा प रसरमा मता िवकासआपदा जोिखम यू िनकरणको मह वपूण प  ब दछ।  

आपदा जोिखम यू िनकरणको सं रचनामा चार सू ीय ि कोण सामेल छ - (क) सङ्कटको उ मूलन वा रोकथाम, (ख) 

भे ताको यू िनकरण, (ग) संसगको यू िनकरण, र (घ)  मता िनमाण। सां कृितक धरोहर थल एवं  प रसरको आपदा 

जोिखम यू िनकरणको स ब धमा, केही िवषयमािथ यान िदन आव यक छ – (क) सां कृितक धरोहर मू यको सं र ण 

तथा ितधारण, (ख) ामािणकताको ितधारण, (ग) पार प रक िविध एवं  कौशलका साथमा वदेशी ान णालीको 
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योग, (घ) सां कृितक धरोहर थल वा प रसरको िनि त वीकाय तरको जोिखम थािपत गद य ता सीमाले जोिखम 

यू िनकरण ह त ेपबारे अवगत गराउनुपनछ।  

 

2.8  वैि क लयकारी जोिखम  

वैि क लयकारी जोिखम अित नै द ु लभ प रघटनाबाट आउँदछ, जसको वैि क तरमा ग भीर भाव हँदछ भने स पूण 

मानवतालाई नै पङ्गु  बनाउँदै खतरामा पान स दछ (जीसीएफ, 2018)। स पूण मानवको अि त व समा  गन वा थायी 

अिन यापक पमा मानवीय स भावनालाई सीिमत बनाउने घटनालाई अि त वपरक जोिखम भिन छ। स भािवत 

वैि क लयकारी जोिखममा मानव ारा िन याइएको मानवजिनत जोिखम ( िविध, शासन, जलवायु  प रवतन) तथा 

गैर मानवजिनत वा बा  जोिखम सामेल छन्। मानवजिनत जोिखमका उदाहरणमा परमाणु  संहारसिहत िव यु   वा 

ाकृितक महामारी रोकथाम गन िवफल ब नु । गैर मानवजिनत  जोिखममा उ कािप ड पृ वीमा झनु  वा महािवनाशकारी 

वालामुखी िव फोटलाई िलनसिक छ। सन् 1815 मा त बोरा पवतको िव फोट मानव इितहासमा दता सबैभ दा 

शि शाली िव फोट िथयो। यसबाट फैिलएको खरानीको धूलो ले िव को तापमान घटाएको िथयो भने यस घटनालाई 

गृ मऋतु  िबनाको वष 1816 को पमा पिन जािन छ। उ  अ प अविधको यापक जलवायु  प रवतनले िवषम मौसम, 

फसल-बालीको उ जनी नहनुका साथै िव भरी अकालको ि थित आइपरेको िथयो। कैय  जलवायु  शि बीच पर पर 

भाव इितहासमै थमपटक हनपुगेको िथयो, जुन यसअिघका िवराट् वालामुखी िव फोटमा पिन दता भएको िथएन। 

य ता घटनाको खतराम ये एक खा ा न आपू ित पूण पले ठ प हनस दछ भने दशेह ले य ता घटनाबाट जीिवत 

रहेकाह को भोक टान तयार रहनुपनछ। वैि क पमा लयकारी जोिखमको केही चचा हने गरे तापिन, य ता 

ि थितको िनि त तयारीबारे कुनै प  सङ्केत कतैबाट पिन आएको देिखँदैन। भारतले पिन वैि क पहलह मािथ नजर 

रा न आव यक छ।  
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अ याय 3 

डीआरआरका लािग वष 2015 पिछका तीन वैि क सं रचनाबीच साम ज य तथा पार प रक बलीकरण  

3.1  पृ भू िम  

वष 2015 पिछका ल य अिन काय म 2015 मा ग रएको तीनवटा ऐितहािसक वैि क स झौतामा आधा रत छ – 

आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना (से डई, जापान, माच, 2015), सतत् िवकास ल य (संयु  रा  

महासभा, यूयोक, से टे बर, 2015), र जलवायु  प रवतन स झौता (प ह को स मेलन, सीओपी-21, पे रस, िदस बर, 

2015)। यी तीनवटा द तेवजले डीआरआर, सतत ् िवकास र जलवायु  प रवतनका लािग भावी वैि क कावाहीलाई 

आधार दान गदछ। यी तीन द तावेजले साझा वा पर पर या  िच ता रहेका िविभ न े बीच साम ज य िवकिसत 

गन दु लभ साथै मह वपूण अवसर िसजना गरेको छ। एक साथमा यी तीन सं रचनाले अनुकूलन िवकिसत गन पूण 

काय म ितिनिध व गदछ, कारण यसका लािग िवकास, मानवता, जलवायु  प रवतनको भाव र आपदा जोिखम 

यू िनकरणको स दभमा काय गन आव यक पदछ। यी वैि क सं रचना ित भारत ितब  छ र सरकार, िनजी े का 

साथै गैर सरकारी सङ्गठनका साथमा िमलेर भारत सरकारले ल य ाि का लािग अनेक  उपाय हण गरेको छ।  

यी स झौताले सबै मुलुकमा वतमान साथै भावी चुनौतीह को सामना गन वैि क यासतफ ाि तकारी प रवतन 

ितिनिध व गदछ। अनुकूलन िनमाण उपायलाई सहयोग गन िवशेष बल आव यक पदछ भने सङ्कटको 

यव थापनदेिख सि य पमा जोिखम घटाउने िदशामा यान केि त गन थािलएको छ। स झौतामा िविवध तरमा 

सतत् िवकास, डीआरआर, अनुकूलन र जलवायु  प रवतनमािथ बल िदइएका छन्। से डई सं रचनाको मह वपूण त वमा 

पार प रक त रकाले डीआरआर, सतत् िवकास, जलावुय प रवतन िव  िति या र अनु कूलनलाई िनयोिजत 

त रकाले अ य वष 2015 पिछका वैि क काय मसँग साम ज य र एिककरणमािथ जोड िदनु  रहेको छ। वैि क वृि  

अिन ाथिमकतालाई यानमा रा द,ै एनडीएमपीलाई पिन डीआरआर, सतत् िवकास र वैि क जलवायु  प रवतनका 

चुनौतीह को सामना गन राि य पहलको साम ज य र पार प रक बलीकरण सु िनि त गन िहसाबले पुनगठन 

ग रएको छ।  

 

3.2  डीआरआरका लािग से डई सं रचना  

3.2.1   आपदा जोिखम ब धनमािथ नयाँ जोड  

आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना 2015-16, जापानको से डईमा 18 माच, 2015 को िदन ते ो 

संयु  रा  िव  स मेलनमा अङ्गीकार ग रएको िथयो। यो संयु  रा  महासभाको अनु रोधमा आपदा जोिखम 

यू िनकरणका लािग संयु  रा को कायालयको सहयोगमा माच 2013 मा शु  ग रएको िहतधारकह सँगको परामश 

तथा जुलाई 2014 देिख माच 2015 स म अ तर सरकारी संवादको प रणाम हो। से डई सं रचनाको तावनामा यसलाई 

“कावाहीका लािग ोगो सं रचना (एचएफए) 2005-2015 : आपदा ित रा  तथा समुदायको अनुकूलन मता 

िनमाण”को उ रािधकारी लेखप को पमा वणन ग रएको छ।  

वष 2015 पिछको िवकास काय मको प र े यमा अङ्गीकार ग रएको पिहलो अ तरराि य स झौता रहेको 

डीआरआरका लािग से डई सं रचनाले (एसएफडीआरआर वा से डई सं रचना), आपदा ब धनदेिख इतर आपदाको 
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जोिखम घटाउन तथा आपदा ित अनुकूलन बढाउन लि त िव तृत आपदा जोिखम ब धनतफ िव को िनणायक 

प रवतन दशाउँदछ। यस ि कोणले एिककृत उपायको काया वयन ारा नयाँ आपदा जोिखमको रोकथाम गन र िव मान 

आपदाको जोिखमलाई घटाउने िहसाबको सम  ल य थािपत गन आ ान गदछ। अिहले आएर, अपेि त प रणामको 

पमा डीआरआर, नयाँ जोिखम िसजना हनबाट रोकथाम गन ल य, िव मानलाई घटाउन, सम  आपदा अनुकूलन 

सु ढ बनाउनमािथ ल यलाई केि त ग रएको छ। यसका अित र , डीआरआरको काय े लाई पिन द ु वै मानवजिनत 

तथा ाकृितक सङ्कट लगायत िविभ न स बि धत पयावरणीय, ािविधक र जैिवक सङ्कट र जोिखममािथ यान 

केि त गन िहसाबले िव तार ग रएको छ। से डई सं रचनाले जलवायु  प रवतन र आपदा ब धनबीच अ तर स ब ध 

रहेको कुरालाई वीकार गदछ। जलवायु  प रवतनको कारण अ  च ड ब ने आपदाको आवृि  अिन ती ता पिन बढ्दै 

गएको छ।  

एसएफडीआरआर एउटा अबा यकारी स झौता हो, जसमा भारतसिहत अ य रा ले पिन ह ता र गरेको छ भने यसको 

अनुपालन ऐि छक पमा ग रने कोिशश रहनेछ। भारतले से डई सं रचनाका िसफा रशह  अनुपालन गनका साथै 

वैि क पमा वीकृत े तम् कायिविध अ नाउँदै वैि क ल यह  ा  गन आ नो योगदान िदन कोिशश गनछ। 

कावाहीका लािग ोगो सं रचनामािथ आधा रत, से डई सं रचनाले आगामी 2030 िभ  15 वषको अविधमा 

“उ लेखनीय पमा आपदा जोिखम तथा मृ य,ु आजीिवका तथा वा य लगायत आिथक, भौितक, सामािजक, 

सां कृितक साथै यि का पयावरणीय स पदा, कारोबार, समुदाय अिन रा ह का ित यू िनकरण” गन ल य रा दछ। 

अपेि त प रणाम हािसल गन, से डई सं रचनाले िन निलिखत ल यलाई प याउने तय गरेको छ : “सङ्कटको संसग 

तथा आपदाको भे ता घटाउने, मोचन तथा बहालीको बढ्दो तयारीका साथमा अनुकूलनको सु िढकरण गन एिककृत 

साथै समावेशी आिथक, संरचनागत, कानूनी, सामािजक, वा य, सां कृितक, शै िणक, पयावरणीय, ािविधक, 

राजनीितक तथा सं थागत उपायको काया वयन ारा नयाँ आपदा जोिकमको रोकथाम तथा िव मानलाई घटाउनु ।” 

आपदा ब धनको े मा, से डई सं रचनाले वष 2030 स मको अविधका लािग भावी माग श त गदछ। से डई 

सं रचनामा केही मुख प रवतन अिघ याइएका छन् : 

- थमपटक, ल यह लाई केही गितिविध अिन कायमा केि त गनुको साटो प रणाम आध रत ल यको 

पमा प रभािषत ग रएको छ।  

- सरकारलाई आपदा जोिखम यू िनकरणको के मा रा नका साथै सं रचनाले आपदा जोिखम शासनलाई सु ढ 

बनाउनुपन कुरामािथ बल िदइएको छ।  

- पिहलेको आपदा ब धनमािथ बल िदने चलनमा यापक प रवतन याउँदै जोिखमका कारकह मािथ यान 

केि त गरी आपदा जोिखमको ब धनलाई स बोिधत गन जोड िदइएको छ। 

- ाकृितक कारणले आइपन खतरामािथ मा  नभएर सबै कारका आपदामािथ बराबर मह व िदइएको छ।  

- सामािजक भे ताका अित र , यसले आपदाको यू िनकरणका लािग एिककृत पयावरणीय तथा ाकृितक 

संसाधन ब धन ि कोण काया वयन गनुपन िवषयलाई मा यता िदँदै पयावरणीय प मािथ पिन बढी यान 

िदइएको छ।  

- पिहलेभ दा यापक पमा आपदा जोिखम यू िनकरणलाई, वा य अिन िश ासिहत िविभ न े मा 

नीितगत िच ताको पमा हे रएको छ।  
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से डई सं रचना अनुसार, वतमान चुनौतीह लाई स बोिधत गद, आपदा जोिखमको िनगरानी, मू याङ्कन तथा 

समझदारीका साथै सा दिभक सूचना साझा गन िवषयमािथ यान केि त गरी भिव यका लािग तयारी गन आव यक छ। 

सं रचनाले, आपदासँग सामना गन, “पूवानुमान लगाउन, योजना बनाउन र आपदाको जोिखम घटाउन अ याव यक साथै 

मह वपूण” रहेको उ लेख गदछ। यसका लािग आपदा जोिखम शासनको सु िढकरणका साथै िविभ न सं थान अिन 

े बीच सम वयन आव यक पदछ। यसका साथै िविभ न तरमा स बि धत िहतधारकको अथपूण साथै यापक 

सहभािगता आव यक पदछ। सबै तरमा आिथक, सामािजक, वा य, सां कृितक तथा शैि क अनुकूलनमािथ 

लगानी गन पिन ज री छ। बहसङ्कट पूव चेतावनी णालीको (ईड लुएस) योग बढाउन शोध, तयारी, मोचन, बहाली, 

पुनवास तथा पुनिनमाणमा िनवेश गन पिन आव यक छ।  

 

3.2.2 चारवटा ाथिमकता, सातवटा ल य  

से डई सं रचना अ तगत कावाहीका चार ाथिमकता िन न कार छन् : 

1. आपदाको जोिखमबारे समझदारी, 

2. आपदाको जोिखम यव थापनका लािग आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण, 

3. अनुकूलनका लािग आपदा जोिखम यू िनकरणमा िनवेश,  

4. भावी मोचनका लािग आपदाको तयारीका साथै बहाली, पुनवास र पुनिनमाणमा “उ म पुनिनमाण”।  

भारतले पिन 15 वषको िनि त से डई सं रचनामा ह ता र गरेको छ, जुन वैि छक, अबा यकारी हनका साथै आपदाको 

जोिखम घटाउने ाथिमक भू िमका रा सँग रहेको कुरा वीकादछ, उ  दािय व थानीय सरकार, िनजी े  लगायत 

अ य िहतधारकसँग साझा गनुपनछ। से डई सं रचना ारा तय सातवटा वैि क ल य हािसल गन भारतले आ नो योगदान 

िदनेछ (त वीर 3.1) :  

त वीर 3.1 : आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना – सात वैि क ल य 
 

 

 

  

7 
वैि

क
 ल

य 
 

घटाउन ु बढाउनु   
मृ यु  दर/ 

वैि क जनसङ् या  
2020-2030 औसत<< 2005-2015 औसत  

राि य तथा थानीय डीआरआर 
रणनीित हने रा ह  

मू य >> 2015 मू य 

भािवत जनमानस/ वैि क जनसमुदाय  
2020-2030 औसत << 2005-2015 औसत  िवकासशील रा ह लाई 

अ तरराि य सहयोग  
2030 मू य >> 2015 मू य आिथक घाटा/ वैि क जीडीपी  

2030 अनुपात << 2015 अनुपात बहसङ्कट पूव चेतावनी णाली तथा 
आपदा जोिखम सूचना एवं  

मू याङ्कनको उपल धता एवं  पहँच  
2030 मू य >> 2015 मू य  

मह वपूण पूवाधारलाई ित तथा  

बुिनयादी सेवामा अवरोध  
2030 मू य  << 2015  मू य  
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1) ित एक लाखको औसत वैि क मृ यु  दरलाई वष 2005 देिख 2015 स मको अविधको तुलनामा वष 

2020 देिख 2030 स मको दसकमा घटाउने ल यका साथ वष 2030 स म िव भरी आपदाबाट हने मृ युको 

सङ् या घटाउन,ु 

2)  ित एक लाखको औसतमा िव भरी भािवत मािनसह को दरलाई वष 2005 देिख 2015 स मको 

अविधको तुलनामा वष 2020 देिख 2030 स मको दसकमा घटाउने ल यका साथ िव भरी भािवत 

मािनसह को सङ् या पया  प रमाणमा घटाउन,ु 

3) वैि क सकल घरेलु  उ पादको (जीडीपी) स ब धमा आपदाको य  आिथक हािन वष 2030 स म पया  

प रमाणमा घटाउन,ु  

4) अनुकूलनको िवकाससिहत मह वपूण पूवाधारह को ितका साथमा बु िनयादी सेवाह  लगायत वा य 

एवं  शै िणक पूवाधारह को आपदा ारा ित वष 2030 स म पया  प रमाणमा घटाउन,ु  

5) वष 2020 स म राि य तथा थानीय आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीित तयार गन मुलुकह को सङ् या 

पया  सङ् यामा बढाउन,ु  

6) पया  अिन सतत् सहयोग ारा वतमान सं रचनाको काया वयनका लािग राि य कावाहीलाई ितपू ित गद 

िवकासशील मुलुकह लाई वष 2030 स म अ तरराि य सहयोग पया  प रमाणमा बढाउनु,  

7) वष 2030 स म पया  सङ् यामा बहसङ्कट पूव चेतावनी णालीका साथमा आपदा जोिखम सूचना एवं  

मू याङ्कनको उपल धता अिन पहँच बढाउनु ।  

संयु  रा  महासभा ारा 2 फे ुअरी, 2017 को िदन, आपदा जोिखम यूनकरणिसत स बि धत सूचक एवं  श दावली 

तथा आपदा जोिखम यू िनकरणिसत स बि धत सूचक एवं  श दावलीको िसफा रशबारे “िनि त िनयमिबनाको अ तर-

सरकारी िवशेष  कायकारी समूहको ितवेदन (ओआइईड लुजी)” हण ग रयो (युएनआइसडीआर, 2016)। 

ओआइईड लुजीको ितवेदन रा ह लाई डीआरआरका साथै वष 2015 पिछको वैि क सं रचनाका (प रिश - III) 

अ य मुख ल यह  हािसल गन िदशामा गितको मापन गन 38 वटा वैि क सूचक प रचालन गन देशह लाई 

सहयोग गन लि त छ। भारतका लागू  हने सूचीलाई सं रचना अ तगत तय ल य हािसल गन, सामियक ितवेदन ारा 

म ालय/ िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत देशह को गित िनगरानी गन योग ग रनेछ। यसै यासको पमा, 

सबै म ालय, िवभाग, रा य अिन के  शािसत देशह ले ती सूचक अनु प, वष 2005 देिख 2015 स मको आधार 

अविधका सूचकका साथमा वष 2015 उपरा त जारी आधारमा त याङ्क सङ्कलन गनछ।  

 

3.3  सतत् िवकास ल य (एसडीजी) तथा आपदा अनुकूलन 

संयु  रा  महासभा ारा 25 से टे बर, 2015 को िदन हण ग रएको सतत् िवकास ल यमा (एसडीजी) 17 वटा 

वैि क ल य (त वीर 3.2) र 169 अिभ ाय सामेल छन,् जुन गरीबीको अ य गन, यस हको र ा गन र सबै मािनसले 

शाि त अिन समृि को उपभोग गनपाउने सु िनि त गन सव यापी आ ानको पमा रहेको छ। सह ा दी िवकास 

ल यको (एमडीजी) सफलतामा आधा रत 17 वटा ल यमा अ य ाथिमकताका साथ नयाँ े ह  ज तै जलवायु  

प रवतन, आिथक असमानता, नवाचार, सतत् खपत, शाि त एवं  याय पिन सामेल ग रएका छन्। ल यह  अ तर 

स बि धत छन् – जसमा एउटाको सफलता अ सँग सामा य पमा स बि धत िवषयलाई स बोिधत गन िनिद  रहनेछ।  

सतत् िवकास (एसडी) र आपदा जोिखम यू िनकरण (डीआरआर) निजकबाट अ तर स बि धत छ। एउटा ठूलो आपदा 

वा “आघात”का घटनाले (अथात,् भूइँचालो, आँधी-हरी, सुनामी वा पै ो अचानक आइपन)ु हािसल ग रएको 
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िवकासीय गितलाई कैय  वष पिछ धके न स दछ। “आघात”का घटनाले (अथात,् सु त पमा बढ्ने आपदा ज तै 

खडेरी, समु ी तरमा वृि , भू िमगत जलमा खारा पानीको अित मण) दीघकालीन सामािजक-आिथक ित पु याउन 

स दछ। जलवायु  प रवतनले द ु वै ाकृितक सङ्कट अिन मानवजिनत भे ताको भावलाई खतरा बढाउनेको पमा 

काम गद अ  यापक बनाउँदछ। जलवायु  प रवतनको कारण, िवषम जलवायु  प रघटनाको आवृि  अिन उ ता 

(आँधी-तूफान, खडेरी, तापलहर अिन िसरेटो) बढेर गएको छ। य ता प रघटनाले ाकृितक सङ्कटको स भावना े मा 

बसोबासो गन मािनसह को जोिखम कैय  गुणा बढाउने गदछ।  

त वीर 3.2 : स  सतत् िवकास ल य 

 

ोत : युएनडीपी41 

 

आपदाले आिथक िवकासका साथै सामािजक गितलाई बािधत गन हँदा एसडीजी हािसल गन स भावना अवरोिधत 

ब नपु दछ। ाकृितक आपदाको भावबाट कुनै पिन मुलुक वा े  सु रि त छैन िकनभने जलवायु  प रवतनको भावको 

कारण जल-मौसमिव ानिसत स बि धत आपदाको आवृि  र उ ता बढ्दै गएको छ। आव यक अिन मह वपूम भे 

तापिन, एलडीजी काय मको पा तरणकारी स भावना ा  गन आपदाको िनि त तयारी पया  हँदैन, र डीआरआर 

केि य िवषय रहनुपन सबै िहतधारकले वीकार गदछन्। से डई सं रचना काया वयनको गितले एसडीजी हािसल गन 

िदशामा गितलाई सहयोग गदछ। सोही अनु प, एसडीजीको गितले आपदा ित अनुकूलन िनमाण गन धेरै नै सहयोग 

पु दछ। स वटा एसडीजीमा कैय  ल य छन,् जुन डीआरआरिसत स बि धत छ। यसको िवपरीत, से डई सं रचनाको 

सातवटा वैि क डीआरआर ल य, एसडीजी हािसल गनका लािग अित नै मह वपूण छ। 

 

 

 

                                                             
41  सतत् िवकास ल य, युएनडीपी :  https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable - development-goals.html (20 से टे बर, 2019 मा 

िझकाइएको)  
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त वीर 3.3 : एसडीजी र से डई सं रचनाबीच साम ज य तथा पार प रक बलीकरण 

   

ोत : preventionweb.net42 

एसडीजी ल यमा अनुकूलन वा लचकतालाई प  अिन िनःस देह पमा वीकार ग रएको छ। यिद आघात अिन 

दबाउलाई स बोिधत नग रए, एसडीजीमा जनमानस, पृ वी, समृि  तथा शाि तको िनि त ग रएको प रक पना िन य नै 

िवफल ब नेछ। “कसैलाई पिन पिछ छोिडने छैन” भ ने सङ्क पका लािग गरीबका साथै सबैभ दा भे  जनमानसमािथ 

िवशेष यान िदन आव यक छ, जुन धेरै ठूलो र मुख चुनौती हो भने क रब 325 िमिलयन अित नै गरीब जनमानस 

आगामी 2030 स म सबैभ दा बढी सङ्कटको स भावना रहेका 49 मुलुकमा बसोबासो गनछन्।  

अनुकूलनलाई सु ढ बनाउनमािथ यान केि त ग रए, िवकासका उपलि धह को सु र ा गनका साथै जोिखम अिन 

अिनि तता घटाउने, रोकथाम गन, पूवानुमान लगाउने, सहन गन तथा अनुकूिलत ब ने संसाधन र मता जनमानससँग 

रहने सु िनि त गनसिकनेछ। त वीर 3.3 मा एसडीजी र से डई सं रचनाबीच साम ज य र बलीकरण कसरी ल य र 

प रणाममा ितिबि बत हँदछ भ ने दशाइएको छ।  

 

3.4   जलवायु  प रवतन कावाही तथा आपदा जोिखम यू िनकरणमािथ सीओपी-21 प रस स झौता 

पे रस स झौता, 30 नोभे बरदेिख 13 िदस बर, 2015 स म चलेको संयु  रा  जलवायु  प रवतन सं रचना स मलेनको 

(युएनएफसीसी) 21 औं  प ह को स मेलनमा, 12 िदस बर, 2015 को िदन हण ग रएको िथयो। स झौता 

युएनएफसीसीसीमा आधा रत छ भने यसले िवकासशील मुलुकह लाई अ  धेरै सहयोगका साथ, जलवायु  

प रवतनलाई स बोिधत गन र यसको भावबाट अनुकूिलत ब न मह वकाङ् ी यासको िनि त सबै रा लाई एकजुट 

गराउन लि त छ (त वीर 3.4)। स झौताले “बढ्दो वैि क औसत तापमानलाई 2° सेि सयस कम औ ोिगक तरपूव 

भ दा मािथ कायम गद तापमान वृि लाई औ ोिगक तरपूवको 1.5° सेि सयसमा सीिमत रा ने यास ग रए यसले 

                                                             
42 एसएफडीआरआर र एसडीजीको वैि क ल यको एिककृत िनगरानी : https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-

monitor//common-indicators   
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जलवायु  प रवतनको भाव र जोिखम धेरै नै घटाउन सिकने” वीकार ग रएको छ।  धारा 7 मा “अनुकूलन मता, 

अनुकूलनको सु िढकरण र जलवायु  प रवतनको भे ता घटाउन वैि क ल य”43 थािपत गनुपन िनिद  छ।  

त वीर 3.4 : सीओपी-21, जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौताको मु य त व  

 
क 

स झौतामा हण ग रएका मुख ल य िन न कार छन् : 

i) बढ्दो वैि क औसत तापमानलाई औ ोिगक तरअिघको भ दा 2° सेि सयस मािथस म सीिमत रा ने 
दीघकालीन ल य हण गन आम सहमित, 

ii) वृि लाई 1.5° सेि यसमा सीिमत रा ने, कारण यसले जलवायु  प रवतनको भाव र जोिखम उ लेखनीय 
पमा घटाउने,  

iii) िवकासशील मुलुकह लाई यो हािसल गन समय ला ने कुरालाई यानमा रा दै वैि क उ सजनलाई स भव 
भएस म चाँडै चरममा पु याउन आव यक रहेको वीकार गन,  

iv) उपल ध े तम िव ानको सहारा िलँदै तेज गितले उ सजन घटाउन काम गन।  

आपदा जोिखम यू िनकरण र जलवायु  प रवतन अनुकूलनले स बोिधत गन चाहेको सम याबीच धेरै नै सि मलन छ 

(त वीर 3.5)। पिहले नै जलवायु  प रवतनको जोिखम र भावबाट भािवत े  वैि क जलवायु  प रवतनका कारण ती 

सङ्कट अिन भावको आवृि  अिन उ तामा वृि को कारण अ  धेरै जोिखममा पन अनुमान लगाइएको छ।  

 

 

 

 

                                                             
43  पे रस स झौता, सीओपी-21/युएनएफसीसी  https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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त वीर 3.5 : जलवायु  प रवतन अनुकूलन तथा आपदा जोिखम यू िनकरणबारे साझा िच ता 

 
 

जलवायु  प रवतनको भावको सामना गन देशह को मता सु ढ बनाउन स झौता लि त छ। यी मह वकाङ् ी 

ल यह  हािसल गन, उपयु  िव ीय वाह, नयाँ िविध सं रचना तथा  तथा उ नत मता िवकासढाँचा थािपत 

ग रनेछ, जसले िवकासशीलका साथै सङ्कटमा रहेको मुलुकह लाई आ नो राि य उ े य अनु प सहायता दान 

ग रनेछ। स झौताले अ  बृहत् पारदिशता सं रचना माफत् कावाहीमा प र कृत पारदिशता अिन सहयोग पिन दान गनछ। 

यसका लािग ह ता र गन सबैले “राि य पमा िनधा रत अंशदान (एनडीसी)” माफत् यी यासह लाई भिव यमा अझ 

सु ढ बनाउन स दो यास गनुपनछ।   

एनडीसीमा सबै प ारा िनयिमत पमा उ सजन तथा यस िदशामा काया वयनका यासबारे सू िचत गनु पन 

आव यकताह  सामेल छन्। वष 2018 मा, पे रस स झौतामा तय ल यको स ब धमा हािसल ग रएको सामू िहक 

यासको गितको समी ा गद एनडीसीको तयारीबारे अवगत गराउनेछ। येक पाँच वषमा स झौताको उ े य हािसल 

गन िदशामा समू िहक यासको गित तथा प ह ारा यि गत कावाहीबारे सिूचत गन समी ा हनेछ। तीस िदनपिछ 4 

नोभे बर, 2016 को िदन स झौता भावी बनेको िथयो, जसमा िव को अनुमािनत कूल 55% कूल ीन हाउस यास 

उ सजन गन 55 स मेलनका प धर मुलुकले समथन, वीकृित, वा प र हण यासीसँग जमा गरेको िथयो। भारतले 

स झौता प र हण गद यू िनकरण तथा अनुकूलन रणनीित एवं  कावाहीका साथमा आ नो एनडीसी जमा गरेको छ। 

युएनएफसीसीसी अ तगत बहप ीय संवादमा सकारा मक, रचना मक तथा अ गामी त रकाले सि य पमा संल न हन 

भारत ितब  छ। युएनएफसीसीसी अ तगत जलवायु  याय तथा समानताको िस ा त लगायत साझा तर फरक 

उ रदािय व अिन स बि धत मताका साथ समान वैि क सं रचनािभ  भारतको उ े य भावी, सहकारी तथा समान 

थाप य थािपत गनु रहेको छ।  

 

3.5  साम ज य तथा पार प रक बलीकरण – डीआरआरका लािग िवषयक े   

जोिखमलाई कैय  गुणा बढाउने कारकको उपि थित सबै िवकासीय सं रचनाको सफलताको िनि त खतरा हो भने 

जोिखमको सामना गनु  सतत् िवकासको िनि त केि य ठह र छ। मानव साङ्ि यक मा प रवतन तथा िवकासको वृि , 
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जलवायु  प रवतनको भाव (जसले अनुपातहीन पमा गरीब तथा सङ्कट त जनमानसलाई भािवत गदछ), तथा 

आपदाको जोिखमबाट बढ्दो भे ताको कारण,  मुख वैि क पहलह बीच जोिखम घटाउन, भे तालाई सङ्कट ब न 

निदन र अनुकूलन बढाउन साम ज य र सम वयन बढाउन बढी आव यक रहेको देिखएको छ। यस साम ज यले 

आपदाको सामना गन र बहसङ्कट ित अनुकूलन बढाउन िव मान सं रचनालाई सु ढ बनाउनेछ। यसले जलवायु  

प रवतनको भाव ारा अझ ग भीर बनाइएको आपदाको जोिखमको ब धन गनका साथै िवकासलाई िविभ न आपदा 

जोिखम ित अनुकूिलत बनाउन शासन त लाई ो सािहत गनछ।  

ाकृितक सङ्कट तथा िवषम जलवायुबाट हािन अिन जोिखमलाई भावी पमा घटाउन शासनको िविभ न तरमा 

एिककृत कावाही आव यक पदछ। यी स झौताह बाट उ प न हने वैि क ल यह लाई सं थागत पमा सि मलन र 

एिककरण गनु  सबैभ दा ठूलो चुनौती रहेको छ। आपदा जोिखम यू िनकरण (डीआरआर) र जलवायु  प रवतन अनुकूलन 

(सीसीए) हालका यी वैि क स झौताह मा िवचार ग रएका मुख काय मका अंश बनेका छन्। तीनैवटा स झौताले 

िवकासलाई सतत् अथात् दीघगामी बनाउने साझा ल य रा दछ। मह वकाङ् ी ल यह ित ढ ितब ता तथा यी 

अ तरराि य स झौताह को व रत काया वयन वैि क ाथिमकता हनुपदछ। वष 2015 पिछका काय मह  ितपू रक 

रहेको हँदा, यी लेखप का कूल भावलाई टेवा दान ग रए साझा मू य िसजना हनेछ। येकले िवकासमा कम 

जोिखमको साटो “नीितगत जोिखम” वा िवरोधाभासपूण नीित िसजना नगन सु िनि त गन यास गनुपनछ। पर पर 

बलीकरणिबना वत  पमा काया वयन गनुको साटो यी तीनवटा सं रचनाका िविभ न ाथिमकता, ल य र 

कावाहीलाई साथमा िलइए अ  िव तृत अनुकूलन थािपत हनेछ कारण, अनुकूलन िवकिसत गनका लािग िवकास, 

मानवीय पहल, जलवायु  प रवतन ित िति या तथा आपदा जोिखम यू िनकरणको िविवध े मा सहकाय आव यक 

पदछ।  

संयु  रा  महासभा ारा 2 फे ुअरी, 2017 को िदन ताव सङ् या ए/71/644 हण ग रयो, जसमा आपदाको44 

कारण हने ित घटाउन वैि क गित ना ने सूचकह  उ लेख ग रएको छ। यी सूचकह का सूचना सङ्किलत गरी, 

संयु  रा का सद य रा ह ले से डई सं रचनामा प रभािषत सातवटा ल यका िव  आगामी वष 2030 स म आपदा 

जोिखम यू िनकरणमा ग रएको यासको गित ना न स नेछन,् जसमा मृ यु  दर, भािवत मािनसह , आिथक ित, तथा 

मह वपूण पूवाधारह को िवनाश र बु िनयादी सेवाह  बािधत ब ने िवषय सामेल छन्। यी अ तरराि य सं रचनाह को 

िनगरानीका लािग सहि यालाई अ तरराि य समुदायले वीकार ग रसकेका छन्। संयु  रा को साङ्ि यक  आयोगले 

सतत् िवकास ल यमािथ अ तर अिभकरण तथा िवशेष  समूह ारा िवकिसत सूचकह  हण गरेको छ भने यस 

ि यालाई से डई सं रचनासँग निजकबाट सम वयन ग रँदैछ। संयु  रा  महासभा ारा पिन वैि क सूचक सं रचना 6 

जुलाई, 201745 मा हण ग रएको िथयो।  

एनडीएमपीले डीआरआर, सतत् िवकास तथा जलवायु  प रवतनको िति यामा ( यू िनकरण एवं  अनु कूलन) 

कावाहीबीच साम ज यमािथ बल िदने कोिशश गरेको छ। एनडीएमपीले यी तीन े मा पार प रक बलीकरणका 

उपायह  िचि हत गदछ। डीआरआरको सु वाहीकरणलाई सतत् िवकासका पहलह का साथै िवकासीय काय मको 

अ तरङ्ग अंशका पमा जलवायु  प रवतनको भावलाई स बोिधत गन चािलएका पाइलाह सँग सहयोिजत 

गनसिक छ। जोिखमलाई अ  यापक बनाउने कारकको पमा काम गन जलवायु  प रवतनको भावबाट उ प न हने 

अित र  चुनौतीह लाई एनडीएमपीको काया वयनसँग एिककृत गनुपनछ।  

                                                             
44  संयु  रा /् महासभाको ताव 71/44, आपदा जोिखम यू िनकरणिसत स बि धत सूचक तथा श दावलीबारे खु ला अ तर सरकारी िवशेष  कायसमूहको ितवेदन, ए/17/644  
45  संयु  रा ,् महासभाको ताव, ए/आरईएस/71/313, सतत् िवकासका लािग वष 2030 काय मिसत स बि धत साङ्ियDeक  आयोगको काम   
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त वीर 3.6 : वष 2015 पिछका वैि क सं रचना – राि य पहलसँग साम ज य तथा पार प रक बलीकरण 

 
 

समाजको सबै प  अिन अथनीितको सबै े लाई समेट्दै िवकास तथा आपदाबारे वैि क सं रचनाबीच साम ज य तथा 

पार प रक बलीकरण सु िनि त गन िवचारका साथमा जलवायु  प रवतनलाई स बोिधत गन ि या शु वाती चरणमै छ। 

आपदा जोिखम यू िनकरणको स दभमा अनुकूल बढाउनु  अित मह वपूण िवषय हो। यी सबै चचाले, स पूण वैि क 

सं रचनामा साम ज य अिन पार प रक बलीकरणको अवधारणाभ दा अिघको िवषय रहे तापिन, यी कायह लाई 

जोिखम यू िनकरणको सु वािहकरणबाट अलग गन नसिकने प  पादछ। सबै सं रचनामा साम ज य तथा बलीकरणको 

अवधारणाले पिहले िनधो ग रएभ दा अ  फाँिटलो पमा सु वािहकरणको काय े  बढाउँदछ (त वीर 3.6)। एसडीजी 

अिन से डई सं रचनामा जुन कारले साम ज य अिन पार प रक बलीकरणलाई जोड िदइएको छ, , यो त वीर 3.8 मा 

दशाइएको छ। यसै गरी एसडीजी र सीओपी-21 जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौताका लािग त वीर 3.8 मा 

दशाइएको छ। सा ज य अिन बलीकरण सु िनि त गन जोड िदइएका उपायह  सु वाहीकरणको अ यायमा चचा 

ग रनेछ। तीन वैि क सं रचनाका लािग डीआरआरिसत स बि धत भारतको राि य पद ेप तािलका 3.1 मा सं ेपमा 

तुत ग रएका छन्।  
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त वीर 3.7 : एसडीजी र से डई सं रचनाबीच साम ज य एवं  पार प रक बलीकरण 

 

ोत : युएनआइएसडीआर46 

त वीर 3.8 : एसडीजी र जलवायु  प रवतनका लािग सीओपी-21 बीच साम ज य तथा पर पर बलीकरणमािथ जोड 

 
ोत : जलवायु  कूटनीित47 एवं  एडे फ  

                                                             
46 सतत् िवकास ल य हािसल गन से डई सं रचनाको काया वयन, युएनआइएसडीआर 

http://www.unisdr.org/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)  
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तािलका 3.1 : तीनवटा वैि क सं रचनाका लािग डीआरआर स ब धी भारतको राि य पद ेप 

 से डई – वैि क ल य  सतत् िवकास 
ल य 

सीओपी-21 – जलवायु  प रवतनमािथ पे रस 
स झौता 

डीआरआरिसत स बि धत राि य पद ेप 

1 पया  सङ् यामा वैि क 
आपदाबाट हने मृ युलाई 
2030 स म घटाउनु  (2005-
2015 को तुलनामा 2020-
2030 स म)  

एसडीजी 1, 2, 
11, 13 

• िवषयम घटनाको व पमा प रवतन याउन 
यापक आपदा अनुकूलन एवं  लचकता 

आव यक पनछ।  

• गरीबी िनमूल गन र आपदाबाट आिथक हािन 
घटाउन जीएसीसीको जोिखमलाई स बोिधत 
गन ज री छ।  

डीआरआर, आिथक िवकास, जीएसीसी 
यू िनकरण एवं  अनुकूलनका लािग िविवध 

योजना  

2 पया  सङ् यामा वैि क 
आपदाबाट हने मृ युलाई 
2030 स म घटाउनु  (2005-
2015 को तुलनामा 2020-
2030 स म)  

एसडीजी 1, 11, 
13 

जोिखम सु ाही िनयोजन तथा डीआरआरको 
काया वयन माफत् अनुकूलन िवकास गन 
व रत कावाहीको आव यकतामािथ जोड  

• आपदाको रोकथामका लािग संसाधन 
आब टन  तथा डीआरआरका लािग 

मता िवकास 

• सबै तरमा डीआरआरको सु िढकरण  

• आपदा अनुकूिलत िवकासलाई ो साहन  

• डीआरआरको सु वािहकरण तथा 
िवकासमा जीएसीसीको अङ्गीकरण  

 
 
 
 
3 

 
 
 

आपदाबाट हने य  आिथक 
नो सानी उ लेखनीय पमा 
घटाउनु   

 
 
 
 
एसडीजी 1, 11 

जलवायु  प रवतनको भावलाई धेरै नै घटाउने 
कुरा वीकार गद पे रस स झौताले िव को 
औसत तापमान वृि लाई 2° सेि सयस मु िन 
पूव औ ोिगक तरभ दा मािथ कायम रा दै 
1.5° सेि सयसमा सीिमत रा ने ल य रा दछ।  

राि य िनधा रत अंशदान (आइएनडीसी) 
अनुसार जीएसीसीको यू िनकरण एवं  
अनुकूलनका लािग डीआरआर ित राि य 

ितब ता धानम ीको दस सू ीय 
डीआरआर काय मबाट प  ह छ।  

 
 
 
 

4 

मह वपूण पूवाधारलाई ित 
तथा बु िनयादी सेवा ( वा य, 
िश ा आिद) बािधत हने 
कुरालाई उ लेखनीय पमा 
घटाउनु ।  
 

 
 
 
 

एसडीजी 1, 4, 
9, 11, 

 
अनुकूलन मता बढाउन, अनुकूलन सु ढ 
बनाउन तथा भे ता घटाउँदै वैि क तापमान 
ल यको प र े यमा पया  अनकूुलन सु िनि त 
गन वैि क अनुकूल ल य।  

डीआरआरलाई ाथिमक, उ चतर तथा 
ि तीयक वा य याहारमा एिककृत गनका 
साथै आपदा औषिधको े मा िश ण 

मता वृि  गरी राि य वा य णालीको 
अनुकूलन बढाउनु । व थ जीवन तथा 
यापक िहत सु िनि त गन आपदा ारा 

मह वपूण पूवाधार तथा बु िनयादी सेवा 
बािधत ब ने कुरा घटाउन आव यक छ।  

 
 
 

5 

 
 

आपदा जोिखम यू िनकरण 
रणनीित उ लेखनीय पमा 
बढाउनु   

 
 
 
एसडीजी 1, 3, 
6, 11, 13, 

आपदाबाट आिथक हािन घटाउनका साथै 
अनुकूलन, सतत् िवकास, पयावरण ब धन 
तथा आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग 
मह वपूण जीएसीसी जोिखमलाई स बोिधत 
गनु ।  

• एनएपीसीसीको शमन तथा जीएसीसीको 
अनुकूलन  

• सतत् कृिषका लािग राि य अिभयान 
(एनएमएसए)  

• जलवायु  अनुकूल कृिषका लािग राि य 
पहल (एनआइसीआरए)  

 
 
6 

राि य कायलाई ितपू ित गन 
अ तरराि य सहयोगलाई पया  

पमा बढाउनु   

एसडीजी हािसल 
गन अ तरराि य 
सहयोग  

सीओपी-21 ल य हािसल गन आइएनडीसी र 
अ तरराि य सहयोगमा आधा रत 
जीएसीसीका लािग वैि क िति यामा 
रा ह ारा ठोस ितब ता  

वष 2015 पिछका साथै अ य वैि क 
सं रचना काया वयन गन भारत सि य 
सद य रहेको छ।  

 
 
 

7 

बहसङ्कट पूव चेतावनी णाली 
तथा आपदा जोिखम सूचना एवं  
मू याङ्कनको उपल धता अिन 
पहँच पया  पमा बढाउनु   

 
 
 
एसडीजी 3, 13 

 
पूव चेतावनी णाली, जोिखम मू याङ्कन 
एवं  ब धनमा सुधारमािथ जोड  

िविभ न े मा बहसङ्कटका लािग पूव 
चेतावनी तथा सूचना णालीमा सुधार 

याउन राि य िनवेश 

िटपोट : वैि क सं रचनािसत स बि धत राि य ल य हािसल गन सबै म ालयसँग िवशेष दािय व सु ि पएको छ।  

                                                                                                                                                                                              
47  https://www.climate-diplomacy.org/publications/infographic-making-development-sustainable-through-climate-action (20 

से टे बर, 2019 मा िझकाइएको)   
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से डई सं रचना अ तगत सातवटा ल यको गितमािथ िनगरानी रा न, 38 वटा सूचक (प रिश -III, जुन 3.2.2 अनु प 

छ) सूचीब  ग रएको छ, जसलाई आधार रेखा अनुसार, ितशत प रवतनको स दभमा, कावाहीका लािग ोगो 

सं रचनाको िमयाद िव  अथात,् 2005-2015 अ तगत ना नुपनछ। वष 2005-2015 को अविधका लािग छुट्याइएको 

े गत आधार रेखा त याङ्कलाई केि य म ालय, िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत देशह सँग िमलान ग रनेछ। 

यसैबीच नीित आयोगले राि य सूचक सं रचना (एनआइएफ) हण गरेको छ, जसमा 169 वटा अिभ ाय रहेको 17 

एसडीजीमा हािसल ग रएको गितको िनगरानी गन 306 राि य सूचक सामेल छन्। एसएफडीआरआर र एसडीजीमा 

प  पमा थािपत स ब ध रहेको हँदा, अ यका साथमा यस एनआइएफमा, डीआरआरमािथ िवशेष पमा केि त 

ल य 1.5.1, 1.5.2, 11.5.1, 11.ख-1 र 11.ख-2 –का लािग राि य सूचक पिन सामेल छन्। एनडीएमपीमा योग 

ग रएको समय सीमा वष 2030 मा अ य हने वष 2015 पिछको वैि क सं रचनाको अविधसँगै समा  हनेछ।  
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अ याय 4 

आपदा जोिखम यू िनकरणमा सामािजक समावेशन 

4.1 पृ भू िम  

आपदाको ि थितले िनयामक सामािजक यव था तथा ढाँचागत असमानताबारे अनेक   खडा गदछ, जसलाई 

समावेशी आपदा मोचनको िनि त सि मिलत गनुपदछ। आपदा ब धनले भािवत मािनसह लाई, िवशेष गरी राहत 

अिन बहालीको ि यामा, आ त रक पमा एक समान “पीिडत” वा “जीिवत” एक समान समूहको पमा हेन गदछ। 

यसको प रणाम व प, िलङ्ग, जाित वा वगबीच िव मान भेद अिन असमानतालाई स बोिधत गन किठन पदछ 

(फोधाम, 1999)। सङ्कटले कुनै कारको प पात गदन, तर मािनसह ले भने गदछन्। िव मान असमानतालाई अदेखा 

गद आपदा ब धन आपदा अनु िचत ब नस दछ। िव मान सामािजक-आिथक ि थितको अथ जनसाङ्ि यक को 

िहसाबले एक समान समुदाय देिखए तापिन, आपदाले फरक प रणाम याउन स दछ। िनःस देह नै, सबैभ दा भे  वा 

सङ्कट त समूहले अ भ दा धेरै भो नु  पदछ। यस अ यायले असमानता तथा सामािजक बिह कारको कारण केही 

वगले यहाँ िव मान सामािजक यव थाको कारण िवषम प रि थित अिन आपदाको ि थितमा अ भ दा धेरै सम या 

भो दै पीिडत ब नुपदछ भ ने कुरा वीकार गद आपदा सामना गन असमान मतालाई स बोिधत गन डीआरआरको 

मह वमािथ बल िदएको छ। सामािजक पृथ करण, सामािजक बिह कार तथा अ य असमानताह का िवराट् चुनौतीलाई 

स बोिधत गनु  डीआरआरको काय े देिख टाढाको िवषय हो। तथािप, डीआरआरलाई स भव भएस म सामािजक 

पमा समावेशी बनाउने सु िनि त गन, डीआरआरले सामािजक यथाथह लाई पिन वीकार गनपुदछ।  

आपदा ब धन ऐन, 2005 (अ याय 11, अनुभाग 61)-ले आपदा जोिखम यू िनकरण, आपदा राहत वा भािवत 

मािनसह लाई मानवीय सहायतािसत स बि धत सबै गितिविधमा सबै कारको प पात िनषेध गदछ, चाहे यो िलङ्ग, 

जाित, समुदाय, वंश वा धमकै िकन नहोस् । राि य आपदा ब धन नीित, 2009 को तावनामा आिथक पमा 

कमजोर तथा सामािजक पमा उपेि त वग, मिहला, अनुसू िचत जाित, अनुसू िचत जनजाितका जनमानस आपदाको 

समय बढी भािवत ब ने कुरा उ लेख ग रएको छ। आपदामा समुदायको भे ता सामािजक, सां कृितक, आिथक र 

राजनीितक प रवेशमािथ पिन िनभर गदछ। अभावको च ले उनीह को भे तालाई मा  नबढाएर, उनीह लाई िनणय 

ि याबाट पिन अलग गद बु िनयादी हक-अिधकारस मको पहँचबाट पिन वि चत पादछ। 

सामािजक समावेशनबारे अनेक  प रभाषा अिन अवधारणा छ, तर अनेक  तक-िवतकका बावजुद पिन प रभाषाबारे 

एकमत बनेको छैन। वष 1995 मा कोपेनहेगनमा आयोिजत सामािजक िवकासका लािग िव  िशखर स मेलनले 

समावेशी समाजलाई सबैको िनि त समाज, जहाँ येक यि कले आ नो हक अिन िज मेवारीका साथ, सि य भू िमका 

खे नुपनछ भनी प रभािषत गरेको छ। समावेशी समाज समानता, िन प ता, सामािजक याय, मानव स मान, मानव 

अिधकार अिन वत ताका साथमा िविवधता आ मसात गन मौिलक मू य-मा यतामा आधा रत  ह छ। सामािजक 

समावेशनले एकाितर यि को आ मिच तनको स भावना अिन अनुभू ित र अकाितर बिह करणका कारणह  अ य गन 

सामािजक मताका साथमा सबैका लािग समान अवसर सु िनि त गन आधारमािथ िच तन-मनन गदछ (युएनडीईएसए, 

2008)।  

सामािजक बिह कार श दावलीले कुनै पिन कारण, चाहे यो जाित, िलङ्ग, मतामा फरक, प थ, धम, लैङ्िगक झु काउ 

वा अ य कुनै आधारमा प पात, व चना वा अ वीकृितको अनुभव बोध गराउँदछ। सामािजक बिह कारको चलन अिन 

अिभ य जना िढवादी सामािजक विगकरण णालीमा जाित, धम, िलङ्गका साथमा िद याङ्ग यि ह ितको 
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पूवा हका साथ जरा गाडेर बसेको छ। सामािजक बिह कारलाई सामािजक समावेशनलाई बािधत गन ि थितको (बाधक 

अिन ि या) पमा बु िझएको छ। सामािजक बिह कार यो ि या हो, जसबाट यि  वा समूहलाई उनीह को 

सामािजक अि मता ज तै उमेर, िलङ्ग, न , जाित, सं कृित वा भाषा तथा/ वा शारी रक, आिथक, सामािजक 

ितकूलताका कारण पूण वा आंिशक पमा सामािजक जीवनको हरेक आयाममा सहभागी ब नबाट वि चत रा दछ।  

मािनसह ले िविवध तरमा प पात ख नुपन ि थितका साथमा शि को स ब धमा असमान रहेको भए अ  ग भीर 

पमा बिह कारको सामना गनुपदछ। ि थितलाई अझ खराब बनाउन, ठूलै अनुपातमा उनीह को जनसङ् या रहे तापिन, 

उनीह  आपदा यू िनकरण वा आपातकाली मोचन काय ममा अ य वा अनुपि थत रहने गदछन्। सामािजक पमा 

बिह कृत समूहसँग आपदाअिघ, आपदाको समय र यसपिछको प र े यमा िवशेष अिन फरक आव यकता हने गदछ, 

जसलाई डीएमपीमा िवचार गन ग रँदैन। समावेशी आपदा जोिखम ब धनले समुदायको कुनै पिन सद यलाई उमेर, 

िलङ्ग, अपाङ्गता वा अ यका कारण अलग नछोडी सबैको अनुकूलनका लािग योगदान िदनका साथै िविवधता 

वीकार गद यि को अिधकार, अवसर, मयादा सु िनि त गदछ। भारतीय प र े यमा, डीआरआरका लािग 

एनडीएमपीमा सामािजक समावेशनमािथ जोड िन निलिखतमा आधा रत रहनेछ : 

1. िलङ्ग आधा रत भे ता 
2. अनुसू िचत जाित एवं  अनुसू िचत जनजाित (एससी एवं  एसटी) 
3. बूढा-पाका/वृ जन 
4. बाल-बािलका, तथा  
5. िद याङ्ग यि ह  (पीड लुडी) 

 

4.2  लैङ्िगक प र े य तथा डीआरआर  

4.2.1  िलङ्ग आधा रत भे ता  

सामा यः, िमि त कारकह बाट िलङ्ग स ब धी िच ता उ प न हँदछ, जसमा िवभेिदत भू िमका अिन दािय व, कौशल 

अिन मता, भे ता, शि  स ब ध, सं थागत ढाँचा अिन दीघकािलक पर परा अिन वृि  पिन सामेल छन्। लैङ्िगक 

स ब धको िविश ता समाजको सामािजक-सां कृित मू य-मा यतामािथ पिन िनभर गदछ। तथािप, िलङ्ग आधा रत 

भू िमका, दािय व अिन अि त वको मौिलक िवभाजन िव भरी िविभ न प रमाणमा कायम छ। लैङ्िगक स ब धिभ  पिन 

धेरै पु ष अिन मिहलाबीच अस तुलनह  (लैङ्िगक अ तर) छन,् जुन ऐितहािसक पमा िपतृस ा मक समाजको 

बोलबालाका कारण पु षको प मा रहेको पाइ छ। यी सबैले मिहलाह लाई डीआरआरमा नीित िनमाता, अंशदातादेिख 

िलएर िवकास साथै डीआरआर ि यामा समान अिधकार अिन समान साझेदारको दजा उपभोग गनबाट मिहलाह लाई 

वि चत गदछ।  

िलङ्गले पु ष अिन मिहलाबीच स बि धत सामािजक गुणधम अिन अवसरका साथै पु ष, मिहला, िकशोर-िकशोरी 

लगायत पु षअिन मिहलाबीचको स ब ध पिन बोध गराउँदछ। यी गुणधम, अवसर अिन स ब ध सामािजक पमा 

िनिमत, पिठत तथा समय अनुसार प रवितत हँदछ। लैङ्िगक ितकूलता – संसाधनस मको पहँचमा असमानता, कानूनी 

सु र ा, िनणय ि या तथा शि  , जनन भार तथा िहसां ित भे ता आिदले मिहलाह लाई पु षको तुलनामा 

आपदाको भावमा बढी भे  वा अरि त बनाउँदछ। आपदाले लैङ्िगक असमानतालाई बल दान गनका साथै ि थर 

बनाउँदै अझ िवकराल बनाउँदछ, जसको प रणाम व प मिहलाह को िनि त ि थित अझ खराब भएर जाँदछ। 
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मिहलाह ले िदनस ने स भािवत योगदानलाई आपदा जोिखम यू िनकरणमा ायः नै अदेखा ग र छ भने आपदा ित 

समाजको अनुकूलन िनमाणमा मिहला नेतृ वलाई उपे ा ग र छ।  

डीआरआरमा लैङ्िगक भावी ि ले आपदाको रोकथाम, यसको िनि त तयारी र सामना गद बहालीका लािग िबछु ै 

िलङ्ग िवशेष मता अिन भे तामािथ यान केि त गन सघाउ पु याउँदछ (ड लुसीडीआरआर, 2015)। आपदापिछको 

पुनिनमाण काय मले मिहलाह लाई आपदाअिघको ि थितको तुलनामा अ  बढी भे  बनाउन स दछ, जसले उ म 

पुनिनमाणको उ े यलाई नै परा त गनस दछ। मिहलाह  िव  घरेलु  िहंसा र छोडप को बढ्दो दर आपदापिछका सयमा 

देिखएका छन् (फोदरिगल, 1998)। आपदाको ि थितमा उनीह  बढी द ु यवहारको िशकार ब नस दछन्। व छताका 

सु िवधाह  ा  गन उनीह ले सम या झे नुपदछ। यसका साथै िनजताको कमी र यौन द ु यवहारको पिन उनीह  िशकार 

ब दछन्। केही ि थितमा िकशोरी अिन त णीह  मानव त करको ज जालमा फ नका अित र  किललै उमेरमा िबहेबारी 

गन बा य पिन ब ने गदछन्। संसाधन अिन सं थानमािथ िनय ण नरहने हँदा मिहलाह  राहत अिन बहालीको पहँचबाट 

पिन छु ने गदछन् (पािक सन, 2011)। मिहला मु िखया भएका प रवार, एकल मिहला तथा िवधवाह ले सूचनाका साथै 

बहाली अिन पुनिनमाणका लािग आव यक िव ीय सहायता  ा  गन पिन किठनाईको सामना गनुपदछ।  

आपदापिछ, मिहलाह  घरेलु  साथै यौन िहंसाको िशकार ब ने स भािवत प रि थत आइपन स दछ। मिहलाह  यौन 

िहंसाको डरले शरण थल वा अ थायी िशिवरह मा जाने इ छा गदनन्। गभवती साथै तनपान गराउने मिहलाह का 

लािग िवशेष पोषण आव यकता पन हँदा उनीह  कुपोषणको िशकार ब ने पिन बढी स भावना रहने गदछ। खडेरी अिन 

अकालको ि थितमा, भोजनको िनि त स झौता गनह म ये मिहलाह  अ पङ्ि मा हने गदछन्। यसका साथै घरायसी 

कामह  ज तै पानी भन, दाउरा खो ने कामका लािग धेरै टाढास म जानुपन भार पिन उनीह मािथ नै आइपन गदछ। 

लैङ्िगक प पातको कारण मिहला अिन िकशोरीह लाई जीवनर क कौशल िस नबाट पिन वि चत रािखने हँदा 

सङ्कटको सामना गन मता उनीह मा कम हने गदछ। आपदापिछको ि थितमा, वयं घाइते वा िबमार भए तापिन अ  

घाइते अिन िबमारीको याहार सुसार गनुपन हँदा रीित चलन अनुसार याहार-सुसारको अिभभारा पू रा गनुपन पार प रक 

चलन अिन भू िमका अझ यापक ब ने गदछ। 

आपदा ब धनमा मिहलाह को सहभािगता शू य बराबर रहनुको कारण स पूण पमा पु षह  आपदापिछको िनयोजन, 

राहत र बहालीको िनयोजनमा मिहला अिन िकशोरीह को आव यकतालाई अदेखा ग र छ। ितपू ितको ि यामा पिन 

उनीह लाई अदेखा गन ग र छ। अिधकांश मिहलािसत चल वा अचल स पि को (भू िम वा अ य स पि ) वािम व 

हँदैन भने वािम व हनेह ले पिन घरको दबाउका साथमा ि यामा िलङ्ग ितको संवेदनशीलता नभएका कारण 

औपचा रकात पू रा गन सम या झे ने गदछन्। उनीह को ित अमू यन हनका साथै उिचत ितपू ित पिन पाउँदैनन्।  

िव मान सािजक भे ता तथा सामािजक-आिथक चापका कारण आपदाको जोिखम कसरी अ  यापक ब नपु दछ भ ने 

कुरालाई रा री बु न आव यक छ। ायः नै, अ ानतामै सामािजक रीित-चलन र िलङ्ग केि त भू िमकाका कारण, 

मिहलाह ले पुनिनमाण ि यामा पिन कम माग उठाउने गदछन्। अनेक  अवरोधले िनणय र पुनिनमाण ि यामा 

मिहलाह को सहभािगतालाई रो ने गदछ। तथािप, सामािजक अिन यावहा रक प रवतन सुगम बनाउँदै आपदाले 

मिहलाह को ि थितमा सुधार याउने अवसर पिन दान गदछ। आपदापिछको बहालीले मिहला सशि करणको 

अवसर दान गदछ। लैङ्िगक प पात अिन असमानताबीच य ता िवकट चुनौतीका बावजुद, भारतमा हण ग रएका 

केही पुनिनमाण काय मले आपदा ारा खोिलएको अवसरको ढोकाको फाइदा उठाउँदै मिहलाह को सशि करणको 

कोिशश गरेको छ।  
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आपदापिछको पुनिनमाणले “नयाँ साथै अ  धेरै गितशील लैङ्िगक भू िमका अिन स ब ध िसजना गद मिहला तथा 

िकशोरीह लाई समावेश गन िहसाबले पुनिनमाम गन अवसर दान गनका साथै मिहलाह लाई नेतृ व भू िमका उपल ध 

गराउँदै िवकासको िदशालाई समु िचत पमा भािवत गन” अपे ा रा दछ (युएनआइएसडीआर, 2015-क)। 

डीआरआरमा लैङ्िगक भावी ि ले, आपदाको रोकथाम, तयारी, सामना र बहालीको िनि त िलङ्ग िवशेष मता अिन 

भे तामािथ यान केि त गन सहयोग गदछ (ड लुसीडीआरआर, 2015)। आपदाको भाव िलङ्ग अनुसार हँदैन, यस 

कारण आपदापिछको बहाली काय ममा लैङ्िगक याय अिन समानता ो सािहत गनमािथ पया  यान िदनुपनछ।  

आपदाको ि थितमा, अनुकूलन िनमाणमा सि य अंशदाताको मखु िस ा तका साथ िनयोजन अिन काया वयन 

ि यामा मिहलाह लाई केि य पमा संल न गराउनु  पदछ। से डई सं रचनाले आपदापिछको पुनिनमाणमा 

मिहलाह िसत स बि धत िवषयलाई स बोिधत मा  नगरे, आपदापिछको पुनिनमाणमा मिहलाह लाई अ णी भू िमका 

दान गनपुन कुरामािथ पिन जोड िदएको छ। मिहलाका साथै िद याङ्ग यि ह ले मोचन र पुनिनमाणको समय 

सावजिनक पमा लैङ्िगक समानता तथा सव यापी पमा सुग य ि कोणको नेतृ व गनका साथै ो सािहत पिन 

गनुपदछ।  

लैङ्िगक समानता ो सािहत गन, पुनिनमाण ग रएको घर पित अिन प नीको संयु  नाममा पि जकरण गराइिदनु  पनछ। 

आ नो नाममा जमीन वा घडेरी नहने िवधवा तथा एकल मिहलाह लाई आवास पाउनबाट छुट्याउनु  भएन। यसो गदा 

मिहलाह ले बढी सु रि त, िव त ब दै अब आ नो जीवनमा शीरमा छानो नहने ि थित नरहने महसुस गनछन्। 

वािम व आधा रत पुनिनमाण (ओडीआर) पालन गनसिकनेछ, जहाँ मिहलाले सु रि त घर िनमाण िविध काया वयन 

भएको िनगरानी रा न ने व भू िमका खे न स नेछन्। काय मलाई सामािजक सु र ा उपाय तथा आमदानी िसजना गन 

गितिविधस म पहँचको मा यम ारा सश  बनाउने िहसाबले तजुमा गनुपनछ। आजीिवकाका अवसरह का लािग 

मिहला वयंसहायता समूह गठन गनसिकनेछ। यो काम पार प रक आमदानी िसजना गन गितिविधदेिख इतर राजिम ी, 

काठिम ीको पमा कौशल िनमाण, थानीय उ पादको बेच-िबखन, आवास, व छता लगायत अ य सर-सामान 

आिदका लािग थानीय पसलको िवकास गन िहसाबको हनुपनछ।  

 

4.2.2  लैङ्िगक अ पसङ् यक  

साँचो अथमा िलङ्ग संवेदनशील ब नका लािग, िविभ न लैङ्िगक झु काउ भएका यि ह का साथै 

ते ोिलङ्गीह को48 िच तालाई स बोिधत गन पिन आव यक छ। ते ोिलङ्गीह  संसाधन, सेवा र अवसरह  ा  गन 

प र े यमा पिछ छुट्ने गदछन्। सामािजक एवं  आिथक भे ताका अित र , उनीह ले भो नुपन ितर कार र प पातले 

पिन उनीह लाई आपदा यू िनकरण/मोचन काय मबाट वि चत रा दछ, जसले आपदाको नकारा मक भावबाट 

बािहरने उनीह को मतालाई बािधत गदछ। आपदा जोिखम ब धनको ि कोणमा लैङ्िगक अ पसङ् यकको थान 

र आव यकतालाई अदेखा गन ग र छ। आपदाको जोिखम घटाउन िनदिशत सं थागत साथै कानूनी सं रचना पिन यस 

स ब धमा ायः शा त रहने गरेको देिख छ। हालै मा  आपदाको समय लैङ्िगक अ पसङ् यकको ि थित काश पान 

केही अ ययन ग रएका छन्। लैङ्िगक अ पसङ् यकह ले सामना गनुपन आपदा स ब धी सङ्कट अिन भे तामािथको 

अिधकांश शोधमा अ ले पाउने सु र ाका मा यमस म पु न वा ा  गन उनीह ले बाधाको सामना गनपन हँदा उनीह  

                                                             
48  “ते ो िलङ्गी” श दले य ता सबै यि लाई समेट्दछ, जसले ज मको िलङ्गभ दा फरक लैङ्िगक पिहचान तुत गदछन्। यसमा एलजीबीटी यु  +(समिलङ्गी, ि िलङ्गी, 

ते ोिलङ्गी, म यिलङ्गी लगायत य ता अ य) सामेल छन् ।  
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सबैभ दा धेरै आपदाबाट भािवत हने गरेको िन य ल गरेको पाइ छ। दैनि दन जीवनमा लैङ्िगक अ पसङ् यकको 

ि थित अित नै सीमा तकृत रहने हँदा आपदाको ि थितमा उनीह ले अ  बढी जोिखमको सामना गनुपदछ। यिद 

डीआरआर नीित तथा चलन सामािजक यथाथतफ ि  नपु याए, भे ता अझ ग भीर ब नस दछ। काया वयनको 

चरणमा िवशेष पमा यान िदइए, आपदाको ि थितमा ते ो िलङ्गी ज ता सीमा तकृत समूह को िच तालाई स बोिधत 

गन स भावना बढी रहने गदछ। उदाहरणका लािग, डीआरआरको िविभ न चरणमा य ता सबै समूह समावेश हने 

सु िनि त गन आव यक छ।  

 

4.3  अनुसू िचत जाित अिन अनुसू िचत जनजाित  

केही जाित तथा जनजाितलाई भारतीय सं िवधानले ऐितहािसक पमा सु िवधाहीन मािनसह का पमा मा यता िदँदै 

रचना मक नीित एवं  कावाहीका लािग सं िवधानको द ु ईवटा अनुसूचीमा सूचीब  गरेको छ। थम सूचीमा िविभ न 

रा यका 1,108 जाित तथा दो ो सूचीमा 744 जनजाितलाई रचना मक नीित अिन कावाहीको िनि त सूचीब  ग रएका 

छन्। सूचीब  जाितलाई अनुसू िचत जाित (एससी) र सूचीब  आिदवासीलाई अनुसू िचत जनजाित (एसटी) भिन छ। वष 

2011 को जनगणना अनुसार अनुसू िचत जाित तथा अनुसू िचत जाित मशः 16.6% (20.14 करोड) र .6% (10.43 

करोड) छन्। 

िव तृत िवषयगत अनुस धानको अंशका पमा जनजाित वा आिदवासी समुदायको ि थितबारे िविभ न िनकाय ारा 

जाँचका अित र ,  आिदवासी समुदाय सीमा तकृत रहेको त य वीकार गद, ती समुदायले सामना ग ररहेका सम याबारे 

जाँचबुझ गन सरकारले पिन समय-समयमा सिमित अिन आयोग गठन गदआएको छ। अनुसू िचत जाित एवं  अनुसू िचत 

जनजाित (अ याचार रोकथाम) ऐन, 1989 तथा स बि धत िनयमह  वष 1995 मा अिधसू िचत ग रएको िथयो, जसलाई 

अ  बढी भावी बनाउन संशोधन पिन ग रएको छ।  

संशोिधत अ याचार रोकथाम ऐन, 2015 ले केही अनुभागमा प  याउनका साथै केही अपराधलाई प  पमा 

प रभािषत पिन गरेको छ भने ािधकरणह को भू िमका अिन दािय व िनधा रत गद अ याचारका मािमलाह को 

अनुस धान एवं  याियक फ य टका लािग समय सीमा पिन तय ग रिदएको छ।  

 

4.3.1  अनुसू िचत जाित  

जात आधा रत प पात भारतको ऐितहािसक िवरासत रिहआएको छ। जाित सोपािनक समाजमा, अनुसू िचत जाितले 

ायः नै सामािजक बिह कार, अ पृ यता वा छूवाछूतका साथमा य  अिन परो  प पातको सामना गनुपदछ। यसै 

कुरालाई वीकार गद  भारतीय सं िवधानले धारा 15 अ तगत “धम, वण, जाित, िलङ्ग वा थानको आधारमा 

प पातमािथ ब देज” तथा धारा 17 अ तगत “अ पृ यताको उ मूलन वा समाि ” सँगै यसलाई “अपराध” बनाएको छ।  

अनुसू िचत जाित समुदाय सीमा तकृत रहेको कुरा वीकार गद सं िवधानको ावधान अ तगत ावधानको सु र ा गनका 

साथै िवशेष कारका उजुरीह को सुनुवाई गन राि य अनुसू िचत जाित आयोग गठन ग रएको छ। अनुसू िचत जाित एवं  

अनुसू िचत जनजाित अ याचार रोकथाम ऐन, 1995 तथा यसको वष 2015 मा संशोधनले अ याचार अिन प पात 

िव  कानूनी सु र ा दान गदछ। कुनै पिन डीआरआर गितिविधमा वा मानवीय सहायता दान गदा कुनै कारको 

प पात नहने सु िनि त गन यास गनुपनछ। डीआरआर यासले िवशेष पमा जाितगत चुनौतीह लाई वीकार गद 

प पातपूण ि कोण अ नाउनु  भएन।  
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अिधकांश अनुसू िचत जाित साथै जनजाित समुदाय गरीब हनका साथै थोरै जमीनमा बसोबासो गदछन्, जुन बाढ े , 

असुरि त तटीय े  वा अि थर पाहाडी इलाकामा अवि थत रहने हँदा धेरै जोिखमपूण हने गदछ। अनुसूिचत जाित तथा 

आिदवासी समुदायका घरह  पिन ायः सीमाना अथवा टाढा हने गदछ, चाहे यो शहर होस्  वा गाउँ। उनीह  बसोबासो 

गन इलाका सु िवधाहीन रहेको हँदा यसबारे सही जानकारीका साथै बु िनयादी सु िवधाबाट पिन वि चत रहने र अपदा 

झे न स ने कुनै पूवाधार हँदैन। घरह  ायः असु रि त साथै कमसल कारका ह छन्। शहरी इलाकाह ितर पिन उनीह  

ायः असु रि त भू िम वा अनािधकृत फोहोर ब तीितर बसोबासो गदछन्। जोिखमपूण रहन-सहनका साथमा चरम गरीबी र 

सु िवधाह को अभावमा उनीह  आपदाको समय महामारीको िशकार ब नस दछन्। जाित आधा रत पा करणका 

कारण अनुसू िचत जाित एवं  जनजाित समुदायका मिहलाह ले िलङ्ग आधा रत प पातका साथमा िहंसाले उ  प 

िलनका साथै सामना गन गा ो पन ि थित पिन झे नुपदछ।  

ज मजात पमा चिलआएको पूवा हले भे तालाई अ  बढाउन निदन, आपदापिछको ि थितमा तथा आपदा 

यू िनकरण िनयोजन एवं  काया वयन गितिविधले पूव चेतावनी, खाली गन काम, राहत सहायता, पुनवास तथा अ य 

ि यामा सामािजक समावेशनमािथ पू रा यान िदने सु िनि त गनुपनछ। उदाहरणका लािग, खाली गन, राहत साम ी 

िवतरण गन, ितको मू याङ्कन गन, घडेरी बाँड्ने आिद काममा कुनै कारको प पातका घटना हन िदनु  भएन।  

 

4.3.2  अनुसू िचत जनजाित/ आिदवासी  

भारतीय सं िवधानले जनजाित समुदायको िवकासलाई अदेखा नगरी उनीह का पिहचान, पर परा र रीित- रवाजको सु र ा 

गन अनुसूची V र VI िसजना गरेको छ। यसलाई अनुसू िचत े मा प चायतको िव तार (पीईएसए), 1996 ले अझ बढी 

अिभ य  गरेको छ। भौगोिलक अव थानका साथै सामािजक रोकका कारण आिदवासी समुदाय सीमा तकृत 

रिहआएका छन्। सामािजक-सां कितक स ब ता, पार प रक ान, वन अिन ाकृितक परिपत  व रपरी सामािजक 

स ब ध तथा पर परा अनुसार सामुदाियक शासनले यु  आिदवासी समुदाय सरल अिन सीधा-साधा समाज हो।  

आिदवासी समुदायको ाकृितक संसाधन र पयावरणसँग निजकको पर पर िनभर स ब ध ह छ। केही आिदवासी समुदाय 

वन े को ाकृितक पयावासबाट बािहरस म आएका छैनन्।  

ाकृितक आपदाको भावी शमनको बु िनयादी जोड दु ईप े हनुपदछ – (क) ाकृितक संसाधनको आधार पुन ार गरी 

आिदवासी समुदायलाई आ मिनभर बनाउन,ु र (ख) आपदापिछ, समयमा उिचत राहत अिन पुनवास याकेज दान गनु । 

आिदवासी िवकास म ालय तथा रा यका िवभागह ले आिदवासी नेतृ व अिन िवशेष ह सँग परामश गरी ह त ेपको 

याकेज िवकास गनुपनछ। ह त ेपमािथ सामुदाियक सहभािगता र वािम वको िनि त यास गनुपनछ। आिदवासी 

गाउँह ले आ नो योजनालाई पीईएसए आपदा तयारी, राहत अिन पुनवास योजनासँग ढा न स नुपदछ। 

 

4.4  बाल-बािलका  

वष 1989 मा हण ग रएको संयु  रा  बाल अिधकार अिभसि ध (युएन, 1989), सबै बाल-बािलकाका लािग मानव 

अिधकार वीकार गन पिहलो कानूनी पमा बा य अ तरराि य अिभसि ध बनेको िथयो। यसले बाल-बािलकासँग पिन 

पया  भोजन, पानी, शरण थल र िश ाको बराबर अिधकार पाउनुपन िनिद  गदछ। आपदाको ि थितमा उनीह  कुनै 

कारको द ु यवहार, उपे ा, यौन शोषण वा त करीबाट मु  हनका साथै सु रि त अिन सहायक प रवेशमा हकन बढ्न 

पाउनुपदछ। उमेरका साथै प रवेशबारे अप रप व मनो-सामािजक बुझाईको कारण उनीह  भे  रहने गदछन्।  
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आपदाको समय िवशृङ्खलताका साथै याहार-सुसारको कमीले हत भ बनेका बाल-बािलकाह  शारी रक साथै 

मनोवै ािनक वा य धेरै नै भािवत ब नस दछ। भे तालाई यानमा रा द,ै आपदाको ि थितमा बु िनयादी 

आव यकताह  दान गन र उनीह को अिधकार उ लङ्घन नहने सु िनि त गन बाल-बािलकामािथ िवशेष यान अिन 

सहयोग आव यक पदछ। बाल अिधकार तथा िकशोर याय (बाल-बािलकाको सु र ा एवं  याहार) मािथ संयु  रा को 

अिभसि ध ऐन, 2000 (जेजे ऐन)-ले द ु यवहार, उपे ा र शोषणबाट सु र ाको बाल-बािलकासँग अिधकार रहने िनिद  

गदछ।  

आपातकालको ि थितमा, बाल-बािलकाले ए लोपन, य ता, आघात झे नका साथै कोही आ नो अिभभावकबाट 

छु नका साथै लैङ्िगक िहंसा अिन मानव त करीको िशकार पिन ब ने गदछन्। कोही बाल िमकका पमा खट्न बा य 

ब दछन्। आपदाको समय, यिद योजनाब  िहंसा भड्िकए, बाल-बािलकाकाको शारी रक स पूणता पिन जोिखममा पन 

गदछ।  

बाल-बािलका ायः उदासीनताको पिन िशकार ब ने गदछन् जसको प रणाम व प उनीह को िश ा अिन मनोर जन 

बािधत हनका साथै भोजन अिन पोषणबाट पिन वि चत हने गदछन्। आपदापिछको ि थितमा, आँगनबाडी अिन 

कूलह  स भव भएस म चाँडै खोिलनु  पदछ। यिद ढाँचा ित त बनेको भए, अ थायी वा आपातकालीन ावधान 

िसजना गरी बाल-बािलकाका लािग ती सेवाह स म पहँच सुगम बनाउनु  पदछ। रा य सरकारले आँगबाडी अिन 

ाथिमक कूलमा पोषण सहयोग बढाउन खा ा नको आपू ित दो बर गनुपनछ। आपदाको ि थितमा धेरै रा य सरकारले 

सीिमत अविधका लािग य तो काम गदआएका छन्।  

जेजे ऐन, 2000 -ले बाल सु र ा एकाइको थापना गरी बाल-बािलकाको याहार, सु र ा र पुनवास सु िनि त गनुपन 

िनिद  गदछ। य ता एकाइह  गाउँ अिन ख ड तरमा थािपत गनुपनछ तािक पोषण, मनोर जनका लािग बालमै ी 

थान, िहंसा अिन त करी िव  सु र ा तथा उनीह लाई आ नो हाड-नाता पन नातेदारसँग िज मा लगाउनका अित र , 

अनाथ साथै याहार दान गन नस ने एकल अिभभावकका छोरा-छोरीलाई रा य िवशेष समुदाय आधा रत पालन-

पोषण सहायता सेवा/ योजना अ तगत समुदाय आधा रत पुनवास ो सािहत गनुपनछ। मिहला तथा िशशु  िवकास 

म ालय (एमड लुसीडी) र सामािजक याय एवं  सशि करण म ालयका (एमएसजेई) साथमा मानव संसाधन िवकास 

म ालय (एमएचआरडी) र राि य बाल अिधकार सं र ण आयोग (एनसीपीसीआर) लगायत बाल अिधकार सं र ण 

ऐन, 2005 अ तगत रा यका समक ीले ( ायः रा य बाल सु र ा समाज – एसपीपीएस) सहयोग त  िवकास गरी ठूलो 

आपदाको समय सामियक पमा बाल सु र ा एवं  याहारको समी ा गरी यथोिचत कावाहीका लािग िसफारश 

गनस नेछ।  

 

4.5  वृ जन/ बूढा-पाका 

संसार बूढो हँदैछ। िव भरपी क रब 700 िमिलयन मािनस अथात् िव को 10 ितशत जनसङ् याले 60 को उमेर पार 

ग रसकेका छन् भने आगामी 2030 िभ  10 वषमु िनका भ दा 60 वष मािथका मािनसह  धेरै हनेछन्।  यो िवकासको 

जीत भए तापिन, िवषय जलवायु  अिन आपदाका साथमा बूढो हँदै गएको जनसङ् याका लािग डीआरआर मोचन 

अनुकूिलत ब न िवफल बने, आपदा र सङ्कट ित वृ जनको भे ता बढेर जाने स भावना छ।  

तरै पिन, बूढा-पाकाको िवशेष आव यकता अिन शि लाई डीआरआरमा उिचत पमा यान िदने ग रँदैन। भारत 

सरकारको “भारतमा वृ जन” (सीएसओ, 2016), नामक ितवलेदनले िविभ न आिधका रक त याङ्कको आधारमा 

बूढा-पाकाको िव तृत साङ्ि यक  परेखा तुत गदछ। ितवेदनमा, अ य मुलुकमा ज तै भारतमा पिन, िविभ न कारक 
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ज तै मृ यु  दरमा कमी, कम रोग, गुण तरीय जीवन तथा समु िचत वा य याहारको िम णले याएको जीवन 

याशामा वृि को प रणाम व प बूढा-पाकाको अनुपादतमा वृि सँगै देशमा जनसङ् याको आयु  ढाँचामा आमूल 

प रवतन आएको उ लेख ग रएको छ।  यस त यलाई  जनसङ् याको आयुवृि  भिन छ, जुन िव भरी नै एउटा 

जनसाङ्ि यक  वृि  बनेको छ।  

राि य जनगणना 2011 अनुसार, देशमा क रब 104 बूढा-पाका (60 वष नाघेका वा यसभ दा मािथका), छन,् जसमा 

53 िमिलयन मिहला र 51 िमिलयन पु ष छन्। समयसँगै बूढा-पाकाको आकार अिन सङ् या बिढरहेको छ। वष 1961 

को 5.6% बाट यो अनुपात बढेर 2011 मा 8.6% (पु ष 8.2% र मिहला 9.0%) पुगेको छ। ामीण अिन शहरी 

िवतरणको प र े यमा, 71% बूढा-पाका ामीण इलाकामा 29% शहरी इलाकामा छन्। वष 2011 को जनगणना 

अनुसार, बूढा-पाकाबीच िलङ्ग अनुपात ित 1000 पु षका लािग 1033 मिहला छन्। मिहलाह का लािग ज मका 

समय जीवन याशा 69.3 वष र पु षका लािग 65.8 वष छ। साठी वषको उमेरमा, औसत बाँ ने आयु  क रब 18 वष 

(पु षका लािग 16.9 र मिहलाका लािग 19) छ। स र वषको आयुमा, यो 12 वषभ दा कि त (पु षका लािग 10.9 र 

मिहलाका लािग 12.3) छ। वष 2011 को जनगणना अनुसार, वृ ाव थामा परिनभरताको अनुपात 14.2%  (मिहला 

14.9% र पु ष 13.6%) छ। बूढा-पाकाह मा देिखने सामा य अपाङ्गता हात-खु ा कमजोर हने वा आँखा नदे ने रहेको 

िथयो।  

हे पेज इि डया अनुसार, आपदाको समय, बूढा-पाकाह  नै अि तम पङ्ि मा छु न पु ने र भीडमा हराउने हँदा बढी 

भे 49 रहने गदछन्। आपदाको समय अ यको तुलनामा बूढा-पाकाह को बढी भे तामािथ आपदा जोिखम ब धनको 

सबै चरणमा अ  धेरै यान िदन आव यक थछ। बूढा-पाकालाई आपदा ब धन योजनामा समु िचत अिभक प ारा 

ाथिमकता समूहको पमा यवहार गनुपनछ। डीआरआर योजनाले मनोवै ािनक भे ता, कमजोर शारी रक अव था, 

चेत गुमाएको, कमजोर वा य ि थितका साथमा कमजोर सामािजक अिन आिथक सीमाले उनीह लाई आपदाको 

िनि त तयार गन मता सीिमत तु याउनका साथै अनु कूलन बािधत गन र िति याको मता अवरोिधत गन कुरालाई 

िवशेष यान िदनुपनछ।  

बूढा-पाकाका लािग डीआरआर स ब धी संयु  रा को शासनप  14 (युएनआइएसडीआर, 2014)-ले  डीआरआरका 

लािग समावेशी ि कोणको तीन मखु िस ा तमािथ यान केि त गदछ भने यी मुख िस ा तलाई सहारा िदने 

चौधवटा यूनतम मानक छन्। ती िस ा तह  हन् : 

1. आव यकतामा : बूढापाकाह को िवशेष आव यकता ह छ, जसलाई बुझेर सबै डीआरआर गितिविधिभ  
समावेश गनुपदछ।  

2. अ य : बूढापाकाह को भे ता अिन मतालाई ायः अदेखा ग र छ; जोिखममा रहेका बूढा-पाक साथै 
अ य मािनसह  यगत हँदै डीआरआरमा सहयोग हने सु िनि त गन, मािनसह को उमेर र िलङ्गबारे 
आव यक त याङ्क सङ्कलन गन आव यक छ। 

3. बहमू य : बूढापाकाह सँग उमेर अनुसारको ान, सीप र िववेक ह छ, जुन डीआरआरको िनि त बहमू य 
स पि  ब नस दछ, जसलाई वीकार गद मू यवान्  ठानी डीआरआरमा सहभागी ब न बूढा-पाकालाई 
सहयोग गनुपनछ।  

आपदा जोिखममा बूढापाकाह ित अपया  पमा िति या िदने डीआरआर नीित, रणनीित अिन चलनका 

कमीह मािथ सरकार, दाता अिन सङ्गठनह ले ितब ताका साथ काम गन शासनप ले आ ान गदछ। 

                                                             
49  हे पेज इि डया, https://www.helpageindia.org/our-work/welfare-development/disaster-management/ (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको) 
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बूढापाकाह का अिधकार वीकार गरी पू रा गद उनीह को मता अिन योगदानलाई पिन मह व िदनुपदछ। यो शासनप  

सरकार, एनजीओ, डीआरआर र आयुवृि  िवशेष ह का साथै बूढा-पाका पु ष अिन मिहलाह सँग परामशपिछ 

िवकिसत ग रएको हो। अिभभावक तथा व र  नाग रकह को क याण एवं  अनु र ण ऐन, 2007 ले प रवार वा निजकका 

आफ तबाट सहायता नपाउने व र  नाग रह को िहतका लािग कानूनी आधार दान गदछ।  

आपदापिछको ि थितमा, बूढा-पाकाका आव यकतालाई सबैसँग एकसाथ िमसाउनुको साटो उनीह मािथ लागू  हने 

िच तालाई यानमा रा दै अलग पमा िवचार गन ज री छ। व र  नाग रकह  आ नो प रवेशबाट तु तै उ छेद नहने 

कुरालाई यानमा रा दै समुदाय आधा रत व र  नाग रक सहायता त  थािपत गन आव यक छ। यसमा थानीय 

समुदायलाई कसरी व र  नाग रकह लाई सहयोग गनसिक छ भ ने जाग कता फैलाउँदै िशि त बनाउने कोिशश सामेल 

हनुपनछ। िज ला डीआरआर योजनाले प रवारको सहयोग अिन सहायता नरहेका व र  नाग रकह को सूची पिन तयार 

गनुपनछ। आपदापिछ ि थितको ग भीरतालाई यानमा रा दै िज लापालले बूढापाकाका लािग अ थायी यव था गद 

उनीह का यि गत आव यकता ज तै भोजन, औषिध अिन आ यका साथमा अ य आव यकतामािथ यान 

िदनुपनछ। आव यक परे, व र  नाग रकह का स पि को सु र ाका लािग िवशेष यव था गनुपनछ।  

 

4.6  िद याङ्ग यि ह  (पीड लुडी) 

िद याङ्गता एउटा ासाङ्िगक साथै िवकासशील अवधारणा हो। संयु  रा को िद याङ्ग यि ह का अिधकार 

अिभसि धले (युएनसीआरपीडी) आ नो पिहलो धारामा “िद याङ्ग यि ह मा दीघकालीन शारी रक, मानिसक, 

बौि क वा मि त क य असमथता भएका र िविभ न बाधकसँग अ तरि या हनपु दा समाजमा अ यसँग समानताका साथ 

पूण अिन भावी सहभािगता अवरोिधत ब नपु नेह  सामेल रहनेछन”् भनी उ लेख ग रएको छ। अिभसि धको धारा 11 

र 32 मा, िद याङ्ग यि ह  आपदा राहत, आपातकालीन मोचन र आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीितबाट लाभाि वत 

ब नका साथै सहभागी ब नुपनछ” भनी िनिद  ग रएका छन्।  

िद याङ्गता तथा आपदा जोिखम ब धनमािथ ढाका घोषणालाई िदस बर 2015 मा हण ग रएसँगै “समावेशनले 

स पूण समाजको अनुकूलन िविकसत गद िवकासीय उपलि धह को सु र ा गरी आपदाका हािनह  घटाउने बुझाईका 

साथ िद याङ्गता समावेशी आपदा जोिखम ब धनलाई (डीआरएम) सतत् िवकास ल य (एसडीजी) सँग जोड्नुको 

मह वलाई” वीकार ग रएको छ।  

भारतमा वष 2011 को जनगणना अनुसार िद याङ्गजनको सङ् या 2.68 करोड छ, जुन कूल जनसङ् याको 2.2% हो। 

यीम ये 56% पु ष र 44% मिहला छन्। कूल जनसङ् यामा, पु ष अिन मिहलाको सङ् या मशः 51% र 49% छ। 

अिधकांश िद याङ्गजन (क रब 69%) ामीण इलाकामा बसोबासो गदछन,् जुन ामीण जनसङ् याको अंश बराबर नै 

अनुपात हो। युएनआइएसडीआर ारा50 वष 2013 मा  137 मुलुक तथा आठ गैर वशासी इलाकामा 5,717 यि बीच 

ग रएको वैि क सव णमा सङ्घष, आपदा तथा अ य आपातकालीन ि थितमा िद याङ्गजन नै धेरै सङ् यामा मन वा 

घाइते हने गदछन् भ ने अ ययन-सव ण ग रएको िथयो।  सव णमा 72.9%  िद याङ्गजनसँग कुनै यि गत तयारी 

नरहेको पाइयो। िव भरी उनीह का आव यकताबारे कमै मा  परामश िलने ग रएको िद याङ्गजनले बताए। अचानकको 

आपदाको समय, केवल 20% िद याङ्गजनले कुनै किठनाईिबना आफूलाई बािहर सु रि त लैजान स ने गरेको र 

बहसङ् यकले भने केही तरको किठनाई सामना गनुपन अथवा वयंलाई उ ार गन नस ने गरेको पिन सव णमा 

                                                             
50  https://www.unisdr.org/archive/35032  (20 से टे बर, 2019 मा िझकाइएको) 
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पाइयो। वष 2015 मा िद याङ्गजन अ तरराि य अ ययनले (एचआइ, 2015) 75% िद याङ्गजनले ाकृितक आपदा 

तथा सङ्घषको समय मानवीय मोचनबाट उनीह लाई अलग रा ने ग रएको पाएको िथयो।  

िद याङ्गजनलाई अदेखा गद जोिखम यू िनकरण तथा आपदा मोचन उपायह मा बािहर मा  नराखेर उनीह  अ यको 

तुलामा बढी जोिखममा पन पिन देिखएको छ। एनडीएमएले सा दिभक िदशािनदश51  जारी गरेको छ, जसमािथ िवचार 

गनुपनछ। डीआरएम च मा अदेखा गनका अित र , समावेशनबारे िच ता पिन डीआरआर गितिविधमा सामािजक 

सहभािगता, सूचना अिन सेवास म कमसल पहँच, गरीबी, राहत कायको समय अ यता, बु िनयादी आव यकताको 

मोचन ित अनुकूिलत हनका साथै िवशेष आव यकताह  अदेखा गनिसत पिन स बि धत छ।  

आपदा जोिखम यू िनकरणमा िद याङ्गजनको समावेशनमा सुधार याउन युएनआइएसडीआरको वष 2013 को 

सव णमा िद याङ्गजनका लािग िचि हत सव च ाथिमकतामा डीआरआरिसत स बि धत गितिविधमा 

िद याङ्गजनको संल नता रहेको छ। सव णले सहायक नीित, कानून तथा छर-िछमेक अिन थानीय समुदायलाई संल न 

गराउँदै सहायक त  ो सािहत गनु पन कुरामािथ पिन बल िदएको छ। डीआरआरले िवशेष पमा अ यसँग सि मिलत 

गराउनुको साटो भािवत जनमानसम ये िद याङ्गजनको भे तालाआई िवशेष पमा स बोिधत गनुपदछ। आपदापिछ 

कुनै पिन िद याङ्गजन बेवा रश नछोड्न िवशेष यान िदनुपदछ।  

थानीय समुदाय आधा रत यास अिन सहायक त  लगायत  िम  णाली, जहाँ सहायक िम का पमा सहयोग गन 

येक िद याङ्गजनसँग एकभ दा धेरै िछमेक  वा यि  उपल ध हनपुनछ। िद याङ्गजनलाई कसरी सहयोग गनसिक छ 

भ ने िवषयमा िछमेक ह लाई जाग क गराउनका साथै िश ण पिन दान गनुपदछ। आपातकालीन ि थितमा भर 

पनसिकने िछमेक  िचि हत गन िवषयमा िद याङ्गजनले पिन सि य पहल गनुपदछ। िद याङ्गजनले धेरै समय िबताउने 

ठाउँह  ज तै काय थल, घर वा कूल ज ता िविभ न े मा एकभ दा धेरै िम  रा नु  उ म हनेछ। जित धेरै सहायताका 

लािग यि ह  उपल ध हनस छ, यित नै उ म हनेछ। यसका साथै िद याङ्गजनले आ नो िवशेष आव यकताबारे 

सहायकलाई अिघबाटै सू िचत गनका अित र  िनयिमत स पकमा रहनु  पिन उ म हनेछ। थानीय तरमा िव तृत मोचन 

योजनामा िवशेष याहार आव यक पन िद याङ्गजनको सूची सामेल गरेको हनुपनछ। आपदापिछको ि थितमा, आपदा 

ब धनको िनि त दायी अकरणले बाधामु  साथै िद याङ्गजनमै ी अ थायी सु िवधाह  थािपत गनु पनछ। शासनले 

पिन आव यक देिखए, िद याङ्गजनको स पि को सु र ाका लािग िवशेष यव था गनुपनछ।  

 

4.7  आपदा जोिखम ब धनलाई समावेशी बनाउनु   

येक तर, चरण अिन कदममा, डीआरआर यास मानव अिधकारको सवलौिकक घोषणाको धार 1 बाट िनदिशत 

हनुपदछ, जसमा िन निलिखत उ लेख ग रएको छ :  

“सबै मानवले वत  ज मका साथमा समान मयादा अिन अिधकार रा दछन्। उनीह  िववेक र िवचार शि ले यु  

रहेका ह छ र एक-अका ित ब धु वको भावना रा नुपदछ।”  

जिटल अिन िविवधतापूण कृितलाई यानमा रा दै डीआरआर यासलाई सामािजक चुनौतीको पमा हण गनुपनछ। 

सामािजक समावेशन रणनीितले जीआरआरको सबै प मा उ लेखनीय पमा सामािजक बिह करणलाई घटाउने वा 

अ य गन िहसाबले यावहा रक उ े य अिन कावाही िचि हत गनुपनछ। डीआरआर यासले समावेशन ो सािहत गन 

थानीय रणनीित अि तयार गनुपनछ। डीआरआरमा संल न सबै सरकारी, गैर सरकारी वा अ तरराि य अिभकरणले 

                                                             
51 िद याङ्ग समावेशी आपदा जोिखम यू िनकरणमािथ राि य आपदा ब धन िदशािनदश, एनडीएमए, 2019। 
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सीमा तकृत वग र िवशेष गरी भे  अथात् सङ्कट त  समूहका आव यकताह  समु िचत पमा मू याङ्कन गनका 

साथै सहायताका लािग िनिद  मानकको पूण अनुपालन सु िनि त गनु पनछ। भे ता मानिच ण अ यासले सबै सा दिभक 

कारक समु िचत पमा िचि हत गन सु िनि त गनुपनछ। सामािजक पमा उपेि त वगको अिधकार अिन हकदारी हािसल 

हने यास सुगम बनाउनु  पनछ। समावेशन समाजको िविवध वगको सि य सहभािगतामा िनभर गन कुरालाई यानमा 

रा दै सामािजक समावेशन ो सािहत गन स भािवत अ गामी कदममा समुदायको सहभािगता ो सािहत गनुपनछ।  

सामािजक समावेशन डीआरआरको सबै प मा लागू  हँदछ। यस अ यायमा डीआरआरमा सामािजक समावेशनको 

मह वबारे सम  भावी ि  तुत ग रएको छ भने यसको मह वलाई िविभ न ख ड तथा स बि धत उ रदािय व 

सं रचनामा अित र  जोड पिन िदइएको छ। सामािजक समावेशन यापक िवषय भए तापिन, उ रदािय व सं रचनाका साथै 

िनदशा मक उप-िवषयगत े मा डीआरआरका लािग िविश  िवषयगत े का पमा यसलाई सामेल ग रएको छ। 

 

 

 

 

उ रदािय व सं रचना – सामािजक समावेशन  

सबै कारका सङ्कट अिन आपदािसत स बि धत डीआरआरका लािग सामािजक समावेशन यापक िवषयगत े  

भएको हँदा, दािय व पिन सबै अिभकरणमािथ 

िनिहत ह छ। तथािप, प ताका लािग, येक उप-िवषयिसत स बि धत शीष अिभकरण यहाँ उ लेख ग रएका छन् : 
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 रा य अिभकरण तथा ितनीह का दािय व 

 डीआरआरका 
लािग उप-

िवषयगत े  

के  (शीष अिभकरण)  दािय व – के  रा य (शीष अिभकरण)  दािय व – रा य  

1 िलङ्ग  शीष अिभकरण : 
एमएसजेई तथा एमड लुसीडी 
 
मु य भूिमका रहेका अिभकरण 
:  
 
एमएचए, एनडीएमए, 
एनआइडीएम, एमएचएफड लु  
सहायक अिभकरण : 

य  वा परो  
पमा डीआरआरमा 

संल न सबै 
अिभकरण  
 

• िलङ्ग सु ाही डीआरआर ि कोणका 
लािग सहयोग एवं  िदशािनदश  

• अ ययन एवं  शोध  

• िव मान िनयम, िविनयम र िनदशनमा 
समी ा र प रवतनका लािग सहयोग52 

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन;ु बीमा 
दाताबाट िलङ्ग सु ाही उ पाद/ अिभयान 
े रत गन;ु  

• िदशािनदश, आइईसी, चार अिभयान;  

• मता िवकासिदशािनदश;  

• पाठ्य म िवकासमा डीआरआरको 
लैङ्िगक िच ता सामेल गन,ु  

• प पातपूण यवहार, िहंसा, दु यवहारको 
रोकथाम, जाँच अिन अनुस धानबारे 
िदशािनदश,  

• त करी रोकथाम गन अ तर-अिभकरण 
सहयोग,  

• िलङ्ग-सु ाही मनो-सामािजक सहयोग, 
आपदापिछको पुनवास (आिथक, 
सामािजक) आिदका लािग केि य 
सं थानह बाट सहयोग। 

शीष अिभकरण: 
 
डीएसजेई, डीड लुसीडी  
 

मुख भूिमका रहेका 
अिभकरणह : 
 

एसडीएमए, डीएमडी$ 

 
सहायक अिभकरण : 
 
 

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण 

• मिहलाह को सहभािगता सु िनि त गन डीआरआरलाई लैङ्िगक समावेशन तय गन िवशेष पहल 
गन,ु  

• डीआरआरको कुनै पिन चरणमा लैङ्िगक अ पसङ् यक िव  प पाती यवहार नहने सु िनि त 
गन,ु  

• ते ो िलङ्गी ज ता लैङ्िगक अ पसङ् यका थप भे तालाई वीकार गन,ु  
• एचआरभीसीए – मिहला तथा ते ोिलङ्गीका भे ताको हेरचाह गन जोिखमको मू याङ्कन  

• िलङ्ग सु ाही ि कोणलाई सहयोग गन सूचना एवं  त याङ्क ब धन योग गनु  – डीडीएमए र 
एसडीएमए 

• लैङ्िगक सु ाही डीआरआरा सु िनि त गन स बि धत िवभागह को सि मलन  

• िवशेष आव यकताका लािग शरण थल/ अ थायी शरण/ राहत िशिवरको ावधान  

• िव मान िविनयम, िनयम तथा िनदशनह लाई लैङ्िगक सु ाही बनाउन संशोधनका साथमा 
समी ाको िनि त अनुकूल प रवेश तयार गन,ु  

• िश ण, जाग कता, कृि म अ यास, पेशागत िश ण/कौशल िवकास  

• िवशेष गरी डीआरआरमा नेतृ वको सशि करण  

• लैङ्िगक सु ा ता ि कोणका साथ पाठ्य म िवकास  

• िवशेष ानका उ पादह  

• बीमालाई ो साहन  
• रा य मिहला आयोगको सहयोगमा डीआरआर उपायको लैङ्िगक लेखापरी ण  

• आपदापिछ बहाली सहायता अ तगत िनिमत घर पित अिन प नीको संयु  नाममा रहने 
सुिनि त गनु ।  

 
 

अनुसूिचत जाित 
तथा अनुसू िचत 

• शीष अिभकरण : 
• एमएसजेई, एमटीआरए  

• मागदशन एवं  सहयोग  
• अनुसूिचत जाित समुदायका लािग 

सहायक अिभकरण : • डीआरआरको िनि त एससी/एसटीका लािग तय योजनामा स बि धत िवभागह को सि मलन 
गराउन,ु  

                                                             
52 डीआरएम सु िनि त गन सा दिभक वािम व, िकराया, हकदारी, प ा अिधकार स ब धी िव मान िनयम अिन िविनयम वा अ य कुनै िनयम  हेनुहोस्।  
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2 
जनजाित  
 

• मुख भूिमका भएका 
अिभकरणह  : 

• एमएचए, एनडीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमओआरडी, एमएचयुए, 
एमएचआरडी, एमओईएफ  

• सहायक अिभकरण :  

• य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण  

डीआरआर चुनौतीमािछ अ ययन अिन 
अनुस धान ो सािहत गन,ु  

• आिदवासी समुदायलाई वीकाय उपयु  
आपदा मोचन तथा यू िनकरणमािथ 
अ ययन एवं  अनुस धान ो सािहत गन,ु  

• डीआरआरको आव यकता अनु प 
बनाउन िव मान िविनयम, िनयम र 
िनदशनह को समी ा एवं  संशोधन गनु   

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण  

• आ य,अ थायी आ य, राहत िशिवर – िबना प पात  

• सहभािगताका लािग अनुकूल प रवेश सु िनि त गनु,  

• एससी/एसटी ब तीह मा डीआरआर काया वयनको आव यकता पूरा गन िव मान िनयम, 
िविनयम र िनदशनह  समी ाका साथ संशोधन गनु  (ज तै बलवधन, सामािजक आवास, 
सङ्कटरोधी िनमाण)  

• िश ण, जाग कता, कृि म अ यास, पेशागत िश ण/ कौशल िवकास  

• सशि करण, िवशेष गरी डीआरआरमा नेतृ व 

• एससी/एसटी समुदायमािथ यान केि त गद पाठ्य मको िवकास  
• िवशेष ान उ पाद 

• बीमा उ पाद/अिभयान ो सािहत गन;ु सामािजक लेखापरी णमा डीआरआर िबना प पात 
काया वयन सामेल गनु । 

 

3 

 

बाल-बािलका  

शीष अिभकरण : 
 

एमड लुसीडी, 
एमएचआरडी, 
एमओएलजे, 
एनसीपीसीआर  

• बाल-बािलकाका लािग िविभ न 
डीआरआरलाई सहयोग तथा मागदशन  

• बाल-बािलकाको सुर ा एवं  सं र णका 
लािग िनयामक तथा सं थागत 
आव यकताको समी ा  

• बाल-बािलका, कूलपूव, कूल जाने र 
कूल नजाने बाल-बािलकाका लािग 

डीआरआर पहलको पयवे ण एवं  िनगरानी  

• आपदा भािवत बाल-बािलकाको समु िचत 
सुर ा उपाय काया वयनलाई सहयोग  

• आपदा भािवत बाल-बािलकाका लािग 
राि य तथा अ तरराि य अिभकरणबाट 
सहयोग जुटाउनु   

• आपदापिछ लग ै तथा पीडीआरको समय 
बाल-बािलकाको सुर ा अिन हेरचाहका 
लािग एनसीपीसीआरबाट सहयोग अिन 
मागदशन।  

 
शीष अिभकरण  : 
 

डीड लुसीडी, ईडीडी, 
एससीपीएस  

• िविभ न बाल सं थानको आपदा तयारी र सुर ाको िवशेष यव था गन,ु  

• कूलमा आपदाको तयारी र सुर ाका लािग िनयामक उपाय सु िनि त गनु,  

• सबै कूल अिन बाल सं थानमा िनयिमत कृि म अ यास र अ य तयारीका उपाय गन,ु  

• पूव चेतावनी तथा आपदापिछ बाल सं थानह मािथ िवशेष यान िदन,ु  

• आपदापिछको ि थितमा बालकह ले उपे ा, य ता, प रवार वा अिभभावकबाट छु ने ि थित 
सामना नगन सु िनि त गनु    

• बाल त करी तथा द ु यवहारको रोकथाम गन पया  उपाय गद कडा िनगरानी रा नु,  

• आपदापिछ बाल म रोकथाम गन उपाय गन,ु  

• िकशोर यायमा संल न पु िलस, सीड लुसी, जेजेबी र डीसीपीयु  लगायत बाल सुर ा र 
अिधकारिसत स बि धत मुख अिभकरण र कमचारीलाई सु ाही बनाउनु   

• समुदाय आधा रत भािवत बालकह को सुर ा अिन हेरचाह ो सािहत गनु,  

• एससीपीएसले आपदापिछ बाल-बािलकाले सामना गन खतराको िनगरानी गन कदम चा दै रा य 
वा के  शािसत तरमा बाल अिधकार र सं र णका लािग शीष अिभकरणसँग िमलेर उपाय गनु   

  शीष अिभकरण  : • बूढा-पाकाका डीआरआर आव यकतालाई शीष अिभकरण : • थानीय समुदायलाई बूढा-पाकाह का अित र  भे ताबारे सचेत गराउँदै छर-िछमेक समूह वा 
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4 बूढा-पाका/ 
वृ जन  

 
एमएचएफड ल,ु एमएसजेई  
 
मु य भू िमका रहेका 
अिभकरणह   
 
एमएचए, एनडीएमए, 
एनआइडीएम  
 

सहायक अिभकरण : 
 

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण  

स बोिधत गन मागदशन एवं  सहयोग  

• आपदाको समय बूढा-पाकाले सामना गन 
चुनौतीबारे जाग कता फैलाउनु   

• बूढा-पाकाको क याणका लािग काम गन 
अिभकरण र सङ्गठनमा उनीह को 
डीआरआर यासलाई सहयोग गन 
िवशेष ता िवकिसत गन ो सािहत गन,ु  

• बूढा-पाकाको क याण अिन िहतका लािग 
काम गन राि य साथै अ तरराि य 
अिभकरणबाट आपदा भािवत बूढा-
पाकाका लािग सहयोग जुटाउनु   

 
एचएफड लुडी, डीएसजेई  
 
मु य भू िमका रहेका 
अिभकरणह   
 

एसडीएमए, डीएमडी $ 
 
सहायक अिभकरण : 
 

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण 

बूढा-पाकालाई सहायताको िनि त िज मेवार यि ह लाई ो सािहत गन,ु  

• बूढा-पाकाका लािग आपदाको तयारी तथा िविभ न सं थानको सुर ा ज तै वृ ा म, 
अवकाश ा  गृह र आ य थलह मा िवशेष यव था गनु   

• बूढा-पाकाको क याणका लािग काम गन सङ्गठनलाई डीआरआर सामुदाियक पहलसँग जोड्नु   

• पया  सहायतािबना बाँिचरहेका बूढा-पाकाह को सूची तयार गनका साथै ि थितबारे सामियक 
समी ाका अित र  उनीह को सहयोगका लािग सामािजक स जाल (छर-िछमेक, आफ त, िम  
म डली) तथा अ य यव था िमलाउनु 

• जोिखमको मौसम वा पूव चेतावनीको समय बूढा-पाकालाई सूचना र तयारी गन सु िनि त गनु   

• योगदान िदनस ने गरी बूढा-पाकालाई आपदा तयारी एवं  िनयोजनमा सामेल गनु   

• येक े मा बूढा-पाकाका लािग िचिक सा तथा वा य आव यकताको जाँचबुझ गरी 
मह वपूण सामानह को भ डार कायम गन ु 

• आपदापिछको ि थित वा उ ारपिछ बूढा-पाकाह का स पि को सुर ा गन िवशेष यान िदन ु

 
 

5 

िद याङ्गज
न 
(पीड लुडी) 

मुख भू िमका रहेका 
अिभकरणह  : 
 
एमएचए, एनडीएमए, 
एनआइडीएम  
 
सहायक अिभकरण : 
 

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण 

• वैि क सव म िविध अनुसार 
पीड लुडीका आव यकताह  स बोिधत 
गन मागदशन एवं  सहयोग  

• पीड लुडीका डीआरआर चुनौतीबारे 
जाग कता फैलाउनु   

• डीआरआरमा िवशेष ता िवकिसत गन 
पीड लुडीको क याणका लािग काम गन 
अिभकरण र सङ्गठन ो सािहत गन,ु   

• पीड लुडीको िहतमा काम गन राि य 
तथा अ तरराि य अिभकरणबाट आपदा 

भािवत इलाकामा पीड लुडीका लािग 
सहयोग जुटाउनु   

• डीआरआरमा पीड लुडीको िहतमा 
ािविधक सहयोग र नवाचार ो साहन 

शीष अिभकरण  : 
 
डीएसजेई  
 

मुख भू िमकामा रहेका 
अिभकरणह   :  

एसडीएमए, डीएमडी$, 
एचएफड लुडी  
 

सहायक अिभकरण : 
 

य  वा परो  पमा 
डीआरआरिसत स बि धत 
सबै अिभकरण 

• समुदायमा बसोबासो गन पीड लुडी तथा आपातकालको समय उनीह का िवशेष 
आव यकताबारे थानीयह लाई जाग क गराउन,ु  

• येक पीड लुडीका लािग कि तको पिन तीनजना यि  सामेल रहेको यि गत सहयोग 
स जाल सु िनि त गनु  वा उनीह लाई सहायता गन छर-िछमेकलाई ो सािहत गनु   

• पीड लुडीका लािग िविभ न सं थान ज तै ि हीन कूल, छा ावास वा अ य य ता समिपत 
सं थानमा आपदा तयारी अिन सुर ाको िनि त िवशेष यव था गनु   

• पीड लुडीको क याणका लािग काम गन सङ्गठनलाई डीआरआरको िनि त सामुदाियक 
पहलसँग जोड्नु   

• सबै पीड लुडीको सूची तयार गनका साथै उनीह को ि थित, सामािजक स जाल, (िछमेक , 
आफ त, िम गण) तथा सहयोगका अ य यव थाको सामियक समी ा गन,ु  

• सङ्कटको अपे ा वा पूव चेतावनीपिछ पीड लुडीह लाई समुिचत पमा सू िचत गद तयारी 
उपाय सुिनि त गन ु

• समान सहभागीका पमा पीड लुडीलाई आपदा तयारी र योजनामा सामेल गनु   

• आपदापिछको ि थित वा उ ारपिछ पीड लुडीको स पि को सुर ा गन िवशेष यान िदनु ।  
(*)  आ य सा दिभक भएका ठाउँमा मा  लागू  हनेछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनको िनि त शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य/ के  शािसत देशमा एक समान हँदैन।  
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अ याय 5 आपदा जोिखम यू िनकरणको सु वाहीकरण 

5.1  पृ भू िम  

आपदाले, प रमाण अनुसार भािवत इलाकाको िवकासलाई समयभ दा धेरै पिछ धके दछ। यसले दसक को वा 

सि चत िवकासीय उपलि धह लाई अचानक उ ट्याउने गदछ। भािवक समुदायले िवकास कायमा पया  आपदा 

जोिखम यू िनकरण उपाय सामेल गर भावलाई धेरै नै घटाउन वा कम गनसिक छ। आपदा भािवत इलाकामा 

िविभ न े मा भएको ितले अथनीितको पिन ायः सबै े का साथै मािनसह को जीवन गुण तरलाई अ त-

य त बनाउँदछ भने आपदाअिघ तय ग रएको िवकासीय ल य हािसल गन धेरै किठन पदछ कारण धेरै खच मानवीय 

सहायता र बहालीको िनि त गनुपन ह छ। स पि , िवकासीय अवसर तथा आपदाको प रणाम िव  सु र ाका लािग 

डीआरआरमा लगानी आव यक पदछ। युएनडीपीको द तावेज अनुसार, डीआरआरमा लगानी ग रएको येक 

डलरले आपदापिछ सात डलरको बचत गनस दछ (युएनडीपी, 2012)। िवकासको ि या तथा िवकास चयनको 

कारले पिन आपदाको जोिखम बढाउने गदछ – िव मान वा नयाँ िसजना गरी।  

आपदा ब धन ऐनका ावधान अनुसार, सबै म ालय, रा य, के  शािसत देश, िवभाग तथा अिभकरणह ले 

आ नो आपदा ब धन (डीएम) योजना बनाउनु  पदछ। डीएमपीका अ य घटकका िवपरीत, डीएमपीको उप घटक 

बनाउनुको साटो, सम  योजना, नीित र काय ममा सु वाहीकरण गन डीआरआर सामेल गनुपदछ। डीआरआर सबै 

िवकासीय योजनाको केि य भाग ब नका साथै डीएमपीले यो कसरी हािसल ग रनेछ भ ने सङ्केत िदएको हनुपदछ। 

हालमा, यस िवषयमा प ताको कमी देिखएको छ भने यस अ यायले सु वाहीकरणको चलन कसरी िवकिसत हँदैछ 

भ ने भावी ि का साथमा सारांश दान गदछ। सु वाहीकरणको अवधारणा उसै त आपदा िवशेष योजनाको 

उपघटक नभएर एउटा ि कोण हो, जुन आपदाबाट जोिखम घटाउन सबै िवकासीय योजनामा सामेल ग रएको 

हनुपदछ।  

पया  पमा डीआरआर सामेल नगरी ग रएको िवकासले िव मान जोिखमलाई अझ ग भीर बनाउनका साथै नयाँ 

जोिखम थ नका साथै स भािवत आपदाको नकारा मक भाव बढाउन स दछ। िवकासमा िव तृत साथै सुगम पमा 

डीआरआरको एिककरणले आपदा अनुकूलन बढाउन, ित घटाउन र िवकासीय ल यतफको गितलाई गित दान 

गनस दछ। यसथ, िवकासीय पहल तथा डीआरआरलाई, सबै सा दिभक नीित, िनयोजन र काया वयनमा िनबाध 

त रकाले साथसाथै हण गन अपे ा ग र छ। जलवायु  प रवतनको भावले जोिखमलाई कैय  गुणा बढाउने काम गद 

येक जल-मौसम िव ान सङ्कटिसत स बि धत अिनि ततालाई ग भीर बनाउँदछ। यसथ, सबै िवकासीय पहलले 

च ड जोिखमको स भावनाका साथमा जलवायु  प रवतन ारा हनस ने भे तामा वृि लाई पिन यानमा रा नुपदछ। 

यसका लािग, िवशेष गरी सङ्कटको स भावना यापक भएका इलाकामा जोिखम ब धन तथा जलवायु  अनु कूलन 

सबै िवकासीय यासमा केि य िविश ता हनुपदछ। डीआरआरलाई िवकासिभ  एिककृत पमा निजकबाट 

समावेशन गन य ता पद ेपलाई डीआरआरको सु वािहकरण भिन छ। यसको अथ, आव यक पमा डीआरआरको 

िव तार र वृि  गनु  हो, तािक यो सामा य ब नका साथै येक अिभकरणको िनयिमत िनयोजन अिन काय ममा 

आपदा मोचनको तयारीका अित र  पूण पले सं थागत ब नपु दछ।  

क रब दु ई दसकदेिख, िवकासमा आपदा जोिखम यू िनकरणलाई सु वािहत गनुपन आव यकतामािथ बढी यान िदन 

थािलएको छ। यसले धेरै रा लाई, वैधािनक, सं थागत, े गत रणनीित तथा िव ीय िनयोजनमा िविभ न त रकाले 

िविभ न तरमा, िवकासीय ढाँचािभ  ाकृितक सङ्कटबाट आपदालाई स बोिधत गन े रत गरेको छ (बे सन एवं  
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ट्िवग, 2007)। िवकासले सध नै आपदाको जोिखम घटाउँदैन। यसले अ जानमै नयाँ जोिखम िसजना गदछ वा 

िव मानलाई बढाउने गदछ, जहाँ आपदा िवकासको द ु वै कारक अिन उ पाद पिन ब नस दछ। 

िव भरीको अनुभवले डीआरआरमा सामािजक समावेशनको अ याव यकतालाई काश पारेको छ। सामािजक 

बिह करणले ितकूल पमा द ु वै िवकास तथा आपदाको सामना गन मतालाई भािवत गदछ। डीआरआरलाई 

सामािजक पमा समावेशी बनाउन बढी जोडका अित र , डीआरआरको सु वािहकरणले सामािजक 

समावेशनलाई एउटा अ तरिनिहत िवशेषता पिन बनाउनु  पदछ।  

ओ लो नीित म चले (2008), आपदाको जोिखम घटाउनुको साटो, िवकास ि याले धेरै मािमलामा नयाँ कारका 

भे तालाई बढाउने गरेको र यसले गरीबी घटाउने र िवकास बढाउने ि यालाई बािधत गन गरेको िन कष 

िनकालेको छ। िवशेष गरी जलवायु  प रवतनले िवषयम जलवायु  प रघटना बढाउने कुरालाई यानमा रा दै सतत् 

िवकास, गरीबी घटाउनका साथै सङ्कट ित अनुकूलन सु ढ बनाउन दु ईतफ जीत सि य अिन प  पमा 

आ मसात गनुपदछ (बे सन एवं  ट्िवग, 2007)। यस ि याले जलवायु  प रवतनको भावलाई भिव यमा जल-

मौसम िव ान प रघटनाको आवृि  र उ तामािथ पिन यान िदनुपनछ। िवकास, आपदा जोिखम यू िनकरण र वैि क 

जलवायु  प रवतनबीच िनकटवत  स ब धलाई वीकार गनुको प रणाम व प अनुकूलन िनमाणमािथ मुख वैि क 

सं रचनाले साझा मह व िदन थालेका छन्। राि य ल यका साथै मुख वैि क सं रचना हािसल गन िविवध पद ेपको 

साम ज य र पार प रक बलीकरणको अवधारणा पिन िवकिसत भएको छ। यी चुनौतीह को िविवधतापूण े गत 

कृितका कारण, ियनीह  ाकृितक पमा सु वािहकरणबाट अिवभा य साथै  अिवभे  छन्।  

 

5.2  सु वािहकरण – डीआरआरका लािग उप िवषयगत े  

सु वािहकरणको रणनीितक उ े य, सबै प  – सं थागत, वैधािनक, याियक र िवकासीय नीितह  समेट्द,ै 

चिलरहेका िवकास पहलह मा डीआरआरले गरीबी उ मूलन यासका साथमा वहनीय सामािजक आिथक 

िवकासमा डीआरआरको एिककरण सु िनि त गनु  हो। डीआरआरको सु वाहीकरणका लािग मुख उपिवषयगत े  

तथा सहायक वातावरणको िसजना गन वैि क चचाबाट िनि लएका बु ँदाह  िन न कार छन् : 

1. आपदा जोिखमबारे जाग कता अिन समझदारीमा सुधार याउन,ु  

2. कानूनी सहायतामा वृि  तथा समु िचत आपदा शासन,  

3. भावी आपदा जोिखम अ तरण तथा जोिखम ब धन, 

4. आपदा जोिखम ब धनमा सामािजक समावेशन सु िनि त गन,ु 

5. आपदा अनुकूलन बढाउन मुख वैि क सं रचना अ तगत पद ेपह को साम ज य र पार प रक 

बलीकरणलाई समथ बनाउनु ।  

6. डीआरआरका लािग सं थागत यव था तथा मता िवकास(सं थागत, मानव, सामुदाियक, िविध 

आिद),  

7. अ तर सरकार ठाडो अिन तेस  एिककरण,  

8. डीआरआर िच ताह लाई िवकास काय ममा एिककरणका लािग बजेट आब टन,  

9. प रयोजनाको िन पण, िवकास योजनाह को समी ा, समु िचत भू िम योग अिधिनयम, िविवध सङ्कट 

अनुकूलन पूवाधारमािथ जोडस ब धी प रवतन, 

10. ल य, समय सीमा, सूचकको िनधारणका साथमा िनगरानी त । 
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यी िव तृत िवषयलाई सरकारी अिभकरणको िविभ न तरमा नीित, योजना तथा काय ममा साधारण योजनाको 

अिभ न अङ्गका पमा सामेल गनुपदछ भने उनीह का आपदा ब धन योजनाले कसरी गन भ ने िवषयमा 

परेखा वा िव ता रत सूचक दान गनछ। यी अवधारणा अिन  अिभ ायलाई अझ यापक प रचालना मक 

प र े यमा िवकिसत गन आव यक छ भने सबै अिभकरणले आफमनो िनयिमत िनयोजन तथा काय म तजुमामा 

डीआरआर सु वािहकरण सामेल गन त रका खो नु  पनछ।  

 

5.3  जोिखमको समझदारीबारे जाग कतामा सुधार  

आपदा जोिखमबारे जाग कता बढाउन,ु यसलाई घटाउने साथै यव थापन गन त रका डीआरआर 

सु वािहकरणको मह वपूण त व हो। यसै प र े यमा से डई सं रचनाले जोिखमबारे जाग कता अिन समझदारीमा 

सुधार याउनुपन आव यकतामािथ िद छ। डीआरआर नीित अिन यवहार सबै आयाममा आपदा जोिखमको 

उ नत समझदारीमा आधा रत हनुपदछ तथा सि य पमा रोकथामका उपाय गनस ने गरी समुदायलाई आपदा 

जोिखमका िविभ न प बारे जाग क गराउनुपनछ। य ता जाग कता मुख स ब  अिभकरण, थानीय ािधकरण 

तथा उ च जोिखम े का समुदायका लािग अित मह वपूण ठहदछ। आपदा जोिखमको सोपािनक कृित हँदछ भने 

एउटा े को िनणयले स भािवत पमा अक मा आपदा जोिखम बढाउन स दछ। यस कारण, सरकारको िविवध 

े  अिन तरका िनणयकता लगायत िनजी े  अिन नाग रक समाजले आपदा जोिखमलाई सबै प रयोजना, 

काय म अिन पद ेपको अ तरिनिहत अङ्ग बनाउनु  पदछ। 

 

5.4  कानूनी सेवा तथा आपदा शासन  

िवकासमा डीआरआरको सु वािहकरणसिहत आपदा जोिखम ब धनका लािग पया  अिन समु िचत वैधािनक 

यव था समथनकारी वातावरणको मुख घटक ब दछ। वतन सु िनि त गनका लािग भू िम योग अिधिनयम तथा 

भवन िनमाण सिंहताको संशोधन, याियक लगायत अ य उपायको शु वात आव यक ह छ। िनर तर यासको 

पमा, डीआरआरलाई भािवत गन िविभ न िनयम-कानूनमा सुधारका साथै सु िढकरण आव यक ठहदछ। 

डीआरआर उ रदािय वलाई प  पमा सरकारको सबै शाखाको कत यमा सामेल गनुपदछ। सरकारको िविभ न 

तर, िविभ न स ब  अिभकरण तथा िछमेक  थानीय िनकायमा डीआरआर योजनाको ठाडो अिन तेस  

एिककरणलाई सु ढ बनाउन आव यक छ। यसको अथ, आपदा िवशेष लगायत अ य िवकासिसत स बि धत सबै 

कारका िनयम, अिधिनयम, अनुमोदन तथा िनगरानीलाई सामियक समी ा अिन संशोधन ारा डीआरआरको 

एिककरण आव यक छ।  

 

5.5  आपदा जोिखम अ तरण  

सरकारको सबै तरका साथै िनजी े  थानीय समुदाय अिन नाग रक समाज संल न गद वैधािनक सं रचनाको 

काया वयनका साथै सम वयन एवं  िनगरानी त  उपल ध गराउन, िव तृत आपदा जोिखम ब धन रणनीित 

आव यक पदछ। यि गत आपदा जोिखम यू िनकरण काय अिन काय म, छु ै एकल उपायको साटो रणनीितिभ  

अवि थत हनुपदछ। यसका साथ,ै आपदा जोिखम यू िनकरणको िच तालाई द ु वै िव तृत िवकास काय म तथा 

एकल िवकासीय पद ेपको अिभक प एवं  काया वयनका लािग रणनीितले िवशेष वेश िव दु  इङ्िगत गनुपदछ। 
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हालमा जोिखमलाई आपदा र आपातकालीन यव थापनको ि थितस म पु न निदनमािथ जोड िदइँदैछ, जुन मु य 

पमा जोिखमको साटो आपदामािथ िचि तत रहेको देिख छ। जोिखम ब धन ि या, िव तृत िवकासीय 

सं रचनािभ  संल न िनरतर काय हो। आपदा जोिखम ब धनको िव पोषण गन िविभ न िवक प छन,् ज तै आपदा 

जोिखम िव पोषण िवलेख (डीएफआरआइ)। डीएफआरआइलाई सामा यतः यथाथपरक (ज तै बजेट 

पुनःआब टन, ऋण पा तरण, कजा) वा यािशत (सि चत रि त िनिध, िनवारक बचत, आकि मक ऋण, 

जोिखम अ तरण/बीमा) हनस दछ। बीमा एक कारले यािशत िव पोषण हो, जसमा जोिखममा रहेका प ले 

आ नो सबै जोिखम भे तालाई िक ती भु ानीको साटो ते ो प लाई सुपूद गदछन्। तथािप, डीआरआरका लािग 

यी कुनै पिन एकल वा सव यापी समाधान भने होइन। उदाहरणका लािग, सामािजक तरमा भावी आपदा जोिखम 

ब धन तथा आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग बीमा पया  औजार होइन। जोिखममा रहेका प ले, चाहे यो 

यि , कारोबार वा सरकार नै िकन नहोस,् कुन समय बीमा उपयु  ह छ र यो नभए कुन औजार उपयोग गनुपन हो 

भ ने िनणय िलनस नु  पदछ। उ लेखनीय कुरा के छ भने सबै सङ्कटको बीमा गनसिकँदैन। िविभ न जोिखम 

िव पोषण िवलेखलाई सम  डीआरआर रणनीित, समथनकारी नीित तथा सहायक कानूनी सं रचनािभ  एिककरण 

गनुपदछ।  

जोिखम अ तरणलाई सुगम बनाउँदै ो सािहत गन ि यामा (क) आपदा जोिखमको िविभ न तर, (ख) येक 

तरमा जोिखम भार कसले बेहोन, र (ग) येक तरमा स भािवत जोिखम अ तरणका लािग उपल ध िवलेख 

ज ता प  िचि हत गन काय सामेल रहने गदछ (ली वे ने एवं  अ य, 2017)।  जोिखमको तरको अंशको पमा 

िव ीय िवलेख पिन आपदाको आवृि  अिन िवषमताको आधारमा चयन गनु पदछ। उ च आवृि  तथा कम 

िवषमताको जोिखमलाई (ज तै  भल-बाढी) बीिमत प ले (सरकार वा भािवत जनमानस) वयं िव पोषण 

गनस दछ। आपदा आरि त कोष वा बजेटीय आब टन यस मािमलामा उपयु  िवलेख ब नस दछ। अकाितर, कम 

आवृि  तर उ च िवषमता वा ग भीरताका जोिखमले यापक ित पु याउन स दछ जुन कारण समु िचत पमा 

सुसि जत ते ो प लाई अ त रत गनुपदछ। जोिखम अ तरण त लाई आपदा जोिखम सुसू िचत िवकाससँग 

एिककरण गनु  नीित िनमाता एवं  िनयोजनको िनि त धेरै चुनौतीपूण छ। 

 

5.6  आपदा जोिखम ब धनमा सामािजक समावेशन सु िनि त गन ु

डीआरआरका लािग सामािजक समावेशनको मह वबारे यसअिघ िव तृतमा चचा ग रसिकएको छ। समावेशी 

डीआरआरको अथ अिधकारको समानता, समान अवसर र कुनै पिन सामािजक पृ भू िम, समुदाय. उमेर, िलङ्ग वा 

अपाङ्ताका बावजुद समान अवसर अिन मयादा हो। सामािजक समावेशन सबै िवषयको कुरा हो, जसलाई 

सु वािहकरण यासको अिभ न अङ्ग बनाउनु  पदछ। डीआरआर तथा उ रदािय व सं रचनाका लािग उपिवषयगत 

े को िव तृत सूची सामािजक समावेशनको अ यायमा तुत ग रएका छन्। डीआरआरमा सामािजक 

समावेशनको सु वािहकरण यसअिघ चचा ग रएअनुसार ि कोण अनु प हनुपनछ, जुन यहाँ पुनः चचा गन 

आव यक छैन।  

 

5.7   आपदा अनुकूलन बढाउन मुख वैि क सं रचना अ तगत पद ेपको साम ज य एवं  पार प रक बलीकरणलाई 

समथ बनाउनु   
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वष 2030 वैि क काय मलाई प रभािषत गन ि याले िनःस देह पमा िविभ न अलग तर अ तर स बि धत 

स झौताका योजना, ल य, काय र सूचकह लाई पङ्ि ब  ग रए धेरै हािसल गनसिकने प  पादछ। एकभ दा धेरै 

ल य वा सं रचनामा प रणाम िदने िव ीय त , नीित तथा काय म तयार गनुको स भावना यापक रहेको कुरा प  

भएको छ। साम ज य एवं  पार प रक बलीकरणको अवधारणाले िविभ न म ालय अिन े बीच सि मिलत 

साथै पर पर सहयोगको यास बुझाउँदछ। िविभ न मुख वैि क सं रचना अ तगत राि य ल य हािसल गन यास 

एक-अकालाई बल दान गन िहसाबले तजुमा गनसिक छ, जसको प रणाम व प लागत कटौतीका साथमा कुशल 

अिन भावी काया वयन सु िनि त गनसिक छ। िवचारह  फुिटत भएको कुरालाई यानमा रा दै साम ज य र 

पार प रक बलीकरण साझा ल य हािसल गन सामा य अ तर-अिभकरण सम वयनभ दा धेरै फरािकलो िवषय हो।  

यसले नयाँ ि कोण सू पात गराउँदछ, जहाँ एउटा सं रचना अ तगत ग रएका उपायले सबै तीनवटा सं रचनाका 

ल यलाई सु ढ बनाउँदछ। तीनवटा वैि क सं रचना तथा साम ज य एवं  पार प रक बलीकरणको मह वलाई 

अलग अ यायमा िव तार ग रएको छ। साम ज य र पर पर बलीकरणको कृितले यसलाई सु वािहकरणको 

अिभ न अङ्ग बनाए मा  काया वयन गनसिकने कुरा यहाँ प  हँदछ। यसलाई हािसल गन, तर पार प रक 

सम वयन एवं  िनयोजन त देिख फरक त रकाले काम गन आव यक छ। डीआरआरको ि ले, शु वात गनसिकने 

केही सङ्केता मक े ह  हन् : 

 

 सबै आयामबाट द ु वै ाकृितक तथा िवकास काय ारा शु  भएका वा बढेका आपदा जोिखमबारे बुझाईमा 

सुधार य तो यास हो जुन िव तृत पमा बु दै, अथात् सङ्कटबाट जोिखम तथा नयाँ िसजना ग रएका, 

सबै नै िवकासीय पहलको अिवभा य अङ्ग हनुपदछ।  

 जोिखमको सोपािनक कृितबारे बुझाई, ज तै कसरी एउटा े को िनणयले अक  े मा आपदा 

जोिखमलाई सोपािनक पमा भािवत गन गदछ,  

 सोपािनक जोिखमबाट भे ताबारे मा  नबुझेर, यसको ितरोध, सामना र साम ज य िमलाउने 

णताबारे समु िचत मू याङ्कन पिन गनुपदछ,  

 सबै प रयोजना, काय म र पद ेपमा आपदा जोिखमलाई अिवभा य अङ्गको पमा वीकार गनुपदछ 

(सबै तरमा सबै िनणयकता ारा – सरकार, िनजी े  तथा नाग रक समाज), 

 जोिखम ब धन ि कोणबीच तालमेल कायम गनुपदछ,  

 िनणय िलने औजार तथा सूचना िविधको सहायता िलँदै सरकारिभ  डीआरआरको ठाडो अिन तेस  

एिककरणमा सुधार याउनु  पदछ,  

 िविभ न े मा आपदा अनुकूलन बढाउने यास एिककृत गनका लािग ल य, समयसीमा, सूचक अिन 

िनगरानी त  िनधा रत गनुपदछ।  

 

5.8  आपदा जोिखम ब धनका लािग सं थागत यव थापन तथा मता िनमाण 

डीआरआर सव यापी िज मेवारी हो, जसलाई िनधा रत एउटा शीष िवभाग वा अिभकरणको साटो सरकारको सबै 

अिभकरणले आ मसात गनुपदछ। यसका लािग प  पमा सं थानह ले डीआरआरको आव यकतालाई वीकार 

गद स बि धत उ रदािय वका िच ताह लाई स बोिधत गन आव यक पया  सं थागत यव था काया वयन गन 
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यान िदन ज री छ। राि य अिन रा य तरमा शीष अिभकरणह ले नेतृ व दान गनका साथै िव तृत आपदा 

जोिखम नीितह  िनधा रत गन, काया वयनको पयवे ण गन र अ  यापक िवकासमा आपदा जोिखम 

यूनकरणका िच ताह  सामेल गनुपनछ। मता िनमाणले सबै प  ज तै सं थागत, मानवीय, सामुदाियक र 

ािविधक अनु योग समेट्नुपनछ।  

 

5.9  अ तर सरकार सम वयन एवं  एिककरण  

राि य तथा रा य तरमा िवकास पहलमा िविभ न स ब  अिभकरका साथै शासिनक े  अिन तर सामेल रहने 

हँदा, थानीय पमा िचि हत आव यकताह  उ च तरको योजना अिन रणनीितमा ितिबि बत हने सु िनि त गन 

अ तर-अिभकरण सम वयन र एिककरणको त लाई सु ढ बनाउन आव यक छ। डीआरआको फाँिटलो कृितका 

साथमा एउटा अिभकरणको िनणयले अक लाई स भािवत पमा भािवत पान कुरालाई यानमा रा दै अ तर 

िवभागीय तथा अ तर म ालय सम वयन वा ठाडो सम वयन मह वपूण ठहदछ। 

 

5.10  बजेट आब टन  

आपदा जोिखमका िच ताह लाई सरकारको बजेटमा सामेल गन ि यालाई द ु ई कोणबाट स बोिधत गद आपदा 

यू िनकरणमािथ सरकारी यय पया  रहेको तथा रहल जोिखमको ब धनका लािग पया  िव ीय यव था रहेको 

सु िनि त गनुपदछ। रहल जोिखमको अथ, आपातकालीन सेवा, तयारी, मोचन र बहालीको िवकास अिन 

सहयोगका लािग भावी मता िनर तर रहनेका अित र  सामािजक-आिथक नीित ज तै सु र ा कवच, जोिखम 

अ तरण त  सव यापी ि कोणको पमा उपल ध रहेको हनुपदछ।  राहतको आव यकतालाई आंिशक पमा 

स बोिधत गन (ज तै राि य आपदा मोचन िनिध, रा य आपदा मोचन िनिध) केही मा ामा बजेट आब टन हने 

गरेको भए तापिन, डीआरआरको सु वािहकरणका लािग येक म ालय, िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत 

देशले सबै मुख गितिविधमा डीआरआर सामेल ग रएको सु िनि त गद डीआरआरलाई मु य बजेटको 

अिवभा य अङ्ग बनाउँदै पया  ावधान रा न आव यक ठहदछ।  

 

5.11  प रयोजना िन पणमा प रवतन  

डीआरआरको मीमांसा, िवकासको ाि  दीघगामी रहने तथा प रयोजनाको डीआरआरका घटक अिन िवकास 

घटक पार प रक पमा बलवधक रहने सु िनि त गन िविभ न िवकास प रयोजनाको िन पण ि याको अङ्ग 

ब नुपदछ। जोिखमलाई यूनाङ्कन नगरी समु िचत पमा वीकार गद, नयाँ जोिखम हने ि थितबाट जोगाउँदै (ज तै 

भूक पनीयता पया  पमा िचि हत गद, समु िचत पमा भल-बाढीको स भावना अनुमान लगाउँद,ै शहरी 

िवकासलाई औ ोिगक सङ्कट े मा फैिलनबाट रोकथाम अिन ब देज सु िनि त गद, सङ्कटमय जोिखम पया  

पमा सामेल गरी भू िम योग अिधिनयम सु ढ बनाउँद)ै पिन िवकास प रयोजनाह  काया वयन ग रएका केही 

उदाहरण छन्। अवधारणाको चरणदेिख िव तृत प रयोजना ितवेदनस मको िविभ न चरणमा प रयोजनाको 

मू याङ्कन सङ्कटको स भावना ज तै सुसू िचत हन आव यक छ। प रयोजनाको िन पण तथा ईआइएमा 

डीआरआर र जलवायु  प रवतनका िच ताह  ायः िव भरी अ नाइने िविधभ दा अ  धेरै योजनाब  हन 
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आव यक छ। डीआरआर मू याङ्कनलाई अिनवाय बनाउन, िवत ीय यय सिमित (ईएफसी) र थायी िव ीय 

सिमित (एसएफसी)- ारा अ नाइने  बजेट अनुमोदन तथा िव ीय अनुमोदन ि यामा सामेल गनु पनछ।  

 

5.12  ल य, समय सीमा र सूचकह को िनधारण  

आपदा जोिखम यू िनकरण पहलको िनगरानी र मू याङ्कन गन मता, स बि धत आधार, प रणाम र भावबारे 

ठोस माणको िसजना र भिव यका लािग पाठ िस नु  सु वािहकरणका लािग समथनकारी वातावरण बनाउन 

आव यक घटक ब दछ।  सु वािहकरण मु य पमा आव यक पमा िनर तर अिन यापक रहने भए तापिन, 

उिचत समय सीमा, उ रदािय व सं रचना तथा ना न सिकने सूचकका साथ डीआरआरको प रणाम हािसल गनका 

लािग ल य िनधा रत गन आव यक ह छ। यसका साथै यी सबै िवकास अिन सासनको सबै प  अिन े मा लागू  

हँदछ कारण सु वािहकरण िनर तर पमा च ने चीरकािलक ि या हो जुन सबै िवकासीय पहलमा किसलो पमा 

गाँसएको ह छ। तथािप, डीआरआरको सु वािहकरण ि या धेरै सु त पमा शु  ग रएको कुरालाई यानमा रा दै, 

सम  योजनामा यसलाई कसरी सि मिलत गन भ ने कुरालाई केि त गरी म यम अिन दीघकालीन ल य िनधा रत 

गरी चरणब  पमा अिघ बढ्न आव यक छ। चरणब  काय सामा य पमा एनडीएमपी ारा तय लघ,ु म यम 

तथा दीघकालीन ल यको ाथिमकता अनु प हनुपनछ। के , रा य तथा के  शािसत देशह ले के गनुपन हो 

भ नेबारे आपदा अनुकूलन िनमाणका लािग उ रदािय व सं रचनामािथको अ यायमा िव तृत त रकाले वणन 

ग रएको छ।  

 

5.13  काया वयन  

सु वािहकरण जोिखम जाग कताको समावेशन तथा जोिखम यू िनकरण उपायह लाई सरकारिभ  वा बािहरका 

सम  नीित अिन काय ममा सामेल गनु  हो। एनडीएमपीले केवल डीआरआरको सु वािहकरणमािथ िव तृत भावी 

ि  दान गदछ। येक म ालय, िवभाग, रा य तथा अिभकरणले स भव भएस म सुपथ पमा डीआरआरलाई 

मु य बजेटिभ  सामेल गन वतमान काय मको समी ा गनका साथै एनडीएमपीमा दान ग रएको भावी ि को 

आधारमा सबै नयाँ पद ेपको (नीित, योजना, काय म, प रयोजना आिद) िव तृत िन पण सु िनि त गनुपदछ।  

वष 2015 पिछका वैि क सं रचनाह मा डीआरआर साझा िवषय हो भने एनडीएमपीले यी सं रचनाह िसत 

स बि धत सबै राि य यासबीच साम ज य र पार प रक बलीकरण िनमाणको लाभमािथ बल िदँदछ, जसमा 

कैय  त व एनडीएमपीदेिख इतर बृह र िवकासीय यासस म या  हने गदछ। सु वािहकरणखो काया वयन यी 

आधारह लाई कितस म मु य गितिविधमा येकको डीएमपी अ तगत अलग घटकका पमा नभएर 

अ तरिनिहत पमा बु ने ि यामािथ िनभर गदछ। यसथ, एकल द तावेजको पमा एनडीएमपीले कसरी िविभ न 

म ालय अिन रा य सरकारले डीआरआरको सु वािहकरण गदछ भ ने िववरण तुत गदन, जुन स बि धत मु य 

योजनामा डीआरआरको ठोस एिककरणमाफत् हनेछ। एनडीएमपीले डीआरआर सु वािहकरणका लािग सा दिभक 

िविभ न अनुभाग अिन उप-अनुभाग, िवषयगत े  तथा उप-िवषयगत े  दान गदछ।  
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अ याय 6 

आपदा अनुकूलको िनमाण – उ रदािय व सं रचना 

भाग-क, तावना 

6.1  प रचय  

यो अ याय मु य पमा डीआरआर हािसल गनका लािग िव तृत उ रदािय व सं रचनाको तावना हो र आपदा 

अनुकूल अक  अ यायमा तुत ग रएको छ। यसमा आपदाअिघको जोिखम ब धनका सबै प  सामेल ग रएका 

छन्। िव तृत अिन जिटल कायलाई यस अ यायमा सं ेप ग रएको छ भने िव तृत उ रदािय व सं रचना अक  

अ यायमा वणन ग रएका छन्। उ रदािय व सं रचनाले कावाहीको सं ि  िववरण, के देिख रा यस म िज मेवार 

मुख अिभकरणको सूची तथा समयसीमा तुत ग रएका छन्। अिधकांश पमा साथसाथै च ने चार ेणीका 

समयसीमा िन न कार छन् : 

1. आवत / िनयिमत (दैनि दन) 

2. लघुकालीन (टी-1, वष 2022 मा अ य हने) 

3. म यमकालीन (टी-2, वष 2027 मा अ य हने) 

4. दीघकालीन (टी-3, वष 2030 मा अ य हने) 

अिधकांश मािमलामा टी-1, टी-2 र टी-3 को समय सीमा िमक पमा नभएर साथसाथै अिघ बढ्ने कुरा यहाँ यान 

रा न ज री छ। िनःस देह नै, केही काम भने केही पूव आव यकता पू रा गरेपिछ मा  चरणब  पमा काया वयन 

हनेछ भने, केहीलाई समयसीमािभ  पू रा गन स दो चाँडो शु  गनुपनछ। धेरै काय चिलरहेका छन् भने केही 

एनडीएमपीको पूववत  सं करणलाई नै अिघ बढाइएको हो। वष 2030 िभ  स दो धेरै काया वयन गनु  ल य रहेको 

छ। शु वात वष उ लेख ग रएको छऐन कारण धेरै काय चिलरहेका छन् र धेरैलाई एनडीएमपीको पूववत  सं करणमा 

उ लेख ग रएका िथए।  

राहत अिन मोचनमािथ बढी यान िदने आपदालाई स बोिधत गन ि कोणको िवपरीत ाि तकारी पमा फरक 

डीआरआर अिन तयारीमा आधा रत आमूल प रवतनका साथ, आपदा अनुकूलन िनमाणतफ आंिशक पमा 

वृि शील अिन केही नाट्यकारी प रवतन आएको छ। आपदा ब धनको साटो आपदा जोिखम ब धनतफ िव ले 

यान केि त गन शु  गरेको छ। यस विृ को मु य िवशेषतामा जोिखम घटाउँद,ै समु िचत तयारी र आपदाबार 

योजनाब  समझदारी, िवकास ि यामा नयाँ जोिखम कमै मा  िसजना हने सु िनि त गन,ु डीआरआरमा पया  

िनवेश, शासनमा सुधार तथा डीआरआरको सु वािहकरण ारा अनु कूलन बढाउने िवषय सामेल छन्। आपदा ब धन 

ऐन, 2005 तथा राि य नीित, 2009 ारा दीघकालीन डीआरआरमािथ जोड िदँदै सि य आपदा ब धनतफ 

आमूल प रवतन याइएको छ। वैि क सं रचना – ोगो (2005-2015) र से डईले (2015-2030) डीआरआरको 

समावेशनतफ यापक प रवतन दशाउनका साथै यसलाई िवकासीय पहलको अ तरिनिहत अंश बनाएको छ।  

डीएमपीले य  अिन परो  पमा वष 2015 पिछका मुख वैि क पहल, यसका सहवत  राि य पहल, 

सरकारको नयाँ पहल, सामािजक समावेशनमािथ जोड तथा डीआरआरको सु वािहकरण अथात् डीआरआरलाई 

िवकासको अिवभा य िवशेषता बनाउन तालमेल कायम गन त व सामेल गदछ। थम अ यायमा उ लेख ग रए 

अनुसार, यी सबैले एनडीएमपीको पाँच त भ बनाउँदछ (िनर तरताको िनि त यहाँ दोहो याएको छ)  :  
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I. राि य कानूनी अिधदेश अनु प बनाउनु  – 2005 को डीएम ऐन र एनपीडीएम, 2009, 

II. डीआरआरको िनि त से डई सं रचना, एसडीजी र सीओपी-21 (पे रस स झौता)-मा ह ता र गन 

मुलुकम ये एक भारत पिन रहेको हँदा, यी सं रचनाह को पार प रक बलीकरण र सा ज यता हािसल गन 

अ तरराि य सहमित अनु प, स झौताका वैि क ल यह  ा  गन सि य पमा सहभागी ब ने,  

III. समकालीन राि य ाथिमकता अिभ य  गन धानम ीको डीआरआरका लािग दस सू ीय काय म,  

IV. सव यापी अिन सव परी िस ा तका पमा सामािजक समावेशन, 

V. अिवभा य िवशेषताको पमा डीआरआरको सु वािहकरण 

यस अ यायले डीआरआरका लािग िवषयगत े  (टीए), स नि धत उपिवषयगत े  (उप-टीए) र काया वयनका 

लािग जोड िदइएको उ रदािय व सं रचना वणन गदछ। डीआरआरको मुख घटक िनःस देह नै िविभ न कारको 

शमन उपायह  हन्। आपदा ब धन ऐन, 2005 ले “शमन”लाई जोिखम, भाव वा आपदापिछकको असर वा 

खतरनाक आपदाको ि थित घटाउने उपायको पमा प रभािषत गरेको छ। शमनको ल य िविवध जोिखम अिन 

खतराको जोिखम घटाउनु  ह छ भने एकल सङ्कटको खतरा सध अलग पमा नआउन पिन स दछ। कुनै बेला, 

सङ्कटमय प रघटनाले दो ो प रघटना पिन िसजना हनस दछ। उदाहरणका लािग, भूइँचालोले सुनामी वा भल-बाढी 

वा पै ो उ प न हनस दछ। यसै गरी, च वातको प रणाम व प भल-बाढीका साथमा ाथिमक घटना े भ दा 

यापक इलाकामा िविभ न सोपािनक घटना उ प न गनस दछ। यसका अित र , जनसङ् या, मानव ब तीको 

कृित तथा वैि क जलवायु  प रवतनको भावले जोिखममा रहेका समुदायको भे ता अ  धेरै बढाउन स दछ। 

आपदा ब धन योजनाले िविवध जोिखम तथा यसका सोपािनक भावका िव  शमन मता बढाउनमािथ यान 

केि त गदछ।  

 

6.2  डीआरआरका लािग िवषयगत े   

डीएमपीले, डीएम ऐन, राि य नीित, तीन मुख वष 2015 पिछका वैि क सं रचना, धानम ीको दस सू ीय 

काय म, सामािजक समावेशनमािथ िवशेष याक साथमा सु वािहकरणमािथ बलका मुख िस ा तह  सि मिलत 

गदछ। से डई सं रचनाको िनदशक िस ा तले आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग सरकारको िविभ न भाग अिन 

िविभ न अिभकरण ारा उ रदािय व साझा गनुपन आव यकता िनिद  गदछ। आपदा जोिखम यू िनकरणमा 

भावशीलता िविभ न े का साथै सबै तरमा सा दिभक िहतधारकबीच सम वयन त मािथ िनभर गदछ। येक 

सङ्कटका लािग, राि य योजनामा योग ग रएको ि कोणले, से डई सं रचनामा उ लेिखत मुख िवषयका 

अित र , यसअिघ उ लेख ग रए अनुसार डीआरआरका लािग िव तृत ि कोणमा आधा रत अ य िवषय सामेल 

गरेको छ। ियनीह लाई िन निलिखत डीआरआरका लािग 6 वटा िवषयगत े मा समूहगत ग रएका छन् : 

1. जोिखमबारे बुझाई,  

2. अ तर अिभकरण सम वयन, 

3. डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय 

4. डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

5. मता िवकास 

6. जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन। 
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यी िविवधतापूण िवषयगत े को चचाका लािग तीन अलग अ याय (अ याय 3, 4 र 5) समिपत ग रएका छन् (क) 

वष 2015 पिछका वैि क सं रचनाको डीआरआरका लािग साम ज य एवं  पर पर बलीकरण, (ख) सामािजक 

समावेशन, र (ग) डीआरआरको सु वािहकरण। 

 

6.2  जोिखमबारे बुझाई  

िवषयगत े ले आपदा जोिखमबारे बुझाई, से डई सं रचनामा ाथिमकता-1 रआपदा अनुकूलनको सु िढकरणका 

लािग आव यक कैय  कावाहीको एिककरणमािथ यान केि त गदछ। उप-िवषय े ह  हन् : (क) स जाल, सूचना 

माली, शोध, पूवानुमानको िववेचना, (ख) े ाङ्कन/ मानिच ण, (ग) िनगरानी तथा चेतावनी णाली, (घ) 

सङ्कट जोिखम, भे ता तथा मता मू याङ्कन (एचआरभीसीए), र (ङ) चेतावनी, त याङ्क एवं  सूचनाको सार। 

पूव चेतावनी, सूचना सार र सङ्कटको अथपूण िनगरानीका लािग पया  त को उपल धता आपदा जोिखम 

यू िनकरण तथा अनुकूलनमा सुधारका लािग मह वपूण ह छ। यी सबै जोिखमबारे बुझाईमा सुधारका अिवभा य 

अङ्ग पिन हन्। 

 

6.2.2  अ तर अिभकरण सम वयन  

आपदा जोखम शासनको सु िढकरणका साथै से डई सं रचनाको ाथिमकता-2 का लािग अ तर अिभकरण सम वयन 

मुख घटक हो। डीआरआरका लािग उप-िवषय े ह  हन् : (क) सम  आपदा शासन, (ख) मोचन, (ग) चेतावनी, 

सूचना तथा त याङ्क उपल ध गराउन,ु र (घ) गैर ढाँचागत उपायह । उ लेिखत केि य म ालय तथा 

अिभकरणह  ती हन् जसमािथ भारत सरकार ारा प रसङ्कट िवशेष उ रदािय व सु ि पएको छ वा उ रदािय व 

सं रचनामा िदइएका िवषयगत े मा मु य भू िमका खे न अपेि त छ।  

 

6.2.3  डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

आव यक ढाँचागत उपाय हण गनु  डीआरआर र अनुकूलन बढाउनुको एउटा िवषयगत े  हो। यसमा िवभइनन 

भौितक पूवाधार तथा समुदायलाई आपदाको सामना गन सहयोग गन आव यक सु िवधाह  सामेल ह छन्। यी 

उपायह को काया वयन आपदाको तयारी बढाउन आव यक छ, जुन से डई सरंचनाको ाथिमकता-4 को घटक हो। 

यो अनुकूलनका लािग आपदा जोिखम यू िनकरणमा िनवेशको मह वपूण घटक हो, जुन से डई सं रचनाको 

ाथिमकता-3 हो।  

 

6.2.4  डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

उपयु  कानून, त का साथै ािविधक-कानूनी आधार आपदा जोिखमको ब धनका लािग आपदा जोिखम 

शासनलाई सु ढ बनाउने मह वपूण घटक हन्, जुन से डई सं रचनाको ाथिमकता-2 हो। यी गैर ढाँचागत उपायह मा 

कानून, िनयम, अिधिनयम, िदशािनदश, ािविधक-कानूनी िविधले (ज तै भवन सं िहता) िवकासीय गितिविधमा 

आपदा जोिखम यू िनकरणको सु वािहकरणलाई सुगम बनाउने कानूनी आधार दान गदछ। यसले आपदा अनुकूलन 
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बढाउन ािधकारीह लाई सश  बनाउँदछ। के  तथा रा य सरकारले वतन, िनगरानी र अनुपालनका लािग 

आव यक सं थागत सहयोग थािपत गनुपदछ।  

 

6.2.5  मता िवकास 

मता िवकाससबै डीआरआर यासको आवत  िवषय हो। से डई ाथिमकता-2 (डीआरको यव थापनका लािग 

डीआरआर शासनको सु िढकरण) र ाथिमकता-3 (अनुकूलनका लािग डीआरआरमा िनवेश) मता िवकासको 

िनि त मह वपूण ठहदछ। मता िवकासमा िश ण काय म, पाठ्य म िवकास, बृहत् तरीय जाग कता फैलाउने 

यास र िनयिमत पमा कृि म अ यास र आपदा मोचन अ यास सामेल ह छ। िविभ न आपदा यू िनकरण उपायको 

काया वयन, वतन र िनगरानीका लािग मता शासनको थानीयदेिख सव च तरस म सुधानु  पदछ। यसले सबै 

तरमा जोिखमलाई समु िचत त रकाले ब धन गन र शासन त लाई अ  बढी िति याशील बनाउन डीआरआर 

शासनलाई पिन सु ढ बनाउँदछ।  

 

6.2.6  जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

जलवायु  प रवतनले उ लेखनीय पमा जल-मौसमिव ान चरम प रघटनाको भौगोिलक िव तार, बार बारता र 

उ तालाई प रवितत गदछ। यसले भावलाई पिन यापक बनाउँदछ। डीआरआरमा िनवेशले जलवायु  प रवतनसँग 

अनुकूिलत ब न समुदायलाई सहयोग गन मह वपूण भू िमका खे दछ। जलवायु  प रवतनको भाव बढी महसुस गन 

थािलएको हँदा असु रि त मािनसह लाई नकारा मक भावसँग अनुकूिलत ब न िव ीय अिन ािविधक संसाधन 

आव यक पनछ। डीआरआरको योजनाले स भािवत जलवायु  प रवतनको भाव र यसपिछको प र यबारे सू िचत 

गनुपदछ। िविभ न जल-मौसम िव ान सङ्कटमािथ डसवायु  प रवतनको भाव स ब धी ान र त याङ्कबारे ठूलो 

अ तर छ, जसलाई डीआरआरको िनि त िवषयगत े मा सूचीब  समयसीमा र कावाहीको जाँच गदा यानमा रा न 

आव यक छ।  
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अ याय 7 

आपदा अनुकूलनको िनमाण – उ रदािय व सं रचना  

भाग-ख 

आपदा अनुकूलन िनमाणको जिटल अिन िव तृत कृितको कायलाई सं ि  पमा यस अ यायमा आव यक िव तृत 

उ रदािय व सं रचनासँग तुत ग रएको छ। यसअिघको अ यायमा यस अ यायको तावना पेश ग रएको छ, जसको स दभ 

यस अ यायको िवषयिसत स बि धत िव तृत प को चचाका लािग गनसिकनेछ। आपदा जोिखमको ब धन तथा अनुकूलन 

िनमाणका लािग िविभ न तरमा थानीय शासिनक िनकाय अिन समुदायदेिख केि य म ालय, िवभाग अिन 

अिभकरणह स म िविवध अिभकरणको संल नता आव यक पदछ। िविभ न अिभकरणले आ नो उ रदािय व मा  िनवाह 

नगरेर अ य कैय सँग समि वत त रकाले काम पिन गनुपदछ। आपदा जोिखम ब धन योजना सफल ब नका लािग, िविभ न 

िहतधारक/अिभकरण िचि हत गद प  पमा भू िमका अिन दािय व िनधा रत गन आव यक ठहदछ। सबै तरमा – 

थानीयदेिख के स म, स बि धत ािधकारीह ले काय म अिन गितिविधह लाई म ालय/ िवभागीय तरमा सं थागत 

गद अ तर म ालय अिन अ तर अिभकरण सम वयन एवं  स जाल मलाई सं थागत गनुपदछ। यसका साथै िव मान 

िनयामक सं रचना र पूवाधारलाई पिन िव तार गद िववेकस मत् बनाउनु  पदछ।  

यस अ यायमा तल सूचीब  सङ्कट अिन आपदा समेिटएका छन् : 

1. च वात तथा हरी 

2. भल-बाढी 

3. शहरी भल-बाढी  

4. भूक प/भूइँचालो 

5. सुनामी 

6. पै ो तथा िहउँपै ो 

7. खडेरी 

8. िसरेटो/ शीतलहर तथा तुषारोपात 

9. चट्याङ, व पात, धूला मे हरी, आँधी तथा हरी 

10. मूसलधारे वषा तथा अिसनापात 

11. िहमताल िव फोट ारा भल-बाढी (जीएलओएफ) 

12. तापलहर/ ल ू

13. रासायिनक (औ ोिगक) आपातकाल 

14. परमाणु  तथा िविकरण आपातकाल 

15. जैिवक तथा सावजिनक वा य आपातकाल (बीपीएचई) 

16. आगलागी  

17. डँडेलो  

अिधकांश आपदा अिन आपातकालमा केि य अिभकरणह को ाथिमक भू िमका आपदा भािवत रा य वा के  शािसत 
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देशलाई, ायः नै सहायताको अनु रोधपिछ िविभ न कारको सहयोग दान गनु  रहने गदछ। तथािप, केही आपदामा वा 

ि थित अनुसार आव यक देिखए, केि य अिभकरणले अितसि य भू िमका खे नु  पदछ। आपदा ब धनको िनयोजन, तयारी 

र मता िनमाणको े मा, केि य अिभकरणले िनर तर पमा वैि क वृि  अिन चलन अनुसार आपदा ब धन त को 

तरो नित गनुपदछ। येक सङ्कटका लािग, अनुवत  उप-अनुभागमा, डीआरआरको िनि त 6 वटा िवषयगत े  (टीए) र 

स बि धत उपिवषयगत े का लािग अलग उ रदािय व सरंचनामा कावाहीका लािग िवषय तुत ग रएका छन्।  
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7.1 च वात तथा हरी  

7.1.1 जोिखमबारे बुझाई  

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

अवलोकन स जाल, 

सूचना णाली, 

िनगरानी, शोध, 

पूवानुमान एवं  पूव 

चेतावनी  

एमओईएस*, 

डीओएस, 

एमओजेएस, 

एमईआइटीवाई, 

एनएलआरटीआइ, 

एमओईएफसीसी  

• शोध एवं  अ ययन ो सािहत गनु  – दु वै िभ  अिन बािहर शोधाथ ह का 

साथै सं थानलाई शोध अनुदान दान गनु   

• प रत  तथा तटवत  े मा प रवतनको अ ययन  

• च वातको त याङ्ककोष तथा पूवानुमान सावजिनक पमा उपल ध 

गराउन ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1) 

• अवलोकन स जाल के को बढो री (ओएनएस)  

• योजनाब  वचािलत जलवायु  के को (एड लुएस) र वषा मापन 

स जालको (आरजीएन) थापना  

• तटीय े ह मा डपलर जलवायु  रडार स जालको बढो री,  

• ओएनएसलाई एड लुएस र आरजीएनमा िसङ्गो म चमा एिककरण  

म यमकालीन (टी-2)  

 अवकोलन स जाल, उपकरण, त  र िविधको आधुिनक करण  

• च वातको स भावना रहेका येक तटीय िज लाका लािग कि तमा पिन 

एउटा उ च वायु  गित मापक तथा एउटा तरङ्ग दता गन य को थापना।  

• हवाई जहाजबाट च वातको िनरी ण  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

एसएलआरटीआइ, 

डीडीएमए, पीआरआइ, 

युएलबी 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सहयोग एवं  सम वयन  

• अ ययन, शोध तथा द तावेजीकरणको ायोजन  

• च वात एवं  आँधी-हरीको जोिखमको सामािजक-

आिथक भावमािथ अ ययनलाई ो साहन  

लघुकालीन (टी-1)  

आव यकता अनुसार रा य तरीय तटवत  े  परामश 

सिमित गठन गनु   

म यम कालीन (टी-2) 

वहन मता तथा भावबारे आिथक-सामािजक अ ययन  
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दीघकालीन (टी-3) 

• भूिम तथा सागर आधा रत िनरी ण णाली 

• पूवानुमानमा सुधार याउन शोध एवं  अ ययन  

• उ च रेजोलुशनको ठाडो व या मक एवं  डीड लुआर स जालको िव तार  

• हवाई डपलर जलवायु  रडार (एडीड लुआर)  

• हवाई लेजर भू े  मानिच ण (एएलटीएम)  

• िविवध म चको उप ह तथा हवाई आधा रत ोफाइलरको पयवे णको 

आधारमा वातावरणीय िनरी ण स जालको थापना। 

 

2 

 

े ाङ्कन/ 

मानिच ण  

एमओईएस*, 

डीओएस, 

एमओईएफसीसी

, एमओएसटी, 

एनएलआरटीआ

इ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

े तम उपकरण, थलगत अ ययन र उप हको त याङ्क योग गद तटीय 

िसमसार, गरान तथा शरण थलका साथै तटीय जैवकवचलाई छुट्याउने 

िव तृत मानिच को तयारीमा सहयोग गनु । 

एसडीएमए, 

एसएलआरटी

आइ, डीडीएमए  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मानिच ण एवं  स बि धत अ ययन गनु   

 

 

3 

 

सङ्कट जोिखम भे ता 

तथा मता मू याङ्कन 

(एचआरभीसीए)  

एमओईएस*, 

एमओए ट, 

एमएसजेई, 

एनएलआरटीआ

इ, एनडीएमए, 

एनआइडीएम 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अ ययन, द तावेजीकरण एवं  शोध ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, भौितक, आिथक, पयावरण, िलङ्ग, सामािजक समावेशन तथा 

समानताका प ह  समेट्दै भे ता एवं  मताको अ ययन  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन गन ु

एसडीएमए, 

डीडीएमए, डीएमडी 

$, एसएलआरटीआइ, 

आरडी, डीएसजेई, 

पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

डीएम योजनाको तयारी तथा सामियक समी ाका साथमा 

िवकासीय िनयोजनका लािग एचआरभीए गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

िवशेष  अिन िहतधारकसँग परामश त  गठन/ सु ढ 

बनाउन ु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• केि य तथा रा य अिभकरणबीच शी , प  अिन भावी सार  

• स चार उपकरण थािपत गन,ु  

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अि तम यि  – सुद ू र, गाउँ वा शहरस म चेतावनी 

सा रत गनु  (मछुवासिहत) जोिखम े का 
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4 

चेतावनी, त याङ्क 

तथा सूचनाको सार  

एमओईएस*, 

एमओआइबी, 

एमईआइटीवाई, 

एमओएसटी, 

एमसीओएम 

• सबै कारका िवक प, िविधका कार अिन स चार मा यम ारा चेतावनी 

जारी गन,ु  

• जलवायुबारे सूचना अनलाइन अिन अफलाइन साथै मोबाइल सेवा 

स जालमाफत् दान गन,ु  

• रेिडयो, टीभी र सेलफोन माफत् चेतावनी जारी गन,ु  

म यम कालीन (टी-2) 

अि तम कोशस म स पक सुिवधा तथा आपदा जोिखम सूचनास म पहँच 

सुगम बनाउनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 

डीडीएमए, आरडी, 

पीआरआइ, युएलबी, 

आइपीआरडी  

मािनसह लाई िनयिमत पमा जानकारी िदनु   

• सबै कारको िवक प, िविध तथा स चार मा यम ारा 

चेतावनी जारी गनु   

• िविभ न स जाल प रचालक तथा सेवा दाता ारा 

अनुपालन सु िनि त गन ु

लघुकालीन (टी-1)  

राि य र रा य स जालबीच िनबाध अ तर स ब ध थािपत 

गनु   

म यम कालीन (टी-2) 

• जोिखममा रहेका समुदायलाई सूचनास म पया  पहँच 

सु िनि त गन पूवाधार अिन सु िवधाको काया वयन  

• स चार उपकरणको तैनाथी  

 

 

5 

 

आपदा त याङ्क 

सङ्कलन तथा ब धन  

 

एमएचए*, 

एमओएसपीआइ, 

सबै म ालय/ 

िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

योजनाब  त याङ्क ब धन तथा आपदा ारा ित तथा ितको 

मू याङ्कनबारे त याङ्क  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  नो सानी – 2005-15 आधार वष  

 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, सबै 

िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपदा ारा ित तथा ितको मू याङ्कनबारे योजनाब  

त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1) 

आपदा ारा ित एवं  नो सानी – 2005-15 आधार वष 

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.1.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े  केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

सम  आपदा शासन  

 

 

 

एमओईएस * 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सम वयन, ािविधक िनवेश एवं  सहयोग दान गन ु

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

आरडी, डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयन तथा सबै अिभकरण ारा 

डीएम कायसँग काम गन सु िनि त गन,ु  

• आपदा जोिखम ब धन र डीआरआरको सु वािहकरणका सबै प   

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य एवं  पार प रक 

बलीकरण सु िनि त गन,ु  

 

2 

 

मोचन  

 

एमएचए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य सहायता आयोजन एवं  सम वयन गन,ु  
डीएमडी$, युएलबी 

एसडीएमए, आरडी, 

डीडीएमए, आरआइ,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

 

3 

 

चेतावनी, सूचना, 

त याङ्क  

एमओईएस*, 

एमईआइटीवाई, 

एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

शी , प  एवं  भावी पमा चेतावनी, सूचना एवं  त याङ्क 

सारण सु िनि त गन केि य तथा रा य अिभकरणबीच भावी 

सम वयन एवं  िनबाध स पक  

डीडीएमए$, 

एसडीएमए, आरडी, 

डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

अि तम कोशस म, सुद ू र, गाउँ वा शहरी इलाकास म चेतावनी जारी गन 

ि या समि वत गन,ु जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत पमा 

जानकारी गराउनु   

 

4 

 

गैर ढाँचागत उपाय  

एमएचए, 

एनडीएमए, 

बीआइएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

(क) संशोिधत/ अ तन ग रएका िनयम, अिधिनयमह , (ख) नयाँ/ 

अ तन ग रएका मानकह  हण, (ग) कानून, अिधिनयम 

अिधिनयिमत/ संशोिधत गनु  र (घ) नीितह  समी ा हण गन के  

तथा रा य अिभकरणह बीच सम वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 

आरडी, डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ताजा िनयम/ सं िहता तता यसको काया वयन, व न र िनगरानी 

सु िनि त गन रा य अिभकरणह बीच सम वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.1.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

1 

सं थापन/ आपातकालीन 

प रचालन के को 

सु िढकरण  

सा दिभक केि य 

म ालय, एमएचए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भल-बाढीको मौसममा पया  मानवबल/ संसाधन ारा चौबीसै घ टा 

प रचालन सु िनि त गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए,       
यएुलबी, पीआरआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भल-बाढीको मौसममा शहरी भल-बढीको मोचनका लािग 

पया  मानव संसाधनका साथ चौबीसै घ टा ईओसी 

प रचालन सु िनि त गनु   

 

 

 

2 

 

 

 

बहउ े यीय च वात शरण 

िशिवर  

 

 

 

एनडीएमए, 

एमओएसटी  

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

 

ािविधक सहयोग  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

डीडीएमए, आरडी, 

पीआरआइ, युएलबी 

लघुकालीन (टी-1) जोिखम े बाट उ ार ग रएका 

मािनसह का साथै पशुह का लािग अ थायी शरणको 

पमा सुरि त भवन अिन थल िचि हत गनु । 

म यमकालीन (टी-2) बार बार च वात आउने तटीय गाउँ-

ब तीमा बहउ े यीय शरण िशिवर िनमाण गनु   

दीघक लन (टी-3) 

सा दिभक भवन सं िहताको अनुपालन सु िनि त गनु ।  

 

 

 

3 

 

 

 

सामािजक आवास योजना  

 

 

एमओआरडी, 

एमएचयुए  

लघुकालीन (टी-1)  उपयु  बहसङ्कट सुर ा िनयम लगायत 

च वात-रोधी िवशेषता सबै सामािजक आवास योजनामा सामेल 

ग रएको सु िनि त गन सबै आवासीय योजनाह को समी ा गनु ।  

म यमकालीन (टी-2)  सामािजक आवास योजनाह को िनयोजन एवं  

काया वयनमा च वात-रोधी िवशेष सामेल गन सु िनि त गनु ।  

दीघकालीन (टी-3) बहसङ्कट, िवशेष गरी च वातरोधी 

िवशेषता नभएका सबै सामािजक आवासमा पुनः संयोजन गनु   

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

डीडीएमए, युएलबी, 

युडीडी, पीआरडी  

लघुकालीन (टी-1) सबै सामािजक आवास योजनामा 

उपयु  च वातरोधी िवशेषतासिहत बहसङ्कट सुर ा 

िनयम सु िनि त गन सबै आवासीय योजनाको समी ा गन,ु 

म यमकालीन (टी-2) 

• बहसङ्कट, िवशेष गरी च वातरोधी िवशेषता सामािजक 

आवास योजनाको िनयोजन एवं  काया वयनमा सामेल हने 

सु िनि त गन,ु  



 

 
145 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

• सा दिभक भवन सं िहता अनुपालन भएको सु िनि त गनु,  

दीघकालीन (टी-3) बहसङ्कट, िवसेष गरी च वात रोधी 

िवशेषता नभएका सामािजक आवासह को पुनःसंयोजन 

(रे ोिफट) गनु ।  

 

 

4 

सबै जीवनरेखा ढाँचा अिन 

मह वपूण पूवाधारको 

सङ्कटरोधी िनमाण, 

सु िढकरण र पुनःसंयोजन  

एनडीएमए, 

एमएचयुए, 

एमओएसटी  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन एवं  काया वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 

डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ािविधक अिभकरणसँग सहकाय तथा काया वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका 

लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.1.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

• कानून 

• अिधिनयम 

• वतन त  

• ािविधक-कानूनी 

शासन  

• सं थागत यव था  

• आपदा जोिखम 

यू िनकरण सं िहता  

• अनुपालनको िनगरानी  

 

एमओईएस, एमओईएफसीसी, 

डीओएस, बीआइएस, 

एमएफआइएन  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• मागदशन एवं  सहयोग  

• तटवत  े  कानून अनुपालनको पयवे ण 

एवं  िनगरानी  

लघुकालीन (टी-1)  

सा दिभक सं िहताह को समी ा गद अ तन गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 

पयावरण/ वन िवभाग, 

डीएफआइएन, डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)   

म य पालन तथा भू िमगत जलको िनकासी 

अिधिनयिमत गनका साथमा पयावरणमै ी भू िम योग 

े ाङ्कन  

तटीय य, ढाँचालाई खतरालाई यानमा रा दै भू िम 

योग योजना सु ढ बनाउन,ु ाकृितक अवरोधकलाई 

यानमा रा दै तट े मा प रवतनमािथ िनगरानी रा न,ु  

    डीएमडी$, वन िवभाग, युडीडी, 

डीआरडी, सीजेडएमए, 

डीडीएमए, पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1) शहर तथा राि य िनयोजन  

िनयमको ािविधक-कानूनी सं रचना तथा सीआरजेड 

िदशािनदश अनुसार िविभ न योजनका लािग तटीय 

े  अिधसू िचत गद वतन एवं  िनगरानी गनु,  

  एमओईएस, एमओआरडी, 

एमओईएफसीसी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  राि य व यकारण 

काय म अ तगत तटीय वातरोधकलाई अिनवाय 

घटक बनाउन ो सािहत गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 

डीडीएमए, पीआरआइ, 

युएलबी, पयावरण/ वन िवभाग 

आवत / िनयिमत (आरआर)  सबै तटीय रा य अिन 

के  शािसत देशले जैवकवचको िव तार, सं र ण र 

पुन ारको िनि त काम गनुपनछ।  

  सीड लुसी, सबै म ालय र िवभाग  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• च वात स भािवत तटीय इलाकामा बाढ-

डीएमडी$, एसडीएमए, 

आरडी, डीडीएमए, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जोिखम बीमा ो सािहत गनु 
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मैदानको े ाङ्कन तथा डुबान ब धनका लािग 

िनयामक सं रचना तजुमा गन मागदशन एवं  

सहयोग  

• जोिखम बीमा ो सािहत गनु 

आइआरडी, पीआरआइ, 

युएलबी  

लघुकालीन (टी-1) 

े ाङ्कन िदशािनदश अनुसार भू िम योग अिधिनयम 

काया वयन गन केि य अिभकरणसँग िमलेर कायदल 

गठन गनु   

 

 

2 

िनजी-सावजिनक 

साझेदारी  
एमओईएस, एनडीएमए, एमसीए *, 

एमसीएफ, एमओसीआइ, 

एमपीएफआइ, एमएफआइएन, 

एमएचआइपीएफआइ  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

आरडी, डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

 

3 

 

जोिखम अ तरण  
एमएफआइएन*, एनडीएमए, 

एमएचए, एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर) जीवन अिन स पि का 

लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 

यव थाको काया वयन 

डीएफआइएन*, डीएमडी$ 

एसडीएमए, डीएजी  

आवत / िनयिमत (आरआर) जीवन अिन स पि का 

लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 

यव थाको काया वयन 

   लघुकालीन (टी-1) 

नीितगत सं रचना  

 लघुकालीन (टी-1) 

नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.1.5 मता िवकास 

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका 

लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

 

िश ण  

एनआइडीएम, एनडीएमए, 

एनएलआरटीआइ, 

एनडीआरएफ 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)   

के  सरकारका कमचारी, एसडीआरएफ, 

सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवी तथा अ य य  

िहतधारकको िश ण एवं  अिभमुखी काय म  

डीएमडी$, एसडीएमए, डीडीएमए, 

आरडी, एटीआइ,  ािविधक िश ण 

सं थान, एसआइआरडी, पु िलस 

िश ण अकादमी, एएचडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर) रा य सरकारका कमचारी, अ य 

य  िहतधारक ज तै नाग रक समाज, स चारकम , िनवािचत 

ितिनिध, पशुिचिक सा याहार तथा आपदा भािवत पशुको 

सहयोगका लािग पेशेवरह को िश ण एवं  अिभमुखी काय म  

 

2 

 

पाठ्य म 

िवकास  

एमएचआरडी, एचआरडी, 

युजीसी, एनआइडीएम, 

एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  च वात जोिखम ब धनसँग 

सा दिभक िवषय सामेल गन अिभयाि क  नातक 

पाठ्य म अ तन गनु   

ईडीडी, पेशागत िनकाय तथा रा यका 

प रषद् ह   

म यमकालीन (टी-2)  च वात जोिखम ब धनसँग सा दिभक 

िवषय सामेल गन अिभयाि क  नातक पाठ्य म अ तन गन ु

   

एमएचएफड ल,ु 

एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  िड लोमा, नातक, 

नातको र तरमा वा य िवशेष ह का लािग 

सङ्कट ब धन, आपातकालीन िचिक सा मोचन/ 

बहाली तथा अिभघात ब धन शु  गनु   

एचएफड लुडी, ईडीडी  म यमकालीन (टी-2)  वा य िवशेष ह का लािग िड लोमा, 

नातक, नातको र तरमा सङ्कट ब धन, आपातकालीन 

िचिक सा मोचन/बहाली र अिभघात ब धन शु वात गन,ु  

  सीबीएसई  म यमकालीन (टी-2)  पाठ्य ममा बु िनयादी आपदा 

ब धनको अवधारणा शु  गनु   

रा य िश ा बोड  म यमकालीन (टी-2)  पाठ्य ममा बु िनयादी आपदा ब धनको 

अवधारणा शु  गनु   

 

 

3 

 

जाग कता 

अिभयान  

एनडीएमए, एनडीआरएफ, 

सीएपीएफ, एनआइडीएम, 

एमओईएस  

• यापक जनस पक अिभयान चलाउनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र 

यवहार प रवतन ो सािहत गनु   

दीघकालीन (टी-3)  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 

डीडीएमए, एसडीआरएफ, एफ एवं  

ईएस, सीडीईएफ, पु िलस  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

 यापक चार अिभयान चलाउनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  अिन यवहार 

प रवतन ो सािहत गनु   
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• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत 

जोिखम ब धनको सं कार ो सािहत गनु   

• जोिखम अ तरण/ बीमाको योग ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र आपदा ब धनबारे जाग कता 

फैलाउन नाग रक समाज सङ्गठनको स जाल 

सु ढ बनाउनु   

दीघकालीन (टी-3) 

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 

ब धनको सं कार ो सािहत गन ु 

• जोिखम अ तरण/ बीमाको योग ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र आपदा ब धनबारे जाग कता फैलाउन 

नाग रक समाज सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउन ु

• आपदा िभवात पशुह को याहार अिन सरु ाबारे जानकारी  

 

4 

कृि म अ यास/ 

अ यास  

एनडीएमए, एनडीआरएफ, 

एमओडी, सीएपीएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)   

सबै म ालयका साथै रा य अिन के  शािसत 

देशह मा आपातकालीन कृि म अ यास 

िनयोिजत गद काया वयन ो सािहत गनु   

 आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपातकालीन अ यासह को संयु  िनयोजन एवं  काया वयन  

 

5 

 

पेशागत 

िश ण, 

कौशल िवकास  

एनडीएमए, एनआइडीएम, 

एमएसडीई, एनएसडीए, 

एनएसडीसी, आइआइई, 

एनआइईएसबीयुडी, 

एमएमएसएमई, 

एनएलएसडीए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

च वातको स भावना रहेका इलाकाह मा िविभ न 

कारका आवास तथा पूवाधारको बहसङ्कट रोधक 

िनमाणका लािग कौशल िवकासलाई ो साहन  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, डीडीएमए, 

आरडी, आरडी, एसएलएसडीए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• िश ण काय म आयोजन गन,ु  

• च वात रोधक िनमाणिसत सा दिभक िविभ न िवषयका 

लािग टीओटी दल गठन गनु   

 

 

6 

मिहला, 

िसमा तकृत 

समुदाय तथा 

िद याङ्ग 

यि को 

सशि करण  

 

एमएसजेई, एमड लुसीडी, 

एनडीएमए, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता 

िवकासमा लैङ्िगक सु ाही एवं  समान ि कोण 

सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, डीएसजेई, 

आरडी, एसआइडीएम, एटीआइ, 

डीडीएमए, पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

रा य, िज ला अिन थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  

समेट्द ै मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही एवं  समान ि कोण 

सामेल गनु   
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7 

समुदाय 

आधा रत 

आपदा ब धन  

एनडीएमए, एनआइडीएम, 

एमडीआरएफ, एमओडी, 

सीएपीएफ, एमओआरडी, 

एमएचयुए  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

वतन, मागदशन एवं  सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 

डीडीएमए, एसआइडीएम, एटीआइ, 

पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, 

युवा, थानीय सामुदाियक सङ्गठनलाई िश ण  

लघुकालीन (टी-1) बहसङ्कट ि कोणमा आधा रत 

समुदायको आपदा सामना गन मता सु ढ बनाउनु । 

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग 

शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.1.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 च वात तथा हरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

शोध, पूवानुमान, 

त याङ्क ब धन, 

े ाङ्कन, 

मानिच ण  

 

एमओईएस*, 

डीओएस, 

एमओएसटी,एमए

एफड ल,ु 

एमओईएफसीसी, 

एनडीएमए, 

एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

जलवायु  प रवतनिसत स बि धत जोिखम तथा अनुकूलन 

िवक पबारे शोध एवं  अ ययन ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• च वात गितिविध र समु ी उफानमािथ भाव पान 

जीएसीसी भावको प र य िवकिसत गन,ु  

• जीएसीसी आधा रत प रत  र तटीय े  प रवतनमािथ 

अ ययन गन,ु 

• िविभ न जीएसीसी भाव प र य अ तगत बढ्दो 

जोिखम (आिथक, सामािजक आिद) मू याङ्कन गन,ु  

• समु ी तरमा वृि  तथा तटीय े को प र यमा 

प रवतनलाई यानमा रा दै जलवायु  प रवतनको 

भावबारे सङ्कट े ाङ्कन/ मानिच ण गन,ु  

• तटीय इलाकामा जीएसीसीको पार प रक साम ज य 

तथा बलीकरण तथा जोिखम ब धनमािथ शोध 

अ ययन गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• जीएसीसी भावका लािग त याङ्क आधार ब धन 

 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, आरडी, 

एजीडी, एएचडी, 

एफआइएचडी, 

ड लुआरडी, ईएफडी, 

एसएलआरटीआइ  

• आवत / िनयिमत (आरआर) 

• जीएसीसीिसत स बि धत राि य जोिखम यू िनकरण यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनका लािग रा य िवशेष यास र थानीय यासलाई 

ायोिजत एवं  ो सािहत गनु   

म यमकालीन (टी-2) रा य िवशेष जीएसीसी भाव तथा यसको सामना गन त  

द तावेजीकरण गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• िविभ न जीएसीसी भाव प र य अ तगत बढ्दो जोिखम (आिथक, सामािजक 

आिद) मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी तथा प रणामी सङ्कटमा प रवतनको स दभमा रा य िवशेष शोध एवं  

अ ययन ो सािहत गन,ु  
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णाली िवकिसत गनु   

• जीएसीसी तथा यसको भावबारे पूवानुमान व प 

िवकिसत गनु   

 

 

 

2 

 

प रसङ्कटमय 

जोिखम भे ता तथा 

मता मू याङ्कन 

(एचआरभीसीए)  

 

एमओईएस *, 

एनआइडीएम, 

एमओईएफसीसी

, 

एनएलआरटीआ

इ  

दीघकालीन (टी-3) 

• जीएसीसी भावको प र यमा जोिखम, भे ता तथा 

मताको मू याङ्कन गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम 

मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत 

एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग र मागदशन 

दान गन,ु  

डीएमडी $, 

एसडीएमए, आरडी, 

ईएफडी, एजीडी, 

एफआइएचडी, 

ड लुआरडी, 

डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी, 

एसएलआरटीआइ  

दीघकालीन (टी-3) 

• जीएसीसी भावको प र यमा भे ता, मता तथा जोिखम स धी रा य िवशेष 

अ ययन ो सािहत गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गन,ु  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

जलवायु  प रवतन 

अनुकूलन (सीसीए)  

 

 

 

 

एमओईएस*, 

एमओएसटी, 

डीओएस, 

एमओजेएस,  

एमएएफड ल,ु  

एमओईएफसीसी 

म यमकालीन (टी-2) 

• सीसीए आव यकता बु न,ु  

• जीएसीसी सामना गन त को अ ययन  

• सीसीए त  िवकिसत गनु   

दीघकालीन (टी-3) 

• ह रयो अिन नीलो पूवाधारको उपयु  ि कोण 

ो सािहत गन,  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयनलाई सहयोग 

गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 

अनुकूलन उपाय ो सािहत गन,ु  

 

 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, ईएफडी, 

आरडी, कृिष िवभाग, 

ड लुआरडी, 

डीडीएमए, 

पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय यासलाई सहयोग 

एवं  ायोिजत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2) 

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ारि भक प रयोजना िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई सहयोग एवं  ायोिजत गन,ु  

• ह रयो अिन नीलो पूवाधार ि कोणको उपयु  िम ण ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म कायाि वत गन,ु  
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• भे  समूहका लािग समािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककृत गनु,  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग 

शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

7.2 भल-बाढी  

7.2.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

 भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

अवलोकन स जाल, 
सूचना णाली, 
िनगरानी, शोध, 
पूवानुमान, पूव 
चेतावनी  

 

 

 

 

 

 

एमओईएस *, 
एमओजेएस/ 
सीड लुसी *, 

एमएएफड ल,ु 
डीओएस, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मू याङ्कन, िनगरानी तथा वै ािनकतम अ ययन  

लघुकालीन (टी-1)  

• िनकटवत  प ररेखा तथा भल-बाढी भे ता मानिच  तयार गन,ु  

• नदी घाटाको आधारमा भल-बाढी पूवानुमान एवं  चेतावनी णालीको 
आधुिनक करण  

• ाथिमकता देिखएको भल-बाढी सुर ा तथा नाली सुधार काम 
िचि हत गन रा य अिन के  शािसत देशलाई सहयोग गन,ु  

• भल बाढीको तयारी, नदी घाटी तथा जलाशय ब धन योजनाको 
िनगरानी गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

 

 

 

 

डीएमडी$, आइआरडी,   

ड लुआरडी, 
एसडीएमए, डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग एवं  समथन गन,ु  

• रा य िवशेष यास ायोिजत गन,ु भल-बाढी ब धनका लािग 
थानीय यासलाई सहयोग गन,ु  

• समुिचत भल-बाढी ब धनका लािग थानीय सूचना 
णालीलाई सहयोग गद त याङ्क अ तन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1) 

• भल-बाढीको िनि त तयारी, नदी घाटी एवं  जलाशय ब धन 
योजनाको काया वयन एवं  िनगरानी लगायत यूनतम सीमाको 
अ तन, जलाशयबाट पानी छोड्ने णालीमा सुधार गन,ु  

• ाथिमकता देिखएका भल-बाढी सुर ा तथा नाला सुधार काय 
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एमईआइटीवाई, 
एनएलआरटीआइ  

• िछमेक  मुलुकह बाट ब ने नदीह को अ ययन र िनगरानी  

• पूवानुमान तथा सीमा पार मािमलाह मा अ तरराि य सहयोगका 
साथ अ ययन गन ु

• नेपाल, भोटाङ र चीनबाट ब ने नदीह सिहत मह वपूण नदीह का 
वा तिवक समय अनु प जल मौसम िव ान त याङ्क सङ्कलन 
योजनाको काया वयन गन ु

• मूसलधारे वषासिहत िविभ न कारका भल-बाढीका कारण बु न 
िवशेष यास गन ु

• बाँधमा वाह र भ डारणको मता तय गन नमूना तथा पूवानुमान 
िविधको िवकास, सुधार र अ तन गन,ु  

िचि हत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2) 

नदी घाटी तथा जलाशय कमान े मा भल-बाढीिसत सा दिभक 
भू िम योग तथा जलिव ान प रवतनमािथ अ ययन गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

भल-बाढीबाट सुर ा एवं  नाला सुधार योजना काया वयन गनु,  

 

 

2 

भल-बाढीको 
स भावना रहेका 
इलाकाको े ाङ्कन, 
मानिच ण तथा 
विगकरण  

एमओजेएस*, 
डीओएस, 
एनएलआरटीआइ  

लघुकालीन (टी-1) 

उ च भे ता रहेका इलाकाह  िचि हत गद भल-बाढीको स भावना 
रहेका इलाकाको बृहत् तरीय प रसङ्कट मानिच  तयार गन,ु  

डीएमडी$, आइआरडी, 
एसएलआरटीआइ, 
ड लुआरडी, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग एवं  समथन  

• रा य िवशेष यासलाई ायोिजत गन,ु थानीय यासलाई 
सहयोग गन,ु  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

शोध एवं  िवकास  

 

 

 

 

 

एमओजेएस, 
डीओएस, 
एमओएसटी, 
एनएलआरटीआइ, 

पु  बोड, 
गङ्गा भल-बाढी 
िनय ण आयोग  

लघुकालीन (टी-1) 

• भल-बाढी स भािवत इलाकाकमा बसोबासो गन मािनसह का लािग 
सहयोग णालीबारे अ ययन गन,ु  

• बाढी स भािवत इलाकामा शरण थलको अिभक प िवकिसत गन,ु  

• बाढीको सामािजक-आिथक भािव  

म यमकालीन (टी-2)  

• नदी घाटीको अ ययन 

• बाढीिसत स बि धत सम या ज तै नदीमा भलको कारण माटोको य,  
अवसाद ब न,ु नदीले बाटो फेनु  र तटब धको उपयु  योगबारे 
अ ययन गनु   

• शोधाथ  अिन सं थानह लाई अनुदान दान गरी द ु वै सं थािनक एवं  
बा  शोध एवं  अ ययन ो सािहत गन,ु  

 

 

 

 

 

डीएमडी$, आइआरडी, 
ड लुआरडी, 
एसडीएमए, डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ  

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग गन,ु  

• यी सबै े मा रा य िवशेष यासलाई ायोिजत/ कायाि वत 
गन,ु थानीय यासलाई सहयोग गनु ।  
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 दीघकालीन (टी-3) 

• बृहत् बाढी िनय ण वा रोकथाम उपाय गनअिघ जलिव ान तथा 
आकृितक अ ययन स प न गन,ु  

• अ तर वाह तथा बाँधको भ डारण मता तय गन पूवानुमान िविध 
तथा नमूना िवकिसत/ अ तन गन,ु 

 

 

 

4 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता तथा मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए)  

 

एनडीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमओजेएस, 
एमओएसटी, 
एमएसजेई, 
एनएलआरटीआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोध ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, सामािजक समावेशन 
र समानताका प ह  समेट्दै भे ता एवं  मताबारे अ ययन गन,ु  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन 
दान गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी, 
आइआरडी, डीएसजेई 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धन योजनाको तयारी तथा सामियक संशोधनको 
अंशको पमा एचआरभीसीए स प न गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

िवशेष / िहतधारकसँग परामशका लािग त  गठन/ सु ढ बनाउनु   

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

चेतनावी, त याङ्क 
र सूचनाको सार  

 

 

 

 

 

एमओईएस, 
एमओजेएस, 
एमईआइटीवाई, 
एमसीओएम, 
एमओआइबी, 
एमईए, एनडीएमए, 
डीओएस  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य तथा रा य अिभकरणबीच शी , प  र भावी सार  

लघुकालीन (टी-1) 

• आव यक स चार उपकरण, अि तम कोषस मको स पक तथा आपदा 
जोिखम सूचनास म पहँच र िवतरण सुगम बनाउनु   

• िछमेक  मुलुकह बाट नदीको वाहबारे चेतावनी साझा गन 
अ तरराि य सहयोग  

• केि य र रा य अिभकरणबीच त याङ्क एवं  सूचना साझा गन 
िव सनीय स जाल णाली ो सािहत गन,ु  

• पै ो र नदी अवरोिधत ब ने कुरा िनगरानी गन,ु  

• चेतावनी णाली  

• सबै कारको मा यम योग गरी स दो सूचना उपल ध गराउनु   

• चेतावनीका लािग मोबाइल सेवा दाताह सँग स पक कायम गन,ु  

 

 

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइआरडी, 
ड लुआरडी, 
आइपीआरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आव यकता अनुसार अ तर रा य सूचना एवं  त याङ्क साझा 
गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग तालमेल एवं  सहयोग गन,ु  

• जोिखममा रहेका समुदायस म पया  पहँच कायम गन सु िवधा एवं  
पूवाधारह को काया वयन सु िनि त गन,ु  

• अि तम कोषस म – सुद ू र, गाउँ-ब ती वा शहरस म चेतावनी 
सा रत गन,ु जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत पमा 

जानकारी गराउन,ु  

• सबै कारको िवक प, िविध र स चार ारा चेतावनी जारी गन,ु  

• िविभ न स जाल प रचालक तथा सेवा दाता ारा अनुपालनको 
िनगरानी गन,ु  

  एमएचए*, आवत / िनयिमत (आरआर)   आवत / िनयिमत (आरआर) आपदा ारा ित एवं  ितको 



 

 
156 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

 

6 

आपदा त या क 
सङ्कलन एवं  

ब धन  

एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय/ 
िवभाग 

आपदा ारा ित एवं  ितको मू याङ्कनका लािग योजनाब  त याङ्क 
ब धन  

लघुकालीन (टी-1) 

2005-2015 आधार वष अनु प आपदा ारा ित एवं  नो सानी  

डीएमडी$, 

एसडीएमए, सबै िवभाग  

मू याङ्कनका लािग योजनाब  त याङ्क ब धन  

 
लघुकालीन (टी-1) 
2005-2015 आधार वष अनु प आपदा ारा ित एवं  नो सानी  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

 

7.2.2 अ तर अिभकरण सम वयन 

 Flood जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका 

लािग 

उपिवषयगत 

े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के  # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

सम  आपदा 
शासन  

 

 

 

एमओजेएस 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइआरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आपदा ब धन योजनाको तयारी एवं  काया वयन तथा आपदा ब धन 
काय सबै ारा प रचालन सु िनि त गन ु

• आपदा जोिखम ब धनको सबै प  तथा डीआरआरको सु वािहकरण  

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य र पार प रक बलीकरण 
सु िनि त गनु   
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2 

 

मोचन  

 

एमएचए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइआरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

 

3 

 

चेतावनी, 
सूचना, 
त याङ्क  

एमओजेएस, 
आइएमडी, 
डीओएस, 
एमईआइटीवाई, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना एवं  त याङ्क 
सा रत गन केि य तथा रा य अिभकरणह बीच भावी 

सम वयन एवं  िनबाध स पक  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अि तम कोषस म – सुद ू र, गाउँ-ब ती वा शहरस म चेतावनी सा रत गन,ु 
जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत पमा जानकारी गराउन,ु  

 

4 

 

गैर ढाँचागत  

एमएचए, बीआइएस, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) (क) संशोिधत/ प र कृत िनयम/ 
िनयामक, (ख) नयाँ/ प र कृत मानक हण, (ग) िनयम/ अिधिनयम 
अिधिनयिमत/ संशोिधत र (घ) नीितह  हण/ समी ाका लािग 
के  र रा य अिभकरणह बीच सम वयन  

डीएमडी $, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

प र कृत िनयम/ सं िहता तथा ितनीह को काया वयन, वतन र िनगरानी 
सु िनि त गन रा य अिभकरणह बीच सम वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

7.2.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के  # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 

रा य# उ रदािय व – रा य 

 आपातकालीन प रचालन 
के को थापना/ सु िढकरण  

स बि धत केि य म ालय, 
एमएचए  

आवत / िनयिमत (आरआर) पया  
मानवबल/ संसाधनका साथ बाढीको 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) पया  मानवबल/ संसाधनका साथ 
बाढीको मौसममा शहरी भल-बाढीलाई स बोिधत गन 
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मौसममा ईओसीको चौबीसै घ टा 
प रचालन सु िनि त गनु   

ईओसीको चौबीसै घ टा प रचालन सु िनि त गनु   

 

 

1 

 

भल-बाढी िनय ण उपाय ज तै 
तटब ध अिन बाँधको िनमाण  

 

एमओजेएस, एनड लुडीए, 
सीड लुपीआरएस, सीबीआरआइ, 
एसईआरसी, आइई (आइ)  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

ािविधक सहयोग एवं  अ ययन  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी,   डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1) जोिखम े बाट उ ार ग रएका मािनस अिन 
पशुह का लािग अ थायी शरण थलको िनि त उपयु  थल 
िचि हत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2) 

• बाढी स भािवत गाउँ-ब तीमा बहउ े यीय शरण थल िनमाण  

• नदीको तटब दीको समु िचत िनगरानी एवं  रखरखाउ  

 

2 

 

सामािजक आवासीय योजना  

स बि धत केि य सरकारको 
म ालय, एमओआरडी, एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सामािजक आवास योजनाको िनयोजन एवं  
काया वयनमा भल-बाढी रोधक िवशेषताको 
सामेली सु िनि त गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीआरडी, युडीडी, 
पीआरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

म यमकालीन (टी-2)  

सामािजक आवास योजनाको िनयोजन एवं  काया वयनमा भल-
बाढी रोधक िवशेषताको सामेली सु िनि त गनु   

3 बहउ े यीय भल-बाढी शरण 
थल  

एनडीएमए, एमओजेएस, 
एनबीसीसी, बीएमटीपीसी, 
सीबीआरआइ, एसईआरसी, आइई 
(आइ)  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

परामश 
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

म यमकालीन (टी-2)  

शरण थलको उपल धता सु िनि त गन,ु समुिचत रखरखाउ गनु  
तथा अ थायी शरण थलमा सा रएका मािनसह लाई सहयोगको 
यव था गन,ु  

 

4 

सडक, राजमाग र ू तमागका 
लािग जल िनकासी नाला एवं  
नहर  

एमआरटीएच, एमओडी, 
एनएचएआइ, बीआरओ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

समुिचत आरेखन एवं  अिभक प  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एसपीड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) केि य अिभकरणह सँग सम वयन 
एवं  सहयोग गद सबै रा य प रयोजनाको समु िचत आरेखन एवं  
अिभक प सु िनि त गनु   

 

5 

 

बाँध अिन जलाशयको सुर ा 
बढाउनु   

 

 

एमओजेएस  

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

परामश एवं  मागदशन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी, 
आइआरडी, ड लुआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• भल बाढीबाट सुर ा बढाउन र जोिखम घटाउन उपाय गनु   

• बाँध र जलाशयको वषाअिघ अिन पिछ िनरी ण गनु   

• िनयम अनुसार सुर ा बढाउनु  र िनगरानी रा नु   

 

6 

नदीको वाह सुचा  बनाउन 
िवगादन/ तलकषण, वाह 

एमओजेएस आवत / िनयिमत (आरआर) 

परामश एवं  मागदशन  

आइआरडी, ड लुआरडी, 
एसडीएमए, डीडीएमए, 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

िनयम अनुसार काया वयन  
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सुधार, िव मान वा नयाँ 
नहरमाफत् भल पानीको 
पथा तरण  

पीआरआइ, युएलबी  

 

7 

सङ्कटरोधक िनमाण, सबै 
जीवनरेखा ढाँचा एवं  मह वपूण 
पूवाधारको सु िढकरण, 
पुनःसंयोजन  

एनडीएमए, एसईआरसी, 
एनबीसीसी, सीबीआरआइ, 
बीएमटीपीसी, आइई (आइ), सबै 
सा दिभक म ालय एवं  िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

िदशािनदश एवं  काया वयन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) ािविधक 
अिभकरणह सँग सहकाय एवं  काया वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

 

7.2.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

• कानून, िनयम, 
अिधिनयम, िदशािनश 
लगायत िन निलिखतको 
िनयमन एवं  वतन  

• जलाशय ब धनको 
िनयमन  

 

 

 

आइएमडी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 

आवत / िनयिमत (आरआर)) 

• मागदशन एवं  सहयोग  

• तटीय े  कानून अनुपालनको िनरी ण एवं  
िनगरानी  

• पूवानुमान, चेतावनी, त याङ्क र सूचना साझा गन 

 

 

 

डीएमडी$, 
आइआरडी, 
ड लुआरडी, 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• बाढ िनय ण िनयम अनुसार िन नवत  े मा भू िम योग अिधिनयम 
काया वयन  

• नदी, नाला र नहरनिजक िन नवत  े मा ब ती िव तारमािथ िनय ण  

• बाढ ब धन काययोजनाको काया वयन  
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• एिककृत जल संसाधन 
ब धन 

(आइड लुआरएम)  

एनड लुडीए, 
डीओएस, 
एमएफआइएन  

सं थागत त लाई ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन टी-1) 

• संशोिधत जलाशय प रचालन िनदिशका हण गन,ु  

• बाढ मैदान े ाङ्कन तथा बाढ ारा डुबान 
ब धनका लािग िनयामक सं रचना  

म यमकालीन (टी-2)  

• बाढी मैदान े ाङ्कन िनयम काया वयनका लािग 
रा यह लाई केि य सहायताको प र े यमा 

ो साहन एवं  िन साहन योजना  

• बाढ स भािवत इलाकामा भवनमािथ लागू  हने 
िनयम/ अिधिनयम  

दीघकालीन (टी-3)  

• मुख नदी घाटी एवं  उपघाटीमा आइड लुआरएम 
काया वयन सुगम बनाउनु   

एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी, 
डीएफआइएन  

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग; रा यिवशेष यासलाई ायोजन; 
थानीय यासलाई सहयोग;  केि य यासलाई सहयोग।  

लघुकालीन टी-1) 

• भवन सं िहता एवं  अिधिनयमको वतन 

• मुख बाँध/ जलाशय प रचालन िनदिशकाको समी ा एवं  संशोधन  

• जलमाग तथा ाकृितक नाला णालीमा अित णको रोकथाम एवं  उ छेदन  

म यमकालीन (टी-2)  

• बाढी मैदान तथा बाढी ारा डुबान ब धनका लािग िनयामक सं रचनाको 
काया वयन  

• बाढी मैदान िनयामकको काया वयन  

दीघकालीन (टी-3)  

मुख नदी घाटी तथा उपघाटीमा आइड लुआरएमको काया वयन  

• येक रा य/ के  शािसत देशिभ   

 

2 

बाढरोधक भवन तथा 
पूवाधार ो सािहत गन 
अिधिनयम  

एनडीएमए, 
एमओजेएस, 
एमएचयुए, बीआइएस  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन एवं  सहयोग  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
थानीय िनकाय  

म यमकालीन (टी-2)  

बाढी स भािवत इलाकामा स बि धत िनयमह को संशोधन एवं  काया वयन  

3 • िसमसार सं र ण एवं  
पुन ार  

• आधार े  उपचार/ 
व यकरण  

एमओईएफसीसी  आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन एवं  सहयोग 

एसडीएमए, डीडीएमए, 
आरडी, ईएफडी, 
थानीय िनकाय 

लघुकालीन टी-1) िसमसार, ाकृितक खाडलह को उ ार िन सािहत गन,ु 

म यमकालीन (टी-2)  बाढको गित म यम बनाउन िसमसार र ाकृितक नाला 
णाली यव थापनको िनि त काययोजना  

दीघकालीन (टी-3)  जल हण े को शोधन तथा व यकरण काया वयनसिहत 
जल आधार ब धनको काया वयन  

 

4 

 

सावजिनक िनजी 
साझेदारी  

एनडीएमए, एमसीए, 
एमओजेएस, 
एमसीएफ, 
एमओसीआइ, 
एमएफपीआइ, 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपदा ब दन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   
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एमएचआइपीई, 
एमएफआइएन  

 

 

5 

 

 

जोिखम अ तरण  

एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर) जीवन अिन स पि का 
लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव थाको काया वयन  

लघुकालीन टी-1) नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, डीएजी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  जीवन अिन स पि का लािग बहसङ्कट 
बीमासिहत जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन टी-1)  नीितगत सं रचना  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

7.2.5 मता िवकास  

 भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

िश ण  

एनआइडीएम, एलबीएसएनएए, 
एनआइआरएम, एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, एनआइएसए तथा 
भारतीय शासिनक सेवाका अ य 

िश ण सं थान  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

के  सरकारका कमचारी, एसडीआरएफ, सीडीईएफ, 
समुदाय तथा वयंसेवीह का लािग िश ण एवं  
अिभमुखी काय म  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, एटीआइ, 
एसडीआरएफ,  
अिभयाि क  िश ण 
सं थान, पु िलस िश ण 
अकादमी  

• आवत / िनयिमत (आरआर) 

• रा य सरकारका कमचारी, आपदा भािवत पशुह लाई 
सहयोग गन पशु  िचिक सा याहार िवशेष ह का लािग 

िश ण एवं  अिभमुखी काय म  

• सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीह का लािग िश ण  

   

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

युवाह  ज तै एनसीसी, एनवाईकेएस, काउट एवं  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आपदा भािवत पशुह को सुर ाका साथै गाउँले 
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एनडीआरएफ, सीएपीएफ, 
एमवाईएएस, एमओडी  

गाइड्स, एनएसएस, एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय, 
वयंसेवीको िश ण काय ममा आपदा मोचन, खोज 

एवं  उ ार सामेल गन,ु  

एसआइडीएम,एटीआइ, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

वयंसेवीह  ज ता युवाका लािग िश ण काय ममा आपदा 
मोचन, खोज एवं  उ ार िवषय सामेल गन,ु  

• सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवीका लािग िश ण  

2 पाठ्य म िवकास  एमएचआरडी, एआइसीटीई, 
आइआइटी, युजीसी, पेशागत 
िनकाय/ प रषद,् एनआइडीएम,   

आवत / िनयिमत (आरआर) 

बाढी ारा ित शमन, बाढीरोधक अिभक प, फसल, तथा 
िनमाण तकिनक  सु ढ बनाउन,ु  

पेशागत िनकाय/ प रषद्   म यमकालीन (टी-2)  

बाढी जोिखम ब धनिसत स बि धत िवषय सामेल गन 
अिभयाि क  नातक पाठ्य म अ तन गनु   

   

 

एमएचएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सामुदाियक वा य तथा महामारी ब धन िचिक सा 
पाठ्य मको काय े मा सुधार याउनु   

 

वा य िवभाग  

Medium Term (T2) वा य िवशेष ह का लािग 
िड लोमा, नातक, नातको र पाठ्य ममा  सङ्कट ब धन, 
आपातकालीन िचिक सा मोचन/ बहाली तथा अिभघात ब धन 
िवषय सामेल गन,ु  

  सीबीएसई  आवत / िनयिमत (आरआर) पाठ्य मको 
समी ा गद कूल तथा कलेजको िश णमा बाढीबारे 
जाग कता तथा बाढ ब धन िवषय सामेल गनु   

िश ा बोड  आवत / िनयिमत (आरआर) 

नयाँ िविध योग गरी िनयिमत पमा पाठ्य ममा सुधार 
याउनु   

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

जाग कता अिभयान  

 

 

 

 

 

 

एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, 
एनआइडीएम, 
एमओजेएस 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 
ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा यवहार अिन वृि  
प रवतन ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाजको स जाल सु ढ बनाउनु   

म यमकालीन (टी-2) 

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनु   

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, ड लुआरडी, 
आइआरडी, एसडीआरएफ, 
एफ एवं  ईएस, सीडीईएफ, 
पु िलस, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 
ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा यवहार अिन वृि  
प रवतन ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाजको स जाल सु ढ बनाउनु   

• आपदा भािवत पशुको याहार अिन सुर ाबारे सूचना  

म यमकालीन (टी-2) 

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु 

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनु   

  एनडीएमए, एनआइडीएम, आवत / िनयिमत (आरआर)   आवत / िनयिमत (आरआर)  
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4 कृि म अ यास  एमओजेएस, स बि धत 
म ालय, सरकारी अिभकरण, 
सीएपीएफ, एनडीआरएफ, 
सश  बल  

सबै म ालय अिन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा 
आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन एवं  
काया वयन ो सािहत गनु   

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  
काया वयन  

 

5 

पेशागत िश ण/ 
कौशल िवकास  

एनडीएमए, एनआइडीएम, 
एमएसडीई, एनएसडीए, 
आइआइई, एनएसडीसी, 
एनआइईएसबीयुडी, 
एमएमएसएमई, एनएलएसडीए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

बाढी स भािवत इलाकामा िविभ न कारका घर अिन 
पूवाधार िनमाणका लािग बहसङ्कट रोधी िनमाण गन 
कौशल िवकास ो सािहत गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी, 
एसएलएसडीए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

 बाढी रोधक िनमाणिसत स बि धत िविभ न िवषयका लािग 
िश ण काय म आयोजन गन,ु िश कह का िश कको 

टोली िवकिसत गनु   

 

 

6 

मिहला, सीमा तकृत, 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमएसजेई, एमड लुसीडी, 
एनडीएमए, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)   

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता िनमाणमा 
लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एसआइडीएम, 
एटीआइ, अ य रा य तरीय 
सं थान, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै रा य, िज ला तथा थानीय 
तरमा मता िनमाणमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण 

सामेल गनु   

 

7 

 

समुदाय आधा रत 
आपदा ब धन  

 

एनडीएमए, एनआइडीएम, 
एमओआरडी, एमएचयुए  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

वतन, मागदशन एवं  सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• बहसङ्कट ि कोणको आधारमा आपदाको सामना गद 
यव थापन गन समुदायको मता सु ढ बनाउनु   

• पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, थानीय 
सामुदाियक सङ्गठनका लािग िश ण  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.2.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

1 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, त याङ्क 

ब धन, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 

एमओईएस, 
एमओजेएस *, 

एमएएफड ल,ु  

एमओईएफसीसी, 

डीओएस 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मू याङ्कन, िनगरानी तथा वै ािनक अ ययन गन,ु 

लघुकालीन (टी-1) 

• जीएसीसी प र यमा भल-बाढी भे ता मानिच  तयार गन ु

• िवगत दसकका वृि सिहत आधार े  तथा नदी घाटीमा 
जीएसीसी भावको मू याङ्कन गन ु

• जीएसीसी प र यमा बढ्दो आिथक एवं  सामािजक जोिखमको 
मू याङ्कन गन ु

म यमकालीन (टी-2)  

• सीमा पा रबाट ब ने नदीह को वाहमा जीएसीसी स ब धी 
प रवतनको अ ययन गन,ु  

• भल-बाढीमा जलवायु  प रवतनको भाविसत स बि धत 
त याङ्क आधार ब धन णालीको िवकास गन,ु 

• सबै नदी णालीका लािग जीएसीसी प र य मानिच  तयार गन,ु  

• जीएसीसीबाट बढ्दो जोिखम तथा प रवतनसँग अनुकूलन  

दीघकालीन (टी-3) 

• बाढी स भािवत इलाकामा अपेि त जीएसीसी भाव अनुसार 
बाढी पूवानुमान मतामा सुधार याउनु   

• िछमेक  रा ह बाट ब ने वा स बि धत मुख नदीह को 
जीएसीसी भावमािथ िनगरानी रा न सबै िछमेक  मुलुकसँग 

डीएमडी$, 
ईएफडी, 
आइआरडी, 
ड लुएसडी *, 
एसडीएमए, 
एजीडी, 
एफआइएचडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• जीएसीसीिसत स बि दत राि य जोिखम यू िनकरण यासलाई सहयोग  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

• जीएसीसी शमन तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय 
यासली ो साहन एवं  ायोजन  

म यमकालीन (टी-2)  

रा य िवशेष जीएसीसी भाव तथा सामना गन त को द तावेजीकरण  

दीघकालीन (टी-3) 

• िविभ न जीएसीसी भावको प र यमा बढ्दो जोिखमबारे (आिथक, 
सामािजक आिद) रा य िवशेष अ ययन ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी तथा प रणामी सङ्कटको प र े यमा रा य िवशेष शोध अ ययन 
ो सािहत गन ु
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तालमेल कायम गनु   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन  
(एचआरभीसीए) 

 

 

 

 

एनआइडीएम, 
एमओजेएस *, 

एमओएसटी, 
सीएसआइआर, 
डीओएस, डीएसटी 

म यमकालीन (टी-2)  

• बाढी स भािवत इलाकादेिख चरम जल-जलवायु  प रघटना 
े का समुदायको बढ्दो भे ताबारे बुझाईमा सुधार याउनु   

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत एचआरभीसीएको 
िनि त ािविधक सहयोग एवं  मागदशन दान गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

तटीय े मा जीएसीसी प र यमा भे ता एवं  जोिखमबारे िव तृत 
अ ययन गनु ।  

 

रा य/ के  
शािसत देश, 
एसडीएमए, 

डीएमडी $, 
आरडी, िस चाई 
िवभाग/ 
ड लुआरडी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• तयारी तथा आपदा ब धन योजनाको सामियक संशोधनको पमा 
एचआरभीसीए हण गन,ु  

• एचआरभीसीएको आधारमा ढाँचागत एवं  गैर ढाँचागत उपायह का लािग 
रणनीित िवकिसत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गनु   

 

 

 

 

3 

 

 

 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन (सीसीए)  

 

 

एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी*, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमएसजेईडीएसटी  

लघुकालीन (टी-1)  

• अनुकूलन आव यकता बु नु,  

• सामना गन त को अ ययन गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन त  िविकसत गन,ु 

म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3) 

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• ह रयो एवं  नीलो पूवाधार ि कोणको उपयु  िम ण 
ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 
अनुकूलन उपायह  ो सािहत गनु   

 

 

 

एसडीएमए,  
आइआरडी/ 
ड लुआरडी *,  

ईएफडी, 
डीआरडी, 
डीएसजेई, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीएए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष यास र थानीय 
यासलाई सहयोग एवं  ायोजन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा र ायोिगक प रयोजना िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• रा य िवशेष यास र थानीय यासलाई ायोजन एवं  ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु 

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा उपायमा अनुकूलन उपाय एिककृत गनु,  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.3 शहरी भल-बाढी  

7.3.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

 शहरी भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

मानिच ण/ 
े ाङ्कन, डुबान 

ि थितको स भािवत 
अनुमान, िनगरानी  

 

 

 

 

 

 

 

 

एमएचयुए*, 
एमओईएस, 
एमओजेएस, 
डीओएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)   ािविधक सहयोग  

लघुकालीन (टी-1) 

• अलग पमा गन स भािवत र वा तिवक ितको मू याङ्कन गन 
िदशािनदश िवकिसत गन,ु  

• एमओईएसले (आइएमडी) रा य सरकारसँग परामश गरी थापनालाई 
ाथिमकता िदनु   

• मौसमको 24X7 िनगरानी रा न उप हसँग जोिडएको वचािलत वषा 
मापन के , वचािलत मौसम के  थािपत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• सबै शहरी के  समेट्न वा तिवक समयको जलमौसम िव ान स जाल 
थािपत गन,ु  

• एमओईएस (आइएमडी) र एमएचयुएले सबै शहरी के लाई समेट्ने गरी 
डीड लुआरको स जाल िव तार गन रणनीित बनाउनु  पनछ।  

दीघकालीन (टी-3) 

सामुदाियक तरमा उिचत नापको ाकृितक संसाधन र पूवाधार सु िवधाह  
समेट्दै उ च िवभेदन उप ह त वीर/ हवाई त वीर एिककृत गरी वाड तरीय 
सूचना णाली िवकिसत गनुपनछ।  

 

 

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आरडी, 
एसआरएसएसी, 
डीडीएमए, 
पीरआरआइ 
(शहर 
निजकको), 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• बहसङ्कट आपदा जोिखम मू याङ्कनमा आधा रत भू िम योग 
िवकिसत गनु   

• भूिम योग योजना मानिच  सावजिनक गन,ु 

• बाढी रोकथाम गन भू िम योगको सीमालाई यानमा रा दै पया  
अ ययन, मू याङ्कन र िनयोजन गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग तालमेल रा दै िसफा रशह  कायाि वत 
गन,ु  

• तयारी र आपदा ब दन योजनाको सामियक समी ाका लािग 
एचआरभीसीए हण गन,ु  

• वाड तरीय मू याङ्कन  

• िवशेष  तथा िहतधारकह सँग परामशको त  थािपत/ सु ढ 
बनाउनु   

 

2 

सूचना णाली, 
िनगरानी, पूवानुमान, 
पूव चेतावनी  

 

एमओईएस, 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

िनयिमत िनगरानी  

 लघुकालीन (टी-1) रा य शहरी बाढी आपदा ब धन सूचना णाली  

म यमकालीन (टी-2)  एआरजी स जालसँग जोिडएको युएलबी ारा 
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एमओजेएस म यमकालीन (टी-2)  

शहरी बाढी पूवानुमान तथा चेतावनीका लािग ािविधक छाता थािपत गन,ु  

ईओसी थािपत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) प रमाणा मक पूवानुमान गन र िविभ न ि थितमा 
डुबानको तर नकल गन मता िवकास गन,ु  

 

 

3 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एऩीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमएसजेई 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अ ययन, द तावेजीकरण र अनुस धान ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, सामािजक 
समावेशन, समानताका प  समेट्दै भे ता एवं  मताको अ ययन गन,ु  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन दान गन,ु  

  

 

4 

 

आपदा त याङ्क 
सङ्कलन एवं  

ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ,  
सबै म ालय/ 
िवभाग  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

 आपदा ारा ित एवं  मू याङ्कनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1) 

आपदा ारा ित 2005-2015 आधार रेखा  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  मू याङ्कनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन 
गन,ु  

लघुकालीन (टी-1) 

आपदा ारा ित 2005-2015 आधार रेखा 

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.3.2 अ तर अिभकरण सम वयन/तालमेल 

 शहरी भल-बाढी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

सम  आपदा 
शासन  

 

 

एमएचयुए 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सम वयन, ािविधक सहयोग र सहायता दान गन,ु 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकको) 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आपदा ब धन योजनाको तयारी र काया वयन र 
अिभकरणह ले डीएम कायसँग काम गन सु िनि त गन,ु  

• आपदा जोिखम ब धनको सबै प  तथा डीआरआरको 
सु वािहकरण  

 

2 

 

मोचन  

 

एमएचयुए 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकको) 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• त काल मोचन आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

3 चेतावनी, 
सूचना, 
त याङ्क  

एमओईएस*(आइएमडी),  

एमओजेएस, एमओईएस, 
एमईआइटीवाई 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्क सार गन 
केि य र रा य अिभकरणह सँग िनबाध तालमेल र स पक गनु 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकको) 

आवत / िनयिमत (आरआर) अि तम कोशस म, सुद ू र, गाउँ र 
शहरस म चेतावनी सा रत गन तालमेल कायम गन;ु जोिखम 

े का मािनसह लाई िनयिमत जानकारी गराउनु   

 

4 

 

गैर ढाँचागत 
उपाय  

 

एमएचयुए, बीआइएस, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ प र कृत 
मानकह  हण, (ग) कानून/ अिधिनयम बनाउन/ु संशोिधत गनु  र (घ) 
नीितह  हण/समी ा गन केि य र रा य अिभकरणबीच तालमेल 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकको) 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

प र कृत िनयम/ सं िहता सु िनि त गद यसको कायावयन, 
वतन र िनगरानीका लािग रा य अिभकरणह सँग तालमे 

कायम गन ु

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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7.3.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 शहरी भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    

(आवत /िनयिमत (आरआर) 

रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

िनमाण काय  

 

 

 

 

 

एमएचयुए*, एमसीभीए, 
एनबीसीसी, बीएमटीपीसी, 
सीबीआरआइ, एसईआरसी 
आइई (आइ), 
सीआरआरआइ  

 

 

 

 

 

• शहरी पुलको अिभक पमािथ 
िवचार  

• शहरी सडक तरको अिभक प  

• ािविधक सहयोग  

 

 

 

 

 

डीएमडी$, युडीडी, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकको) 

लघुकालीन (टी-1)  

सबै सडकको सतहीकरण काम वा सु िढकरण/ अलक  पे ने काम 
पुराना तह उखेलेर/ताछेर गनुपनछ तािक सडकको तर अ लो नबढोस्  

म यमकालीन (टी-2) 

• िव मान नाली तथा भल-पानी ब ने णालीको तरो नित 

• भल-पानी िनकासी णालीको यव तापन  

• जल िनकायह को सं र ण  

• जल िनकायको पुन ार/बहाली तथा सं र ण सु िनि त गनुपनछ 

दीघकालीन (टी-3) 

• धेरै पानी परे पिन सुचा  बगेर जाने यव था गरी बस र मे ो टिमनल, 
रेलवे टेशन र हवाई अड्डालाई बाढीरोधी बनाउनुपनछ 

• पानीको वाहलाई अवरोिधत गद पानी ज न निदने िहसाबले 
शहरह मा भावी सडक एवं  रेलका पुलह  िनमाण गनुपनछ 

• अित मणह  हटाउँदै अित मणकारीह  िव  कानून-िनयम 
अनुसार कडा कावाही गनुपनछ 

 

2 

आपातकालीन प रचालन के को 
थापना/ सु िढकरण  

स बि धत केि य म ालय, 
एमएचए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

बाढीको मौसममा पया  मानव 
संसाधनका साथ चौबीसै घ टा 
ईओसी प रचालन सु िनि त गनुपनछ। 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकका) 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

शहरी बाढीलाई स बोिधत गन बाढीको मौसममा पया  मानव संसाधनका 
साथ चौबीसै घ टा ईओसी प रचालन सु िनि त गनुपनछ। 

 सङ्कटरोधी िनमाण, सु िढकरण तथा एनडीएमए, एनबीसीसी, मागदशन एवं  काया वयन  एसडीएमए, डीडीएमए, म यमकालीन (टी-2) 
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3 सबै जीवनरेखा ढाँचा एवं  मह वपूण 
पूवाधारको पुनःसंयोजन  

बीएमटीपीसी, आइई (आइ)  
सीबीआरआइ, एसईआरसी, 

युएलबी, पीआरआइ 
(शहर निजकका)  

ािविधक अिभकरणसँग तालमेल एवं  काया वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

 

 

 

7.3.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाचागत उपाय  

 शहरी भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत 

े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

1 

िव तृत शहरी भल-पानी िनकासी 
अिभक प िनदिशकाको 
(युएसडीडीएम) तयारी  

 

एमएचयुए 

म यमकालीन (टी-2) 

एमएचयुएले अ तरराि य चलन, िवशेष अव थान र 
शहरह मा वषाको व प तथा युएसडीडीएम तयार 
गन भावी आव यकतामािथ िवचार गनुपनछ 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, युडीडी 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

पहल गद केि य अिभकरणह सँग सहकाय गन,ु  

 

2 

भल पानी िनकासी 
णालीको सूची तयार गनु   

 

एमएचयुए 

दीघकालीन (टी-3) 

एमएचयुएले रा य/ के  शािसत देश र युएलबीसँग 
परामश गरी आकाशीय साथै गैर आकाशीय त याङ्क 
एिककृत गरी े तम िविधमा आधा रत भल पानी 
सूचना णाली ो सािहत गनुपनछ 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ (शहर 
निजकको)  

दीघकालीन (टी-3) 

युएलबीह  माफत् व तुसूची तयार गन एमएचयुएसँग 
तालमेल कायम गन,ु  
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3 

भल-पानी िनकासी णालीको 
प रचालन एवं  रखरखाउ गन ु

 

एमएचयुए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

िदशािनदश दान गद िनगरानी रा नुपनछ  
डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ (शहर 
निजकको)  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सामियक पमा नाला णालीको प रचालन एवं  रखरखाउका 
लािग मानव, सामान, उपकरण र मिशनको िनि त पया  धनरािश 
उपल ध गराउनु  पनछ  

 

4 

 

पयावरण भावको 
मू याङ्कन  

 

एमओईएफसीसी*, 
एमएचयुए  

लघुकालीन (टी-1) 

भल पानीको िनकासी ईआइए िनयमको िच ताको 
िवषय मा दै रा य अिन के  शािसत देशह लाई 
िदशािनदश जारी गनुपनछ  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी, 
ईएफडी, पीआरआइ 
(शहर निजकको)  

लघुकालीन (टी-1) उपयु  भल-पानी ब धन अनु प िदशािनदश 
र भू िम योग िनयोजनको कडा अनुपालन सु िनि त गनुपनछ  

म यमकालीन (टी-2) ाकृितक िसमसार र प रि थितक य िहसाबले 
मह वपूण इलाकाको ित घटाउनु  पनछ  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

• ािविधक-कानूनी शासन  

• भूिम योग िनयोजन  

• शहर िनयोजन  

 

 

 

 

 

एमएचयुए, एमएफआइएन  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• स बि धत रा यमा युएलबीह ारा ािविधक-
कानूनी शासनको अनुपालनका लािग रा यह को 

यासलाई सम वयन गनुपनछ,  

• भूिम योज िनयोजन सु ढ बनाउन ािविधक 
मागदशन दान गनुपनछ  

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ (शहर 
निजकको) 

लघुकालीन (टी-1) 

• युएलबी माफत् िवशेष गरी भू िम योगको ािविधक-कानूनी 
शासनको कडा अनुपालन सु िनि त गनुपनछ  

• भूिम योग िनयोजन सु ढ बनाउनु  पनछ  

म यमकालीन (टी-2) 

• भूिम योग िनयोजनमा जल सु ाही शहरी अिभक प सामेल 
गनुपनछ  

• ाकृितक नाला-खो साबाट खु ला पमा भल पानी ब न िदँदै 
बाढीको ि थित कि त गन भू िम योग योजनामा, ज तै पाहाडी, 
तटीय आिद ज ता भौगोिलकता सामेल गनु   

6 एिककृत युएफडीएमका लािग 
शहरी बाढी को को गठन  

 

एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

राि य तरमा ािविधक छाता सङ्गठन थापना गन 
शीष भू िमका खे नुपनछ  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, युडीडी 

लघुकालीन (टी-1 

थानीय तरमा शहरी बाढीको यव थापनका लािग शीष िवभागले 
रा य तरमा शहरी बाढी को  तथा युएलबी तरमा आपदा 

ब धन को  थािपत गनुपनछ  

 

7 

िनजी सावजिनक साझेदारी  एनडीएमए, एमएचयुए, 
एमसीए *, एमसीएफ, 
एमओसीआइ, एमपीएफआइ, 
एमएचआइपीई, एमएफआइएन  

दीघकालीन (टी-3)  

मागदशन एवं  आदश अिधिनयम  

युडीडी, एसडीएमए, 
डीडीएमए  

दीघकालीन (टी-3) 

आपदा ब धन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

   आवत / िनयिमत (आरआर) डीएफआइएन *, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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8 

 

जोिखम अ तरण  
एमएफआइएन*, एनडीएमए, 
एमएचए, एमएएफड लु  

जीवन अिन स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत 
जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1) नीितगत सं रचना  

डीएमडी $, 
एसडीएमए, डीएजी 

जीवन अिन स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1) नीितगत सं रचना  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

 

 

7.3.5 मता िवकास  

 शहरी भल-बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 

रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

िश ा एवं  िश ण  

एमएचयुए*, 
एमएचआरडी, 
एमएचआरडी, 
एनडीआरएफ, 
एनआइडीएम,  

सीबीएसई,  

एमवाईएएस 

 

 

म यमकालीन (टी-2)  

सीबीएसई माफत् कूले पाठ्य ममा युएफडीएम 
मापद ड शु  गन,ु  

एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय तथा 
वयंसेवीह को िश णलाई सहयोग गनु   

 

 

 

युएलबी, पीआरआइ (शहर 
निजकको), एसडीआरएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर) सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवी तथा अ यलाई 
शहरी बाढीबाट उ ारबारे िश ण िदनुपनछ,  

लघुकालीन (टी-1) 

• युएफडीएमका लािग एफ एवं  ईएसको उपकरण एवं  कौशल उ नयन गनु   

• आपदा भािवत पशुह को याहार एवं  सहयोगका लािग पशु  िचिक सा 
िवशेष ह  सूचीब  गनु   

म यमकालीन (टी-2)  पाठ्य ममा सोही कारको पाठ्य म िवकिसत गन 
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रा य सरकारले कूल बोडह लाई ो सािहत गनुपनछ 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

 

एमएचयुए*, एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत 
जोिखम ब धनको सं कार ो सािहत गनु   

म यमकालीन (टी-2) 

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा यवहार एवं  
वृि  प रवतन ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन 
नाग रक समाजको स जाल सु ढ बनाउनु   

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, पु िलस, 
युएलबी, पीआरआइ (शहर 
निजकको)  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• यापक स चार अिभयान चलाउनुपनछ,  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम ब धनको 
सं कार ो सािहत गनुपनछ  

म यमकालीन (टी-2)  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा यवहार एवं  वृि  प रवतन 
ो सािहत गनुपनछ,  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गनुपनछ, 

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनुपनछ,  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक समाजको स जाल 
सु ढ बनाउनु  पनछ  

• आपदा भािवत पशुह को याहार एवं  सुर ाबारे सूचना  

 

 

3 

 

 

द तावेजीकरण  

 

 

एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  भावी शोध तथा 
जोिखम ब धन िनयोजनका लािग उ म 
ऐितहािसक अिभलेख िसजना गन आपदाको सबै 
प को सठीक द तावेजीकरण सु िनि त गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, युएलबी, 
रा य एटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

भावी शोध तथा जोिखम ब धन िनयोजनका लािग उ म ऐितहािसक 
अिभलेख िसजना गन आपदाको सबै प को सठीक द तावेजीकरण 
सु िनि त गन ु

 

4 

मिहला, सीमा तकृत, 
तथा िद याङ्ग 
यि ह को 

सशि करण  

एमड लुसीडी*, 
एमएसजेई, एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

लघुकालीन (टी-1)   

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता िवकास 
पहलह मा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण 
अ नाउनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी, 
एसआइडीएम, एटीआइ, तथा 
सबै रा य तरीय सं थान  

लघुकालीन (टी-1)  रा य, िज ला अिन थानीय तरमा आपदा ब धनको 
सबै प  सामेल गद मता िवकासमा लैङ्िगक सु ा ता तथा समान 
ि कोण अ तरभु  गनु   

 

5 

समुदाय आधा रत 
आपदा ब धन  

एमएचयुए*, 

एमओआरडी*,   

एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवीलाई ो साहन, 
मागदशन एवं  सहयोग तथा िश ण  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, आरडी, 
डीडीएमए, युएलबी, 
एसआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर) सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवीलाई ो साहन, 
मागदशन एवं  सहयोग तथा िश ण  

लघुकालीन (टी-1) 

बहसङ्कट ि कोणमा आधा रत आपदाको सामना र यव थापन गनस ने 
समुदायको मता सु ढ बनाउनु   
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म यमकालीन (टी-2)  आरड लएु, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, 
वाड सिमितस थानीय सामुदाियक सङ्गठनलाई िश ण  

 

6 

 

कृि म अ यास  

एमएचयुए, एनडीएमए, 
सबै सरकारी म ालय, 
अिभकरण एनडीआरएफ, 
सश  बल, सीएपीएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)   

सबै रा य अिन के  शािसत देशमा 
आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन एवं  
काया वयन ो सािहत गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, युएलबी, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  ईएस, 
सीडीईएफ, पु िलस  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  काया वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

7.3.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 शहरी भल-बाढी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के   उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य* उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, त याङ्क 

ब धन, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 

एमओईएस, 
एमओजेएस *, 

एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
डीओएस, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)   

मू याङ्कन, िनगरानी तथा वै ािनकतम अ ययन  

लघुकालीन (टी-1)  

• िवगत दसकको वृि सिहत आधार े  तथा नदी घाटीमा जीएसीसी 
भाव अ तगत जीएसीसी पर यमा बाढी भे ता मानिच  बनाउन,ु 

• जीएसीसी प र यमा बढ्दो आिथक तथा सामािजक जोिखमको 
मू याङ्कन गन ु

म यमकालीन (टी-2)  

• सीमा पा रबाट ब ने नदीह मा जीएसीसी स ब धी प रवतनको 

 

डीएमडी$, 
आइआरडी, 
ड लुएसडी*, 
ईएफडी, 
एसडीएमए, 
एजीडी, 
एफआइएचडी, 
डीडीएमए, 
युएलबी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जीएसीसीिसत स बि धत राि य जोिखम यू िनकरण यासलाई सहयोग 
गनु   

• केि य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गन,ु  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनका लािग रा य िवशेष यास र थानीय 
यासलाई ो सािहत एवं  ायोिजत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

रा य िवशेष जीएसीसी भाव र सामना गन त  द तावेजीकरण गनु   

दीघकालीन (टी-3) 
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अ ययन गन,ु  

• बाढीमािथ जलवायु  प रवतनको भाविसत स बि धत त याङ्क 
कोष ब धन णाली िवकिसत गन,ु  

• सबै नदी णालीका लािग जीएसीसी प र य मानिच  तयार गनु   

• जीएसीसीबीट बढ्दो जोिखम तथा प रवतनसँग अनुकूलन  

दीघकालीन (टी-3) 

• बाढी स भािवत इलाकामा अपेि त जीएसीसी भाव अनुसार बाढी 
पूवानुमान मतामा सुधार याउनु,  

• िछमेक  मुलुकह बाट ब ने मुख नदीह मा जीएसीसी भाव बु न 
वा िनगरानी गन सबै िछमेक  मुलुकसँग तालमेल कायम गन,ु  

पीआरआइ (शहर 
निजकको) 

• िविभ न जीएसीसी भावको प र य अ तगत बढ्दो जोिखमबारे रा य 
िवशेष (आिथक, सामािजक आिद) अ ययन ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी तथा प रणामी सङ्कटमा प रवतनको प र े यमा शोध 
अ ययन ो सािहत गनु   

2 सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एनआइडीएम, 
एमओजेएस*, 
एमओएसटी, 
सीएसआइआर, 
डीओएस, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  

• बाढी स भािवत इलाकामा चरम जल-जलवायु  प रघटनाको कारण 
समुदायको बढ्दो भे ताबारे बुझाईमा सुधार याउनु   

• जीएसीसीको भावलाई यानमा रा दै िव तृत एचआरभीसीएका 
लािग ािविधक सहयोग र मागदशन दान गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• तटीय इलाकामा जीएसीसी प र यमा भे ता एवं  जोिखमबारे 
िव तृत अ ययन गनु   

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आरडी, 
आइआरडी, 
ड लुआरडी, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आपदा ब धन योजनाको तयारी र सामियक समी ाको पमा 
एचआरभीसीए हण गनु   

• एचआरभीसीएमा आधा रत ढाँचागत एवं  गैर ढाँचागत उपायका 
लािग रणनीित िवकिसत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गनु   

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

जलवायु  प रवतन 

 

 

 

 

 

 

एमओईएस*, 

म यमकालीन (टी-2) 

• अनुकूलन आव यकता बु नु,  

• सामना गन त को अ ययन गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन त  िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3) 

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आइआरडी, 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन ु

• राि य सीसीए पहललाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गन,ु  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय 
यासलाई ायोजन एवं  ो सािहत गनु   

म यमकालीन (टी-2)  
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अनुकूलन (सीसीए)  एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी* 

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गनु   

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन 
उपायह  ो सािहत गनु   

ड लुएसडी*, 
ईएफडी, डीआरडी, 
डीडीएमए, 
युएलबी, 
पीआरआइ (शहर 
निजकको)  

थानीय अनुकूलन रणनीित एवं  ायोिगक प रयोजना िवकिसत गनु   

दीघकालीन (टी-3) 

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म कायाि वत गन,ु  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपायह  
एिककृत गन,ु  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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 7.4 भूक प/ भूइँचालो  

 7.4.1 जोिखमबारे बुझाई  

 भूक पीय जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

• भूइँचालो िनगरानी सेवा  

• राि य भूक पीय स जाल  

• वा तिवक समय भूक प 
िनगरानी  

• भूइँचालो सङ्कट एवं  
जोिखम मू याङ्कन 
(ईएचआरए)  

 

 

 

 

एमओईए, 
एमईआइटीवाई, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• प ो लागेपिछ तु तै भूइँचालोको प रिध अनुमान लगाउनु   

• सूचना सार गन,ु  

• सुनामी स ब धी स देश एवं  चेतावनी जारी गन भारतीय तटीय े मा 
सुनामी उ प न गन समु मु िनको भूइँचालोको जानकारी 
आइएनसीओआइएससँग साझा गन,ु  

• भूक पीय गितिविधको त याङ्क राि य तथा अ तरराि य वै ािनक, 
शै िणक तथा शोध एवं िवकास सं थानसँग साझा गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• भूक पीय सङ्कटको मू याङ्कन  

• भूक पनीय े ाङ्कन  

• भूक पनीय सू म े ाङ्कन  

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, आरडी  

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
 

यापक पमा सूचना साझा गनु   

 

2 

वै ािनकतम भूक पीय 
े ाङ्कन  

एमओईएस*, 
ईआरईसी, बीआइएस, 
जीएसआइ, 
एनएलआरटीआइ, 
एमओएसटी 

लघुकालीन (टी-1) 

िदशािनदश कािशत गन अ तर अिभकरण सम वयन एवं  सहयोग  
डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
युडीडी, 
एसपीड लुडी, 
युएलबी, डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
काया वयन, वतन, अनुपालन र िनगरानी सु िनि त गनु, 
जाग कता फैलाउनु   

 

3 

भूक पीय सू म े ाङ्कन  ईआरईसी, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2) 

सू म े ाङ्कन अ ययनका लािग िवशेष ह को सहमितको आधारमा 
ि थितको अ ययन प  िवकिसत गन,ु  

डीएमडी$, 
एसडीएमए,  आरडी, 
डीडीएमए, 

दीघकालीन (टी-3) 
अि तम योगकताबाट आव यकताको मू याङ्कन, सू म 

े ाङ्कन अ ययन, सू म े ाङ्कनका लािग मह वपूण 
शहरी े लाई ाथिमकता, हण गनअिघ िवशेष  समी ा 
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एसएलआरटीआइ  गन,ु  

 

 

 

4 

 

 

सङ्कटमय जोिखम भे ता 
एवं  मता मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एनडीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमओएसटी, 
एमएसजेई, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोध ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, सामािजक समावेशन र 
समानताका प  समेट्दै भे ता तथा मताको अ ययन गनु   

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग र मागदशन िदनु   

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीएसजेई, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

डीएम योजनाको तयारी र सामियक समी ाको पमा 
एचआरभीसीए हण गनु   

लघुकालीन (टी-1) 

िवशेष  तथा िहतधारकह सँग परामशनको त  गठन/ 
सु ढ बनाउनु   

 

 

5 

 

आपदा त याङ्क सङ्कलन 
एवं  ब धन  

 

एमएचए *, 
एमओएसपीआइ, सबै 
म ालय र िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपदा ारा ित र हािनको मू याङ्कनका लािग योजनाब  त याङ्क 
ब धन  

लघुकालीन (टी-1) 
आपदाको ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर) आपदा ारा ित र हािनको 
मू याङ्कनका लािग योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1) 
आपदाको ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा 

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

 

7.4.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 भूक पीय  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

सम  आपदा शासन  

 

 

 

 

 

 

 

 
आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आपदा ब धन योजनाको तयारी एवं  काया वयनका साथै 
अिभकरणह ाराडीएम कायप रचालन सु िनि त गन,ु  
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1 MOES आवत / िनयिमत (आरआर) 

सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान गनु   
डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

• आपदा जोिखम ब धन तथा डीआरआरको सु वािहकरणको 
सबै प  

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य र पार प रक 
बलीकरण सु िनि त गनु   

 

2 

 

मोचन  

 

एमएचए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  
डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन गनु   

• केि य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गन,ु  

 

3 

 

गैर ढाँचागत उपाय  
एमओईएस*, 
एमएचए, 
बीआइएस, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ प र कृत मानक हण 
गन, (ग) कानून/ अिधिनयम अिधिनयिमत/ संशोिधत गन र (घ) नीितह  

हण/ समी ा गन केि य र रा य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गन,  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

प र कृत िनयम/ सं िहता तथा यसको काया वयन, वतन  र 
िनगरानीका लािग रा य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गन,ु  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) 

यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

7.4.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 भूक पीय  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

 

सामािजक आवास योजना  

 

स बि धत केि य सरकारका 
म ालय, एमओआरडी, 
एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सामािजक आवास योजनाको िनयोजन एवं  
काया वयनमा बहसङ्कट रोधी गुण िवशेषता सामेल 
गन सु िनि त गनु   

(भूइँचालोलाई यानमा रा द)ै  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीआरडी, युडीडी, 
पीआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सामािजक आवास योजनाको िनयोजन एवं  
काया वयनमा भूइँचालोरोधक गुण िवशेषता सामेल गन 
सु िनि त गन,ु  

• स बि धत भवन सं िहताको अनुपालन सु िनि त गनु,  

 ाथिमकता तय ग रएका जीवनरेखा स बि धत केि य म यमकालीन (टी-2)  डीएमडी$, एसडीएमए, म यमकालीन (टी-2) सबै सरकारी िविभग, अिभकरण, 
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2 ढाँचा एवं  भवनह को सु िढकरण 
तथा भूक पीय पुनःसंयोजन  

सरकारका म ालय  सुर ा स परी ाको िसफा रश अनुसार सु िढकरण 
एवं  भूक पीय पुनःसंयोजन काया वयन गनु   

एसपीड लुडी, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

सावजिनक उपादेय, कूल, कलेज, सामुदाियक भवन 
आिदमा सुर ा स परी ाको िसफा रश अनुसार 
सु िढकरण एवं  भूक पीय पुनःसंयोजनको काया वयन  

 

 

3 

सङ्कटरोधक िनमाण, सु िढकरण तथा 
सबै जीवनरेखा ढाँचा एवं  मह वपूण 
पूवाधारको पुनःसंयोजन  

एनडीएमए, एनबीसीसी, 
बीएमटीपीसी, सीबीआरआइ, 
एसईआरसी, आइई (आइ) सबै 
स बि धत म ालय/ िवभाग  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन एवं  काया वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एसपीड लुडी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
ािविधक अिभकरणह सँग सहकाय एवं  

काया वयन  

िटपोट : (#)  के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी — आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 

 

 

7.4.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 भूक पीय  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत 

े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

शहर िनयोजन, िनमाण काय 
तथा सावजिनक पूवाधारका 
लािग अिधिनयम तथा आदश 
सं िहता  

 

 

 

आइआरसी, एमआरटीएच, 
आरडीएसओ, एमओआर, 
एईआरबी, डीएई, बीआइएस, 
एमओआरडी, एमएचयुए 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सं िहता, िनयम, अिधिनयमको सामियक अ तन  

• आव यक िनयमह  संशोिधत/ िवकिसत गरी 
केदि य म ालय, अिभकरण र रा य 
सरकारह सँग िमलेर काया वयन गनु   

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, युडीडी,. 
डीआरडी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 

म यमकालीन (टी-2) 

• ामीण एवं  शहरी इलाकाका लािग उपयु  उप-कानून 
हण गन,ु आदश सं िहतालाई (ज तै एनबीसी 2016) 
यवहारमा याउँदै समु िचत अनुपालन सु िनि त गनु,  

• भूक पीय जोिखम यू िनकरणका लािग सू म े ाङ्कन  

दीघकालीन (टी-3)  

स बि धत िवभाग र अिभकरणसँग िमलेर सं िहता 
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युएलबी  काया वयनको कडा अनुपालन सु िनि त गनु   

 

 

 

2 

• जीवनरेखा ढाँचा एवं  भवनका 
लािग ढाँचागत सुर ा स परी ा  

• जीवनरेखा ढाँचा तथा भवन 
सु िढकरण तथा भूक पीय पुनः 
संयोजनका लािग जीवनरेखा ढाँचा 
एवं  भवनलाई उ च ाथिमकता  

एमओईएस*, एनडीएमए, आइई 
(आइ), सीआइडीसी, सीएफआइ, 
एनएसी, स बि धत म ालय / 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
स बि धत राि य मानक अनु प सामियक पमा 
पि करण जारी गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

मानक ि या तथा िदशािनदश जारी गनु   

डीएमडी $, एसडीएमे, 
आरडी, युडीडी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवनरेखा भवन तथा मह वपूण पूवाधारको सुर ा 
स परी ा गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

काया वयन, िनगरानी र वतन तथा सावजिनक, िनजी 
तथा यि ारा रा यिभ  समु िचत अनुपालन सु िनि त गनु   

 

3 

 

िवशेष ह लाई लाइसे स दान 
गनका साथै मािणकरण  

एमएचआरडी, एनडीएमए, 
स बि धत केि य म ालय/ 
िवभाग, वा तुकार एवं  
अिभय ताह को पेशागत िनकाय  

म यमकालीन (टी-2)  

अिभय ताह को मािणकरणका लािग ऐन ारा 
िनमाण अिभय ता प रषद्  थािपत गनु  तथा 
अिभय ताह को मािणकरणका लािग ि या 
थािपत गन ु 

स बि धत िवभाग  म यमकालीन (टी-2)  

उिचत कानूनी सं रचना तथा सं थागत त ारा 
अिभय ताह लाई लाइसे स दान गन काम 
काया वयन गनु   

 

4 

सावजिनक-िनजी साझेदारी  एनडीएमए, एमओईएस, एमसीए*, 
एमसीएफ, एमपीएफआइ, 
एमएचआइपीई, एमएफआइएन  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 
आपदा ब धन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

 

 

5 

 

 

जोिखम अ तरण  

 

एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत 
जोिखम अ तरण यव था काया वयन गनु   

लघुकालीन (टी-1) 

नीितगत सं रचना  

 

डीएफआइएन*,  

डीएमडी$, एसडीएए, 
डीएजी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव था काया वयन गनु   

लघुकालीन (टी-1) 
नीितगत सं रचना  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.4.5 मता िवकास  

 भूक पीय  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

िश ण  

 

 

एमओईएस*, एनआइडीएम, 
एमएचआरडी, एनडीएमए, 
एमवाईएएस, एनडीआरएफ, 
अ य** 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• िनयिमत िश ण काय मलाई सहयोग गनु   

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय, वयंसेवीह को 
िश णलाई सहयोग गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

भारतमा भूक पीय सुर ाका लािग ज री सङ् यामा िशि त 
कम ह  िनमाण गन राि य यासलाई ो सािहत गनु   

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, आरडी, 
एटीआइ, 
एसआइआरडी, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह लाई िनयिमत िश ण िदनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• भारतमा भूक पीय सुर ाका लािग ज री सङ् यामा िशि त 
कम ह  िनमाण गन राि य यासलाई ो सािहत गनु   

• सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीका लािग खोज एवं  उ ारका 
लािग िश ण दान गनु   

 

2 

पाठ्य म िवकास  एमओईएस, एमओसीआइ, 
एमएचआरडी, युजीसी, 
एआइसीटीई, आइआइटी, 
एनआइडीएम र अ य 
स बि धत अिभकरण  

म यमकालीन (टी-2) 

नातक तथा पेशागत पाठ्य ममा आपदा ब धनिसत 
स बि धत पाठ्य म शु  गन सहयोग गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एचडी, ईडीडी, 
डीडीएमए  

म यमकालीन (टी-2)  

आपदा ब धन स ब धी िवषयह  नातक तथा पेशागत 
पाठ्य ममा सामेल गनु   

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

 

 

 

 

एनडीएमए, एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 
ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार प रवतन 
ो सािहत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आइपीआरडी, आरडी, 
एसआइडीएम, एटीआइ, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, 
पु िलस, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 
ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार प रवतन 
ो सािहत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  
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• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाजको स जाल सु ढ बनाउनु   

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाजको स जाल सु ढ बनाउन ु

• आपदा भािवत पशुह को याहार र सुर ाबारे सूचना  

 

4 

 

कृि म अ यास  
एनडीएमए, सबै सरकारी 
म ालय, अिभकरण, 
एनडीआरएफ, सश  बल, 
सीएपीएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

म ालय/ िवभागह को आपदा तयारीको िनगरानी गनु    

लघुकालीन (टी-1)  

सबै रा य/ के  शािसत देशमा सबै म ालय ारा आपात-
कालीन कृि म अ यास िनयोजन एवं  काया वयन ो सािहत गनु   

 आवत / िनयिमत (आरआर)  
िवभागह को आपातकालीन तयारीको िनगरानी गन,ु  
लघुकालीन (टी-1)  

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  
काया वयन  

 

5 

द तावेजीकरण एवं  
सार 

एमओईएस, एनआइडीएम म यमकालीन (टी-2)  

मुख भूइँचालोको द तावेजीकरण गरी यापक सार सु िनि त 
गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

थानीय भाषामा द तावेजह को िवतरण गद लोकि य बनाउनु   

 

 

6 

मिहला, सीमा तकृत 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमड लुसीडी, एमएसजेई, 
एनडीएमए, एनआइडीएम  

म यमकालीन (टी-2)  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता िवकासमा 
लैङ्िगक सु ाही र समान ि कोण सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एसआइडीएम, 
एटीआइ, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

म यमकालीन (टी-2)   

रा य, िज ला र थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  
समेट्दै मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही र समान ि कोण 
सामेल गनु   

 

7 

 

समुदाय आधा रत 
आपदा ब धन  

 

एनडीएमए, एनआइडीएम, 
एमओआरडी, एमएचयुए  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

ो साहन, मागदशन एवं  सहयोग  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, थानीय 
सामुदाियक सङ्गठनलाई िश ण  

लघुकालीन (टी-1)  

बहसङ्कट ि कोणमा आधा रत आपदाको सामना एवं  
यव थापन गन समुदायको मता सु ढ बनाउनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.5 सुनामी  

7.5.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

 सुनामी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

शोध एवं  िवकास यास  

 

एमओईएस*, 
एमओएसटी, 
एनएलआरटीआइ 

 

म यमकालीन (टी-2)  

• सुनामीको जोिखम मू याङ्कन तथा प रद- य िवकासका लािग 
मानक िविधको िवकासलाई ो सािहत गन,ु त याङ्क एवं  ान 
सङ्कलनका लािग अ ययनलाई सहयोग गन,ु  

• िवगतको सुनामीका घटनाको आधारमा सुनामीको सङ्कट इङ्िगत 
गन बृहत् तरको मानिच  िवकिसत गन,ु  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए  

म यमकालीन (टी-2)  

िनयोजन तथा डीएम गितिविधको सम वयनका लािग   
तटीय इलाकाको भे  े को िव तृत क युटरकृत 
मानिच  तथा त याङ्ककोष िवकिसत गनु   

 

2 

 

े ाङ्कन/ मानिच ण  

एमओईएस*, 
एमओएसटी, 
एनएलआरटीआइ, 

दीघकालीन (टी-3)  
आँधीको वृि  उ च वार, थानीय समु ी गिहराई आिदको सूचनाका 
साथ तटीय े मा सुनामीको जोिखम र भे ताबारे त याङ्ककोष  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

े ाङ्कन/ मानिच णका लािग के  सरकारलाई सहयोग 
सु िनि त गनु  तथा आ नो तरमा प रचालन गनु   

 

 

3 

पयवे ण स जाल, सूचना 
णाली, िनगरानी, शोध, 

पूवानुमान, पूव चेतावनी  

एमओईएस*, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  

सुनामी थे न स ने िव मान सबै मह वपूण सं थापनाको मू याङ्कन गनु   
डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत आरआर)  

त याङ्क सङ्कलन तथा अ तनका लािग सहयोग एवं  
सहकाय  

  डीओएस, आइएफ, 
भारतीय नौसेना, 
आइसीजी  

म यमकालीन (टी-2)  
मह वपूण उपकरणह  सुचा  प रचालन सु िनि त गन ितनीह को 
सुर ा गनु   

  

4 चेतावनी, त याङ्क र सूचनाको 
सार  

एमओईएस*, 
एमएचए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भूक पीय गितिविधमािथ िनगरानी राखअन,ु भूक पीय नमूनाको 
आधारमा चेतावनी तथा सामियक बुलेिटन जारी गनु   

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, युएलबी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
अि तम कोश – सुद ू र, ामीण वा शहरस म चेतावनी 

सा रत गन,ु जोिखममा रहेका मािनसह लाई िनयिमत 
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पीआरआइ  सूिचत गन,ु  

 

 

5 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओईएस*, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमओएसटी, 
एमएसजेई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोध ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िहक, सामािजक 
समावेशन र समानताका प  समेट्दै भे ता एवं  मताको अ ययन  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीएसजेई, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत  

डीएम योजनाको तयारी र सामियक संशोधनका लािग 
एचआरभीसीए हण गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

िवशेष  तथा िहतधारकसँग परामशको िनि त त  गठन/ 
सु ढ बनाउनु   

 

 

6 

आपदाको त याङ्क सङ्कलन र 
ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित एवं  यसको मू याङ्कनका लािग योजनाब  त याङ्क 
ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  
आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित एवं  यसको मू याङ्कनका लािग 
योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  
आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। । 
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7.5.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 सुनामी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

सम  आपदा शासन  

 

 

 

एमओईएस* 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सम वयन, ािविधक सहयोग तथा सहायता दान गन,ु  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयन तथा 
अिभकरणह ले डीएम काय गन सु िनि त गन,ु  

• आपदा जोिखम ब धन तथा डीआरआरको 
सु वािहकरणका सबै प   

• तटीय इलाकामा डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच 
साम ज य र पार प रक बलीकरण सु िनि त गन,ु  

 

2 

 

मोचन  

 

एमएचए* 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन गनु   

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

 

3 

 

चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

एमओईएस*, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
चेतावनी, सूचना र त याङ्कको शी , प  र भावी सार सु िनि त गन 
केि य र रा य अिभकरणह बीच भावी सम वयन एवं  िनबाध स पक 
कायम रा नु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
अि तम कोशस म – सुद ू र ामीण वा शहरस म चेतावनीको 

सार एवं  सम वयन गन,ु जोिखम े का मािनसह लाई 
िनयिमत पमा जानकारी गराउन,ु  

 

4 

 

गैर ढाँचागत उपाय  

एमओईएस*, 
एमएचए, 
बीआइएस, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ प र कृत मानक 
हण, (ग) कानून, अिधिनयम अिधिनयिमत/ संशोिधत र (घ) नीितह  
हण समी ा गन केि य र रा य अिभकरणबीच सम वयन कायम गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

प र कृत िनयम/ सं िहता तथा यसको काया वयन, वतन र 
िनगरानी सु िनि त गन रा य अिभकरणह सँग सम वयन कायम 
गन,ु  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.5.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 सुनामी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 

1 उ च ाथिमकताका भवनह का साथै जीवनरेखा ढाँचाह को 
सु िढकरण  

स बि धत केि य 
म ालय  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
लागू  भए अनुसार सुर ा स परी ाको 
िसफा रश काया वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
एसपीड लुडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी   

आवत / िनयिमत (आरआर)  
सुर ा स परी ाको िसफा रश अनुसार 
काया वयन  

 

 

 

 

2 

• आँधी तथा सुनामीबाट शरण  

• यापक तरमा बालुवाको अवरोधक िनमाण  

• सुनामीको समय अ तर वाह अवशोिषत गन नहर तथा 
जल िनकायह को सामियक तलकषण  

• सुनामीको वेगको भाव घटाउन र मह वपूण सं थापनको 
सुर ा गन जलम न नहरह को (तटीय इलाकामा एक वा द ु ई 
हारमा) िनमाण  

 

 

एमओईएस*, 
एनडीएमए, 
एनएलआरटीआइ** 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

काया वयन अिभकरणह लाई मागदशन  

 

 

डीएमडी$, एसपीड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

स बि धत भवन सं िहता/ मानक/ 
ािविधक मागदशन अनुसार 

काया वयन  

 

3 

सङ्कटरोधक िनमाण, सु िढकरण तथा सबै जीवनरेखा 
ढाँचा र मह वपूण पूवाधारको पुनःसंयोजन  

बीआइएस, एनडीएमए, 
एनएलआरटीआइ**  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन एवं  काया वयन  
डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
एसपीड लुडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
ािविधक अिभकरणसँग सहकाय एवं  

काया वयन  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.5.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 सुनामी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

िवकास िनयोजनमा डीएमको 
सु वािहकरण  

एमएफआइएन, एनडीएमए, 
नीित आयोग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

िनयम अनुसार सबै म ालयले योजना काय म र 
गैर योजना तावमा डीएम िच ता सामेल गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, िव  िवभाग, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

िनयम अनुसार सबै म ालयले योजना काय ममा डीएम िच ता सामेल 
गनुपनछ 

 

 

 

2 

 

 

 

स बि धत कानूनको िनयमन 
तथा वतन  

 

 

 

एमओईएस, डीओएस  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• मागदशन एवं  सहयोग  

• सीआरजेड कानूनको अनुपालनको पयवे ण 
एवं  िनगरानी  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, ईएफडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  

• तटीय सं र ण कानून तथा सीआरजेड अिधिनयमको अनुपालन 
सु िनि त गनु   

• म य पालन तथा भू िमगत जल िनकासी अिधिनयिमत गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• पयावरणमै ी भू िम योग े ाङ्कन गन,ु  

• तटीय इलाकाको अनु िचत/ जोिखमपूण योग िन सािहत गनु   

 

 

 

3 

 

 

 

ािविधक-कानूनी शासन  

 

 

बीआइएस 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• स बि धत भारतीय मानक कायाि वत गद 
लोकि य बनाउनु   

• ामीण े का लािग (दु वै अिभय ताको योग 
ग रएका अिन नग रएका भवनह ) उपकानूनह  
बनाउन रा य सरकारलाई सहयोग गन,ु  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सबै िवभाग/ सं थानमा मानकको काया वयन सु िनि त गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

ामीण े का लािग (दु वै अिभय ताको योग ग रएका अिन नग रएका 
भवनह ) उपकानूनह  बनाउन रा य सरकारलाई सहयोग गन,ु  

 

4 

गैर ढाँचागत तट ि थ रकरण 
तथा जैवकवच  

एनडीएमए, 
एमओईएफसीसी, 
एमओईएस 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन एवं  सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, ईएफडी, 
डीडीएमए  

म यमकालीन (टी-2)  

• बालुवाको िटला ि थर बनाउन तटीय इलाकामा समु ी घाँस वा पो ा 
वा कसु रनाको िब वा रोपी बालुवाको टीला िवकिसत गनु   

• ाकृितक तटीय बालुवा ारा सतही तर बढाउनु  (जल तरदेिख मािथ)  
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दीघकालीन (टी-3) 

• समु ी तटको कि तमा पिन 500 िमटर चौडाई ढा ने गरी केसु रना वा 
न रयलका िब वाह  रोपी तटीय वन (ह रत े ) िवकिसत गनु   

• नदीको मुहानितर बसोबासो गन समुदायका लािग जैव कवच 
( ाकृितक र ाको पमा  गरानको िब वा रोपेर) थािपत गनु   

 

 

 

5 

जीवनरेखा ढाँचा तथा 
मह वपूण सु िवधाह को 
सुर ा स परी ा एवं  
मू याङ्कन 

एनडीएमए, एनबीसीसी, 
बीएमटीपीसी, एसईआरसी, 
सीबीआरआइ, आइई 
(आइ), सबै म ालय/ 
िवभाग  

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन एवं  सहयोग  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

दीघकालीन (टी-3)  

• ढाँचा तथा आधार िव  सुनामीको सङ्कटको िव तृत मू याङ्कन 
तथा सु िढकरणको फाइदा आँ नु   

• जीवनरेखा ढाँचा तथा मह वपूण सु िवधाह को ढाँचागत सुर ा 
स परी ा स प न गनु   

 

6 

सावजिनक-िनजी साझेदारी  एनडीएमए, एमओईएस, 
एमसीए*, एमओसीआइ, 
एमएचआइपीई,  एमसीएफ, 
एमएफआइएन 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
आपदा ब धन सु िवधाह मा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

 

7 

 

जोिखम अ तरण  

एमएफआइएन*, एनडीएमए, 
एमएचए, एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत 
जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीएजी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव था काया वयन गनु   

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.5.5 मता िवकास  

 सुनामी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

 

िवशेष ह को िश ण 
तथा मता िवकास  

 

 

एमओईएस*, 
एनआइडीएम, 
एमवाईएएस, 
एनडीआरएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सुर ा स परी ामा ािविधक मता  

• रा य, एसडीआरएफ, थानीय शासिनक कम , लगायत 
अि न एवं  राहत तथा पु िलसकम को आपदा ब धनमािथ 

िश ण आयोजन गन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीह को 
िश णलाई सहयोग गनु   

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, आरडी, 
एटीआइ, एसआइआरडी, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य सरकारका कमचारी/ आपातकालीन मोचन अिधकारी, 
सीडीईएफ, समुदाय तथा अ य वयंसेवी समूहलाई िश ण 
तथा अिभमुखी काय म  

  एमओईएस*, 
एनआइडीएम, 
एमवाईएएस  

म यमकालीन (टी-2)  

िविभ न लि त समूहका लािग िश ण मानकको पमा 
सुनामी ब धनिसत स बि धत िव तृत काय-योजना तयार 
गन,ु  

 

एटीआइ, एसएलआरटीआइ  

आवत  / िनयिमत (आरआर)   

िविभ न लि त समूहका लािग सुनामी शमन उपायिसत स बि धत 
जानकारी िदन िश कह को िश ण  

2 पाठ्य म िवकास  एमएचआरडी, 
युजीसी, एआइसीटीई, 
आइसीएआर आिद  

लघुकालीन (टी-1)  

सुनामी सङ्कटसिहत आपदा ब धन शैि क पाठ्य ममा 
सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, ईडीडी, डीडीएमए  

लघुकालीन (टी-1)  
सुनामीसिहत आपदा ब धनिसत स बि धत िविभ न िवषयमा पया  

ािविधक िवशेष ता िवकास गनका साथमा शैि क पाठ्य ममा 
आपदा ब धन सामेल गनु   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

 

 

 

 

एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम 
ब धनको सं कार ो सािहत गनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार 
प रवतन ो सािहत गन,ु  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, पु िलस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम ब धनको 
सं कार ो सािहत गनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार प रवतन 
ो सािहत गन,ु  
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सीएपीएफ, 
एनआइडीएम  

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनु   

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाज सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउनु   

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनु   

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक समाज 
सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउनु   

• आपदा भािवत पशुह को याहार र सुर ाबारे सू िचत गनु   

 

 

4 

 

 

कृि म अ यास  

एनडीएमए, सबै 
सरकारी म ालय/ 
अिभकरण, 
एनडीआरएफ, सश  
बल, सीएपीएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  
काया वयन (के  तथा रा य  

एसडीएमए$, आरडी, 
डीडीएमए, एसडीआरएफ, 
एफ एवं  ईएस, सीडीईएफ, 
पु िलस  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  काया वयन 
(के , रा य, थानीय र समुदाय तरमा)  

 

 

5 

 

 

द तावेजीकरण  

आ नो शीष सं थान 
माफत् एनआइडीएम, 
एमओईएस  

 

लघुकालीन (टी-1)  

• एसडीएमए/ स बि धत म ालय तथा िवभाग ारा 
िनदिशका तथा सुनामी सङ्कट े ाङ्कन मानिच  
जनतालाई एसडीएमए माफत् िवतरण गनु   

• िसिकएको पाठ, सव म कायिविध, सफल गाथाबारे 
द तावेजीकरण गनु   

 

डीएमडी$, एसडीएम, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सङ्कट े ाङ्कन मानिच को िवतरणसिहत तटीय े का 
समुदायबीच सुनामीको जोिखम र भे ताबारे जाग कता फैलाउनु   

• िसिकएको पाठ, सव म कायिविध, सफल गाथाबारे 
द तावेजीकरण गनु   

 

6 

मिहला, सीमा तकृत तथा 
िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमएसजेई*, 
एमड लुसीडी, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता िवकासमा 
लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एसआइडीएम, 
एटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै रा य, िज ला र थानीय तरमा 

मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गनु   

 

7 

 

समुदाय आधा रत आपदा 
ब धन  

 

एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
सीडीईएफ तथा समुदाय, वयंसेवीलाई ो साहन, 
मागदशन तथा सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• बहसङ्कट ि कोणमा आधा रत आपदाको सामना गनका साथै 
यव थापनको िनि त समुदायको मता सु ढ बनाउनु   

• पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, सीडीईफ, 
थानीय सामुदाियक सङ्गठन, वयंसेवीह लाई िश ण  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  



 

 
192 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

 7.5.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

जलवायु  प रवतनको कारण भूइँचालो आउँदैन। तथािप, समु को तर बढ्नुको कारण आँधीको व पमा प रवतनलाई यानमा रा दै सुनामीको आशङ्का गनसिक छ।  

 सुनामी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, सूचना णाली  

एमओईएस*, 
डीओएस, 
एमओएसटी, 
एमओईएफसीसी, 
एमएएफड ल,ु 
एनडीएमए, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
जलवायु  प रवतनिसत स बि धत जोिखम र अनुकूलन िवक प बारे 
शोध एवं  अ ययन ो सािहत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• जीएसीसीको कारण प रत  तथा तटरेखामा प रवतनको 
अ ययन गनु   

डीएमडी$,  
एसडीएमए, 
आरडी, एजीडी, 
एएचडी, 
एफआइएचडी, 
ड लुआरडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जीएसीसीिसत स बि धत राि य जोिखम यू िनकरण 
यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

 े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 • िविभ न समु ी तरमा वृि  तथा तटरेखा प रवतनको 
प र यलाई यानमा रा दै जोिखम े ाङ्कन/ मानिच ण काय 
स प न गनु   

दीघकालीन (टी-3)  

• जीएसीसी भावका लािग त याङ्ककोष ब धन णाली 
िवकिसत गनु   

• जीएसीसीबाट जोिखम तथा यसको स भािवत भावबारे 
पूवानुमान नमूना िवकिसत गनु   

ईएफडी, 
एसएलआरटीआइ  

• जीएसीसी शमन तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष तथा थानीय 
यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन ु

म यमकालीन (टी-2)  

• िविभ न जीएसीसी भावको प र यमा बढ्दो जोिखमबारे (आिथक, 
सामािजक आिद) अ ययन ो सािहत गनु   

• जीएसीसी तथा सङ्कटमा प रणाम व प प रवतनको प र े यमा रा य 
िवशेष शोध एवं  अ ययनलाई ो सािहत गनु   

 

 

 

2 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एनआइडीएम, 
एमओईएफसीसी, 
एमओईएस*, 
एनएलआरटीआइ  

म यम तथा दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसीको भावको प र यमा जोिखम, भे ता तथा 
मतामा प रवतनको मू याङ्कन गनु   

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गनु   

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत एचआरभीसीएको 
िनि त ािविधक सहायता र मागदशन दान गनु   

डीएमडी*, 
एसडीएमए, आरडी, 
ईएफडी, एजीडी, 
एफआइएचडी,  
ड लुआरडी, 
डीडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ, 

म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• भे ता, मता तथा जीएसीसी भावको प र यमा जोिखमबारे रा य 
िवशेष अ ययनलाई ो सािहत गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गनु   
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एसएलआरटीआइ  

 

3 

 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन 
(सीसीए)  

 

एमओईएस*, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी  

लघुकालीन (टी-1)  

• सीसीएबारे बुझाईको आव यकता  

• जीएसीसीको सामना गन त को अ ययन  

• सीसीए त  िवकिसत गनु   

म यम तथा दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसी अनुकूलन काय मलाई सहयोग गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 
अनुकूलन उपाय ो सािहत गनु   

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
ईएफडी*, 
एफआइएचडी, 
आरडी, एजीडी, 
ड लुआरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउनु   

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गनु   

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय 
यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ायोिगक प रयोजना िवकिसत गनु   

म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गनु   

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गनु   

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय 
एिककृत गन,ु  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6 पै ो तथा िहउँपै ो  

7.6.1 आपदा जोिखमबारे बुझाई  

 पै ो तथा िहउँपै ो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

1 

पै ो तथा िहउँपै ो 
स भआिवत े मा 
सङ्कट े ाङ्कन, 
मानिच ण, भौगोिलक 
तथा भ-ू ािविधक 
अनुस धान 

 

 

 

एमओएम*, एमओडी*, 
ड लुआइएचजी, 
डीओएस, बीआरओ, 
एनएलआरटीआइ** 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
पै ो तथा िहउँपै ो स भािवत े को योगकतामै ी सूची तथा 
यापक पमा वीकृत मानक अनुसार यसको अ तन  

लघुकालीन (टी-1) 

पै ो र िहउँपै ोको यापक िवभेदन/ बृहत् प रमाणको मानिच  
तयार गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• थलगत साथै उप हको मा यम ारा जोिखम स भािवत 
े को अ ययन एवं  िनगरानी  

• सङ्कटको स भावना अनुसार भे  े  विगकरणका 
लािग अ ययन  

 

डीएमडी$,    
एसडीएमए, आरडी, 
रा य डीजीएम, 
एसआरएसएसी, 
डीडीएमए  

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सहकाय  

 

 

2 

 

शोध एवं  िवकास  

एमओएम, एमओडी, 
एमओएसटी, 
एनएलआरटीआइ** 

म यमकालीन (टी-2)  
पै ोको स भावना अनुमान लगाउन वै ािनकतम मू याङ्कन तथा 
कारक शि को समु िचत बुझाई  

दीघकालीन (टी-3)  

पै ोका कारक तथा जोिखम घटाउने िविधका लािग आर एवं  डी  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीजीएम, डीडीएमए, 
एसआरएसएसी,  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सहकाय  

 

3 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओएम*, एमओडी, 
एनडीएमए, एनआइडीएम, 
एमओएसटी, एमएसजेई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• शोध, द तावेजीकरण र अ ययन ो सािहत गन,ु  

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, 
सामािजक समावेशन तथा समानताको प  समेट्दै भे ता अिन 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीएसजेई, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

डीएम योजनाको तयारी र सामियक समी ाका लािग 
एचआरभीसीए हण गनु   

लघुकालीन (टी-1)  
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मतामािथ अ ययन गन,ु  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग र मागदशन 
दान गनु   

िवशेष  तथा िहतधारकसँग परामशको त  गठन/ सु ढ बनाउनु   

 

 

4 

 

 

चेतावनीको सार  

एमओएम*, एमओडी, 
एमओजेएस, डीओएस, 
एमओईएस, बीआरओ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य तथा रा य अिभकरणबीच शी , प  र भावी सार  
डीएमडी$, आरडी, 
एसडीएमए, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जोिखममा रहेका समुदायस म पया  पहँच सुलभ गराउन 
सु िवधा अिन पूवाधारको काया वयन सु िन त गनु,  

• अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण वा शहरस म चेतावनी 
सा रत गनु । जोिखममा रहेका मािनसह लाई िनयिमत 

जानकारी गराउन ु

 

5 

िनगरानी, चेतावनी 
णाली तथा सार  

एमओएम*, एमओडी, 
एमओजेएस, डीओएस, 
एमओईएस, बीआरओ  

म यमकालीन (टी-2)  

िव सनीय िनगरानी तथा चेतावनी णाली जडान गन,ु  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी,  डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

काया वयनमा सहयोग एवं  सहकाय गनु   

 

 

6 

 

आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन तथा ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ, सबै 
म ालय/ िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित र हािनको मू याङ्कन गन योजनाब  त याङ्क 
ब धन णाली  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित र हािनको मू याङ्कन गन योजनाब  त याङ्क 
ब धन णाली  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 पै ो तथा िहउँपै ो जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

सम  आपदा शासन  

 

 

 

एमओएम, एमओडी  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सम वयन, ािविधक सहयोग र सहायता दान गनु   

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी तथा काया वयन एवं  अिभकरणह ले 
डीएम काय गन सु िनि त गनु   

• आपदा ब धन र डीआरआर सु वािहकरणको सबै प   

• डीआरआर, सीसीए र िवकासको साम ज य र पार प रक 
बलीकरण सु िनि त गनु   

 

2 

 

मोचन 

 

एमएचए 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

 

3 

 

चेतावनी, सूचना 
त याङ्क  

जीएसआइ, एसएएसए, 
एमओईएस, (आइएमडी), 
एमओएम, बीआरओ, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्कको सारका 
लािग केि य तथा रा य अिभकरणबीच भावी सम वन एवं  िनबाध 
स चार स पक  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण वा शहरस म चेतावनी 
सा रत एवं  सम वयन गन,ु जोिखम े मा बसोबासो गन 

मािनसह लाई िनयिमत जानकारी गराउनु   

 

4 

 

गैर ढाँचागत 
उपाय  

जीएसआइ, एमएचए, 
बीआइएस, एमओडी, 
बीआरओ, एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ प र कृत 
मानक हण, (ग) कानून/ अिधिनयम अिधिनयिमत/ संशोिधत गन, 
(घ) नीितह को हण/ समी ा गन केि य र रा य अिभकरणबीच 
सम वयन गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
युएलबी, पीआरआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

प र कृत िनयम/ सं िहता तथा यसको काया वयन, वतन र 
िनगरानीका लािग रा य अिभकरणह सँग तालमेल कायम गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 पै ो तथा िहउँपै ो जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

मानव ब ती तथा अ य 
पूवाधारको सं र ण  

एमओएम, 
एमओडी, 
बीआरओ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ािविधक सहयोग एवं  मागदशन  
डीएमडी$, रा य 
डीजीएम, एसपीड लुडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)) 

पूवाधार, सडक तथा भू िम ि थ रकरण कायमा सुधार गनु   

 

2 

 

धरोहर ढाँचाह को 
सं र ण  

 

एएसआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

पै ो/ भीर-पाखाको ि थरताको सम याको कारण जोिखममा 
रहेका थल/ ढाँचाको सूची तयार गरी सङ्कट शमनका लािग 

ाथिमकता सूची बनाउनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
रा य डीजीएम, 
एसआरएसएसी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

 

आवत / िनयिमत 

सहयोग एवं  सहकाय  

 

 

 

3 

 

 

 

बहसङ्कट शरण थल  

 

 

एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ािविधक सहयोग  

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  
जोिखम े बाट उ ार ग रएका मािनस साथै पशुह का लािग अ थायी 
शरण थलको काम गन सुरि त भवन तथा थलको पिहचान गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• उ च जोिखम े  अ तगत सङ्कटको स भावना रहेका इलाकादेिख टाढा 
बहउ े यीय शरण थलको िनमाण गनु   

• जोिखमको स भावना रहेका इलाकामा सडकको समु िचत रखरखाउ गनु   
िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 पै ो तथा िहउँपै ो जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

पै ो तथा िहउँपै ो 
स भािवत इलाकामा 
मानव ब ती बसा न 
थलको चयन  

 

एमओएम, एमओडी  

लघुकालीन (टी-1)  

मानव ब ती, नाग रक सु िवधा तथा अ य पूवाधारका 
लािग समु िचत थल चयन गन िदशािनदश  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, रा य 
डीजीएम, डीडीएमए, 
थानीय ािधकरण  

म यमकालीन (टी-2)  

• लागू  भए अनुसार पै ो तथा िहउँपै ोको जोिखम सामेल गद 
िव तृत भू िम योग े ाङ्कन गनु   

• ामीण र शहरी इलाकाका लािग उपयु  उप-कानून अ नाउनु   

• आदश सं िहता (ज तै एनबीसी 2016 तथा प र कृत मानक) 
यवहारमा उतान लाग/ू ो सािहत गन,ु  

• समुिचत अनुपालन सु िनि त गनु   

 

 

 

 

2 

 

 

 

अिधिनयम तथा भवन 
सं िहता  

 

 

 

एमओएम*, एमओडी, 
बीआइएस, एनआइडीएम  

म यमकालीन (टी-2)  

 बीआइएस ारा कािशत पै ोिसत स बि धत सं िहता र 
िदशािनदशलाई समक ीह ारा गहनतापूवक जाँचबुझ गद 
समी ा गनुपनछ। बीआइएसले आव यक परे, येक पाँच 
वषमा यसको समी ा/ पुनःिविधमा य गनछ।  

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, युडीडी, 
डीडीएमए, थानीय 

ािधकरण  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सं िहता तथा िदशािनदशह को काया वयन र पालन सु िनि त गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• भूिम योग े ाङ्कन तथा पै ौ/ िहउँपै ो सुर ा िवषयको 
अनुपालन सु िनि त गन ािविधक/कानूनी सं रचना अ नाउनु   

• जोिखम घटाउन उपयु  संशोधनका साथ भू िम योग े ाङ्कन, 
भवन उपकानून र आदश सं िहता (ज तै एनबीसी 2016) अ नाउनु   

 

3 

िवशेष ह को 
मािणकरण तथा 

लाइसे स दान गन 
काम  

एमओएम*, एनडीएमए, 
एमएचआरडी, स बि धत 
केि य म ालय/ िवभाग, 
एआइसीटीई, आइआइटी, 
सीओए, आइआइए, शहरी 
िनयोजक, वा तुकार एवं  
अिभय ताह को पेशागत 
िनकाय  

लघुकालीन (टी-1)  
• िवशेष ह लाई अिनवाय पमा लाइसे स ा  गन 

उिचत ािविधक-कानूनी सं रचना बनाउन,ु  

• अिभय ताह को मािणकरणका लािग पेशागत िनमाण 
अिभय ता प रषद थािपत गद अिभय ताह को 

मािणकरणका लािग ि या िवकिसत गन,ु  

• वा तुकार एवं  शहर िनयोजक भए, पै ो सुर ा तथा 

डीएमडी$ र सबै 

स बि धत िवभाग 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

उिचत कानूनी सं रचना तथा सं थागत त  माफत् अिभय ताह लाई 
लाइसे स दान गन ि या काया वयन गनु   
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िनमाणमा उनीह को पि जकरण, िश म तथा कौशल 
उ नयनका लािग सीओए र आइआइए दायी रहनेछ।  

4 सावजिनक िनजी 
साझेदारी  

एमओएम, एमओडी, 
एनडीएमए, एमसीएफ*,  
एमओसीआइ, एमपीएफआइ, 
एमएचआइपीई, एमएफआइएन  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपदा ब धन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

 

 

5 

 

 

जोिखम अ तरण  

 

एमएफआइएन*, एनडीएमए, 
एमएचए, एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन लगायत जीवन 
एवं  स पि को बहसङ्कट बीमाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  

नीितगत सं रचना  

 

डीएफआइएन*, 

डीएमडी $, 
एसडीएमए, डीएजी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन लगायत जीवन एवं  
स पि को बहसङ्कट बीमाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  

नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6.5 मता िवकास 

 पै ो तथा िहउँपै ो जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

िश ण  

एनआइडीएम, एमओएम, 
एमओडी, सीडीएमएम, सीओए, 
एमवाईएएस, एनडीआरएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• आकि मक योजनाको िवकासमािथ िश णका 
साथमा अिभक प एवं  िनमाण िविधबारे 
पयवे ण ो सािहत गद भीर/ िढ कना झन तथा 
यसको उपचारका साथै पै ोको आपात 

ि थितबारे िवशेष ह लाई िश ण दान गन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र 
वयंसेवीह लाई सहयोग गनु   

 

डीएमडी$, रा य 
डीजीएम, एटीआइ, 
एसआरएसएसी, 
एसडीआरएफ,  
एसआइआरडी, 
एसआइडीएम, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• राि य अिभकरणह लाई सहयोग एवं  सहकाय गनु   

• सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीह लाई खोज एवं  उ ारका लािग 
कौशल उ नयन िश ण दान गनु   

• आपदा भािवत पशुह को याहार एवं  र ाका लािग िवशेष ह का 
लािग लािग िनयिमत िश ण काय म आयोजन गनु   

 

2 

पाठ्य म िवकास  एमओएम, जीएसआइ, युजीसी, 
एमएचआरडी, एआइसीटीई, 
सीओए, एनआइडीएम  

म यमकालीन (टी-2)  

पाठ्य मको समी ा एवं  संशोधन गनु   
डीएमडी$, एसडीएमए, 
ईडीडी 

म यमकालीन (टी-2)  
पै ो र िहउँपै ो िवषबारे जानकारी पाठ्य ममा सामेल गनु   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

 

 

 

जीएसआइ, एनआइडीएम, 
एनडीएमए, एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एमओआइबी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत 
जोिखम ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयानमा वृि  र यवहार 
प रवतन ो सािहत गनु   

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गनु   

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, आइपीआरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, सीडीईएफ, 
पु िलस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम ब धनको 
सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयानमा वृि  र यवहार प रवतन ो सािहत गनु   

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन ु

• आपदा भािवत पशुह को याहार एवं  र ाबारे जनमानसलाई 
सू िचत गनु   

 कृि म अ यास  एनडीएमए, सबै स बि धत आवत / िनयिमत (आरआर)  डीएमडी$, एसडीएमए, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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4 सरकारी म ालय/ अिभकरण, 
एनडीआरएफ, सश  बल, 
सीएपीएफ  

सबै म ालय ारा सबै रा य अिन के  शािसत 
देशमा आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन 

एवं  काया वयन ो सािहत गनु   

एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, पु िलस, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन एवं  काया वयन गनु   

 

 

5 

 

 

द तावेजीकरण  

शीष अिभकरण : एनआइडीएम, 
सीबीआरआइ, सीआरआरआइ, 
एमओएसटी, बीआरओ, 
आइआइटी, िव िव ालय तथा 
अ य शै िणक सं थानका 
साथमा एमओएम-जीएसआइ  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भारतमा पै ोको इितहासको अ ययनका साथमा 
अ य स बि धत गितिविधको द तावेजीकरण गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसआइडीएम, 
एटीआइ, डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ,   
पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

पै ोपिछको अनुस धान, द तावेजीकरण तथा िसिकएको पाठबारे 
अ ययन गन बह-सं थािनक तथा बह-िवषयक टोली गठन गरी सार गनु   

 

 

6 

मिहला, सीमा तकृत 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमएसजेई*, एमड लुसीडी, 
एनडीएमए, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता 
िवकासमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण 
सामेल गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसआइडीएम, 
एटीआइ, डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ,   
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य, िज ला र थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  समेट्द ै
मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गनु   

 

 

7 

 

समुदाय आधा रत आपदा 
ब धन  

एनडीएमए, एनआइडीएम, 
एमओआरडी, एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ो साहन, मागदशन र सहयोग  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• बहसङ्कट ि कोणमा आधा रत आपदाको सामना एवं  यव थापन 
गन समुदायको मता सु ढ बनाउनु   

• पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, थानीय 
सामुदाियक सङ्गठनलाई िश ण िदनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.6.6 जलवायु  प रवतन जोिखम प रवतन  

 पै ो तथा िहउँपै ो जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

शोध, पूवानुमान/ पूव 
चेतावनी, त याङ्क 

ब धन, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 

 

 

 

 

 

 

एमओएम*, 
एमओडी*, 
एमओईएस*, 
एमओजेएस, 
एमएएफड ल,ु 
डीओएस 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

एलएसएमािथ जीएसीसी भावबारे मू याङ्कन, िनगरानी तथा 
वै ािनकतम अ ययन  

लघुकालीन (टी-1)  

जीएसीसी प र यमा एलएसए भे ता मानिच   

म यमकालीन (टी-2)  

• एलएसएमा जीएसीसी प रवतन स ब धी अ ययन गन,ु  

• जीएसीसी ारा भािवत पान एसएसए स भािवत इलाकाको 
िव तृत प र य मानिच  तयार गन,ु  

• जीएसीसीबाट बढ्दो एलएसए जोिखमको मू याङ्कन गनु   

• एसएसए, जीएसीसी र यसलाई उ साउने प रघटनािसत 
स बि धत त याङ्ककोष ब धन त  िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

बाढी स भािवत इलाकामा अपेि त जीएसीसी भाव अनु प 
एलएसए पूवानुमान मतामा सुधार याउनु   

 

 

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
आइआरडी, 
ड लुआरडी, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जीएसीसीिसत स बि धत राि य जोिखम यू िनकरण यासलाई सहयोग गनु   

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनको रा य िवशेष र थानीय यासलाई 
ायोिजत एवं  ो सािहत गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• रा य िवशेष जीएसीसी भाव र सामना गन त  द तावेजीकरण गनु   

• थानीय जलवायु  आधा रत बीमा त  र कृिष िविध ो सािहत गनु   

दीघकालीन (टी-3)  

• िविभ न जीएसीसी प र यमा बढ्दो जोिखमबारे (आिथक, सामािजक आिद) 
रा य िवशेष अ ययन ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी तथा प रणाम व प सङ्कटमा प रवतनबारे रा य िवशेष प र े यमा 
शोध-अ ययन ो सािहत गनु   

 

2 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओएम*, 
एमओडी*, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम, 
एमओजेएस, 
एमओएसटी, 
एमएसजेई, 

म यमकालीन (टी-2)  

• एसएसए स भािवत े का समुदायको बढ्दो भे ताबारे 
बुझाईमा सुधार याउनु   

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन 
गनु   

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आरडी, 
आइआरडी,  
डीएसजेई, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

डीएम योजनाको तयारी र सामियक संशोधनको पमा एचआरभीसीए हण गनु   

लघुकालीन (टी-1)  
पै ोिसत स बि धत त याङ्क सङ्कलन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• रा य िवशेष रणनीित िवकिसत गन,ु भे  र सीमा तकृत वगको जीएसीसी 
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एनएलआरटीआइ  एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन 
दान गनु   

दीघकालीन (टी-3)  

जीएसीसी प र यमा एलएसए स भािवत इलाकामा भे ता 
एवं  जोिखमबारे िव तृत अ ययन गन ु

जोिखम मू याङ्कन गन ु

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन (सीसीए)  

 

 

 

 

 

एमओएम*, 
एमओडी*, 
एमओईएस*, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी  

 

 

लघुकालीन (टी-1)  

अनुकूलन आव यकताबारे बु नु   

म यमकालीन (टी-2)  

• सामना गन त को अ ययन गनु   

• अनुकूलन त  िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• अनुकूलन काय म एवं  प रयोजना कायाि वत गनु   

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण े रत गनु   

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन 
उपाय ो सािहत गनु   

 

 

 

 

 

 

डीएमडी $, 
ईएफडी, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणसँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन र अनुकूलनको रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत 
एवं  ो सािहत गनु   

लघुकालीन (टी-2)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ायोिगक प रयोजना िवकिसत गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

रा य िवशेष र थानीय यासलाई ो सािहत एवं  ायोिजत गनु   

दीघकालीन (टी-3) 

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु 

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण े रत गनु   

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककृत 
गनु   

      

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.7 खडेरी  

यो भाग एमएएफड लु (2016)- ारा तयार िनदिशका53 तथा एनडीएमए ारा खडेरी ब धनमािथ एवं  प रिश -1 मा सूचीब  िदशािनदशमा आधा रत छ।  

7.7.1 जोिखमबारे बुझाई  

 खडेरी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

भे ता मानिच   

 

 

 

 

 

 

MNCFC, MAFW, 
DOS, MOES, MOJS, 
MOST 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सा दिभक े मा – वषाको मह वपूण चरणमा (ज तै शु , 

म य र अ यमा), दि ण-पि म र पूव र मनसूनका54 
लािग ख डको िहसाबले सा दिभक े मा वषाको कमीको 
मानिच   

• सु खा े , वषापोिषत तथा खडेरी स भािवत इलाकामा 
येक वष दि ण पि म र पूव र मनसूनको अ यमा 

पानीको कमीबारे िव तृत मू याङ्कन (नदी-नाला, सतही 
तथा भू िमगत जल)  

• कृिष जलवायु  े  अनुसार दि ण पि म र पूव र 
मनसूनको अ यमा अलग गरी सा दिभक े मा पानीको 
कमीको मू याङ्कन गन ु

• भे ता मानिच  तयार गन रा य सरकार/ एसडीएमसीलाई 
ािविधक सहायता दान गनु   

• उप ह त वीरको िव ेषण, उिचत सूचकको योग 
(वन पित, एनडीभीआइ, एसएभीआइ, माटोको िचसोपन, 
एमएआइ आिद)  

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
एसडीएमसी, 
डीडीएमए, एसएयु  
अ य केि य 
अिभकरणको 
सहयोगमा  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सालेनी, दि ण-पि म वषाको अ यपिछ, ख ड र िवशेष गरी 
गाउँ सीमाङ्कन गन रा यको खडेरी स भािवत/ सु खा त 

े मा िपउन र खेती गन पानीको उपल धता आँ न िव तृत 
मू याङ्कन गन,ु  

• आगामी वषा शु  हनअिघ पानीको अभाव सामना गनस ने 
इलाकाको मानिच  तयार गनु  (ख ड र िवशेष गरी गाउँ 
सीमाङ्कन गन)ु  

• भे  ख डमा जल भ डारणको मू याङ्कन गाउँको िहसाबले 
स प न गनु   

                                                             
53  खडेरी ब धन िनदिशका – एमएएफड लु  (2016)  
54   भारतले अिधकांश वषा दि ण-पि म मनसूनबाट ा  गदछ भने तिमल नाडु, पोि डचेरी र तटीय आ  देशले थोक मा ामा वषापिछ (अथात् पूव र मनसून) ा  गदछ। तिमल नाडुका लािग पूव र वषा नै मु य वषा याम हो।  



 

 
205 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 
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मू याङ्कन, िनगरानी, 
पूवानुमान, पूव चेतावनी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एमएएफड ल,ु एमओईएस, 
डीओएस, एमओएसटी, 
एमओजेएस  

लघुकालीन (टी-1)  

• खडेरीको पूवानुमानमा सुधार याउनका साथै शु क, अध-
शु क, खडेरी स भािवत, सु खा खेतबारी इलाकामा 
पानीको कमीको मू याङ्कन (आव यकता र 
उपल धताबीच अस तुलन) गन,ु  

• पानीको कमी सामना गनस ने रा य अिन के  शािसत 
देशका लािग िवशेष सँग परामश गरी जल सं र ण तथा 

फसल ब धन उपायबारे िव तृत परामश तयार गन,ु  

• खडेरी ब धनका लािग ताजा िनदिशका अनु प राि य र 
रा य तरमा मुख खडेरी सूचकको िनगरानी गन,ु  

• येक कृिष जलवायु  े का लािग सा दिभक िविभ न 
िमि त सूचक िवकिसत गनु   

• कृिष जलवायु  े लाई यानमा रा दै खडेरी पूवानुमानको 
िनि त मानक सं रचनाको पमा िविवध सूचकमा आधा रत 
(वन पित, माटो, पानीको उपल धता आिद) बह-मानक 
िविध िवकास गनु   

 

 

 

 

 

 

 

एसडीएमसी, 

डीएमडी $ 

एसडीएमए, आरडी, 
एजीडी, 
आइआरडी, जल 
आपूित िवभाग, 
एसएयु ारा अ य 
केि य 
अिभकरणको 
सहयोगमा, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• े को पूवानुमान सङ्कलन, प रशु ि करणका लािग केि य 
अिभकरणह सँग सम वयन गद सबै खडेरी, पानीको अभाव र 
फसल स ब धी त याङ्कको िव ेषण गन,ु  

• खडेरीको स भावना बढी रहेको इलाकामा िनर तर पानीको 
उपल धतामािथ िनगरानी रा न आव यक कमचारी अिन 
सु िवधाका साथ डीएमसीको काय णाली सु िनि त गनु ।  

• दि ण-पि म र पूव र मनसूनको  अ यपिछ, लागू  भए 
अनुसार, वषा, जलाशय, पोखरीको तर, सतही पानी, भूिमगत 
जल, पानीको िचसोपन, िबउ छन ि थित र सामािजक-
आिथक कारकसिहत सू म तरमा िव तृत त याङ्क कोष 
तयार गरी अ तन गनु   

• दि ण-पि म र पूव र मनसूनको अ यमा, अलग गरी 
पानीको अभाव सामना गनस ने ख डका लािग फसल 
परामश तयार गनु   

• अलग पमा, दि ण-पि म र पूव र वषापिछ, पानीको 
अभाव झे नस ने रा यको े का लािग िव तृत जल सं र ण, 
पुनःिवतरण तथा ब धन योजना तयार गनु   
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खडेरीको घोषणा  

 

 

 

 

 

एमएएफड ल,ु एमओईएस, 
डीओएस, नीित आयोग  

लघुकालीन (टी-1)  

• उपयु  अिभकरणको ताजा िसफा रश अनुसार, खडेरी 
घोिषत गन खडेरीको ि थित मू याङ्कन गन ताजा मानक 
(नवीनतम एवं  प र कृत) लागू  गन,ु  

• खडेरीको िनगरानी/ घोषणा गन रा य सरकारसँग सहकाय 
गनु   

• दि ण-पि म र पूव र मनसूनपिछ, यिद लागू  भए, दि ण 
पि म मनसनू ारा समेिटने अ टोबरको अ यमा तथा 
पूव र मनसूनिसत स बि धत े का लािग माचको 
अ यमा रा यह लाई परामश दान गन परामश काय शु  
गन,ु  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
एसडीएमसी, 
एसएय,ु एजीडी, 
आइआरडी, 
ड लुआरडी, 
जीजीएमए  

लघुकालीन (टी-1)  

• खडेरीको घोषणा गन, स बि धत केि य/ रा य अिभकरण/ 
िवभागको सहयोगमा मुख सूचकह को िनगरानी गन,ु  

• रा य सरकारले औपचा रक पमा खडेरी भािवत इलाकाको 
घोषणा गरेपिछ, िज लापालले िज ला अिन तालुकालाई 
अिधसूिचत गरी खडेरीको मोचन उपाय शु  गनुपनछ।  

• ख रफको िनि त 30 अ टोबर र रिबको िनि त 31 माचिभ  
खडेरी अिधसू िचत गनुपनछ  

• शु वाती मौसमको खडेरी : िसफा रश ग रएको मानक अनु प 
अग तमा  
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सङ्कटमय जोिखम भे ता 
एवं  मता मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एमएएफड ल,ु एमओजेएस, 
एमओईएस, एमओएसटी, 
एमएसजेई, डीओएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोध ो सािहत गनु   

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, 
सामािजक समावेशन र समानता प लाई समेट्दै भे ता एवं  

मताको अ ययन गनु   

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  
मागदशन दान गनु   

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीएसजेई, एसएय,ु 
एजीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएपीको तयारी/ संशोधनको पमा एचआरभीसीए हण 
गनुपनछ  

• पानीको अिनि ततामा फसलको भे ता अनुमान लगाउनु   

लघुकालीन (टी-1)  

िवशेष  अिन िहतधारकसँग परामश त  गठन/ सु ढ बनाउनु  
पनछ 

 

 

5 

 

 

शोध  

एमएएफड ल,ु एमओईएस 
(आइएमडी), डीओएस, 
एमओजेएस, एनआरएए, 
एमओएसटी, सीआरआइडीए, 
सीआरआइडीए, एनआइडीएम, 
सीएसआइआर र अ य 
स बि धत अिभकरण  

म यमकालीन (टी-2)  

• खडेरी स भािवत इलाका, शु क/ अध शु क तथा 
सु खाबारीमा ग रने खेतीलाई यानमा रा दै कृिष शोध 
गन,ु  

• जल सं र ण एवं  ब धनिसत स बि धत शोध गनु   

 

सीआरआइडीए, 
एनआरएएको 
सहयोगमा 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, एसएय ु

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

पानीको अभावको सामना गन, कम पानीमा खेती गन, 
सु खाबारी/ वषा पोिषत खेतबारीमा उ जनी बढाउन 
िव िव ालय णआलीसँग िमलेर अनुस धान गन,ु 

 

 

6 

आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन एवं  ब धन  

एमएचए*, एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय, िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित र हािनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन गन ु
लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ित एवं  हािन 2005-15 आधाररेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदाको ित र हािनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन गनु 
लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ित एवं  हािन 2005-15 आधाररेखा 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.7.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 खडेरी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

सम  आपदा शासन  

 

एमएएफड लु  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एजीडी, डीआरडी, 
पीआरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयन तथा 
अिभकरणह ले डीएम काय गन  सु िनि त गनु   

• आपदा ब धन र डीआरआर सु वािहकरणका सबै 
प   

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य र 
पार प रक बलीकरण सु िनि त गनु   

 

2 

 

मोचन  

 

एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन गनु   
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन गनु   

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गनु   

 

3 

 

चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

एमएएफड ल,ु 
एमओईएस, एमओजेएस, 
डीओएस, एमओएसटी, 
एमईआइटीवाई, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

 शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्क सु िनि त 
गन केि य तथा रा य अिभकरणसँग भावी तालमेल र िनबाध 
स पक कायम गनु   

एसडीएमसी, डीएमडी $ 

एसडीएमए, आरडी, एजीडी, 
आइआरडी, ड लुआरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण वा शहरमा चेतावनी 

सारको सम वयन गन,ु जोिखम े मा रहेका 
मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदनु   

 

4 

 

गैर ढाँचागत उपाय  

एमएएफड ल,ु 
एमओजेएस, एमओईएस, 
एमएचए, बीआइएस, 
एनडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम हण, (ख) नयाँ/ प र कृत 
मानक हण, (ग) कानून/ अिधिनयम अिधिनयिमत/ संशोिधत र (घ) 
नीितह  हण/ समी ा गन केि य तथा रा य अिभकरणह सँग 
सम वयन गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

अ तन ग रएका िनयम/ सं िहता तथा यसको 
काया वयन, वतन र िनगरानी सु िनि त गन लािग रा य 
अिभकरणह सँग सम वयन गनु   
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िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

 

 

 

 

7.7.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 खडेरी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

भ डारण सु िवधा  एमएएफड ल,ु 
एमओजेएस, 
एमओआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
जल सं र ण ढाँचा, एिककृत जल संसाधन ब धन गन पूवाधारका 
लािग ािविधक सहयोग (सतही तथा भू िमगत जल)  

लघुकालीन (टी-1)  

• प रयोजना/ अनुदान  

• िविभ न सामना गन यव थाको पमा िदशािनदश  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, वन िवभाग, जल 
आपूित िवभाग, पीआरआइ, 
युएलबी, ड लुआरडी, डीआरडी, 
पीआरडी, आरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िपउने पानी भ डारण एवं  िवतरण सु िवधा  

• पशु  आहार कोषका लािग आहार भ डारण सु िवधा  

• वषा जल स चयन णाली – यि गत साथै सामुदाियक  

 

 

2 

जल सं र ण ढाँचा  एमएएफड ल,ु 
एमओजेएस, 
एमओआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ािविधक सहयोग  

• िदशािनदश  

• प रयोजना/ अनुदान  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, युएलबी, 
ड लुआरडी, डीआरडी, एएचडी, 
आरडी, आइआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• वषा स चयन एवं  भ डारण ढाँचा 

• तटब ध, अिधक मता भएको जलाशय/ पोखरी  

• भूिमगत जल पुनःभरण िव तार णाली  
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3 

सामािजक आवास 
योजना  

एमओआरडी, 
एमएचयुए, 
स बि धत केि य 
म ालय  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

खडेरी स भािवत इलाकामा सामािजक आवासमा बख झरी-पानी 
स चय र भ डारणको यव था सु िनि त गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, आरडी, 
युएलबी, ड लुआरडी, आइआरडी, 
डीआरडी, पीआरडी, एएचडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

िवशेष गरी खडेरी स भािवत इलाकामा सामािजक 
आवासमा वषा जल स चय एवं  भ डारण सु िवधआ 
सुिनि त गनुपनछ 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

7.7.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 खडेरी जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 शमन उपाय  एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओजेएस  

लघुकालीन (टी-1)  
दीघकालीन शमन उपायको सुझाउ िदन खडेरी स भािवत 
इलाकामा ायोिगक अ ययन गनु   

• जल आधार िवकास प रयोजना ो सािहत गनु   
 

म यमकालीन (टी-2) 

• िविभ न शोध सं थान ारा गरएको अ ययनबाट 
िसिकएका पाठको सि मलन गनु 

• समुिचत फसल ब धनमािथ ािविधक सहयोग 
(िवशेष गरी सु खा खेती/ वषापोिषत खेतीका लािग)  

• िनजी-सावजिनक साझेदारी  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
शमन उपाय काया वयन गन केि य अिभकरणको याससँग सम वयन गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

• आपदा ब धन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

• जल आधार िवकास काय म काया वयनमा सुधार याउनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• वषाको अ यको आकलन (दि ण पि म वा पूव र) अनुसार कृिष िव तार 
तथा िव ीय सं थानको मा यम ारा सु खाबारी/ वषापोिषत कृषकह का 
लािग जोिखम ब धन, खडेरी रोधक उपाय  

  एमएएफड ल,ु आवत / िनयिमत (आरआर)  डीएमडी$, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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2 

जल सं र ण, स चयन, 
कुशल िस चाई, 
व यकरण ो सािहत गनु   

आइसीएआर, कृिष 
अनुस धान सं थान, 
डीओएस, 
एनआइडीएम  

• िश ण काय मलाई सहयोग गन,ु  

• आइईसी यास  

• सतही तथा भू िमगत जलको यायोिचत उपयोग  

• ािविधक तथा िश ण सहयोग  

• शोध, मागदशन तथा द तावेजीकरण सहयोग  

एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
ड लुआरडी, 
डीआरडी, पीआरडी, 
एएचडी, आऱडी, 
आइआरडी, एसएय,ु 
ईएफडी  

• िकफायती िस चाई णाली (शीतल थोपा, छकने आिद) ो सािहत गन,ु  

• सू म िस चाई णालीमाफत् सुर ा मक िस चाई ो सािहत गनु   

• खडेरीको सामना गन, खडेरीको ि थितमा फसल ब धन तथा कुशल जल 
ब धनबारे कृषकह लाई स लाह िदन,ु  

• पानी र माटोको िचसोपन सं रि त गन िश ण दान गन,ु  

• ाकृितक संसाधन ब धनको िनि त गाउँले तरीय सूचना णाली ो सािहत 
गनु   

• व यकरण तथा िकफायती पमा वन पितको योग  

 

 

 

 

3 

 

कृिष ऋण, कृिष साम ी, 
िव , बेच-िबखन तथा 
फसल बीमा  

 

 

एमएएफड ल,ु 
आइआरडीए, नाबाड, 
याङ्क, 

आइसीएआर  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• खडेरी स भािवत इलाकाका लािग मुनािसब ऋण तथा 
िव ीय उ पाद दान गन,ु  

• कृिष बीमा काय म ो सािहत गनका साथै बीमा 
उ पादको उपल धताबारे कृषकह लाई जानकारी िदने 
सु िनि त गनु   

• धेरै पानीको अिनि तता सामना सु खाबारी/ वषा 
पोिषत खेती गन कृषकह  तथा िनभर कृिष 

िमकलाई बीमा सुर ा सु िनि त गनु   

 

 

डीएमसी, एजीडी, 
रा य ामीण सहकारी 
याङ्क, ामीण 
याङ्क, नाबाड, 

एसएलबीसी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• आव यकता आधा रत ऋण  

• िव ीय समावेशन ो सािहत गन,ु  

• खडेरी स भािवत इलाकामा याङ्क तथा अ य िव ीय सं थानबाट कृषकका 
लािग ऋण तथा अ य िव ीय सहयगो रा  हने िनगरानी गन,ु  

• लि त समूह (िवशेष गरी सु खाबारी/ वषापोिषत खेती गन िकसानह ) तथा 
िनभर कृिष िमकस म बीमा काय म पु याउने सु िनि त गनु   

• बेचिबखन सहयोग  

• गुण तरीय कृिष सहयोग साम ीको उपल धता सु िनि त गनु   

 

 

4 

 

जोिखम अ तरण  

एमएफआइएम*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर) जीवन र 
स पि को बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, डीएजी  

आवत / िनयिमत (आरआर) जीवन र स पि को बहसङ्कट 
बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.7.5 मता िवकास  

 खडेरी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

िश ण तथा मता 
िवकास  

 

 

एमएएफड ल,ु 
एनआइडीएम, 
एनडीआरएफ, 
एमएएनएजीई, 
एनआइआरडी, 
डीएमसी, 
एमवाईएएस, 
एनडीआरएफ  

 

 

 

लघुकालीन (टी-1)  

• समुिचत जल सं र ण, एिककृत जल ब धन 
(सतही तथा भू िमगत) फसल णाली माफत् 
खडेरी ब धनका लािग राि य िश ण तथा 

मता िवकास काय म तजुमा गरी काया वयन 
गन,ु  

• खडेरी शमन तथा बि ध िविधबारे पो त 
साथै अनुभवी िश कको उपल धता सु िनि त 
गनु   

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र 
वयंसेवीह को िश णलाई सहयोग गनु   

 

 

 

 

एसडीएमए, एटीआइ, 
एसआइडीएम, एसआइआरडी, 
एसएलआरटीआइ, डीडीएमए, 
एसडीआरएएफ,  एसडीएमसी, 
पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  

• खडेरी ब धन, िवशेष गरी समु िचत जल सं र ण, एिककृत जल ब धन 
(सतही तथा भू िमगत) तथा खेती िविधको िनि त राि य िश ण एवं  मता 
िनमाण काय म तजुमा गरी काया वयन गनु   

• िविभ न तरका अिधकारी, िनवािचत ितिनिध, धमगु , सीडीईएफ, नाग रक 
समाज सङ्गठन, पशु  क याण सङ्गठनका लािग िविभ न िश ण काय म 
काया वयन गनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• खडेरी शमन एवं  ब धन तकिनक  (फसल, पशु  याहार, एिककृत जल 
संसाधन – सतही तथा भू िमगत जल) बारे पारङ्गत साथै अनुभवी िश कको 
उपल धता सु िनि त गनु   

• खडेरी भािवत पशुह को याहार र सहयोगका लािग पेशेगत पशु  िचिक सक  

 

 

2 

 

पाठ्य म िवकास  

एमएएफड ल,ु 
कृिष 
िव िव ालय, 
एमएचआरडी, 
एनसीईआरटी, 
सीबीएसई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य सं थानह ले दान गन कृिष नातक 
तथा नातको र पाठ्य ममा खडेरीसिहत 
आपदा ब धनको बु िनयादी प  सामेल गन,ु  

• उ च तथा उ चतर कूलको पाठ्य ममा 
खडेरी शमन िवषय सामेल गनु   

 

डीएमडी$, एसएय,ु ईडीडी, 
एसबीएसई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• रा य सं थान ारा दान ग रने कृिष तथा पशु िचिक साको नातक तथा 
नातको र पाठ्य ममा आपदा ब धनको बु िनयादी प  सामेल गनु   

• उ चतर एवं  व र  उ चतर कूलको पाठ्य ममा खडेरी शमनका िवषय सामेल 
गनु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एनडीएमए, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• फसल तथा जल ब धन (सतही तथा भू िमगत जलको सं र णसिहत) सिहत 
आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत जोिखम ब धन ो सािहत 
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जाग कता फैलाउनु   

एनडीआरएफ, 
एनआइडीएम  

जोिखम ब धनबारे सं कार ो सािहत गनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र 
यवहार प रवतन ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आइपीआरडी, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, एसएयु   

गनु   

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार प रवतन ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गनु   

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• आपदा भािवत पशुह को याहार र सुर ाबारे जनतालाई सू िचत गनु   

 

 

4 

मिहला, सीमा तकृत समुदाय 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमड लुसीडी, 
एमएसजेई, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता 
िवकासमा लैङ्िगक सु ाही र समान ि कोण 
सामेल गन ु

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, युएलबी, 
एजीडी, एएचडी, ड लुआरडी, 
डीआरडी, पीआरडी, एसएय,ु 
आइआरडी, ईएफडी, डीएसजेई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य, िज ला तथा थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता 
िवकासमा लैङ्िगक सु ाही र समान ि कोण सामेल गन ु 

 

 

 

5 

 

 

 

खडेरी ब धन योजना  

 

 

एमएएफड लु  

लघुकालीन (टी-1)  

• कृिष जलवायु  े लाई यानमा रा दै खडेरी 
स भािवत इलाकामा पानीको कमीबारे िव तृत 

ेपणको आधारमा खडेरी ब धन योजनाको 
तयारीलाई सहयोग गनु   

• खडेरी/ पानीको चरम सम या झे नस ने ठूलो 
इलाका भएका रा यह लाई परामश दान गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, एजीडी, एएचडी, 
ड लुआरडी, डीआरडी, 
पीआरडी, आइआरडी, एसएय,ु 
ईएफडी  

 

 

लघुकालीन (टी-1)  

रा य, िज ला, ख ड, तालुका तथा गाउँले तरमा खडेरी ब धन योजना तयार 
गन सु िनि त गनु   

 

6 

िवकास योजनाह मा 
खडेरी ब धनको 
सु वािहकरण  

रा य सरकारको 
सहयोगमा 
स बि धत 
म ालय  

िनयिमत/ आवत  (आरआर)  

सबै म ालय/ िवभागले आ नो िवकास योजनामा 
आपदा ब धन यासलाई सु वािहकरण गनुपनछ 

डीएमडी$, एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, युएलबी, 
एजीडी, पीआरडी, ड लुआरडी, 
डीआरडी, आइआरडी, एएचडी,   

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सबै रा य सरकारको िवभाग/ अिभकरणले आ नो िवकास योजनामा आपदा 
ब धन यासलाई सु वािहकरण गनुपनछ  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

 



 

 
213 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

7.7.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 खडेरी  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

शोध, पूवानुमान, 
त याङ्क ब धन, 

े ाङ्कन, मानिच ण  

एमएएफड ल*ु, 
एमओईएफसीसी, 
एमओईएस, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
वषापोिषत, शु क/ अध-शु क े मा जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै 
जलवायु  प रघटना तथा वषा/ पानीको कमीको ती ता, आवृि को िनगरानी र 
मू याङ्कनमा सुधार याउनु   
लघुकालीन (टी-1)  

• खडेरी स भािवत इलाकामा जीएसीसी भावको मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी प र यमा बढ्दो आिथक एवं  सामािजक जोिखम मू याङ्कन, 

म यमकालीन (टी-2)  

• सबै खडेरी स भािवत इलाकाका लािग जीएसीसी प र यको मानिच ण,  

• जीएसीसीबाट बढ्दो खडेरीको जोिखमको प रवतनसँग अनुकूलनको 
मू याङ्कन,  

• जलवायु  प रवतन तथा खडेरीको जोिखमिसत स बि धत त याङ्क कोष 
ब धन णाली िवकिसत गनु   

दीघकालीन (टी-3)  

• खडेरीको ि थितमा अपेि त प रवतन आउने कुरालाई यानमा रा दै 
जीएसीसी भाव आधा रत ेपण र मू याङ्कनमा सुधार याउनु   

• जलवायु  बीमा त  तथा कृिष िविधको िव तार  

• खडेरी रोधनका लािग जलवायु  अनुकूिलत फसलमािथ शोध  

डीएमडी$,  
आइआरडी, 
एजीडी, 
ड लुआरडी, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसएलआरटी, 
ईएफडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जीएसीसीिसत स बि धत राि य जोिखम यू िनकरण यासलाई सहयोग 

• केि य अिभकरणङ सँग सम वयन  

• जीएसीसी यू िनकरण तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय 
यासलाई ायोजन एवं  ो साहन  

लघुकालीन (टी-1)  

• रा य िवशेष जीएसीसी भाव र सामना गन त को द तावेजीकरण  

• खडेरी रोधक फसल ो सािहत गन पद ेप  

• थानीय जलवायु  आधा रत बीमा त  र कृिष िविधलाई ो साहन  

म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• िविभ न जीएसीसी भावको प र यमा बढ्दो जोिखमबारे (आिथक, 
सामािजक आिद) रा य िवशेष अ ययनलाई ो साहन  

• जीएसीसी तथा प रणाम व प सङ्कटमा प रवतनबारे रा य िवशेष शोध 
एवं  अ ययनलाई ो साहन  

 

 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 

 

एमएएफड ल*ु, 
एनडीएमए, 

लघुकालीन (टी-1)  

जीएसीसी प र यमा पानीको कमी तथा फसलको भे ता मानिच  
बनाउनु   

 

 

डीएमडी$, 

आवत / िनयिमत (आरार)  

डीएम योजनाको तयारी र सामियक समी ाको पमा एचआरभीसीए हण  

लघुकालीन (टी-1)  
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2 (एचआरभीसीए) एनआइडीएम, 
एमओजेएस, 
एमओएसटी, 
एमएसजेई, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  

• चरम जल-जलवायु  घटना ित समुदायको बढ्दो भे ताबारे बुझाईमा सुधार  

• त याङ्क कोषको िसजना तथा सङ्कट, जोिखम र भे ताको मानिच ण  

• भावको मू याङ्कन, सामियक समी ा एवं  मू याङ्कन  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखमको मू याङ्कन  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत एचआरभीसीएका लािग 
ािविधक सहयोग एवं  मागदशन  

दीघकालीन (टी-3)  

• भ-ू य/ म थलीकरणको कारण भे ता तथा जोिखमको िव तृत अ ययन  

एसडीएमए, 
आरडी, 
आइआरडी, 
एजीडी, डीएसजेई, 
एसएलआरटीआइ  

• जीएसीसी अ तगत भावको मू याङ्कन, आिथक एवं  सामािजक 
जोिखम तथा यसबारे ितवेदन  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन  
 

म यमकालीन (टी-2)  

• थानीय तरमा त याङ्क कोषको िसजना तथा सङ्कट, जोिखम र 
भे ता मानिच ण  

 

 

 

 

3 

 

 

 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन (सीसीए)  

 

 

 

एमएएफड ल*ु, 

एमओईएस *, 
एमओएसटी, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जलवायु  या थी फसललाई ो साहन  

• मता िनमाण तथा िनयिमत िनगरानी एवं  मू याङ्कन  

लघुकालीन (टी-1)  

• अनुकूलन आव यकताबारे बुझाई  

• सामना गन त को अ ययन  

• अनुकूलन त को िवकास  

म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• सीसीए काय मको काया वयन 

• खडेरी स भािवत इलाकामा सीसीएको अंशको पमा कुशल जल 
ब धन तथा िनगरानी त को काया वयन  

• जीएसीसीलाई यानमा रा दै खडेरी स भािवत इलाकामा कानूनी तथा 
िनयामक सं रचनाको तजुमा  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उपयु  िम णलाई ो साहन  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपायह लाई 
ो साहन  

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी, एजीडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सचेतना एवं  जाग कता अिभयान  

• प रत  िवकासका लािग पार प रक ानको उपयोग तथा मता िवकास  

लघुकालीन (टी-1)  थानीय अनुकूलन रणनीितको िवकास  

म यमकालीन (टी-2)  

• अपेि त जीएसीसी भाव अनुसार जल तथा माटो सं र णको काया वयन  

• खा  सुर ाका लािग डीएम योजना अ तगत अनुकूलन एवं  शमन रणनीित  

दीघकालीन (टी-3) 

• रा य िवशेष यास, थानीय यासलाई ायोजन  

• जलवायु  या थी पूवाधारको िवकास  

• खडेरी स भािवत इलाकामा सीसीएको अंशको पमा कुशल जल ब धन 
एवं  िनगरानी त को काया वयन  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम णलाई ो साहन  

• भे  समूहका सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपायको एिककरण  
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िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.8  शीतलहर तथा तुषारोपात  

शीतलहर/ तुषारोपात थानीय प रघटना भएको हँदा, स बि धत रा य सरकारले स बि धत डीडीएमए र थानीय 

ािधकरणलाई (पीआरआइ, युएलबी) संल न गराउँदै थान िवशेष शमन योजना तजुमा गनुपदछ। जीवन र 

स पि का लािग बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था काया वयन गनपुदछ। केि य तथा रा य सरकारले 

स बि धत नीित सं रचना िवकिसत गनुपदछ।  

  

7.8.1  जनमानसका लािग शमनव उपाय  

रा य सरकारले भारतीय मौसम िव ान िवभागसँग (एमओईएस (आइएमडी)) निजकबाट तालमेल कायम गद 

शीतलहरको ि थितमािथ िनगरानी रा नुपनछ। िनयिमत पमा उिचत म चमाफत् ( थानीय समाचारप  र रेिडयो 

टेशन) जनमानसलाई चेतावनी जारी गनुपनछ। पालन गनुपन शमनका केही उपाय तल िदइएका छन् : 

 स दो घरिभ ै ब ने,  

 शरीरलाई तातो रा न व थ भोजन खाने तथा िनजलीकरणबाट जोिगन मिदरािबनाको पेय पदाथ िपउने,  

 एउटै भारी कपडाको साटो द ु ई-तीन खाप यानो र तातो कपडा लगाउने, बािहरी कपडा बा लो गरी 
बु िनएको र पानीरोधी हनुपदछ,  

 सु खा रहनुपदछ। शरीरको तातो घट्न निदन िभजेको कपडा फे ररहनु  पदछ,  

 म ीतेल, िहटर वा कोइलाको अँगेठी योग गरे िवषालु  धूवाँबाट जोिगन हावादानी खु ला रा नु  पदछ,  

 यिद तातो पान यव था नभए, शासनले यव था गरेको ठाउँमा जानुपदछ,  

 टाउकोबाटै शरीरको ताप गु ने हँदा टाउको छो नका साथै फो सोलाई जोगाउन मुख पिन छो नु  पदछ,  

 बढी बल वा मेहनतको काम गनु  भएन। यसो गदा दयघात हनस दछ,  

 शीतदंशको सङ्केतह  हेनु पदछ। तातो-िचसो केही थाहा नपाउने तथा औ ं लाका टु पाह , कानको 
लोती र नाकको टु पो सेतो वा पहलो भएको हेनुपदछ,  

 अ पतापका सङ्केतह  (शरीरको तापमान झन)ु हेनुपदछ। अिनयि त पमा का ने, होश हराउने, 
आ मिव मृत ब ने, टोलाउने, बोली लरब रने, िन ा ला ने र थिकत अनुभव गन। य तो भए त कालै 
िचिक सा उपचारको िनि त निजकैको अ पताल लैजानु  पदछ,  

 शीतलहर शु  हनअिघ खानपानका रसद-सामान तथा अ य आव यक व तु  जुटाई रा ने,  

 पशुका लािग पिन उपयु  आहार भ डारण ग ररा ने,  

 शीतदंश तथा अ पतापका िशकार बनेका यि ह लाई भना गन अ पताललाई तयार ि थितमा 
रा नुपदछ।  

 

7.8.2  फसल तथा पशुका लािग शमन उपाय  

एमएएफड लुले एमओईएस (आइएमडी) र रा य सरकारसँगको परामशमा निजकबाट शीतलहरको ि थितको िनगरानी 

रा ने गदछ। शीतलहर/ तुषारोपातको ि थितमा, रा यले भाव घटाउनका लािग स बि धत रा य कृिष 

िव िव ालयसँग परामश गरी िज ला फसल आकि मक योजनामा तय ग रएअनु प थान िवशेष उपाय शु  गनुपदछ। 

कृषकह ले आव यकता अनुसार ह का िस चाई यव था गनका साथै ित पुगेका हाँगा वा मुना काट-छाँट गन,ु 

बगानमा मन लागेका िब वाह  पुन ार गन धूवाँ लगाउनका लािग बगानमा झरेका पात-पितङ्गर डडाउन,ु ेको 

मा यम ारा मल लगाउनु  पदछ। सङ्कटमा देिखएका बालीमा पानी छकनु  पदछ, जसले व रपरीको हावाबाट िचसोलाई 
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सोसेर िब वालाई जोगाउँदछ। पशु  याहारमा िवशेष ता हािसल अिभकरणले पशुह को याहार र सु र ाका लािग 

आव यक परामश अिन सहयोग दान गनुपदछ। शीतलहरको ि थितमा, पशु  धनीह ले पशुलाई मन निदन पया  

मा ामा उपयु  आहार खुवाउनु  पदछ। शीतलहर शु  हनअिघ पशुह लाई रा री चराउने अथवा घासँ-पराल थुपारेर 

रा ने गनुपदछ। अित कठ्याङ्ि ने जाडोमा पशुलाई खु ला रा नबाट जोिगनु  पदछ। िविभ न चरणमा फसल सु र ा 

उपाय तािलका 7.1 मा तुत ग रएका छन् : 

 

तािलका 7.1 : िहउँ र तुषारो – फसल सु र ा उपायको ा त 

 िबउ-िब वा हकने चरण  कृषकह ले अ नाउनुपन उपाय  

1 िबयाँड/ िब वा उ ने चरण  िवशेष गरी रातको समय बारी व रपरी धूवाँ लगाएर सू म जलवायुमा प रवतन याउने 

2 फल ला ने चरण  खेतबारीमा पानी लगाउने, राित धूवाँ लगाउने  

3 फसल काट्ने/ उठाउने समय  फसल बाली पाकेपिछ काट्ने/ उठाउने  

फसल :  भटमास, मकै, जवार, रहरी, कपास, मटर र गहँ ( ोत : शीत लहरका समय सु र ा उपाय, www.nidm.gov.in 
मा उपल ध 

 

7.8.3 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

िटपोट : अ य उप-ख डका िवपरीत, यहाँ िदइएका उ रदािय व सं रचना सरल व पमा छन्।  

केि य/ रा य अिभकरण तथा उनीह का उ रदािय व  

के # उ रदािय व – के  रा य# उ रदािय व – रा य  
एमओईएस, 
एमएएफड ल*ु, 
एमओईएफसीसी, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2) 
• अपेि त जीएसीसी भाव अनुसार 

शोध, िनगरानी र सूचना णाली 
ो सािहत गन,ु  

• जलवायु  प रवतन र शीतलहर स ब धी 
त याङ्ककोष ब धन णाली 
िवकिसत गनु   

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएणए, 
डीआरडी, 
युडीडी, एजीडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग एवं  सहायता  

• रा य िवशेष यासलाई ायोिजत र थानीय यासलाई 
सहयोग गनु   

 
 
 
 
 
 
एमओईएफसीसी*, 
एमओआरडी, 
एमओएचयुए, 
एनडीएमए, 
एमएसजेई  

 
लघुकालीन (टी-1)  

• अनुकूलन आव यकता बु नु,  

• सामना गन त को अ ययन गन ु
 

म यमकालीन (टी-2)  
अनुकूलन त  िवकिसत गन ु
 

दीघकालीन (टी-3  

• अनुकालन काय मको काया वयन  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा 
काय ममा अनुकूलन उपाय 

ो सािहत गनु   

 
 
 
 
 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीआरडी, 
युडीडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
डीएसजेई 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउनु   

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन र अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र 
थानीय यासलाई ायोिजत र ो सािहत गनु   

लघुकालीन (टी-1)  
थानीय अनुकूलन रणनीित र ायोिजक प रयोजनाको िवकस  

म यमकालीन (टी-2)  
रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत र ो सािहत गनु   

दीधकालीन (टी-3)  

• जीएसीसी अनुकूलन काय मको काया वयन  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 
अनुकूलन उपायको एिककरण  
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िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र 

प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा 

अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा 

ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.9 व पात, चट्याङ, धूला मे हरी, आँधी-बे ी  

िटपोट : अ य उप-अनुभागको िवपरीत, यहाँ सरल व पमा उ रदािय व सं रचना तुत ग रएका छन्।  

व पात, चट्याङ, धूला मे हरी, आँधी-बे ी  जोिखमबारे बुझाई 

डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

 के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
7.9.1  

जोिखमबारे बुझाई  

 

 

 

एमओईएस 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ािविधक सहयोग, त याङ्क सङ्कलन  
लघुकालीन (टी-1)  

आधाररेखा 2005-2015 को त याङ्क सङ्कलन  

म यमकालीन (टी-2)  

िदशािनदश एवं  काययोजना  

 

 

एसडीएमए*, 

डीएमडी $ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• रा य काययोजनाको तयारी एवं  काया वयन  

• स बि धत िवभाग ारा िव तृत मानक प रचालन ि याको तयारी  

• त याङ्क सङ्कलन  

लघुकालीन (टी-1)  
आधाररेखा त याङ्क 2005-2015 को सङ्कलन  

 

 

 
7.9.2  

अ तर अिभकरण 
सम वयन 

 

एमओईएस*, 

एमआइबी,  

डीओटी, 
एमपीड लुआर, 
एमएचए, 
एमएएचड ल,ु 
एनईसी, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• पूव चेतावनी एवं  स चार  

• चेतावनी तथा मौसम पूवानुमान  

• यिद िवषम/ ग भीर कृितको पूवानुमान/ चेतावनी 
भए, जनता-बीच छापा, ईले िनक तथा सामािजक 
स जाल, एसएमएस आिद ारा स बि धत भौगोिलक 
इलाकामा सूचनाको सार  

• स बि धत िव ुत उ पादन, सारण, िवतरण एवं  
आपूित कायालयमा िवशेष स देशको सार  

• आव यकता अनुसार खबरदारी र एनडीआरएफको 
तैनाथी  

• िनगरानी तथा िदशािनदशको समी ा  

 

 

डीएमडी$*, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
आइपीआरडी, 
पीईडी*, एजीडी* 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• आइएमडीबाट ा  सूचना जनमानसबीच यापक पमा सार गन,ु  

• चट्याङ संवाहक तथा डपलर रडार जडान गन ो सािहत गन,ु 

• समुदाय आधा रत पूव चेतावनी णाली स जाल िसजना गन,ु 

• िवशेष स देश तथा सूचना छापा, ईले िनक, सामािजक स जाल तथा अ य स चार 
मा यम ारा थानीय तरमा यापक पमा सार गन सु िनि त गन,ु  

• सबै सि य मोबाइलमा िविभ न दू रस चार सेवा दाता ारा एसएमएस पठाउने सु िनि त गनु,  

• िबजुली काट्न55 र बहाल गनका साथै मह वपूण सु िवधाह मा आपातकालीन िव ुत 
आपूित सु िनि त गन सब ैस बि धत िड कम कायालय/अिधकारीलाई सि य बनाउन,ु  

• िवशेष चेतावनी ा  भएपिछ तु तै स ब  िवभागसिहत िज ला शासनलाई सि य 
बनाउन,ु 

                                                             
55   चट्याङ हानेको समय मा छे मन थप खतरा ब नस दछ। मौसम पूवानुमान अनुसार स बि धत ािधकरणले समयमै िबजुली काट्ने र बहाल गन सु िनि त गनुपदछ।  
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• ािविधक सहयोग 
• सामियक समी ा/ अ तन  

• के / रा य सरकारको आदेश पालन गद तु तै काया वयन गन,ु  

• आपातकालीन मोचनका लािग शीष अिधकारी तैनाथ गन,ु  

• प  भू िमका र दािय वका साथ सं थागत बहअिभकरण सम वयन गनु,  

• शासन, एनजीओ र वयंसेवीको तालमेलमा बचाउ एवं  उ ार अिभयान चलाउन,ु  

• आपातकालीन िचिक सा मोचन  

• अ य आव यक स बि धत कावाही,  

• येक िवभाग/ अिभकरणका लािग समपक यि का पमा शीष अिधकारीको काम, 

• रा य/ िज ला तरीय योजनाको िनगरानी,  

• समी ा/ अ तनका लािग प र कृत त याङ्क/ सूचनाको सङ्कलन  

 

 

 
7.9.3  

डीआरआरमा िनवेश 
– ढाँचागत उपाय  

 

एमएचयुए*, 
एमओपीआर, 
एमईआइटीवाई, 
एमपीड लुआर, 
एमआरटीएच 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ढाँचागत उपायका लािग ािविधक मागदशन  

• अ तर अिभकरण सम वयन, समी ा तथा पालन 
गनुपन खबरदारी उपाय एवं  ि याको समी ा र 
अ तन  

• भवन उप-कानूनको पालन, सबै जी+2 एवं  मािथका 
भवनह मा अिनवाय पमा चट्याङ्क संवाहक 
जडान गनुपन  

• चट्याङ संवाहक जडान गन ो साहन  

• होिडङ र य तै पुराना ढाँचाको ढाँचागत शि को जाँच 
अिभयान चलाउन ु

• िचिक सा एवं  अ पताल उपकरण उपल ध रहेको 
जाँ न अिभयान चलाउनु   

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
युएलबी, 
पीआरआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ तर अिभकरण सम वयन तथा िनवारक उपाय एवं  ि याको समी ा र अ तन गन,ु 

• भवन उप-कानून सु िनि त गद भूइँतलाका साथमा द ु ई थप तला वा यसभ दा अ ला भवनमा 
िव ुत संवाहक जडान गन सु िनि त गनु,  

• कूल, उ ोग-कारखाना, सरकारी तथा िनजी भवनमा िव ुत संवाहक जडान गन ो सािहत 
गन,ु  

• होिडङ र य तै पुराना ढाँचाको ढाँचागत शि को जाँच अिभयान चलाउन ु

 

 
7.9.4  

डीआरआरमा िनवेश 
– गैर ढाँचागत उपाय  

एनडीएमए*,एमओ
सीआइ, 
एमओआरडी, 
एमएचयुए, 
डीओटी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ढाँचागत शमन उपायबारे जनताबीच सूचनाको सार 
गन,ु  

• ख, पुराना ढाँचाको ढाँचागत शि  जाँ न अिभयान 

डीएमडी$*, 
एसडीएमए, 
युडीडी, डीआरडी, 
आइपीआरडी, 
पीईडी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ तर अिभकरण सम वयन एवं  काया वयन  

• मू याङ्कन, तयारी तथा शमन उपाय तयार गरी सू िचत गद काया वयन गन,ु  

• िनवारक उपाय एवं  ि याको समी ा एवं  अ तन गन,ु  
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एमपीड लुआर, 
एमआरटीएच,   

एमएचएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमएचए, 

चलाउनु   

• वैकि पक वा आपातकालीन स चार णाली थािपत 
गन,ु  

• िबजुली जाने र आपातकालीन िव ुत आपूितका लािग 
पुराना िबजुलीका उपकरण/ तारह को रखरखाउ/ फेन 
अिभयान चलाउनु   

• भे  इलाकास म पु ने सडक यव था सु िनि त गन,ु  

• आपातकालका लािग िचिक सा कम को पद िसजना 
गन,ु  

• मानव संसाधनको िश णसिहत अ पताललाई तयार 
रा नु   

• सुर ा िनयम पालन हने सु िनि त गनु,  

• कृषकका लािग सुरि त फसल भ डारण थल िनमाण 
गन,ु  

• जाग कता काय म आयोजन गन,ु  

• त याङ्कको सङ्कलन एवं  द तावेजीकरण गन,ु  

• त याङ्क कोष आयोजन एवं  कायम गन,ु  

• जीवन र स पि का लािग बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• तयारीका लािग ािविधक मागदशन गन,ु  

• अ तर अिभकरण सम वयनका लािग िनयम िवकिसत 
गन,ु  

• बीआइएस मानक अनुसार शरण थल, बस िबसाउनी 
िनमाण गन,ु  

• जोिखम अ तरण यव था – नीितगत सं रचना  

एसपीड लुडी, 
एचएफड लुडी, 
एजीडी*, एएचडी, 
ईएफडी  

• पूव चेतावनी मोचनका लािग जनजाग कता एवं  िश ा  

• भे  इलाकाको पिहचान  

• खबरदारी/ चेतावनी/ परामश पालन गन,ु  

• जनसाधारणका लािग के गन, के नगनबारे सा रत गद सुरि त थान सुगम बनाउनु,  

• आगोबाट हने ितबाट स पि / पूवाधार र पयावरणको सुर ा गन,ु 

• अि नसुर ा िनयमको कडा अनुपालन सु िनि त गनु,  

• भे  इलाकामा आव यक सेवा एवं  सु िवधा सु िनि त गनु,  

• वैकि पक वा आपातकालीन स चार णाली थािपत गन,ु  

• आपातकालमा आव यक सेवाका लािग िबजुली आपूितको शी  बहाली सु िनि त गनु,  

• सबै िव ुत उपकरण सि य रहने सु िनि त गनका साथै समय-समयमा ितनीह को रखरखाउ 
सेवा कायम गन,ु  

• भे  े मा स पक सडक र सुग यता सु िनि त गन,ु  

• घटना थलमा उिचत िचिक साकम  तथा सु िवधाको तैनाथी सु िनि त गन,ु  

•  िचिक सा सहायक िवशेष ह को स जालसिहत वा य के  सु ढ बनाउन,ु  

• भे  इलाकामा जीवनर क औषिध, िवषिनवारक, सं ाहरण, ालोजेन च क को भ डार 
सु िनि त गन,ु  

• जलवायु  घटनाबाट ितको मू याङ्कन गन,ु  

• रा य/ राि य तरमा आपदापिछको त याङ्क थलगत पमा सङ्कलन गन,ु  

• जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था कायाि वत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• जनसूचना/ सुिवधाको थापना गन,ु  

• चट्याङबाट सुर ाका लािग फसल भ डारण सु िवधा िनमाण गनु,  

• अि न सुर ा िनयमको अनुपालन सु िनि त गनु,  

• आगलागीबाट स पि / पूवाधार र पयावरणको सुर ा गन,ु  

• जोिखम अ तरण यव था – फसल र पशु  बीमाको काया वयन गन,ु  
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7.9.5 

मता िवकास  

 

 

 

एनआइडीएम*, 
एमआइबी, 
एनडीआरएफ, 
अ य म ालय  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सबै कायका रणी, एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय 
तथा वयंसेवीका लािग िश ण काय म  

• छापा, ईले िनक तथा सामािजक स जाल माफत् 
जाग कता फैलाउन िव तृत आइईसी अिभयान  

• सबै सि य मोबाइलमा िविभ न दू रस चार सेवा 
दाताको मा यम ारा एसएमएस पठाउनु   

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, 
एसआइआरडी, 
एसएलआरटीआइ, 
आइपीआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सबै स बि धत िवभागीय अिधकारी/ वयंसेवी, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीका लािग 
िश ण काय म  

• िविभ न अि नसुर ा उपकरण र िनवारक णालीको योगबारे कृि म अ यास र िश ण 
आयोजन गन,ु  

• जनजाग कता फैलाउन,ु 

• छापा, ईले िनक तथा सामािजक स जाल माफत् जाग कता फैलाउन िव तृत आइईसी 
अिभयान  

• सबै सि य मोबाइलमा दू रस चार सेवा दाताको मा यम ारा एसएमएस पठाउनु 

7.9.6  

जलवायु  प रवतन 
जोिखम ब धन  

एमओईएस*, 
एमएएफड ल*ु, 

एमओईएफसीसी, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  

• अपेि त जीएसीसी भाव अनुसार शोध, िनगरानी 
तथा सूचना णाली ो सािहत गन,ु  

• जलवायु  प रवतनिसतस स बि धत त याङ्क कोष 
ब धन णाली िवकिसत गन,ु  

डीएमडी$, एजीडी, 
एसडीएमए, ईएफडी, 
एएचडी, डीआरडी, 
युडीडी, पीआरआइ, 
एसएलआरटीआइ, 
युएलबी, 
एसएलआरटीआइ 
एसपीड लुडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणलाई सहयोग एवं  समथन गन,ु  

• रा य िवशेष, थानीय यासलाई ायोिजत गन,ु  

 एमओईएस*, 

एमएएफड ल ु*,  

एमओईएफसीसी 

लघुकालीन (टी-1)  

• जीएसीसी अनुकूलन आव यकताबारे बुझाई  

• जीएसीसी सामना गन त को अ ययन  

• जीएसीसी अनुकूलन त को िवकास  

म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसी अनुकूलन काय मको काया वयन  
• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 

अनुकूलन उपाय ो सािहत गन,ु  

डीएमडी$, 
एसडीएमए,  
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन ु

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणसँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन एवं  अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत तथा 
ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ायोिगक योजना तयार गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  
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• जीएसीसी अनूकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककृत गनु,  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

7.10 मूसलधारे वषा तथा अिसनापात  

िटपोट : अ य उप -अनुभागको िवपरीत ,यहाँ सरल व पमा उ रदािय व सं रचना तुत ग रएका छन्।  

मूसलधारे वषा तथा अिसनापात जोिखमबारे बुझाई 

डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

 के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 
7.10.1  

जोिखमबारे बुझाई  

 

 

 

एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एनएलआरटीआइ** 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• एचआरभीसीए तथा जोिखम ब धनका लािग 
ािविधक सहयोग  

• त याङ्क सङ्कलन  

लघुकालीन (टी-1)  

आधाररेखा त याङ्क 2005-2015 को सङ्कलन  

 

म यमकालीन (टी-2)  

• वचािलत मौसम के को (एड लुएस) थापना  गन ु

• डपलर जलवायु  रडार (डीड लुआर) तैनाथ गन,ु  

 

 

 

 

 

डीएमडी $, 
एसडीएमए, 
ईएफडी, एजीडी, 
एएचडी, डीआरडी, 
युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• मूसलधारे वषा तथा अिसनापातको थान, घटनाको सूचना, भाव आिदबारे 
त याङ्क सङ्किलत गरी कायम गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• पै ोको स भावना/ अि थर भीरितर अवि थत ब तीह  िचि हत गन,ु  

• उ च जोिखम सामना ग ररहेका प रवारको सूची तयार पान,ु  

• मानव ब तीका लािग असुरि त पै ो स भािवत इलाका िचि हत गरी मानिच ण गन,ु  

• आधाररेखा 2005-2015 को त याङ्क सङ्कलन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• मानिच णमा यापक सुधार याउने उ नत सुद ू र सं वेदी िविध योग गद िविभ न 
कारका थािनक त याङ्क (हवाई त वीर, उप ह त वीर) माफत् पै ो सङ्कट 
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युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए  

े ाङ्कन (एलएचजेड) गन,ु  

• पै ोको रोकथाम र शमन गन थानीय/ वदेशी ान तथा ािविधक िवशेष ताको 
िम ण योग गन,ु  

• अिसनापातको कारण ित िवशेष गरी फसलको ित पु गेका इलाकाको सूची 
बनाउनु   

 

 

 

 

 

 

 
7.10.2 

अ तर अिभकरण 
सम वयन  
 

 

 

 

 

 

 

 

एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सम वयन, ािविधक सहयोग र सहायता दान गन,ु  

• केि य सहायता आयोजन एवं  सम वयन गन,ु  

• शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्क 
सार गन केि य र रा य अिभकरणबीच भावी सम वयन 

र िनबाध स पक कायम गन,ु  

• (क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ 
प र कृत मानक हण, (ग) कानून/ अिधिनयम 
अिधिनयिमत, संशोिधत गन, र (घ) नीितह  हण/ समी ा 
गन केि य र रा य अिभकरणबीच सम वयन गन,ु  

 

 

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी र काया वयनका साथै अिभकरणह ले डीएम काय गन 
सु िनि त गन,ु  

• आपदा ब धनका सबै प  तथा डीआरआरको सु वािहकरण  

• डीआरआर, सीसीए र िवकासको साम ज य र पार प रक बलीकरण सु िनि त गन,ु  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण तथा शहरी इलाकामा चेतावनी सा रत गन 
सम वयन गन,ु जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदन,ु  

• प र कृत िनयम/ सं िहता तथा यसको काया वयन, वतन र िनगरानी सु िनि त गन 
रा य अिभकरणह सँग सम वयन गनु 

7.10.3  

डीआरआरमा िनवेश 
– ढाँचागत उपाय  

 

एमएचयुए, 
एमओआरडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भीर ि थ रकरण र भ-ूअिभयाि क का लािग ािविधक 
सहयोग  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीआरडी, युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

िनयिमत पमा भीर ि थ रकरण उपाय गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
जैव-अिभयाि क  (िब वा रो ने) तथा याि क सं रचनाको िम ण ारा भीर 
ि थ रकरणका लािग एिककृत ि कोण अ नाउनु   

म यमकालीन (टी-2)  

• भल पानी शी  पमा ब नका लािग अित र  नालीको यव था गन,ु  

• भल पानी िनबाध पमा ब ने सु िनि त गन नाला-खो सा ज ता ाकृितक 
णालीको मर मित र रखरखाउ गन,ु  

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

 

सबै िवभाग, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था 
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7.10.4  

डीआरआरमा िनवेश 
– गैर ढाँचागत उपाय 

एमएचए, एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमओएसटी  

• सहयोग दान गन,ु  

• जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• आदशन िनयम, कानून तजुमा गनु,  

• जोिखम अ तरण नीित सं रचना  

युएलबी, 
पीआरआइ,  

काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• िव मान अिधिनयमह को समी ा गद सुरि त भवन अनु प संशोिधत गनु,  

• जोिखम घटाउन शहर तथा नगर योजना संशोिधत गन ु

• जोिखम अ तरण नीित सं रचना  

म यमकालीन (टी-2)  

• आवासीय इलाकामा बह तरीय सुर ाको अवधारणा लागू  गनु, तथा शहर/ नगर 
िव तारमा रोकथाम, थािनक योजना, सङ्गठन र आपातकालीन ब धन लागू  गन,ु  

7.10.5  

मता िवकास  

एमएएफड ल,ु 
एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
डीओएस, एमएसजेई, 
एमड लुसीडी, 
एनआइडीएम, 
एनडीआरएफ  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जाग कता फैलाउन,ु  

• अिसनापातपिछ कृिषमा यव थापनको िनि त ािविधक 
सहयोग दान गन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीलाई 
मागदशन र ािविधक सहयोग दान गन,ु  

• पै ोको ब धन, खोज एवं  उ ार ज ता िविभ न प मािथ 
टीओटी काय म ायोिजत गन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवी िश ण 
सहयोग दान गन,ु  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, 
ईएफडी, एजीडी, 
एएचडी, डीआरडी, 
युडीडी, 
एसआइआरडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• मूसलधारे वषा र अिसनापात ज ता घटनाको िनि त तयारी र सामना गन युएलबी/ 
पीआरआइको मता बढाउनु   

• अिसनापातको सामना गन सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीलाई बु िनयादी तािलम 
दान गन,ु  

• मूसलधारे वषा, अिसनापात, खोज एवं  उ ारको िविभ न प बारे िश ण िदन,ु  

• अिसनापातपिछ कृिष ब धनबारे िश ण िदन,ु  

• मूसलधारे वषा, अिसनापातको सामना गन बु िनयादी िश ण िदन,ु 

• जाग कता, सचेतना तथा तयारीको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जनता, उपादेय, युएलबी, पीआरआइ र उ ोगका लािग जाग कता काय म गन,ु  

• सबै मा यम ारा आइईसी साम ी जनताबीच यापक पमा सार गन,ु  

• आपदा भािवत पशुको याहार र र ाबारे सूचना िदन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरण ो सािहत गन,ु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एमओईएस*, 
एमएएफड ल*ु, 

लघुकालीन (टी-1)  

• जीएसीसी अनुकूलन आव यकताबारे बुझाई  

• जीएसीसी सामना गन त को अ ययन  

• जीएसीसी अनुकूलन त को िवकास  

म यमकालीन (टी-2)  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, ईएफडी, 
एजीडी, एएचडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणह लाई सहयोग एवं  सहायता दान गन,ु  

• रा य िवशेषलाई ायोजन र थानीय यासलाई सहयोग गन,ु  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  
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7.10.6  

जलवायु  प रवतन 
जोिखम ब धन  

एमओईएफसीसी*, 

एनएलआरटीआइ,  
• अपेि त जीएसीसी भाव अनु प शोध, िनगरानी र सूचना 

त लाई ो सािहत गन,ु  

• अिसनापात, मूसलधारे वषा र जलवायु  प रवतनिसत 
स बि धत त याङ्क कोष ब धन णाली िवकास गन,  

दीगकालीन (टी-3)  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन 
उपायह  ो सािहत गन,ु  

पीआरआइ , 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
एसएलआरटीआइ,  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन र अनुकूलनका लािग रा य िवशेष यास र थानीय यासलाई 
ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
थानीय अनुकूलन रणनीित र ायोिगक प रयोजना िवकिसत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककृत गनु,  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.11 िहमताल िव फोट ारा बाढी (जीएलओएफ)  

िटपोट : अ य उप-अनुभागको िवपरीत, उ रदािय व सं रचना यहाँ सरल व पमा तुत ग रएका छन्। जीएलओएफ केवल िहमालय े मा लागू  ह छ (हेनुहोस् 2.2.2.11)। 

िहमताल िव फोट ारा बाढी  जोिखमबारे बुझाई 

डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

 के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.11.1  

जोिखमबारे बुझाई  

 

 

 

 

 

 

 

एमओजेएस*, 
एमओईएस, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओईएफसीसी, 
एनएलआरटीआइ*
* 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ािविधक सहयोग  

• सबै िहमतालको िनयिमत िनगरानी  

• त याङ्क सङ्कलन  

लघुकालीन (टी-1)  

• िहमनदी पि लन तथा िहमताल ब ने िवषयमा शोध  

• सबै िहमताल, िहमनदी तथा स बि धत जल िनकायको 
िहमालय े मा मानिच णका साथै स भािवत 
जीएलओएफ जोिखमको आधारमा विगकरण  

• स भािवक जीएलओएफलाई उ ेिजत गन कारकबारे 
बुझाईमा सुधार  

• एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग दान गनु   

• आधाररेखा 2005-2015 को सङ्कलन  

म यमकालीन (टी-2)  

• जीएलओएफ जोिखम अनुसार िहमताल/ जल िनकायको 
ाथिमकताकरण  

• पै ो वा बढी पानी ब नुको कारण आइपन आपात 
ि थितबाट जोगाउन िनयि त त रकाले पानी छोड्ने 

मािणत िविधको सङ्कलन र िव ेषण  

• पानी बगेर जाने इलाकाका मािनसह का साथै स पि को 

 

 

 

 

 

 

 

एसडीएमए*, 

डीएमडी $, 
डीआरडी, युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• उ च जोिखम – िसमानाको ि थित, य  थािनक प रवतन आिद देिखएका 
िहमताल र जल िनकायको िनगरानी गन थानीय समुदायलाई सामेल गन,ु  

• त याङ्क सङ्कलन  

लघुकालीन (टी-1)  

• उपयु  चेतावनी णाली थािपत गरी प रचालन गन,ु  

• स भािवत जीएलओएफबाट (ज तै िहमताल तथा जल िनकाय अनुसार) स भािवत 
पमा जोिखममा रहेका असुरि त मानव ब तीको पिहचान एवं  मानिच ण गन,ु  

• पै ो, अि थर भीर-पाखाितर, ायः अनु वाह इलाकामा (आिथक, सामािजक 
आिद) अवि थत ब तीह  िचि हत गन,ु  

• आधाररेखा 2005-2015 को सङ्कलन  
 

म यमकालीन (टी-2)  

• िहमताल/ जल िनकायको िनगरानीका लािग भूभागबारे थानीय/ रैथाने ान र 
ािविधक िवशेष ताको सि म ण  

• मानिच ण सु िनि ततामा सुधार याउने सुद ू र सं वेदी िविधको ािविधक सुधार 
योग गद िविभ न कारका थािनक त याङ्क माफत् पै ोको सङ्कट े ाङ्कन 

(एलएचजेड) गन,ु  
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स ब धमा जीएलओएफको जोिखमबारे बुझाई  

• बाँध भि कने र अनु वाह इलाकामा भे ताको आकलन  

दीघकालीन (टी-3)  

• जीएलओएफ जोिखमको क युटर अनुकरण नमूनामा 
सुधार/ प र कार  

• अ तरराि य ािविधक सहयोग तथा िवशेष ता साझा गन 
िवषय सुगम बनाउनु   

 

 

 
7.11.2  

अ तर अिभकरण 
सम वयन  

 

 

 

 

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओजेएस, 
एमओएम, 
डीओएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान गन,ु  

• केि य सहयोगको आयोजन एवं  सम वयन  

• शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्क 
सार गन केि य तथा रा य अिभकरणह सँग भावी 

सम वयन तथा िनबाध स पक  

• (क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) नयाँ/ 
प र कृत मानक हण, (ग) कानून/ अिधिनयम 
अिधिनयिमत, संशोिधत गन, र (घ) नीितह  हण/ 
समी ा गन केि य र रा य अिभकरणबीच सम वयन गन,ु  

 

 

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए 

आवत /  िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयनका साथै अिभकरणह ले डीएम काय गन 
सु िनि त गन,ु  

• आपदा ब धन तथा डीआरआरको सु वािहकरणको सबै प  

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य र पार प रक बलीकरण सु िनि त 
गन,ु  

• त काल मोचन आयोजन एवं  सम वयन गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण र शहरी इलाकास म चेतावनी सारको सम वयन 
गन,ु जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदनु   

• प र कृत िनयम/ सं िहता तथा ितनीह को काया वयन, वतन र िनगरानी सु िनि त 
गन रा य अिभकरणह बीच सम वयन गन,ु  

 

 
7.11.3  

डीआरआरमा िनवेश – 
ढाँचागत उपाय  

 

 

 

 

 

 

एमओजेएस*, 
एनएलआरटीआइ*  

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ािविधक सहयोग  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीआरडी,  

युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए,  

म यमकालीन (टी-2)  
तालमा पानीको मा ा घटाउँदै स भािवत भि कने समय वािहत हने प रमाण घटाउन,ु 
बाँधलाई िनयि त त रकाले खो न,ु पानी याँ ने िनय ण ढाँचा िनमाण गन,ु तालबाट 
पानी प प लगाएर वा सोसेर िनका न,ु िहउँको बाँध वा ढुङ्गा-मुडाले बनेको बाँधमा 
सु ङ ख न,ु  

बाढीबाट अनु वाह े का पूवाधारह को सुर ा गनु,  
दीघकालीन (टी-3)  

• अनु वाह इलाकामा पूवाधारह  (पथ प रवतन बाँध, पुल वा नदी िकनारका ब ती) 
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पानी ज न निदन पानीको वाह सुचा  रा ने िनमाण ारा सुरि त रा न सिक छ,  

• स भािवत वा पुराना पै ो रहेका नदीका बाँध तथा निजक भीर-पाखाका ब तीह  
ि थर बनाउनु  पदछ।  

 

 
7.11.4  

डीआरआरमा िनवेश – 
गैर-ढाँचागत उपाय  
 

 

एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमओजेएस, 
एनडीएमए, र 
एनआरएससी,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• ािविधक सहयोग दान गन,ु  

• जोिखम अ तरण यव था काया वयन गन,ु  
 

लघुकालीन (टी-1)  

जोिखम अ तरण नीित सं रचना  
 

म यमकालीन (टी-2)  

िनयम, कानून, िदशािनदश तजुमा गन,ु 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीआरडी,  

युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन  
लघुकालीन (टी-1)  

• िव मान अिधिनयमको समी ा गद सुरि त भवन अनुसार संशोधन गनुपनछ,  

• जीएलओएफ सङ्कट े  निजक वा नदीको छेउितर ब ती िन सािहत/ ब देज 
गनुपदछ,  

• जोिखम अ तरण नीित सं रचना  
म यमकालीन (टी-2)  
पूवाधार िवकासकता, िवशेष गरी िनजी जलिव ुत िवकासकतालाई जीएलओएफ पूव 
चेतावनी तथा जोिखम यू िनकरण गितिविध अिनवाय पमा गन कानूनी ावधान 
बनाउनु   

• जोिखम े मा िवकास िन सािहत गन भू िम योग े ाङ्कन गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• जोिखम घटाउन शहर तथा नगर योजना संशोिधत गन,ु  

• आवासीय इलाकामा बह तरीय सुर ाको अवधारणा लागू  गनु, तथा शहर/ नगर 
िव तारमा रोकथाम, थािनक योजना, सङ्गठन र आपातकालीन ब धन लागू  गन ु 

 

 

 

 
7.11.5  

मता िवकास  

एमओएसटी*, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमएसजेई, 
एमड लुसीडी, 
एनआइडीएम, 
एनडीआरएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह लाई 
जीएलओएफ र जीएसीसीबारे जाग कता फैलाउन 
सहयोग दान गन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह लाई 
िश ण सहयोग दान गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• जीएलओएफको सामना गन बु िनयादी िश ण 

• जीएलओएफको िविभ न प , पै ोको यव थापन तथा 

 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, 
डीआरडी, युडीडी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
एसपीड लुडी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह को िश ण  

• जाग कता, सेचतना र तयारीको सं कारलाई ो साहन 

• आइईसी साम ी : सबै मा यम ारा जनताबीच यापक सार सु िनि त गन,ु  

• जोिखममा रहेका यि  अिन समुदायबीच जीएलओएफको जोिखमबारे सूचनाको 
सार गन,ु  

• सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह लाई िश ण सहयोग िदनु   

म यमकालीन (टी-2)  
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खोज एवं  उ ारबारे िश कह को िश ण काय म  
 

म यमकालीन (टी-2)  

• वै ािनक तथा ािविधक मता सु ढ बनाउन राि य तथा 
अ तरराि य िवशेष ता हािसल शोध सं थानबाट 

ािविधक सहयोग,  

• अ तरराि य सहयोगमा मुख सं थान ारा समि वत शोध  

• सा दिभक देिखए अनुसार त याङ्क र सूचना साझा न 
अ तर सरकारी सहयोग त   

डीडीएमए,  • जीएलओएफको समय कसरी सामना गनबारे िश ण िदन,ु  

• आपदा भािवत पशुह को सुर ा, याहार र सं र णबारे सूचना िदनु   

• स भािवत जीएलओएफका लािग (जीएलओएफपिछ िहमतालका निजक तथा पानी 
ब ने मागमा) जोिखममा रहेका समुदाय तथा पीआरआइको जोिखम िनगरानी गन 

मता बढाउनु   

• सव म उपल ध सूचना योग गद कुनै बढाई-चढाईिबना जीएलओएफको िविभ न 
प मािथ िश ण िदनु   

• शु वाती सङ्केत, िहमतालको च र  तथा सङ्कटको तरबारे बुझाई  

• जीएलओएफको समय कसरी सामना गन भ नेबारे तयारी  

दीघकालीन (टी-3)  

• समुदाय र थानीय ािधकरण तरमा जोिखम ब धनको िवकेि करण  

• बीमा/ जोिखम अ तरणलाई ो साहन  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.11.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 िहमताल िव फोट ारा बाढी (जीएलओएफ) जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 
 
 

1 

 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी,  सूचना 

णाली, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 

एमओईएस*, 
एमओडी*, 
एमओजेएस*, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओईएफसीसी, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  
• जीएसीसी भाव अ तगत अपेि त जीएलओएफको 

जोिखम अनु प भारतीय िहमालय े मा िहमताल, 
िहमनदी र स बि धत जल िनकायह को मानिच ण  

• िहमनदी णालीको जीएसीसी स ब धी प को िनगरानी  

• जीएलओएफ र जलवायु  प रवतन तथा प रघटनालाई 
उ साउने िवषयमा त याङ्ककोष ब धन णालीको 
िवकास  

दीघकालीन (टी-3)  

• िहमनदीह मा जलवायु  प रवतनको भाव, िव मान 
िहमतालको सीमा िव तार र नयाँ िहमतालको िसजना 
आिदबारे शोध  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
एसपीड लुडी, 
ड लआुरडी, 
एसएलआरटीआइ  

 
 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सहायता गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत र सहयोग गन,ु  

 

2 

 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एमओजेएस*, 
एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी*, 
एमएसजेई, 
एनएलआरटीआइ  

म यम तथा दीघकालीन (टी-2, टी-3)  
• जीएलओएफको बढ्दो भे ता तथा जलवायु  प रवतनको 

कारण यसको दू रगामी भावबारे बुझाईमा सुधार याउनु 

• जीएलओएफ स भािवत इलाकामा जलवायु  प रवतन 
अ तगत भे ता र जोिखमबारे िव तृत अ ययन गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखमबारे 
मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत 
एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग र मागदशन 

दान गन ु 

 

डीएमडी$, 
 एसडीएमए, 
एसपीड लुडी, 
ड लुआरडी,  
डीएसजेई, 
एसएलआरटीआइ  

लघुकालीन (टी-1)  
डीएम योजना/ एसओपीको तयारी र सामियक समी ाको पमा एचआरभीसीए हण 
गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  
• रा य िवशेष रणनीित िवकिसत गन,ु  

• भे  र सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गन,ु  

3 जलवायु  प रवतन एमओजेएस*, लघुकालीन (टी-1)  डीएमडी$, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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अनुकूलन (सीसीए)  एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी*  

• अनुकूलन आव यकता बु नु,  

• सामना गन त को अ ययन गन,ु  

• अनुकूलन त  िवकिसत गन,ु  
म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• अनुकूलन काय मको काया वयन  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 
अनुकूलन उपाय ो सािहत गन,ु  

एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी,  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणङ सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन र अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत 
एवं  ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
थानीय अनुकूलन रणनीित र ायोिगक प रयोजना िवकिसत गन,ु  

म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत र ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म कायाि वत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककरण गनु,  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12 ताप लहर/ लू  

यो अनुभाग अनुसूची-1 मा सूचीब  तापलहरका लािग काययोजना (एचएपी) तयार गन एनडीएमएको िदशािनदशमा56 आधा रत छ। 

7.12.1 जोिखमबारे बुझाई  

 ताप लहर जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 पयवे ण स जाल, सूचना 
णाली, िनगरानी, शोध, 

पूवानुमान, पूव चेतावनी तथा 
े ाङ्कन/ मानिच ण  

एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी, 
एमईआइटीवाई, 
एनडीएमए, 
एमएचएफड लु   

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िश ण आयोजन गन सहयोग  

• ािविधक सहयोगको िव तार  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आरडी, डीआरडी, 
युडीडी, 
डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
एचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
डीडीएमए, 
एसएसआरटीआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
िनयम अनुसार रोकथाममूलक उपाय कायम गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• भे ता मू याङ्कन तथा ताप- वा य सीमा तापमानको थापना गन,ु 

• तापलहरको चेतावनी जारी गन तापमान, आ ता आिदको सीमा तय गन 
आव यक िनगरानी एवं  त याङ्क णाली कायम गद सु ढ बनाउनु,   

म यमकालीन (टी-2)  
चेतावनी साझा गन समुदाय आधा रत स जाल थापना गद कायम गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

रा य/ के  शािसत देशका लािग उपयु  हने िहसाबले चेतावनीको सीमा 
प रवितत वा अनु प बनाउनु   

 

2 

सङ्कटमय जोिखम भे ता 
एवं  मता मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए, 
एमएचएफड ल,ु 
एमएसजेई,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोधलाई ो साहन  

• िश ण एवं  ािविधक सहयोग दान गन,ु  

• आिथक, सामािजक, भौितक, प रि थितक य, लैङ्िगक, 
सामािजक  समावेशन र समानताको प  समेट्दै भे ता एवं  

मताबारे अ ययन  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
ईएफडी, डीएसजेई, 
पीआरआइ, 
युएलबी,  
डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• एचआरभीसीए अ तन गन,ु  

• भे  समुदाय/ ब तीह  पिहचान गद सूचीब  गन,ु  

• िवशेष यान िदन आव यक समूहको पिहचान गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• िवशेष / िहतधारकह सँग परामशको त  गठन/ सु ढ बनाउनु   

                                                             
56  काययोजना तयार गन एनडीएमएको िदशािनदश – तापलहरको रोकथाम एवं  ब धन, 2017।  
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लघुकालीन (टी-1)  - िदशािनदश िवकास गन,ु  • आव यक उपकरण र मानव संसाधनको स परी ा आयोजन गन,ु  

 

 

 

3 

 

चेतावनी, त याङ्क र 
सूचनाको सार  

 

आइएमडी, 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए, 
एमएचएफड लु  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

 

• िश ण आयोजन गन सहयोग  

• ािविधक सहयोग िव तारको िव तार  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
ईएफडी, युएलबी, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  

• रोकथामका उपायबारे जाग कता फैलाउन,ु  

• छापा, ईले िनक तथा सामािजक स जालमाफत् यापक आइईसी 
अिभयान चलाउन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

बढी भे  समूह ज तै बूढा-पाका, बाल-बािलका, बािहर काम गन, फोहोर 
ब तीका बािस दाका लािग िवशेष स देश  

 

4 

 
आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन एवं  ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ितको मू याङ्कनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािनका लािग 2005-2015 आधाररेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ितको मू याङ्कनबारे योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािनका लािग 2005-2015 आधाररेखा  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 तापलहर  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

सम  आपदा शासन  

 

 

 

 

 

 

एमएचएफड ल,ु 
एनडीएमए, 
एमएचयुए, 
एमआरडी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िविभ न तरमा शीष अिभकरण र शीष अिधकारीलाई 
खटाउनुसिहत सं थागत सं रचनाको िसजना/ सु िढकरण  

• रा य/ े  िवशेष तापलहर काययोजना तयार गन,ु  

• टोलीको तयारी र सम वयन त को सु वािहकरण  

• िविभ न थानको अनुभू ितको आधारमा काया वयनका 
लािग ािविधक सहयोग  

• एनजीओ/सीएसओसँग सहकाय  

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
एचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• थानीय शासनले (शहर/ िज ला) िविभ न अिभकरण तथा वा य ािधकरण –
के  अिन रा यको तापलहर स ब धी सूचना बु ने र अथपूण त रकाले योग गन 
सु िनि त गन,ु  

• टोलीको तयारी र सम वयन – अिधकारीगण साथै अिभकरणह  तापलहरको 
मौसमका लािग पूण तयार रहन,ु  

• खडेरीको िवषमता अनुसार पूवानुमान, पूव चेतावनी तथा खबरदारी णालीका लािग 
आइएमडीसँग सम वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• रा य शीष अिधकारी तथा अ य अिधकारीगण िनयु  गन,ु  

• तापलहर काययोजनाको तयारी/ अनुकूलन गन,ु  

• रा यको ि थित अनुसार काया वयन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

भूिमका साथै सूचना वाह प  पमा रेखाङ्िकत गरी प  प रभािषत अ तर 
अिभकरण आपातकालीन मोचन िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• डीआरआर, सीसीए र िवकासको साम ज य र पार प रक बलीकरण सु िनि त गन,ु  

• राि य सं थान/ िवशेष सँग थानीय सं थानले साझेदारी गन,ु  

• अ य देशमा िवकिसत ताप लहर काय म हण गनु   

• मृ यु  तथा रोगमािथ भावको िनगरानी एवं  मू याङ्कन काया वयन गनु,  

  एमएचयुए, आवत / िनयिमत (आरआर)  डीएमडी$, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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2 

 

 

 

 

तयारी एवं  मोचन  

एमओआरडी, 
एमओजेएस, 
एमआरटीएच, 
एमएचआरडी, 
एमओपीआर, 
एमएलबीई,  
एमपीड लुआर, 
एमएचएफड लु   

शरण थल, जाग कता फैलाउन,ु संसाधन यव थापन 
गन,ु िचिक सा सहयोग आयोजन गन,ु अ पतालको तयारी 
सु ढ बनाउनुबारे िनदशन/ परामश  

एसडीएमए, आरडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
एचडी, ड लुसीडी, 
पीआरडी, युएलबी, 
पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• तापलहर काययोजना काया वयन गन,ु  

• मुख थानमा ाथिमक उपचार/ िचित सा सहायता थािपत गन,ु  

• भे  इलाका िचि हत गरी य ता थान अिन काय थलमा िपउने पानीको यव था 
गनका साथै ओआरएसको यव था गन,ु  

• बािहरी खेलकूद गितिविधमािथ रोक लगाउनु   

• गरम मौसममा पशुधनका लािग तयारी – सबै पशुका लािग गरम िदनमा पया  छहारी 
उपल ध हने सु िनि त गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• अ पतालमा तापलहरको उपचारका लािग शाखा  

• जनभेला हने ठाउँमा िचिक सा सहायताको थापना  

म यमकालीन (टी-2)  

• तापलहरको मौसममा कूल अिन कायालयका लािग िबहानीपखको स  रा ने 
यव था गन;ु कूल अिन कायालयको समय सा रणी पुनिनधारण गन,ु  

• तापलहरबाट जोिगन शीतल छहारी, बस िबसाउनी आिद िनमाण गनु   

 

 

 

 

3 

 

 

 

चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

 

 

 

एमओईएस*, 
एमएचएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• तापलहरको चेतावनी तथा लघ,ु म यम र दीघकालीन 
अविधका लािग मौसम पूवानुमान जारी गन,ु  

• जनजाग कता तथा समुदायसँग स पक  

लघुकालीन (टी-1)  

• द तावेजीकरण,  

• रा यह बाट त याङ्क सङ्कलन  

• रा  तरीय त याङ्क कोष कायम गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीआरडी, 
युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, ईएफडी, 
एएचडी, एचडी, 
ड लुसीडी, पीआरडी, 
युएलबी, पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण तथा शहरी इलाकास म चेतावनीको सार 
सम वयन गन,ु जोिखममा रहेका मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदन,ु  

• खबरदारी/ चेतावनी पालन गन,ु  

• ताप लहरको समय के गन र के नगन भ नेबारे जानकारी थनीय भाषामा उपल ध 
गराउँदै स चार मा यम माफत् सा रत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

योजनाको समी ा/ अ तन गन आव यक त याङ्क/ सूचना सङ्कलन गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 तापलहर  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

1 

 

 

 

तापलहरबाट जोिगन शरण थल तथा अ य 
उपाय  

 

 

एमएचयुए, 
एमओआरडी, 
एमओजेएस, 
एमआरटीएच, 
एमओपीआर  

 

 

 

लघुकालीन (टी-1)  

शीतल छाना तथा ताप घटाउने एिककृत 
िवकास ो सािहत गन िदशािनदश  

 

 

डीएमडी$,      

एसडीएमए, वन िवभाग, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  

• िचिक सा सहायता सु िवधा स जालको सु िढकरण/ सु वाहीकरण  

• मोबाइल फोन, थानीय ईले िनक िमिडयामा तापमानको 
पूवानुमान तथा तापलहरको चेतावनी थोक मा ामा पठाउन,ु  

• ािफक िव दु  तथा बजार थलमा ईले िनक न 

• भावी प रवहन  

• शीतल छाना तथा ताप घटाउने एिककृत िवकास ो सािहत गन,ु  

 

2 

 

सामािजक आवास योजना  

एमएचयुए, 
एमओआरडी, 
एमओपीआर  

लघुकालीन (टी-1)  

बहसङ्कट रोधक आवास योजनामा तापलहरबाट 
सुरि त रहन ािविधक सहयोग एवं  मागदशन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
ईएफडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीआरडीए, 
डीडीएमए 

लघुकालीन (टी-1)  

तापलहरको स भािवत इलाकामा बहसङ्कट रोधक आवास योजनामा 
तापलहरबाट सुरि त रहने िवषयह  सामेल गन सु िनि त गन,ु  

 

3 

सङ्कटरोधक िनमाण, सु िढकरण तथा सबै 
जीवनरेखा एवं  मह वपूण पूवाधारको पुनः 
संयोजन  

एमएचयुए, 
एमओआरडी, 
एमओपीआर  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन एवं  िदशािनदश  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
ईएफडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

ािविधक अिभकरणसँग सहकाय एवं  काया वयन  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12.4  डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 तापलहर  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

1 

 

 

ािविधक-कानूनी 
शासन  

एमएचयुए, एमओआरडी, 
एमओजेएस, एमआरटीएच. 
एमएचआरडी, 
एमओपीआर, एमएलबीई, 
एमपीड लुआर, 
एमएचएफड लु   

 

 

• कानून तथा अिधिनयम,  

• मागदशन एवं  सहयोग  

• वन े  तथा ह रयाली बढाउन सुधार  

ईएफडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, डीआरडी, 
डीडीएमए,  

• कानून तथा अिधिनयम,  

• सं थागत यव था  

• वन े  तथा ह रयाली बढाउन सुधार याउन ु

• तापरोधक िनमाण साम ीको योगलाई ो सािहत गन,ु  

• शहरी इलाकामा ताप घटाउने अिभक प ो सािहत गन,ु  

• ताप लहरको ि थितलाई रा री सामना गनस ने एिककृत िवकास योजना 
सुगम बनाउनु   

 

 

2 

 

 

जोिखम अ तरण  

एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन तथा स पि को बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1) 
नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी $, 

एसडीएमए, डीएजी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन तथा स पि को बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण यव थाको 
काया वयन  

लघुकालीन (टी-1) 
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12.5 मता िवकास  

 तालपहर  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

 

 

िश ण  

एमएचयुए, 
एमओआरडी, 
एनडीआरएफ, 
एमएचएफड ल,ु 
एनआइडीएम, 
एमवाईएएस 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• के  सरकारका कमचारी, अ य य  िहतधारकका लािग 
िश ण एवं  अिभमुखीकरण काय म  

• एनसीसी, एनवाईकेएस, काउट एवं  गाइड्स, एनएसएस, 
एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीका लािग 

िश ण सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, 
आरडी, डीआरडी, 
युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, ईएफडी, 
एएचडी 
एसआइआरडी, 
एचडी, 
एसएलआरटीआइ, 
ड लुसीडी, युएलबी, 
पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ताप लहरको मौसमअिघ, यस समय तथा पिछको ि थितबारे 
मुख अिधकारीह लाई िश ण िदन,ु  

• सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह लाई िश ण िदन,ु  

• व रत िचिक सा मोचन दलको तैनाथीका लािग िश ण िदन,ु  

• भे  समूहको िवशेष वा य याहारका लािग िश ण िदनु   

 

2 

 

पाठ्य म िवकास  

एमएचएफड ल,ु 
एनएलआरटीआइ  

लघुकालीन (टी-1)  

तापलहर तथा सोही कारका िवषयलाई िविभ न पाठ्य ममा 
सामेल गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीएमआइ, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  

तापहलहर तथा यस कारका िविवध िवषय पाठ्य ममा सामेल 
गन,ु  

 

 

3 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

एनडीएमए, 
एमओआइबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीलाई सहयोग गन,ु  

• तापलहरको सामना गन िवषयमा जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाज सङ्गठनको स जाललाई सहयोग गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
युडीडी, आरडी. एचडी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जाग कता, सचेतना र तयारी ो सािहत गन,ु  

• जनता, पीआरआइ, युएलबीलाई िश ण  

• तापलहर स भािवत इलाकामा यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• तापलहर र एचएपीको सामना गन जाग कता फैलाउनु   
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4 

 

कृि म अ यास  

एमएचयुए, 
एमओपीआर  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन एवं  काया वयनलाई 
ो सािहत गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
युडीडी, आरडी, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, 
पु िलस, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सहभागी िवभाग, साझेदार र जनताबीच अ तर पाट्न स पक-
स चारको सम या  िचि हत गद स बोिधत गनु   

• स बि धत इलाकामा तापलहरको आपातकाललाई स बोिधत गन 
संयु  पमा आपातकालीन कृि म अ यास गनु   

 

 

5 

 

पेशागत िश ण/ कौशल 
िवकास  

एमएचयुए, 
एमओपीआर, 
एनडीएमए, 
एनएलएसडीए, 
एमएसडीई  

लघुकालीन (टी-1)  

तापलहर स भािवत इलाकामा िविभ न कारका आवास एवं  
पूवाधारका लािग तापबाट सुर ा दान गन िनमाणमािथ बल िदँदै 
सङ्कटरोधक िनमाणका लािग कौशल िवकासलाई ो साहन  

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, 
एसएलएसडीए, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
िश ण काय म आयोजन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

िविभ न कारका आवास तथा पूवाधारको िनमाणमा तापरोधक 
सुर ा सामेल गन िविभ न पेशाका लािग िश कह का िश क 
टोली िसजना गन,ु  

 

 

6 

मिहला, सीमा तकृत, 
अनुसू िचत जाित एवं  जनजाित 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

 

 

एमएसजेई,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• स बि धत इलाकामा तापलहरको आपातकाललाई स बोिधत गन 
मागदशन  

• जाग कता फैलाउन लैङ्िगक सु ाही एवं  समान ि कण 
अ नाउनु   

डीएमडी$,  
एसडीएमए, 
एसआइडीएम, 
डीएसजेई, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

तापलहरको आपातकाल सामना गन मता िवकासका लािग 
लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गन,ु  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.12.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 तापलहर  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, त याङ्क 

ब धन, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

 

एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए, 
एमएचएफड ल,ु 
एनएलआरटीआइ  

लघुकालीन (टी-1)  

• तापलहरको उ पि िसत सा दिभक जीएसीसी भाव प र य िसजना गन,ु  

• चरम जलवायु  प रघटनाको उ ता, िवषमताको पूवानुमान र मू याङ्कनमा 
सुधार याउन ु

म यमकालीन (टी-2)  

तापलहर तथा जलवायु  प रवतनिसत स बि धत त याङ्ककोष ब धन 
णाली िवकास गन,ु  

डीएमडी$*, 
एसडीएमए, 
युडीडी, 
डीआरडी, एचडी, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सहयोग एवं  सम वयन  

• थानीय सीमा तथा जसवायु  प रवतन अनुकूलनमािथ शोध  

• जीएसीसी तथा अनुकूलनबारे सूचना सारमा सुधार याउनु   

 

 

 

 

2 

 

सङ्कटमय 
जोिखम भे ता 
एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओईएस*, 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए, 
एमएचएफड ल,ु 
एमएसजेई, 
एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

भावको आकलन, सामियक समी ा तथा मू याङ्कन  

लघुकालीन (टी-1)  

त याङ्ककोषको िसजना तथा सङ्कटमय जोिखम एवं  भे ताको मानिच ण  

म यमकालीन (टी-2)  

• जीएसीसी प र यमा तापलहरको वृि को आकलन  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखमको आकलन  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत एचआरभीसीएका लािग 
ािविधक सहयोग एवं  मागदशन दान गन,ु  

 

डीएमडी$*, 
एसडीएमए, 
युडीडी, 
डीआरडी, एचडी, 
डीएसजेई, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
डीएम योजनाको तयारी वा सामियक संशोधन गदा एचआरभीसीएमा 

जीएसीसीबारे प र कृत जानकारी सामेल गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• जीएसीसीको कारण तापलहरको जोिखम एवं  भे ताको आकलन गनु   

• ेिपत जीएसीसी भावको आधारमा तापलहरको भे ताबारे सूचना 
अ तन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम आकलन गनु   

 

3 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन (सीसीए)  

एमओईएस*, 
एमओएसटी, 
डीओएस, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी  

लघुकालीन (टी-1)  

• सीसीए आव यकताबारे बुझाई 

• जीएसीसी सामना गन त को अ ययन  

• सीसीए त को िवकास  

 आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  
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म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसी अ तगत शीतल छाना, ह रत ऊजा, सीओ-2 उ सजन घटाउने 
रणनीित तजुमा गन,ु  

• छानामा सौर ऊजा वा येक घरको पुनःसंयोजन ो सािहत गन,ु  

• अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपायह  
ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी शमन एवं  अमनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय 
यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ायोिगक प रयोजना िवकास गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम ण ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपायह  
सामेल गन,ु 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.13 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा 

7.13.1 जोिखमबारे बुझाई 

 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

सूचना णाली, 
िनगरानी, शोध  

एमओईएफसीसी*, एमएलबीई, 
एमसीएफ, एमसीओएएल, एमसीए, 
एमएफपीआइ, एमएचआइपीई, 
एमएलबीई, एमएमएसएमई, 
एमओएम, एमएनआरई, एमपीएनजी, 
एमओपी, एमओआर, एमएसटीएल, 
एमटीईए स 

लघुकालीन (टी-1)  

• अ तरराि य मानक अनु प हेजकेममािथ अनलाइन सूचना 
णाली  

• रासायिनक दु घटना सूचना ेषण णाली  

• हेजकेमिसत स बि धत सूचना  

म यमकालीन (टी-2)  

• हेजकेमको भावी ब धनमािथ शोध  

• राि य प रसङ्कटमय अवशेष सूचना णाली 
(एनएचड लुआइएस)  

दीघकालीन (टी-3)  

• शोधाथ  अिन सं थानह लाई अनुदान दान गद आ त रक 
साथै बािहरी सं थानमा शोध एवं  अ ययनलाई ो साहन  

• हाल ायः सबै आयात ग रने यि गत सुर ा उफकरण 
वदेशमै िविनमाण गन शोध एवं  िवकासलाई ो साहन  

• पेशागत सुर ामा सुधारमािथ अ ययन  

 

 

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 
डीडीएमए  

 

 

 

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सहयोग एवं  सम वयन  

 

 

 

 

2 

 

 

े ाङ्कन/ मानिच ण  

एमओईएफसीसी*, एमसीएफ, 
एमसीओएल, एमओसीआइ, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, 
एमएलबीई, एमएमएसएमई, 
एमओएम, एमएनआरई,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन, त याङ्क ब धन  
डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 

म यमकालीन (टी-2)  

• एमएएच एकाइका लािग सबैभ दा खराब ि थितमा 
भावी आपदा ब धन तथा सङ्कटको स भावनाको 

आधारमा औ ोिगक े   

• एमएएच एकाइका लािग अलग े ाङ्कन  
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एमपीएनजी, एमओपी, एमएसटीएल, 
एमटीईए स, एमएलबीई, डीओएस 

डीडीएमए,  • केि य अिभकरण/ ािविधक सङ्गठनको सहयोगमा 
मानिच ण तथा स बि धत अ ययन गन,ु  

 

3 

 

िनगरानी  

एमओईएफसीसी*, एमसीओएल 
एमसीएफ, एमओसीआइ, एमओएम, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, 
एमएलबीई, एमएमएसएमई, 
एमएलबीई, एमएनआरई, एमओपी, 
एमपीएनजी, एमएसटीएल, 
एमटीईए स  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

हेजकेमका लािग सुर ा िनयम अनुपालनको िनगरानी तथा 
प रसङ्कटमय अवशेषको समु िचत िवसजन  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

हेजकेमका लािग सुर ा िनयम अनुपालनको िनगरानी 
तथा प रसङ्कटमय अवशेषको समु िचत िवसजन 

 

4 

सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओईएफसीसी*, एमएलबीई, 
एनडीएमए, एनआइडीएम, एमसीएफ, 
एमओएसटी, एमओएम, एमसीएफ, 
एमसीओएएल, एमओसीआइ, 
एमओपी, एमएफपीआइ, एमएलबीई, 
एमएनआरई, एमएचआइपीई,  
एमपीएनजी, एमएसटीएल, 
एमटीईए स, एमएसजेई 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोधलाई ो साहन  

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, सामािजक 
समावेशन तथा समानताको प  समेट्दै भे ता एवं  मताबारे 
अ ययन  

• िव तृत एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग एवं  मागदशन 
दान गन,ु  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीएसजेई, 
डीआइएसएच, 
पीआरआइ, 
युएलबी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

डीएम योजनाको तयारी एवं  सामियक संशोधनको पमा 
एचआरभीसीए हण गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

िवशेष  तथा िहतधारकह सँग परामशको त  गठन/ 
सु ढ बनाउनु   

 

5 

आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन एवं  ब धन  

एमएचओ*, एमओएसपीआइ, सबै 
म ालय/ िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको योजनाब  त याङ्क 
ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.13.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

सम  आपदा शासन  

 

एमओईएफसीसी*, एमसीए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता 
दान गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, डीआइएसएच, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयनका 
साथै अिभकरणह ले डीएम काय गन 
सु िनि त गन,ु  

• आपदा ब धन र डीआरआर 
सु वाहीकरणको सबै प   

 

 

2 

 

 

मोचन  

एमओईएफसीसी*, एमसीएफ, एमओपी, 
एमसीओएल, एमओसीआइ, एमओआर, एमसीए, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, एमएमएसएमई, 
एमएनआरई, एमपीएनजी, एमएसटीएल, एमटीईए स  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

केि य सहायताको आयोजन एवं  सम वयन  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, डीआइएसएच, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

 

3 

चेतावनी, सूचना, 
त याङ्कको सार  

 

एमओईएफसीसी*, एनडीएमए, एमसीए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना एवं  
त याङ्कको सारका लािग केि य तथा रा य 
अिभकरणबीच भावी सम वयन एवं  िनबाध स पक  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, डीआइएसएच, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण तथा 
शहरस म चेतावनीको सार तथा जोिखम 

े का मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदनु   

 

4 

गैर ढाँचागत उपाय  एमओईएफसीसी*, एमएचए, बीआइएस, एनडीएमए, 
एमसीएफ, एमसीओएल, एमओसीआइ, एमसीए, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, एमएलबीई, 
एमओएम, एमएमएसई, एमओआर, एमएनआरई, 
एमपीएनजी, एमएसटीएल, एमटीईए स 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

(क) संशोिधत/ प र कृत िनयम, अिधिनयम, (ख) 
नयाँ/ प र कृत मानक हण, (ग) कानून/ अिधिनयम 
अिधिनयिमत, संशोिधत गन, र (घ) नीितह  हण/ 
समी ा गन केि य र रा य अिभकरणबीच 
सम वयन गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

प र कृत िनयम/ सं िहता तथा यसको 
काया वयन, वतन र िनगरानीका लािग रा य 
अिभकरणह बीच सम वयन  
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िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

7.13.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    

(आवत /िनयिमत (आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

1 

 

• शरण, उ ार एवं  सहायक सु िवधा  

• िव सनीय पहँच एवं  पलायनका लािग 
िविवध माग  

• शुि करण सु िवधा  

 

एमओईएफसीसी*, 
एनडीएमए, 
एनएलआरटीआइ**  

 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
 

ािविधक सहयोग  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

लघुकालीन (टी-1)  

• िपउने पानी तथा रासायिनक जोिखमका लािग ाथिमक उपचारको सु िवधासिहत शरण थलको 
पिहचान गन ु

• दु घटना िनय ण तथा अि नशमन कायका लािग पानीको ोत एवं  भ डारण सु िनि त गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• पलायन माग सु िनि त गनका साथै औ ोिगक े मा थम िति याकता शी ै पु ने सु िनि त गन 
चौडा साथै एकभ दा धेरै माग उपल ध गराउनु   

• एमएएच एकाइको थल बािहर आपातकालीन शु ि करण सु िवधा थािपत गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.13.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 रासायिनक (औ ोिगक) आपदा  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 
• कानूनी अिधिनयम, 

ािविधक-कानूनी शासन  

• वतन, अनुपालन एवं  
िनगरानी  

• सं थागत यव थआ  

एमओईएफसीसी*, 
एमएलबीई, एमओपी, 
एमसीएफ, एमसीए, 
एमएफपीआइ, 
एमएचआइपीई, 
एमएलबीई, 
एमएमएसएमई, 
एमओएम, एमओपी, 
एमएनआरई, 
एमओआर, 
एमपीएनजी, 
एमएसटीएल, 
एमटीईए स  

 

 

 

म यमकालीन (टी-2) 

िवशेष गरी भू िम योग तथा प रसङ्कटमय 
उ ोगह को थापनाबारे िव मान िनयम/ 
अिधिनयम, कानूनको समी ा गनु   

 

 

डीएमडी $, 
एसडीएमए, डीडीएमए, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 
ईएफडी, आइएनडीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
आइबीटीए  

म यमकालीन (टी-2) 

• प रसङ्कटमय उ ोगह मा बढी सुर ा सु िनि त गनका साथै आपदाको 
स भावना कि त गन औ ोिगक िनयमह  ज ता िनयम/ अिधिनयम तथा 
कानूनह  तजुमा/ सु ढ बनाउन,ु  

• प रसङ्कटमय उ ोगह को थापना गन भू िम योग िनयमह  समी ा गन,ु  

• एमएसआइएचसी िनयम अवमाना नगन िव  कानूनी कावाही गन कारखाना 
िनरी कलाई सश  बनाउनु   

• रासायिनक दु घटनाका िशकारको प मा सुधार याउन ितपू ित दान गन 
िनयमह को समी ा गन,ु  

• प रसङ्कटमय उ ोगह का निजक मानव ब तीरिहत िनधा रत े का साथमा 
बढी सुर ा सु िनि त गन भू िम योग िनयममा संशोधन गन,ु  

• आपदा रोकथाम िनयमको वतनका लािग सुर ा स परी ा त  सु ढ बनाउनु   

 

 

2 

 

 

सावजिनक िनजी साझेदारी  

एमसीए*, एनडीएमए, 
एमओईएफसीसी, 
एमसीएफ, िनजी े , 
एमओसीआइ, 
एमपीएफआ, 
एमएफआइएन,  

 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

मागदशन  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, आइबीटीए  

म यमकालीन (टी-2) 

• थल बािहर आपदा ब धनमा िनजी सहभािगतालाई ो सािहत गन,ु  

• समूहिभ  उ ोगह बीच पार प रक सहयोग समूहलाई कानूनी सहायता दान 
गन,ु  

• थल बािहर आपदा मोचन र जोिखम ब धनमा िनजी सहभािगता ो सािहत 
गन,ु  

 

 

 

 
एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत 

डीएफआइएन*, 

डीएमडी $, एसडीएमए, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण यव थाको 
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3 जोिखम अ तरण  एमएएफड लु  जोिखम अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना  

डीएजी काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

7.13.5 मता िवकास  

 रासायिनक (औ ोिगक)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

 

िश ण  

एमओईएफसीसी*, एनआइडीएम, 
एमएलबीई, एमसीएफ, एमसीए, 
एमओसीआइ, एमसीओएल, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, 
एमएलबीई, एमएमएसएमई, एमओएम, 
एमएनआरई, एमओपी, एमपीएलजी, 
एमएसटीएल, एमओआर, 
एमटीईए स, एमवाईएएस,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• हेजकेमको ब धन एवं  िवसजनबारे िश ण 
एवं  अिभसं करण काय म 

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय तथा 
वयंसेवीका लािग िश ण सहयोग  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, एटीआइ, 
एसआइआरडी, 
एसपीसीबी, आइएनडीडी, 
डीडीएमे, युएलबी, 
आइबीटीए, 
एसएलआरटीआइ  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य सरकारका तमचारी तथा अ य िहतधारक ज तै 
सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीका लािग िश ण एवं  
अिभसं करण काय म  

   

एनआइडीएम, एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एमवाईएएस, 
एमओडी  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा मोचन, खोज एवं  उ ार िवषयलाई एनएसएस, 
एनवाईएस, काउट एवं  गाइडको िनि त काय ममा 
सामेल गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसआइडीएम, एटीआइ, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरार)  

एनएसएस, एनवाईएस, काउट एवं  गाइड्स ज ता युवाका 
लािग डीआरआरमािथ िश ण काय म गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

युवाह  ज तै गाउँले वयंसेवी, नाग रक समाज, गाउँ/ वाड 
तरीय नेतृ वको िश ण काय ममा आपदा मोचन, खोज एवं  
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उ ार िवषय सामेल गन,ु  

2 पाठ्य म िवकास  एमएचआरडी, एआइसीटीई, युजीसी, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

हेजकेम तथा रासायिनक आपदा ब धनमािथ अ  धेरै 
िवशेष ता एवं  िवक प सामेल गन,ु  

रा यमा पेशेवर िनकाय 
एवं  प रषद,् आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

हेजकेम तथा रासायिनक आपदा ब धनमािथ अ  धेरै 
िवशेष ता एवं  िवक प सामेल गन,ु 

  एमएचएफड ल,ु एनएलआरटीआइ  लघुकालीन (टी-1)  

• आपातकालीन िचिक सा मोचनको स ब धमा 
िचिक सा िश ाको िविभ न तरमा अ तरको समी ा 
गद स बोिधत गनु   

• रासायिनक आपदाका िशकारह लाई स बोिधत गन 
िवशेष आव यकताको समी ा गन,ु  

• रासायिनक आपदाका िशकारह को उपचार गन 
सु िवधाको समी ा गरी सुधारका लािग कदम चा नु   

 

एचडी, डीडीएमए, 

 

लघुकालीन (टी-1)  

रा य/ के  शािसत देशह का शैि क सं थानह मा 
समी ाको िसफा रश काया वयन गनु   

  केि य िश ा बोड  लघुकालीन (टी-1)  

हेजकेमिसत स बि धत सावधानी तथा बु िनयादी डीएम 
अवधारणाको शु वात गन,ु  

रा य िश ा बोड लघुकालीन (टी-1)  

हेजकेमिसत स बि धत डीएम अवधारणा र सावधानी शु  गनु   

 

 

 

3 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

एमओईएफसीसी, एनडीएमए, 
सीएपीएफ, एनआइडीएम, एमएलबीई, 
एमसीएफ, एमओपी, एमसीओएएल, 
एमसीए, एमओएम, एमएणएसएमई, 
एमपीएनजी, एमएसटीएल, 
एमटीईए स  

लघुकालीन (टी-1)  

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम रोकथाम, शमन तथा समु िचत 
जोिखम ब धनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा यवहार र वृि  
प रवतन ो सािहत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक 
समाज सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउनु   

• कमचारीका लािग काय थलमा एसओपीको 

 

 

 

 

 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आइपीआरडी, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, पु िलस 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

लघुकालीन (टी-1)  

• यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• आपदा जोिखम ब धन, शमन तथा समु िचत ब धनको 
सं कार ो सािहत गन,ु 

म यमकालीन (टी-2)  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार 
प रवतनलाई ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक समाज 
सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउनु   

• काय थलमा कमचारीका लािग सुर ा तथा एसओपीको 
अनुपालनमािथ यान केि त गन,ु  
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अनुपालन र सुर ामािथ यान िदन,ु  • आपदा भािवत पशुह को याहर अिन सुर ाबारे सूचना  

 

4 

 

कृि म अ यास  
एमओईएफसीसी, एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, सश  बल, 
सीएपीएफ, एमसीएफ, एमसीए, 
एमसीओएएल, एमओसीआइ, 
एमओसीआइ, एमएफपीआइ, 
एमएचआइपीई, एमएमएसएमई,  
एमओएम, एमएनआरई, एमओपी, 
एमओआर, एमपीएनजी, 
एमएसटीएल, एमटीईए स  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सबै म ालय ारा सबै रा य अिन के  शािसत देशमा 
आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन एवं  
काया वयन ो सािहत गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आइएनडीडी, डीडीएमए, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, नाग रक सुर ा, 
पु िलस, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
आइबीटीए 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपातकालीन कृि म अ यासको संयु  िनयोजन 
एवं  काया वयन  

 

 

5 

मिहला, सीमा तकृत 
यि  तथा 

िद याङ्गह को 
सशि करण  

 

एमएसजेई*, एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै मता िवकासमा 
लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गन,ु  

डीएमडी$,  एसडीएमए, 
एसआइडीएम, एटीआइ, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य, िज ला र थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  
समेट्दै मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण 
सामेल गनु   

6 समुदाय आधआ रत 
आपदा ब धन  

एमओईएफसीसी*, एनडीएमए, 
एनआइडीएम, एमओआरडी, 
एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

ो साहन, मागदशन तथा सहयोग  
डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, आइबीटीए  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• बहसङ्कट ि कोणको आधारमा समुदायको आपदा 
ब धन र सामना गन मता सु ढ बनाउन,ु  

• पीआरआइ, एसएचजी, एनसीसी, एनएसएस, युवा, थानीय 
समुदाय सङ्गठनलाई िश ण िदनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.14 परमािण तथा िविकरण आपातकाल  

7.14.1 जोिखमबारे बुझाई  

 परमािण तथा रेिडयोधम  आपातकाल जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत 

े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

िनगरानी एवं  चेतावनी स जाल, 
िविकरणमािथ िनगरानीको 
सु िढकरण  

डीएई*, 
एमएचए, 
एमओडी  

लघुकालीन (टी-1)  
आइईआरएमओएन णाली स जालसिहत िनगरानी, चेतावनीका लािग 
त को थापना  

म यमकालीन (टी-2)  
सावजिनक थलमा िविकरणको िनगरानी एवं  खु ट्याउने त को सु िढकरण  

 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए  

लघुकालीन (टी1-1)  

सुर ा एवं  िनयामक आव यकता पालन गद सहयोग गनु,  

2 िव सनीय साथै समिपत स पक 
स चार स जालको थापना  

एनडीएमए,  लघुकालीन (टी-1)  
अि तम कोशस मको स पकका लािग राि य तरमा समिपत एवं  
िव सनीय स पक स जालको जडान  

 

डीएमडी$ 

लघुकालीन (टी-1)  

चालन त  उपल ध गराउनु 

 

3 

रेिडयो आइसोटो सको अवैध 
ढुवानी रोकथाम गन िनगरानी 
त को थापना  

डीएई*, एमएचए, 
एमओडी, पोत 

ािधकरण  

लघुकालीन (टी-1)  

िचि हत सीमा चौक  तथा पोतह मा िविकरण संसूचक/ खुट्याउने 
उपकरणको जडान  

 

डीएमडी$ 

लघुकालीन (टी-1)  

केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सम वयन गन,ु  

 

 

4 

आपदाको त याङ्क सङ्कलन 
एवं  ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको मू याङ्कन गन योजनाब  त याङ्क ब धन 
णाली  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको 2005-2015 आधार रेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
सबै िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको मू याङ्कन गन योजनाब  
त याङ्क ब धन णाली  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको 2005-2015 आधार रेखा 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.14.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 परमािण तथा रेिडयोधम  आपातकाल जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

 

सम  आपदा शासन  

 

डीएई* 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सम वयन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, एचएफड लुडी, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डीएम योजनाको तयारी एवं  काया वयन गद अिभकरणह ले डीएम 
काय गन सु िनि त गन,ु  

• आपदा ब धन र डीआरआर सु वािहकरणको सबै प   

 

2 

 

मोचन  

डीएई*, एमएचए  आवत / िनयिमत (आरआर)  
केि य सहायताका लािग शीष म ालय  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
त काल मोचन आयोजन गद केि य अिभकरणह बाट सहायता िलनु   

 

3 

चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

डीएई*, एमएचए, 
एनईसी, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
केि य र रा य अिभकरणबीच शी , प  तथा भावी सार 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण साथै शहरी इलाकास म चेतावनी 

सार गन,ु जोिखममा रहेका मािनसह लाई िनयिमत सू िचत गन,ु  

 

4 

गैर ढाँचागत उपाय  एईआरबी*, 
बीआइएस  

लघुकालीन (टी-1)  

• संशोिधत/ प र कृत िनयम, िविनयम तथा सं िहता  

• नयाँ/ प र कृत मानक  

• कानून, अिधिनयम र नीितह को समी ा गरी सुधानु   

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी 

लघुकालीन (टी-1)  

रा यको आव यकता अनुसार िनयम/ सं िहताह  अनुकूिलत गद 
काया वयन, िनगरानी गन,ु  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.14.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 परमािण तथा रेिडयोधम  आपातकाल जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

 

शरण थल  

एनडीएमए, एनबीसीसी, 
बीएमटीपीसी, 
सीबीआरआइ, 
एसईआरसी, आइई 
(आइ)  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
 

ािविधक सहयोग 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  

• परमाणु  के  निजक अ थायी शरण थलको पमा काम लगाउन 
सिकने सुरि त भवन वा थल िचि हत गन,ु  

• परमाणु  के  निजक बहउ े यीय शरण थल िनमाण गन,ु  

• स बि धत भवन सं िहताको अनुपालन सु िनि त गनु,  

 

2 
• शुि करण के   

• परमाणु  सु िवधाको सुर ा 
त को सु िढकरण  

 

डीएई* 

लघुकालीन (टी-1)  

समुिचत व तुसूची तथा िविकरणको ोतको िनय ण 
ि यासिहत भौितक सुर ा त को सु िढकरण  

डीएमडी$, पीआरआइ 
एसडीएमए, डीडीएमए, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सम वयन  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.14.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 परमािण तथा रेिडयोधम  आपातकाल जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 सुर ा मानकको थापना 
तथा अ य सुर ा एवं  
िनयामक द तावेज  

 

एईआरबी*, डीएई 
लघुकालीन (टी-1)  

सबै परमाण/ु िविकरण अनु योग, प रवहन, सुरि त अिभर ा, 
अवशेष ब धन, यि गत सुर ा, िचिक सा प  आिदका लािग 
सुर ा एवं  िनयामक द तावेज तयार गन,ु  

डीएमडी$  

लघुकालीन (टी-1)  

आव यकताह  पालन गनु   

2 िनयामक परतमा सुधार 
याउनु   

 

एईआरबी 
लघुकालीन (टी-1)  

सुर ा र िनयामक प लाई समु िचत पमा समेट्न े ीय िनयामक 
के को थापना  

 

डीएमडी$ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

अनुपालन लागू  गनु   

3 सावजिनक िनजी साझेदारी  एनडीएमए, डीएई*, एमसीए*, 
एमसीएफ, एमओसीआइ, 
एमपीएफआइ, एमएचआइपीई, 
एमएफआइएन  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन  
डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ब धन सु िवधामा िनजी सहभािगता ो सािहत गनु   

 

4 

 

जोिखम अ तरण  

एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

डीएफआइएन*, 

डीएमडी $, 
एसडीएमए, डीएजी 

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव थाको काया वयन  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.14.5 मता िवकास  

 परमािण तथा रेिडयोधम  आपातकाल जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

 

िश ण  
एमएचए, डीएई*, 
एनडीआरएफ, सीएपीएफ, 
एमवाईएएस, अ य**  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• परमाण/ु रेिडयोधम  अनु योग, सुर ाबारे जनजाग कता 
फैलाउनु । थम िति याकता, कमचारीलाई तािलम िदन,ु  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीलाई तािलम िदनु   

डीएमडी*, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, युएलबी, 
डीडीएमए, सीडीईएफ, 
युएलबी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रा य पु िलस, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीह को िश ण  

  एमएचए, डीएई, 
एमएचएफड ल,ु 
एनडीएमए, एमवाईएएस,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

रेिडयोधम  प रघटनाको िचिक सा ब धनमािथ िविभ न प बारे 
िचिक सा तथा अधिचिक सा िश ण  

डीएमडी$, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

अनपालन एवं  अनुसरण  

2 पाठ्य म िवकास  एमएचआरडी*, डीएई,  लघुकालीन (टी-1)  
देशभरी स बि धत िवषय कूल/ कलेजको पाठ्य ममा सामेल गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
ईडीडी 

लघुकालीन (टी-1)  

सोही अनुपालन गन ु

 

 

 

 

3 

 

 

 

जाग कता फैलाउनु   

 

 

 

डीएई*, एनडीएमए, 
एनडीआरएफ, सीएपीएफ, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम ब धन, शमन र समु िचत जोिखम ब धनको 
सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार 
प रवतनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक समाज 
सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, एफ एवं  
ईएस, सीडीईएफ, 
पु िलस, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी,  

 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• यापक स चार अिभयान चलाउन,ु  

• आपदा जोिखम ब धन, शमन र समु िचत जोिखम ब धनको 
सं कार ो सािहत गन,ु  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीमा वृि  र यवहार 
प रवतनको सं कार ो सािहत गन,ु  

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

• सामुदाियक रेिडयो ो सािहत गन,ु  

• डीआरआर र डीएमबारे जाग कता फैलाउन नाग रक समाज 
सङ्गठनको स जाल सु ढ बनाउन ु 

• आपदा भािवत पशुह को याहार र सुर ाबारे सूचना िदनु, 
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4 कृि म अ यास  डीएई*, एनडीएमए, सबै 
सरकारी म ालय/ 
अिभकरण, सश  बल, 
सीएपीएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
सबै म ालय ारा सबै रा य अिन के  शािसत देशमा आपात-
कालीन कृि म अ यास िनयोजन एवं  काया वयन ो सािहत गन,ु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपातकालीन कृि म अ यास संयु  पमा िनयोजन एवं  
काया वयन गन,ु  

 

5 

मोचनका लािग 
मता िवकास  

एमएचए*, एनसीएमसी, 
डीएई, एमओडी, एईआरबी, 
एमएचए*, एमओडी  

लघुकालीन (टी-1)  
परमणु  तथा रेिडयोधम  आपातकालको िनि त राि य योजना 

बनाउनु   

लघुकालीन (टी-1)  

• महानगर तथा अ य मह वपूण शहरका लािग परमाण/ु रेिडयोधम  
आपातकाल ब धन योजना तयार गन,ु  

• भे  े मा िनगरानी तथा शु वातमै प ो लगाउने मता थािपत 
गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी, रा य पु िलस  

लघुकालीन (टी-1)  

रा य र िज ला योजना िवकास गन,ु  

 

लघुकालीन (टी-1)  

एमएचए, डीएईको िदशािनदश पालन गनु । खु ट्याउने/ प ो लगाउने 
मता हािसल गन,ु  

  म ालय/ िवभागह   लघुकालीन (टी-1)  
राि य योजना अनु प आ नो योजना तयार गनु   

डीएमडी$, एसडीएमए,  लघुकालीन (टी-1)  
राि य योजना अनु प आ नो योजना बनाउन,ु  

6 िचिक सा 
ब धनबारे िव तृत 

योजना तयार गनु   

एमओएच एवं  एफड ल*ु, 
डीएई, एमओडी  

लघुकालीन (टी-1)  
थलमा, थल बािहर तथा सावजिनक काय मका लािग 

परमाण/ु रेिडयोधम  योजना तयार गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  
अनुपालन एवं  अनुसरण सु िनि त गनु,  

  एमओएच एवं  एफड ल*ु, 
डीएई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

मागदशन दान गन,ु  
एमडी$,  एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी  

म यमकालीन (टी-2)  
• िविकरणबाट घाइते ब नेह को उपचारका लािग ि तीयक अ पताल 

थािपत गन,ु  

• चुिनएका शहरह मा पया  मताका साथ ाथिमक एवं  
ि तीयक हेरचाहाक लािग अ पताल थािपत गन,ु  

7 तयारी  डीएई*, एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एमओएच एवं  
एफड लु  

लघुकालीन (टी-1)  

िविकरण खु ट्याउने, िनगरानी गन उपकरण, सुर ा उपकरण, 
ाथिमक िचिक साका औषिधको पया  भ डार कायम गन,ु  

एमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पु िलस  

लघुकालीन (टी-1)  
वा य तथा पु िलस िवभागलाई उपयु  पमा सि जत गन,ु  

एमएचयुए  लघुकालीन (टी-1)  
आपातकालीन शरण थलको पमा काम लगाउन सिकने 
सामुदाियक भवन, कूल, अ पताल ज ता थान िचि हत गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए  

लघुकालीन (टी-1)  
थान िचि हत गन र खाली गन योजना रहेको सु िनि त गनु,  
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एमएएफड ल,ु एमओएच 
एवं  एफड ल ु

लघुकालीन (टी-1)  

भािवत जनताका लािग भोजन, पानी, औषिध तथा अ य राहत 
साम ीको ावधान गन,ु  

 

डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  

भािवत जनताका लािग भोजन, पानी, औषिध तथा अ य राहत 
साम ीको ावधान गन,ु  

एमओएच एवं  एफड ल*ु, 
डीएई, डीआरडीओ  

लघुकालीन (टी-1)  
येक िज लामा कि तको पिन एउटा तथा महानगरमा कि तको 

पिन दु ईवटा सचल रेिडयोधम  योगशाला थािपत गन,ु  

डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

लघुकालीन (टी-1)  
सचल रेिडयोधम  योगशाला थापना गन सहयोग गन,ु  

एमओएच एवं  एफड ल,ु 
एईआरबी*, एमएचए, 
एनडीएमए  

लघुकालीन (टी-1)  
रेिडयोधम  सुर ा अिधकारी, िशि त िचतिक साकम , थम 

िति याकता, िशि त वयंसेवी आिद िनयु  गनका साथै 
उनीह को सूची कायम गन,ु  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीडीएमए, पीआरआइ, 
युएलबी,  

लघुकालीन (टी-1)  

िज लाको िहसाबले त याङ्क कायम गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.15 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  

7.15.1 जोिखमबारे बुझाई  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई) जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

 

 

 

1 

पयवे ण स जाल, 
सूचना णाली, िनगरानी, 
शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, े ाङ्कन/ 
मानिच ण  

एमएचएफड ल*ु, 
(एनसीडीसी), 
एमएएफड ल,ु 
एमएचए, एमओडी, 
एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमओआर, 
एमएलबीई, 
एमईआइटीवाई, 
एनडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िश णका लािग सहयोग  

• ािविधक सहयोगको िव तार  

म यमकालीन (टी-2)  

• पूव चेतावनी णालीको थापना  

• े ीय तरमा आइडीएसपी र पूव चेतावनी णालीको 
सु िढकरण  

• महामारी रोगको मानिच ण  

• वा य सु िवधाह को मानिच ण  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, एसडीएमए, 
आरडी, डीआरडी, 
युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए  
एसएलआरटीआइ,   

आवत / िनयिमत (आरआर)  

िनयम अनुसार िनवारक उपाय कायम गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

एिककृत वा य िनगरानी णाली सु ढ बनाउन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• चेतावनी साझा गन समुदाय आधा रत स जाल थापना गद कायम गन,ु 
आइडीएसपी सु ढ बनाउन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

रा यमा लागू  हने सीमा अनु प रा यले आइएमडीको चेतावनी णाली 
हण वा प रवितत गनुपनछ  

 

 

 

2 

सङ्कटमय जोिखम भे ता 
एवं  मता मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमएचएफड ल*ु, 
एमएएफड ल*ु, 
एमएचए, एमओडी, 
एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमएसजेई, 
एनडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोधलाई ो साहन  

• ािविधक सहयोग एवं  िश ण दान गन,ु  

• सामािजक भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, 
सामािजक समावेशन एवं  समानताको प  समेट्दै भे ता 
एवं  मताको अ ययन  

लघुकालीन (टी-1)  

• िदशािनदशको िवकास  

एचएफड लुडी, 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, ईएफडी, 
एएचडी, ड लुसीडी, 
डीएसजेई, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए 
एसएलआरटीआइ,   

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• एचआरभीसीए अ तन गन,ु  

• भे  जनसङ् या/ समुदाय/ ब ती िचि हत गन,ु  

• िवशेष यान िदन आव यक समूह िचि हत गन,ु  

• उपकरण र मानव संसाधन आव यकताको स परी ा गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• िवशेष  तथा िहतधारकह सँग पराश गन त  गठन/ सु ढ बनाउनु   

3 चेतावनी, त याङ्क र 
सूचनाको सार  

एमएचएफड ल,ु 
एमएचए, एमओडी, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िश ण आयोजन गन सहयोग, 

एचएफड लुडी*, पीडी, 

डीएमडी$, डीआरडी, 

लघुकालीन (टी-1)  

• िनवारक उपायबारे जाग कता फैलाउनु   
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एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए  

• ािविधक सहयोग दान गन,ु  

•  

युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, ईएफडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए,  
एसएलआरटीआइ,  

• छापा, ईले िनक र सामािजक स जालको मा यम ारा जाग कता 
फैलाउन यापक आइईसी अिभयान चलाउनु   

म यमकालीन (टी-2)  

बूढा-पाका, युवा, बाल-बािलका तथा बािहर काम गन िमक अिन फोहोर 
ब तीका बािस दा ज ता भे  समूहका लािग िवशेष स देश  

 

 

 

4 

आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन एवं  ब धन  

एमएचए*, 
एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय, 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
सबै िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदा ारा ित एवं  हािनको योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.15.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 सम  आपदा ब धन  एमएचएफड ल,ु 
एमएचए, 
एमओडी, 
एमओईएस, 
एमओईएफसीसी, 
एमओआर, 
एमएलबीई, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• िदशािनदश तयार गन,ु  

• वा य याहारमा डीआरआर सु वािहकरण 
ो सािहत गन,ु  

• िविभ न थानको अनुभवको आधारमा 
काया वयानका लािग ािविधक सहयोग दान गन,ु  

• एनजीओ/सीएसओह सँग सहकाय गन,ु  

 

एटएफड लुडी, आरडी, 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीआरडी, युडीडीस, 
डीड लुएसडी, पीडी, 
ईडीडी, ईएफडी, 
एएचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  

• रा यमा िवशेष ि थित अनुसार काया वयन  

• टोलीको प रचालन एवं  सम वयन – अिधकारीगण एवं  अिभकरणह   

• थानीय शासनलाई संल न गराउन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• िविभ न सीमा अनु प रङ आधा रत पूवानुमान, पूव चेतावनी, खबरदारी 
णालीको स ब धमा रा य एमओईएस (आइएमडी) सँग सम वयन गन,ु  

• भूिमका तथा सूचना वाह प  पमा इङ्िगत गद प  पमा प रभािषत 
अ तर-अिभकरण आपातकालीन मोचन िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• थानीय सं थानलाई राि य सं थान/ िवशेष ह सँग साझेदारी गराउन,ु  

• अ य मुलुक/ शहरमा िवकिसत एचएपी आ मसात गनका साथै िनगरानी 
लगायत मृ यु  र रोगमा भाव एवं  काया वयनको मू याङ्कन गनु,  

 

 

2 

 

तयारी एवं  मोचन  

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, 
एमओडी, 
एमएएफड ल,ु  
एमओईएफसीसी, 
एमएलबीई,  

लघुकालीन (टी-1)  

• महामारीको सव ण अनुसार एिककृत िनगरानी सु ढ 
बनाउन;ु कुनै महामारी फैिलएको स ब धमा प ो 
लगाउँदै अनुस धान गन,ु  

• एचईओसी िवकास गद केि कृत ईओसीसँग 
एिककरण गन,ु  

• जैिवक आपातकालका लािग िवशेष तायु  मोचन 
मता िवकिसत गन,ु  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, डीआरडी 
एसडीएमए, आरडी, 
युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, ईएफडी, 
एएचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1) 

• व रत वा य मू याङ्कन तथा योगशाला सहयोगको ावधान  

• जैिवक आपातकालको प रणाम व प आइपन ि तीयक 
आफातलकाललाई स बोिधत गन जन वा य उपायका सं थान  
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• पशु  र फसलबाली, िवशेष गरी खा ा निसत 
स बि धत जैिवक सुर ाको तयारी िवकिसत गन,ु  

3 चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, 
एमओडी, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमओआर, 
एमएलबीई, 
एनडीएमए 

लघुकालीन (टी-1)  

• जनजाग कता एवं  लोक स पक  

• द तावेजीकरण  

• रा यह बाट त याङ्क सङ्कलन  

म यमकालीन (टी-2) 

• योजनाको समी ा/ अ तनका लािग आव यक 
सूचनाको सङ्कलन  

• राि य तरीय त याङ्क कोष कायम गन,ु  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, युडीडी, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीआरडी,  ईडीडी, 
डीड लुएसडी, ईडीडी, 
पीडी, ईएफडी, 
एएचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  

• चेतावनी/ खबरदारी पालन गन,ु  

• के गन र के नगनबारे सूचना थानीय भाषामा यापक पमा सार गन,ु  

• अि तम कोशस म – सुद ू र, ामीण तथा शहरी इलाकामा चेतावनीको सार  

• जोिखम े का मािनसह लाई िनयिमत जानकारी िदनु   

म यमकालीन (टी-2)  

योजनाको समी ा/ अ तनका लािग सूचना/ त याङ्कको सङ्कलन गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

7.15.3 डीआरआरमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

1 

मोचनको सु िढकरण  एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, 
एमओडी, 
एमओईएस, 

लघुकालीन (टी-1)  

• अ पताल जानअिघको याहार तथा आपातकालीन िचिक सा हेरचाह 
(ईएमसी) स जालको सु िढकरण  

• शमन योजना तजुमा गन पूवाधार आव यकताको पिहचान  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, आरडी 
एसडीएमए, ईडीडी,  
डीआरडी, युडीडी, 

लघुकालीन (टी-1)  
पया  पमा शु ि करण णाली, ि िटकल केयर इ टेि सभ 
केयर यु िनट (आइसीय)ु, तथा चाप िनय ण एवं  लामेलार वाह 

णालीका साथ एका तबास वाडको थापना  
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एमएएफड ल,ु 
एनडीएमए, 
एमओईएफसीसी  

• पानी, भोजन, शरण, िचिक सा याहार, व छता एवं  सर-सफाईका 
लािग यूनतम मानकको अिभकथन 

• राि य तथा अ तरराि य ईएमटी मोचन तथा आइएचआर सं रचनाको 
सु िढकरण  

डीड लुएसडी, पीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, युएलबी,  
पीआरआइ, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए 

• जैिवक आपातकाललाई स बोिधत गन वा यकम का 
लािग पया  पमा यि गत सुर ा उपकरण (पीपीई)  

म यमकालीन (टी-2)  

• िचिक सा सहायता सु िवधा स जालको सु िढकरण  

• िचिक सा थम िति याकता (एमएफआर)/ शी  
िति या िचिक सा टोली ( यआुरएमटी)-लाई  सबै 

साम ी तथा ितपूरक सहयोगका साथ सुसि जत बनाउन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• रासायिनक, जैिवक, रेिडयोधम  तथा परमाणु  (सीबीआरएन) 
आपातकाललाई स बोिधत गन िनधा रत अ पतालह को 
तरो नित  

• उपयु  अ पतालह बीच साथै अ पतालिभ  लगायत 
ए बुले स, प रवहन सेवा, पु िलस िवभाग एवं  अ य 
आपातकाल सेवासँग स चार स जाल एवं  स पक सु िवधा  

• सचल टेली वा य सेवा एवं  सचल अ पताल  

 

 

 

2 

 

 

िचिक सा सु िवधाह को 
उ नयन  

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, 
एमओडी 

 

म यमकालीन (टी-2)  

• मागदशन तथा ािविधक सहयोग  

• िवशेष  वा य याहार तथा योगशाला सु िवधा  

दीघकालीन (टी-3) 

कि तको पिन िज लामा एउटा य ता योगशालाका साथमा जन वा य 
योगशालाह को शृङ्खला थािपत गन,ु  

• टीका तथा ए टीबायोिट स आिद ज ता िचिक सा साम ीको भ डारण  

• सङ्गरोधन सु िवधाको थापना एवं  सु िढकरणका लािग िदशािनदश  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, एसडीएमए, 
डीआरडी, युडीडी, 
ड लुसीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए,  

म यमकालीन (टी-2)  

जैिवक आपातकाल/ घटनाका लािग िवशेष  वा य याहार 
तथा योगशाला सु िवधा  

दीघकालीन (टी-3)  

• सङ्गरोधन सु िवधाको थापना एवं  सु िढकरण  

• येक िज लामा कि तको पिन एउटा जन वा य 
योगशालाको थापना  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.15.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 

1 

 

 

ािविधक-कानूनी 
शासन  

 

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, एमओडी, 
एमएएफड ल,ु 
एनडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
मागदशन एवं  सहयोग  

म यमकालीन (टी-2)  

• बीपीएचईिसत सा दिभक िनयम एवं  अिधिनयमलाई डीएम ऐन, 
2005 अनु प बनाउन,ु  

• बीपीएचई काय मको समु िचत काया वयनका लािग आव यक 
देिखए ऐन, िनयम, अिधिनयमह  अिधिनयिमत/ संशोिधत गन,ु  

एचडी, डीएमडी $, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, ईडीडी, 
पीडी, ईएफडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 

सं थागत यव था सु ढ बनाउन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

बीपीएचई काय म समु िचत पमा काया वयन गन आव यक 
देिखए, ऐन, िनयम वा अिधिनयम अिधिनयिमत/ संशोिधत गन,ु  

 

 

 

2 

 

जैवर ा एवं  जैव सुर ा 
उपाय तथा पयावरण 

ब धन  

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, एमओडी, 
एमओईएस, 
एमएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जैवर ा एवं  जैवसुर ाका ावधानह को कडा पमा अनुपालन  

• महामारी फैिलनबाट रो न पयावरणमािथ िनगरानी रा न,ु  

• जनन थलको अ य गन एिककृत वाहकज य ब धन  

• वाहकज यको िनय ण गन जैिवक तथा रासायिनक ह त ेप  

• महामारी फैलाउने त व फैिलन निदन जल आपूित साथै ढल िनकासी 
णालीमािथ िनगरानी रा नु   

एचडी, डीएमडी $, 
एसडीएमए, एएचडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एसएलआरटीआइ, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जैवर ा तथा जैवसुर ाका ावधानह को कडा 
अनुपालन  

• महामारी फैिलन निदन पयावरणमािथ िनगरानी  

3 जोिखम अ तरण  एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत  िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 
यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन  (टी-1)  
नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी $,  एसडीएमए, 
डीएजी  

आवत  िनयिमत (आरआर)  

जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम 
अ तरण यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन  (टी-1)  
नीितगत सं रचना 
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िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

 

7.15.5 मता िवकास  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 मानव संसाधन 
िवकास एवं  िश ण  

एमएचएफड ल*ु 
एचएफड ल*ु,  
एमएचए, 
एनडीआरएफ, 
एमओडी, आयुष, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एनआइडीएम, 
एमवाईएएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीका लािग िश ण सहयोग  

म यमकालीन (टी-2) 

राि य आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), िचिक सा थम 
िति याकता, िचिक सा िवशेष , िचिक सा सहायक तथा अ य 

आपातकालीन िति याकताको सु िढकरण  

दीघकालीन (टी-3)  

• मानिसक वा य तथा मनोसामािजक याहारका लािग इलाकामा 
बीपीएचईको िवलि बत भावको िनगरानी र ब धनका लािग मानव 
संसाधनको िवकास  

• अ पताल शासन, िवशेष , िचित सा अिधकारी, प रचाल रका एवं  
अ य वा य याहार कम लाई आपातकालीन औषिध तथा जैिवक 
आपदा ब धनको े मा िश ण 

• एनसीसी, एनवाईकेएस, काउट एवं  गाइड्स तथा एनएसएस माफत् 
युवाह लाई िश ण  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, आरडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, ईडीडी, 
पीडी, ईएफडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए, 
एसआइआरडी, 
एसएलआरटीआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सीडीईएफ, समुदाय र वयंसेवीका लािग िश ण सहयोग  

म यमकालीन (टी-2)  

• िनगरानीका लािग िश ण  

• व रत िचिक सा मोचन टोली तैनाथ गन िश ण  

• सबै वा य तथा वा य याहार िवशेष , आयुष डा टरक एवं  
िचिक सक, सामुदाियक वा यकम , आशआ, एमपीड लुएस, 
एएनएन र आँगनबाडी कायकतालाई िश ण दान गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

ाथिमक उपचार तथा सामा य विगकरणका लािग समुदायबीच 
जाग कता अिभयान चलाउनु   
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ान ब धन एवं  
पाठ्य म िवकास  

एमएचएफड ल*ु, 
एमओडी, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमएचआरडी, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• शैि क पाठ्य ममा बीपीएचई ब धनको बु िनयादी ान सामेल गन,ु  

• आपातकालीन वा यकम का लािग समु िचत िश ा एवं  
िश णलाई सहयोग गन,ु  

• िनयिमत अ तरालमा िचिक सा िश ा काय म र कायगो ी 
ो सािहत गन,ु  

• सि य सहभािगता तथा सु ाहीकरणका लािग िनजी, सावजिनक र 
करपोरेट े को भू िम प रभािषत गन,ु  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी$, डीआरडी, 
युडीडी, ईडीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
एसएलआरटीआइ, 
युएलबी, पीआरआइ, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• शैि क पाठ्य म माफत् बीपीएचई ब धनको बु िनयादी ान 
सामेल गन,ु  

• कमचारीह लाई समु िचत िश ा र िश ण िदनु   

• िनयिमत अ तरालमा िचिक सा िश ा काय म र कायगो ी 
आयोजन गन,ु  

• सि य सहभािगताका साथै सं वेदीकरणका लािग सावजिनक, िनजी र 
करपोरेट े को भू िमका प रभािषत गन,ु  

3 जाग कता फैलाउनु   एमएचएफड ल*ु, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमएलबीई, 
एनडीएमए, 
एमओआइबी, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जाग कता अिभयान/ आइईसीलाई सहयोग  

• जैिवक त व ारा िसजना हने आपातकालबारे जनजाग कता 
फैलाउन नाग रक समाज सङ्गठनको स जाललाई सहयोग  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
आइपीआरडी, पीडी, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, ईडीडी, 
ईएफडी, एएचडी, 
ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एसएलआरटीआइ, 
एसआइएचड ल,ु 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• जाग कता, सचेतना र तयारी ो सािहत गन,ु  

• जनता, पीआरआइ र युएलबीका लािग िश ण काय म गन,ु  

• ाथिमक उपचारका लािग समुदायमा जाग कता काय म गन,ु  

• जैिवक कारक ारा हने िचिक सा आपातकालको भाव शमन गन के 
गन र के नगनबारे जानकारी िदन,ु  

• यि गत सर-सफाईको मह वबारे जाग कता फैलाउन,ु  

• सामािजक, जाितगत तथा धािमक प लाई यानमा रा दै लाश टुङ्गो 
लगाउने काम अित सावधानीका साथ गन,ु  

4 कृि म अ यास/  
सीबीडीएम  

एमएचए*, 
एमएचएफड ल,ु 
एमओडी, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमओआर, 
एनडीएमए, 
एनडीआरएफ,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन एवं  काया वयनलाई 
ो साहन  

• सहभागी िवभाग, साझेदार र जनमानसबीच स पक-संवादनको अ तर 
खु ट्याउन ािविधक सहयोग  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी$, एसडीएमए, 
ईएफडी, डीडीएमए, 
आरडी, एसडीआरएफ,  
एफ एवं  ईएस, 
सीडीईएफ, पु िलस, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• आपदा ब धनको अंशको पमा समुदायको भू िमका प रभािषत गनु,  

• शीष अिधकारीगणको बैठकका साथमा कृि म अ यास ारा 
अ पतालमा आपातकालको िनि त तयारीको िविभ न त वको 
परी ण गनु   

• सहभागी िवभाग, साझेदार अिन जनताबीच स पक संवादको अ तर 
खु ट्याउँदै समाधान गन,ु  

• थानीय िनकायसँग संयु  पमा आपातकालीन कृि म अ यास गन,ु   

  एमएचएफड ल*ु, लघुकालीन (टी-1) एचएफड लुडी*, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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5 अ पतालको तयारी  एमएचए, एमओडी, 
एमएलबीई  

सुर ा, पिहचान र िचिक सा ब धनका लािग औषिध, उपकरण, खपत 
व तु  लगायत टीका एवं  अ य आव यक व तुको पिहचान, भ डारण, 
आपूित शृङ्खला तथा व तु  सूची ब धन  

म यमकालीन (टी-3)  

• अि म आपातकालीन िचिक सा मोचन णालीको (ईएमआरएस) 
सं थािनकरण  

• िव मान जैवर ा योगशालाह को उ नयन तथा नयाँको थापना  

डीएमडी$, एसडीएमए, 
डीआरडी, युडीडी, 
डीड लुएसडी, 
ड लुसीडी, डीडीएमए,  

िनजी े सिहत सबै अ पताल ारा डीएमपीको तयारी  

म यमकालीन (टी-2)  

जैिवक आपातकालपिछ यापक मृ युलाई स बोिधत गनका लािग 
मता बढाउन त को िवकास गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

िवशेष  वा य याहार तथा योगशाला सु िवधा  

 

 

 

6 

 

 

 

अनु यु  शोध  

एमएचएफड ल*ु, 
एमओडी, 
एमओईएस, 
एमएएफड ल,ु 
एमओईएफसीसी, 
एमओएसटी 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

आपदापिछको चरणमा द तावेजीकरण ि या तथा महामारी सव ण  

लघुकालीन (टी-1)  

शु मा ायोिगक अ ययन ारा शोध एवं  िवकास गितिविध अ नाउँदै 
िनयिमत अ तन  

म यमकालीन (टी-2)  

आपदापिछको िचिक सा द तावेजीकरण ि या र महामारी सव णको 
िवकास  

दीघकालीन (टी-3)  

सीबीआरएन आपातकालको ब धनका लािग ान ब धन एवं  
अनु यु  शोध गन वै ािनक एवं  ािविधक सं थानको सु िढकरण  

एचएफड लुडी*, 

डीएमडी $, 
एसडीएमए, डीआरडी, 
युडीडी, डीड लुएसडी, 
ईडीडी, पीडी, ईएफडी, 
एएचडी, ड लुसीडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
एसएलआरटीआइ  

दीघकालीन (टी-3)  

सीबीआरएन आपातकालको ब धनका लािग ान ब धन एवं  
अनु यु  शोध गन वै ािनक एवं  ािविधक सं थानको सु िढकरण 

 

7 

मिहला, सीमा तकृत, 
अनुसू िचत जाित एवं  
जनजाित साथै 
िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमएचएफड ल*ु, 
एमएचए, 
एनआइडीएण, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• मागदशन,  

• लैङ्िगक सु ाहीपन र समान ि कोणलाई ो साहन  

ड लुसीडी*, 
एचएफड लुडी, 

डीएमडी$, डीआरडी, 
युडीडी, पीआरआइ, 
युएलबी, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

बीपीएचईको सामना गन मता िवकास काय ममा लैङ्िगक सु ाही र 
समान ि कोण सामेल गन,ु  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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 7.15.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 जैिवक तथा जन वा य आपातकाल (बीपीएचई)  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 शोध, पूवानुमान, पूव 

चेतावनी, त याङ्क ब धन, 

े ाङ्कन, मानिच ण  

एमएचएफड ल*ु, 

एमओईएस, 

एमओईएफसीसी, 

एमओईएस, 

एनडीएमए, 

एनएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

सूचना एवं  ताजा जानकारी साझा गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

जीएसीसी णालीको आधारमा एिककृत वा य िनगरानी 

त  सु ढ बनाउन,ु  

म यमकालीन (टी-2) 

• जीएसीसी भावको प र यमा जैिवक खतराको िव तृत 

मू याङ्कन एवं  िनगरानी  

• जैिवक आपदा तथा जलवायु  प रवतनिसत स बि धत 

त याङ्क ब धन णाली िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

पूवानुमान र मू याङ्कन मतामा सुधार याउनु   

एचएफड लुडी* 

डीएमडी$, 

एसडीएमए, 

डीआरडी, युडीडी, 

एजीडी, पीडी, 

एजीडी, ईडीडी, 

डीड लुएसडी, 

ईएफडी, एएचडी, 

एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणङ लाई सहयोग एवं  सहायता दान गन,ु  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  सहयोग गन,ु  

 

2 

 

सङ्कटमय जोिखम भे ता 

एवं  मता मू याङ्कन 

(एचआरभीसीए) 

एमएचएफड ल,ु*, 

एमओईएस, 

एमएएफड ल*ु, 

एमओईएफसीसी,  

एनडीएमए, 

एमएसजेई, 

एनएलआरटीआइ,  

म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसी प र यमा भे ता र जोिखममािथ िव तृत 

अ ययन गन,ु  

• भे  तथा सीमा तकृत वगमािथ जीएसीसी जोिखमको 

मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै  िव तृत 

एचआरभीसीएका लािग ािविधक सहयोग दान गन,ु  

एचएफड लडुी*, 

डीएमडी $, 

एसडीएमए, 

एजीडी, आरडी, 

ड लुआरडी, 

डीएसजेई, 

एसएलआरटीआइ 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

डीएम योजनाको तयारी र सामियक समी ाका लािग एचआरभीसीए हबण गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

भे  र सीमा तकृत वगमािथ जीएसीसी जोिखमको मू याङ्कन गन,ु  

3 जलवायु  प रवतन अनुकूलन एमएचएफड ल*ु, लघुकालीन (टी-1)  एचएफड लुडी*, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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(सीसीए)  एचएफड ल,ु  

एमओजेएस, 

एमओईएफसीसी, 

एमएएफड ल,ु  

• अनुकूलन आव यकता बु नु,  

• सामना गन त को अ ययन गन,ु  

• अनुकूलन त  िवकिसत गन,ु  

म यम तथा दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• जीएसीसीबाट जोिखम घटाउन पयावरणको िनगरानी  

• सीसीए काय म काया वयनलाई सहयोग  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम णलाई 

ो साहन,  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा 

अनुकूलन उपाय ो सािहत गन,ु  

डीएमडी $, 

एसडीएमए, 

डीडीएमए, 

पीआरआइ, 

युएलबी,  

• सं वेदीकरण एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीसीए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन तथा अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय यासलाई 

ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

थानीय अनुकूलन रणनीित तथा ायोिगक प रयोजना िवकास गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• जीएसीसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• ह रयो र नीलो पूवाधार ि कोणको उिचत िम णलाई ो सािहत गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककृत गनु,  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

7.16 आगोको जोिखम  

िटपोट : अ य उप-अनुभागका िवपरीत, अि न जोिखम शमनको उ रदािय व सं रचनाको यान अि न तथा आपातकाल सेवामािथ केि त ग रएको हँदा यो फरक व पमा तुत ग रएको छ।  

आगोको जोिखम  जोिखमबारे बुझाई 

डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

 के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 
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7.16.1  

जोिखमबारे बुझाई  

एमएचए*, 
एमएचयुए, 
एमओईएफसी
सी, अ य 
स बि धत 
म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• ािविधक सहयोग,  

• आपदा ारा ित एवं  हािनको मू याङ्कनमा 
योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  
आपदा ारा ित एवं  हािनको 2005-2015 
आधाररेखा  

डीएमडी$, एफ एवं  
ईएस, एसडीएमए,   
एसडीआरएफ, 
आइएनडीडी, 
डीआइएसएच, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
अ य िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• आपदा ारा ित एवं  हािनको मू याङ्कनमा योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  
• अि न सेवाका लािग एसएफएसी ारा अिधकिथत िनयमको आधारमा ामीण साथै शहरी इलाकामा 

प रसङ्कटमय उ ोगह का लािग विगकरण णाली लागू  गन,ु  

• आगलागीको उ च जोिखम रहेको घटना जनसङ् याको इलाकामा भे ताको िव ेषण गन,ु  

• आपदा ारा ित एवं  हािनको 2005-2015 आधाररेखा  
म यमकालीन (टी-2)  

• आगलागी र िव फोटको जोिखम रहेका प रसङ्कटमय इलाकाको मानिच ण गन,ु  

• उपकरण र मानव संसाधनको आव यकताको आकलन गद समाधान गन,ु  

• डँडेलोको स भावना रहेका इलाका िचि हत गद िनवारक उपाय गन,ु  
7.16.2  

अ तर अिभकरण 
सम वयन  

एमएचए, 
एमएचयुए, 
एनडीआरएफ 
 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
मागदशन, ािविधक सहयोग एवं  सहायता दान 
गन,ु  

डीएमडी$, एफ एवं  
ईएस, एसडीएमए, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, युएलबी,  
डीआइएसएच, 
पीआरआइ, अ य 
िवभाग, डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• सबै िनिमत थलमा अि न सुर ा एवं  िनवारक योजना तयार गरी काया वयन गन,ु  

• अि न सुर ा िनयम समु िचत पमा अनुपालनका लािग अिभकरणह को कायप रचालन सु िनि त गन,ु  

7.16.3  
डीआरआरमा िनवेश – 
ढाँचागत उपाय  

एमएचए, 
एमएचयुए, 
एनएलआरटी
आइ,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
ािविधक सहयोग  

डीएमडी$,  एफ एवं  
ईएस, एसडीएमए, 
एसडीआरएफ, 
आइएनडीडी, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, युएलबी, 
पीआरआइ, डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
अ य िवभाग  

म यमकालीन (टी-2)  
• िव मान मतामा कमीह  िचि हत गनु  – उपकरण तथा पूवाधार  

• पूवाधार तथा उपकरणको आव यकतामा देिखएका कमीह  स बोिधत गन,ु यि गत सुर ा 
उपकरणसिहत उपकरणह को तरो नित गन,ु  

• भावी आव यकतालाई यानमा रा दै आधुिनक करणका लािग काययोजना बनाउन,ु  

• मोचन त को सु िढकरण र मानक करण गन,ु  
दीघकालीन (टी-3)  

• आव यकता अनुसार शहरी खोज एवं  उ ार उपकरण उपाजन गन,ु  

• महकुमादेिख ख ड तरस म अि न सेवा चौक / नाका थािपत गन,ु  

• थानीय जोिखम अिन भे तालाई यानमा रा दै बहसङ्कट मोचन वृि  गन ु
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7.16.4  
डीआरआरमा िनवेश – गैर 
ढाँचागत उपाय  

एमएचए, 
एमएचयुए, 
अ य स बि धत 
म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• अि न सुर ा िनयम एवं  अिधिनयम लागू  गनु,  

• सहयोग दान गन,ु  

• आदश िनयम, कानून र िदशािनदश तजुमा 
गन,ु  

• जीवन एवं  स पि का लािग बहसङ्कट 
बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था 
काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
जोिखम अ तरण नीित सं रचना  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, एफ एवं  
ईएस, आइएनडीडी,   
एसडीआरएफ, 
एसपीसीबी, 
डीआइएसएच, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
अ य िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• अि न सुर ा िनयम सु ढ बनाउँदै कडा पमा काया वयन गनु,  

• भवन उपयोगको अनुमित िदनअिघ अि न सुर ा मािणकरणका लािग कडा ि या अ नाउन,ु  

• सावजिनक उपादेयह मा अि न सुर ा णाली एवं  उपकरणको बार बार िनरी ण सु िनि त गनु,  

• जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण यव था काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
• एसएफएसी तथा अ य आिधका रक िनकायको िसफा रश अनुसार अि न ऐन र अ य कानूनी उपाय गन,ु  

• िवशे, गरी अि न एवं  जीवन सुर ाका साथै अ य सा दिभक अनुभागका लािग एनबीसी 2016 अनुसार 
भवन सं िहता ो सािहत गन,ु  

• साङ्गठिनक सं रचनामा सं थागत सुधार तथा यापक प रवतन याउनु   

• िविभ न कारका भवन, ब ती, उ ोग तथा अ य ित ानका लािग अि न एवं  आपातकालीन सेवाबाट 
अिनवाय िनरापि  ा  गन कानूनी त  थािपत गन,ु  

• जोिखम अ तरण नीितगत सं रचना  
7.16.5  

मता िवकास  
एमएचए, 
एनडीआरएफ, 
अ य  स बि धत 
म ालय/ िवभाग 
 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• एसडीआरएफ, सीडीईएफ, समुदाय र 
वयंसेवीह लाई मागदशन र सहायता दान 

गनु   

• अि नशमन, ढलेका ढाँचाह को ब धन, 
खोज एवं  उ ार ज ता िवषयमा 

िश कह का लािग िश ण काय म गन,ु  

डीएमडी$, एटीआइ, 
एसडीएमए, एफ एवं  
ईएस, एसडीआरएफ, 
एसआइडीएम, 
सीडीईएफ, युएलबी, 
पीआरआइ, डीडीएमए, 
एसआइआरडी, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• आपदा ब धन, सीडीईएफ, समुदाय तथा वयंसेवीका लािग उ नत िश ण  

• जाग कता, सचेतना र तयारीको सं कार ो सािहत गन,ु  

• सावजिनक उपादेय, युएलबी, पीआरआइ तथा उ ोगह का लािग जाग कता काय म  

• सबै मा यम ारा यापक सार सु िनि त गन आइईसी साम ी  

• आपदा भािवत पशुह को सुर ा, याहार र सं र णबारे सूचना  

• अि नशमन, ढलेका ढाँचाह को ब धन, खोज एवं  उ ार ज ता िविभ न िवषयका लािग 
िश कह को िश ण काय म  

म यमकालीन (टी-2)  

• मताबीच अ तरलाई स बोिधत गनु  – मानव साथै सं थागत  

• मोचन त को सु िढकरण एवं  मानक करण  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.17 डँडेलोको सङ्कट  

7.17.1 जोिखमबारे बुझाई  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 

1 

 
 

पयवे ण स जाल, सूचना 
णाली, िनगरानी, शोध, 

पूवानुमान, पूव चेतावनी, 
े ाङ्कन एवं  मानिच ण  

 

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 
डीओएस, एमएचए,  
एमओडी, 
एमईआइटीवाई  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
िश णका लािग सहयोग तथा ािविधक सहयोग  

लघुकालीन (टी-1) 
• उप हको योग गद उपल ध सव म िविध अनु प अि न 

जोिखम विगकरण त  थािपत गन,ु  

• उप हको योग गद डँडेलो ारा भे  इलाकाको मानिच ण गन 
ािविधक सहयोग  

• मौसमी डँडेलोको िनगरानी तथा मू याङ्कन  

• एमओडी र एमओईएफसीसीबीच सम वयनको सु िढकरण  
म यमकालीन (टी-2)  

• पूव चेतावनी तथा खु ट्याउने त  सु ढ बनाउनु   

• कम उँचाईमा उडान भन हवाई जहाज, मानवरिहत हवाई वाहन 
(युएभी) र ोन ज ता सव म िविध उपयोग गद वा तिवक 
समयमा डँडेको िनगरानी गन त  प रचालन गन,ु 

दीघकालीन (टी-3)  

• डँडेलोको वा तिवक समयमा िनगरानी  

• डँडेलोको स भावना रहेका इलाका, प रि थितक य प , 
व य ाणी स ब धी िच ताको अ ययन/ आकलन  

• डँडेलोको बार बारता, फैलाव र ग भीरता तय गनका लािग 
िव तृत अ ययन 

 
 
 

ईएफडी*, 

डीएमडी$, 
आरडी, 
एसडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
युएलबी, 
पीआरआइ, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
िनयम अनुसार िनवारक उपाय कायम गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
• डँडेलोको स भावना रहेका इलाकामा मानव ब तीको मानिच ण गन,ु  

• डँडेलो स भािवत इलाकाको िनगरानी रा न,ु  

• डँडेलोको स भावना रहेका इलाका िचि हत गद ायः डँडेलो सि कने 
इलाकाको मािसक पमा िनगरानी गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  
• शु मै प ो लगाउँदै निजकको ािधकरणलाई सू िचत गन समुदाय आधा रत 

स जाल थािपत गरी कायम गन,ु  

• समुदाय आधा रत वन-जङ्गलको िनगरानी त  ो सािहत गन  
दीघकालीन (टी-3)  
• वन े  निजक बसोबासो गन जनमानससँग भावी पमा स पक कायम 

रा न  स चार यव था थािपत गद कायम गन,ु  

• संसाधन िमलेर योगमा याउन निजकको अि न सेवा र वन कायालयबीच 
पार प रक सहयोगको त  थािपत गद कायम गन,ु  

2 सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 

आवत / िनयिमत (आरआर)  ईएफडी*, युएलबी, आवत / िनयिमत (आरआर)  
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मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

 

एमएसजेई, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

• अ ययन, द तावेजीकरण र शोधलाई ो साहन  

• िश ण र ािविधक सहयोग दान गन,ु  

• सामािजक, भौितक, आिथक, प रि थितक य, लैङ्िगक, 
सामािजक समावेशन र समानताका प  समेट्दै भे ता अिन 

मताबारे अ ययन गन,ु  
लघुकालीन (टी-1)  

िदशािनदश िवकिसत गन,ु  

डीएमडी$, 
पीआरआइ, 
एसडीएमए, 
डीएसजेई, 
डीडीएमए  

• एचआरभीसीए अ तन गन,ु  

• डँडेलोको स भावना रहेका इलाकाको जनसङ् या िचि हत गद सूचीब  गन,ु 

• त काल यान िदन आव यक वन े का जनसङ् या समूह िचि हत गन,ु  

• आव यक उपकरण र मानवबलको स परी ा गन,ु  
लघुकालीन (टी-1)  
िवशेष  र िहतधारकसँग परामश गन त  गठन/ सु ढ बनाउनु   

3 चेतावनी, त याङ्क र 
सूचनाको सार  

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर) ) 

िश ण आयोजन गन सहयोगका साथै ािविधक सहायता  
ईएफडी*, युएलबी, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
एसएलआरटीआइ, 
पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

लघुकालीन (टी-1)  
अिधकांश पमा डँडेलो मानव गितिविध ारा जानीबुझी वा अ जानमै 
सि कने हँदा डँडेलोको रोकथाम गन जाग कता फैलाउन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  
आगोको सही सि थित र सूचना समुदाय र िति याकतास म पु याउने 
िव सनीय त  थािपत गन,ु  

 

4 
आपदाको त याङ्क 
सङ्कलन एवं  ब धन  

एमएचए*/, 
एमओएसपीआइ, 
सबै म ालय/ 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपदा ारा ित एवं  हािन मू याङ्कन गन योजनाब  त याङ्क 

ब धन  
लघुकालीन (टी-1)  

आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, सबै 
िवभाग  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
आपदा ारा ित एवं  हािन मू याङ्कन गन योजनाब  त याङ्क ब धन  

लघुकालीन (टी-1)  
आपदा ारा ित एवं  हािन 2005-2015 आधाररेखा 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.17.2 अ तर अिभकरण सम वयन  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 

1 

सम  आपदा शासन 
(वन समवत  सूचीमा 
पदछ)  

एमओईएफसीसी*, 
एमएचए, एनडीएमए, 
एमओईएस, एमओडी, 
डीओएस, एमएचयुए 
एमओआरडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• सम वयन, ािविधक सहयोग र सहायता दान गन,ु  

• िविवध अिभकरण – वन, आइएमडी, 
एफएसआइसँग सम वयन गन,ु  

ईएफडी*, डीएमडी $, 
एसडीएमए, आरडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• डीएम योजनाको तयारी र काया वयनका साथै अिभकरणङ ले डीएम काय 

गन सु िनि त गन ु

• डीआरआर सु वािहकरण र आपदा जोिखम ब धनको सबै प   

• डीआरआर, सीसीए र िवकासबीच साम ज य र पार प रक बलीकरण 
सु िनि त गनु   

 

2 

 

मोचन  
एमओईएफसीसी*, 
एमएचए, एमओडी, 
एनडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• केि य सहायताको आयोजन र सम वयन  

• िविवध अिभकरण सामेल गद घटना कमान त को 
सु िढकरण  

ईएफडी*, डीएमडी $, 
एसडीएमए, आरडी, 
पाआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• त काल मोचनको आयोजन एवं  सम वयन  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन  

3 चेतावनी, सूचना, 
त याङ्क  

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, डीओएस, 
एनडीएमए, एमएचयुए 
एनआइडीएम, 
एमओआरडी,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
शी , प  र भावी पमा चेतावनी, सूचना र त याङ्क सार 
गन केि य र रा य अिभकरणबीच भावी सम वयन र िनबाध 
स पक  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
अि तम कोश – सुद ू र, ामीण र शहरस म चेतावनी सार सम वयन 
गन,ु जोिखम े मा बसोबासो गन मािनसह लाई िनयिमत पमा 
जानकारी िदनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.17.3 डीआरआऱमा िनवेश – ढाँचागत उपाय  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग उपिवषयगत े   केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 डँडेलो शमन गन त को सु िढकरण  एमओईएफसीसी*, 
एमओआरडी, 
एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
हवाई हजाज, हेिलक टर, युएभी, ोन र उपकरण 
तैनाथ गद सहयोग  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• िविभ न डँडेलो रोकथामका उपाय सु ढ बनाउन,ु  

• बेतार णालीको स चार स जाल  

• भावी प रवहन  

• डँडेलो िनभाउन िवशेष उपकरण  

• उ नत अि नरोधी कपडा  

• धरहरा स जालको सु िढकरण  
• आगो प ो लगाउने णालीको िव तार  

2 सामािजक आवास योजना  एमओआरडी, 
एमएचयुए, 
एनडीएमए, 
एमओईएफसीसी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
सामािजक आवास योजनाको िनयोजन एवं  
काया वयनमा अि न साथै बहसङ्कटरोधक िवशेषता 
सामेल गन मागदशन एवं  ािविधक सहयोग  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी, 
पीआरआइ, 
डीआरडीए, डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
वन े  निजकको ब ती तथा सामािजक आवास योजनाको िनयोजन 
एवं  काया वयनमा अि न साथै बहसङ्कटरोधक िवशेषता सामेल गन 
सु िनि त गन,ु  

 

3 
सङ्कटरोधक िनमाण, सु िढकरण तथा वन 
ब ती तथा वन े  निजकका इलाकामा सबै 
जीवनरेखा ढाँचा अिन मह वपूण पूवाधारको  
पुनः संयोजन  

एमओईएफसीसी*, 
एमओआरडी, 
एमएचयुए, 
एनडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर) 
मागदशन एवं  काया वयन  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, युएलबी 
पीआरआइ, 
डीडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
ािविधक अिभकरणसँग सहकाय एवं  काया वयन  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.17.4 डीआरआरमा िनवेश – गैर ढाँचागत उपाय  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 
 
 

1 

 
 
 

ािविधक-कानूनी 
शासन  

 
 

एमओईएफसीसी*, 
एमओआरडी, 
एमएचयुए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• मागदशन एवं  सहयोग  
• सं थागत यव था  
• बीमा/ जोिखम अ तरणको योगलाई ो साहन  
लघुकालीन (टी-1)  

• डँडेलो रोकथाम एवं  ब धन िनदिशका तयार गन,ु  

• व यकरण योजनामा डँडेलो ब धनलाई ाथिमकता िदनु   

• वन ब धन णाली तथा चलनको समी ा गन,ु  

• कानून एवं  अिधिनयमको समी ा गन,ु  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, युडीडी, 
डीआरडी, डीडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• डँडेलोको रोकथाम र िनय णका लािग कानून तथा 
अिधिनयम सु ढ बनाउन,ु  

• डँडेलोको रोकथाम र िनय णका लािग सं थागत यव थामा 
सुधार याउनु   

• बीमा/ जोिखम अ तरणको योग ो सािहत गन,ु  

2 जोिखम अ तरण  एमएफआइएन*, 
एनडीएमए, एमएचए, 
एमएएफड लु  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 

ब धन काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना  

डीएफआइएन*, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, डीएजी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
जीवन र स पि का लािग बहसङ्कट बीमासिहत जोिखम अ तरण 

ब धन काया वयन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
नीितगत सं रचना 

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  
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7.17.5 मता िवकास  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 

1 

 

िश ण 
एमओईएफसीसी*, 
एमएचए, एमओडी, 
एनडीआरएफ, डीओएस, 
एनडीएमए, एमओईएस, 
एमओआरडी, एमएचयुए, 
एनआइडीएम, 
एमवाईएएस  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
के  सरकारका कमचारी, एसडीआरएफ, सीडीईएफ, 
समुदाय, वयंसेवी तथा अ य य  िहतधारकको 

िश ण तथा अिभसं करण काय म  
लघुकालीन (टी-1)  

एनसीसी, एनवाईकेएस, काउट एवं  गाइड्स र एनएसएस 
ज ता युवाह का लािग िश ण काय ममा डँडेलोको 
रोकथाम एवं  ब धन िवषय सामेल गन,ु  

ईएफडी*,  

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
एसआइआरडी, 
एसडीएमआइ,  
एसडीआरएफ  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
रा य सरकारका कमचारी, अ य िहतधारक ज तै सीडीईएफ, नाग रक 
समाज, वयंसेवी, िनवािचत ितिनिधका लािग िश ण तथा 
अिभसं करण काय म आयोजन गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  
गाउँले वयंसेवीह का लािग िश ण काय ममा डँडेलोको रोकथाम 
तथा ब धन िवषय सामेल गनु   

2 पाठ्य म िवकास  एमओईएफसीसी*, 
एमएचआरडी, 
एनआइडीएम, 
एनएलआरटीआइ** 

लघुकालीन (टी-1)  
डँडेलोको रोकथाम एवं  िनय णिसत सा दिभक िवषय 
सामेल गन वन ब धन पाठ्य म र िश ण काय म 
अ तन गन,ु  

ईएफडी*, ईडीडी, 
एसडीएमआइ, 
एसएलआरटीआइ 

लघुकालीन (टी-1)  
डँडेलोको रोकथाम एवं  िनय णिसत सा दिभक िवषय सामेल गन वन 

ब धन पाठ्य म र िश ण काय म अ तन गन,ु 

3 जाग कता फैलाउनु   एमओईएफसीसी*, 
एनडीएमए, एनडीआरएफ, 
सीएपीएफ, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर) 

• जाग कता अिभयान/ आइईसीलाई सहयोग गन,ु 

• डँडेलोको रोकथाम एवं  िनय णका लािग जाग कता 
फैलाउन नाग रक समाज सङ्गठनको स जाललाई 
सहयोग गन,ु  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी 
आइपीआरडी, 
डीडीएमए 

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• जाग कता, सचेतना र तयारी ो सािहत गन,ु  

• जनता, पीआरआइ/युएलबीका लािग िश ण काय म  

• डँडेलो स भािवत इलाकामा यापक स चार अिभयान चलाउनु   

• डँडेलोको रोकथाम र िनय णबारे जाग कता फैलाउनु   

• डँडेलोबारे जानकारी िदन, रोकथाम तथा िनय णमा सहयोग गन 
समुदायको स जाल सु ढ बनाउनु   

4 कृि म अ यास  एमओईएफसीसी*, 
एनडीआरएफ, सीएपीएफ, 
एनडीएमए,  

आवत / िनयिमत (आरआर) 
आपातकालीन कृि म अ यासको िनयोजन र 
काया वयन ो सािहत गन,ु  

ईएफडी*, डीएमडी$, 
एसडीएमए, आरडी, 
डीडीएमए, पु िलस, 
एसडीआरएफ, ई एवं  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• वन ब ती/ वन ब तीका समुदायलाई सामेल गन,ु  

• थानीय िनकाय – डँडेलो स भािवत शहरी तथा ामीण इलाकामा 
आपातकालीन कृि म अ यास संयु  पमा आयोजन गनु   
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ईएस, सीडीईएफ  
 

5 
पेशागत िश ण/ कौशल 
िवकास  

एमओईएफसीसी, 
एमएसडीई, 
एमएमएसएमई, 
एनडीएमए, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
डँडेलोको स भावना रहेका इलाकामा िविभ न 

कारका आवास अिन पूवाधारका लािग बहसङ्कट 
रोधक िनमाण तथा कौशल िवकासलाई ो सािहत गनु   

डीएमडी*, आरडी, 
एसडीएमए, 
एसएलएसडीए, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• िश ण काय म आयोजन गन,ु  

• िविभ न कारका पूवाधार तथा आवासका लािग डँडेलो स भािवक 
इलाकामा अि नरोधक िनमाणिसत स बि धत िविभ न िवषयका लािग 

िश कह का िश कको टोली िसजना गनु   

6 मिहला, सीमा तकृत समुदाय 
तथा िद याङ्गह को 
सशि करण  

एमड लुसीडी*, 
एमओईएफसीसी, 
एनडीएमए, एनआइडीएम  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• डँडेलो स भािवत इलाकाका सीमा तकृत, अनुसू िचत 

एवं  जनजाितको मु ालाई स बोिधत गन मागदशन  

• डँडेलो स भािवत इलाकामा लैङ्िगक सु ाही तथा 
समान ि कोणलाई ो साहन  

डीएसजेई*, ईएफडी, 
एसडीएमए, 
पीआरआइ, युएलबी 
एसआइडीएम, 
डीडीएमए  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
रा य, िज ला र थानीय तरमा आपदा ब धनको सबै प  समेट्जै 

मता िवकासमा लैङ्िगक सु ाही तथा समान ि कोण सामेल गनु   

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन।  

 

7.17.6 जलवायु  प रवतन जोिखम ब धन  

 डँडेलो  जोिखमबारे बुझाई 

 डीआरआरका लािग 

उपिवषयगत े  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत 

(आरआर) 
रा य# उ रदािय व – रा य 

 
 

1 

 

शोध, पूवानुमान, पूव 
चेतावनी, त याङ्क 

ब धन, े ाङ्कन, 
मानिच ण  

एमओईएफसीसी*, 
एफएसआइ, 
एमओईएस, 
डीओएस, एमएचए, 
एमओडी, 
एनएलआरटीआइ  

म यमकालीन (टी-2)  
जैिवक आपदा तथा जलवायु  प रवतनिसत 
स बि धत त याङ्ककोष ब धन णालीको 
िवकास  
दीघकालीन (टी-3)  

• डँडेलो स भािवत इलाका, प रि थितक य प , 
व य ाणी स ब धी िच ताको अ ययन/ 

 

ईएफडी*, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
एसएलआरटीआइ  

 
 

आवत / िनयिमत (आरआर)  

• केि य अिभकरणह सँग सहयोग एवं  सम वयन गन,ु  

• रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत गन,ु  
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मू याङ्कन  

• डँडेलोको बार बारता, फैलाव र ग भीरता तय 
गन डँडेलोको िव तृत इितहास प टाउनु   

2 सङ्कटमय जोिखम 
भे ता एवं  मता 
मू याङ्कन 
(एचआरभीसीए) 

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 
एमएचए, एमओडी, 
एमएएफड ल,ु 
एनडीएमए, 
एमएसजेई, 
एमएचएफड ल,ु 
एनएलआरटीआइ  

म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  
• जीएसीसी प र यमा भे ता र जोिखमको िव तृत 

अ ययन गनु   

• भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम 
मू याङ्कन गन,ु  

• जीएसीसी भावलाई यानमा रा दै िव तृत 
एचआरभीसीएको िनि त ािविधक सहयोग र 
मागदशन दान गन,ु  

ईएफडी*, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
आरडी, 
ड लुआरडी, 
डीएसजेई, 
एसएलआरटीआइ  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
डीएम योजना/ समी ामा जीएसीसीबारे जानकारी सामेल गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  
भे  तथा सीमा तकृत वगको जीएसीसी जोिखम मू याङ्कन गन,ु  

 
 

3 

 

जलवायु  प रवतन 
अनुकूलन (सीसीए)  

एमओईएफसीसी*, 
एमओईएस, 
एमएचएफड ल,ु 
एमओजेएस,  

लघुकालीन (टी-1)  
• अनुकूलन आव यकता बु दै मू याङ्कन गनु,  

• सामना गन त को अ ययन गन,ु  
म यम र दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• अनुकूलन त  िवकिसत गन,ु  
• सीसीए काया वयनलाई सहयोग गन,ु  
• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा 

काय ममा अनुकूलन उपायह  ो सािहत गन,ु  

ईएफडी*, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत / िनयिमत (आरआर)  
• सचेतना एवं  जाग कता फैलाउन,ु  

• राि य सीएए यासलाई सहयोग गन,ु  

• केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• जीएसीसी शमन र अनुकूलनका लािग रा य िवशेष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  
ो सािहत गनु   

लघुकालीन (टी-1) 

• जीएसीसीबाट जोिखमबारे बुझाईमा सुधार याउन वन े को प रि थितक को िनगरानी 
सु ढ बनाउनु   

• अनुकूलन रणनीितका साथमा ायोिगक प रयोजना िवकिसत गन,ु  
म यम एवं  दीघकालीन (टी-2, टी-3)  

• रा य िवशएष र थानीय यासलाई ायोिजत एवं  ो सािहत गन,ु  

• जीएसीसी अनुकूलन काय म काया वयन गन,ु  

• भे  समूहका लािग सामािजक सुर ा काय ममा अनुकूलन उपाय एिककरण गनु,  

िटपोट : (#) के  तथा रा य सरकारको येक म ालय, िवभाग वा अिभकरणले, प  पमा उ लेख नग रएको भए तापिन, आपदा, थान र प र े यको आधारमा, य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपदछ। (*) यस 

तीकिच ह भएका म ालय, िवभाग वा अिभकरणले शीष वा अ णी भू िमका खे नुपनछ भने अ यले य  वा परो  पमा सहायक भू िमका खे नुपनछ। ($) डीएमडी -  आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष 

िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान छैन। 
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8 तयारी एवं मोचन 

8.1   पृ भू िम  

मोचन उपायह  ती हन,् जुन सा दिभक ािधकरणबाट ा  पूव चेतावनीपिछ तु तै वा आपदा आइपन स भावनालाई 

यानमा रा दै वा कुनै चेतावनीिबना आइपरेको घटनापिछ ग र छ। आपदा मोचनको ाथिमक उ े य जीवन, स पि , 

पयावरणको सु र ा गनका साथै आपदापिछ मानव तथा अ य ाणीको बु िनयादी आव यकता पू रा गनु  ह छ। यसले 

भािवतह का साथै आपदा ारा भािवत हनस नेह को उ ार गनमािथ यान केि त गदछ। युएनआइएसडीआरले 

(2016) मोचनलाई िन न कार प रभािषत गरेको छ : 

 

“जीवन बचाउन, वा यमािथ भाव घटाउन, जनसु र ा सु िनि त गन र भािवत जनमानसको बु िनयादी आजीिवका 

आव यकताह  पू रा गनका लािग आपदाअिघ, आपदाको समय वा आपदापिछ ग रएका य  कावाही।” 
 

आपदा मोचनको अित मह वपूण िच ता त काल र लघुकालीन आव यकता लगायत त काल आपदा राहत हो। 

भावी, कुशल र समयब  मोचन आपदा जोिखम, सू िचत तयारीका उपायह का साथमा यि , समुदाय, सङ्गठन, 

रा  र अ तरराि य समुदायको मोचन मताको िवकासमािथ िनभर गदछ। मोचनको सं थागत त वमा ायः 

आपातकालीन सवेाका साथै समुदाय अिन वयंसेवीह को सहभािगता सामेल रहने गदछ। “आपातकालीन सेवा” 

िवशेष तायु  अिभकरणह को मह वपूण आधार हन्, जोसँग आपातकालीन तथा आपदाको ि थितमा मािनसह को 

जीवनर ा गन िवशेष दािय व िनिहत ह छ। यसमा नाग रक सु र ा ािधकरण, पिुलस अिन अि न सेवा लगायत अ य 

सामेल ह छ। मोचनको चरणदेिख यसप ा को बही चरणबीचको िवभाजन प  छैन। केही मोचन काय ज तै अ थायी 

आवास अिन जल आपू ित बहाली चरणदेिख पिन पिछस म रहन स दछ।  
 

युएनआइएसडीआरले (2016) प रभािषत गरे अनुसार तयारीमा, सरकार ारा िवकिसत ान एवंम मता, मोचन एवं  

बहाली सङ्गठन, समुदाय तथा स भािवत, त काल पा वतमान आपदाबाट यि को भावी पमा अनुमान लगाउने, 

िति या िदने र बहाल हने िवषय सामेल ह छ। तयारीको काय आपदा जोिखम ब धनको प र े यमा स प न ग र छ र 

सबै कारका आपातकाल भावी पमा यव थापन गन मताको िवकास गनका साथै मोचनदेिख दीघकालीन 

बहालीको िनयमब   पारगमन हािसल गनका लािग िन पादन ग र छ।  
 

तयारी, आपदा जोिखमको समु िचत िव ेषण तथा उ म स पक संयोजनमा आधा रत ह छ र यसमा आकि मक 

िनयोजन, उपकरण एवं  आपू ितह को भ डारण, सम वयन यव थाको िवकास, उ ार, जनसूचना तथा स बि धत 

िश णका साथमा थलगत काय अ यासमा आधआ रत हँदछ। यी सबैलाई औपचा रक सं थागत, कानूनी, बजेटीय 

मताले सहयोग गरेको हनुपदछ। स बि धत श दावली “त परता”ले आव यक पदा उिचत पमा त काल िति या 

िदनस ने मता बुझाउँदछ।  
 

आपदाका लािग थानीय तरमा जनमानसको तयारीले आपदाको भाव शमन गनका साथै उिचत मोचनमा सहयोग 

गदछ। थानीय तरमा प चायतीराज सं थान माफत् समुदायको संल नताले जनमानसलाई आपदाको िनि त तयार रहन 

धेरै सघाउ पु याउँदछ। आपदाको ि थितमा प चायतीराज सं थानले जनमानसका साथै थानीय संसाधन प रचालन गन 

महत् भू िमका खे न स दछ।  
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तयारीको आधारमा, आपदाको स भावना देिखन साथ मोचन ि या शु  हदँछ र सा दिभक ािधकारीले अ य भएको  

घोिषत नगरेस म जारी रहने गदछ। अित नै तनाउपूण र िववश ि थितमा सीिमत सूचना तथा साधनका साथ मोचन काय 

ग र छ। आपदा ब धनको िविभ न चरणम ये यसलाई सबैभ दा य  अिन प  मािन छ। मोचन कायमा त काल 

आव यकता ज तै खोज एवं  उ ार, ाथिमक उपचार एवं  अ थायी शरण थललाई स बोिधत गन िवषय मा  नभएर, 

यासलाई सम वयन एवं  सहयोग गन आव यक िविभ न त को तेज प रचालन पिन सामेल रहने गदछ। भावी 

मोचनका लािग, सबै िहतधारकसँग जोिखम, यसको प रणामबारे प  ि , काययोजनाबारे प ताका साथमा आ-

आ नो भू िमका र दािय वबारे पिन जानकार हनुपदछ।  
 

कुनै पिन आपातकालमा जीवन बचाउन, ित सीिमत बनाउनका साथै अित र  आपदाको रोकथाम गन तेज मोचन वा 

िति या आव यक पदछ। अिधकांश मािमलामा, थम िति याकता ज तै िज ला, ख डका घटना मोचन टोली वा 

अ य अिभकरणले (िचिक सा, अि न सेवा, पु िलस, नाग रक आपू ित, नगरपािलका) थानीय तरमा आपातकालीन 

सेवा स हा ने गदछन्। यिद आपातकाल उनीह को मताभ दा यापक भए, थानीय शासनले िज ला शासन वा 

रा य सरकारबाट सहायता मा नु  पदछ। यिद रा य सरकारले आव यक ठाने, केि य सहायताको माग पिन गनस दछ।  
 

सीसीएलले देशको र ा, कानून यव था, आ त रक सु र ा, आ त रक वा बा  सु र ा भािवत पान पररा  

मािमलािसत स बि धत नीितगत िवषय लगायत राि य सु र ालाई अित मण गन आिथक र राजनीितक मािमलालाई 

स बोिधत गदछ। यिद आपदाको ग भीर भाव पन देिखए, िनणय िलने िवषयमा सीसीएस संल न हने गदछ। एनईसीले 

खतरनाक आपदाको ि थित वा केि य सहायता आव यक देिखएको आपदामा मोचन कायको सम वयन गदछ। 

एनईसीले भारत सरकारको स बि धत म ालय/ िवभाग, वा रा य सरकार अिन रा य ािधकरणलाई कुनौ खतरनाक 

आपदाको ि थित वा रा यको आव यकता अनुसार आपदाको स ब धमा उपाय गनबारे िनदशन िदनस दछ।  

 

एनडीएमएसँग आपदा जोिखम ब धनको सबै चरणमा सबै कारका आपदाको ब धन च मा सुगमकताको भू िमका 

रहने गदछ। राि य आपदा मोचन बलको (एनडीआरएफ) सामा य अधी ण, िनदशन तथा िनय ण िनिहत रहनका 

साथै एनडीएमएले नै प रचालन गनुपदछ। ग भीर वा राि य भाव पान यापक सङ्कटह लाई एनसीएमसीले 

स बोिधत गदछ। यसमा सु र ा बल अिन/ वा खु िफया त को संल ना आव यक पन घटनाह  ज तै आतङ्कवाद 

(आतङ्कवादरोधी), कानून यव थाको ि थित, शृङ्खलाब  बम िव फोट, अपहरण, हवाई द ु घटना, परमाण/ु 

रेिडयोधम  आतङ्कवादी घटना, सीबीआरआएन आपातकाल, पार प रक हितयारको िव फोट, खानीमा आपदा, 

जलपोत एवं  ब दरगाहका आपातकाल, डँडेलो, तेलकुवामा आगलागी तथा तेल रिसने अिन फैिलने सामेल छन्।  
 

आपदाको घटनामा त काल मोचनको िज मेवारी रा य सरकार, के  सरकार तथा िवशेष तायु  अिभकरणको 

सहयोगमा थानीय ािधकरणमािथ िनिहत रहने गदछ। के  सरकारले रा य सरकारको यासलाई रसद-सामान अिन 

िव ीय सहयोग दान गरी, एनडीआरएफ, सश  बल, सीएपीएफ तथा अ य िवशेष तायु  अिभकरणह को 

आपदाको कार अनुसार तैनाथी ारा ितपू ित गदछ। यसका साथै रा य सरकारको अनु रोध अनु प रा य सरकारलाई 

िनयोजन एवं  काया वयनमा सहयोग गन िवशेष ह  पिन तैनाथ गदछ।  
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8.2  सं थागत सं रचना  

अ याय 1 मा आपदा ब धनको सबै प  समेट्दै सं थागत यव थाको पयावलोकन तुत ग रएको िथयो। मोचनको 

प र े यमा िवशेष काय, भू िमका र दािय व रहने गदछ, जुन अिघबाटै उ लेख ग रए अनुसार, आफदा ब धनको 

सबैभ दा मह वपूण र समय संवेदनशील प  हो। यस अनुभागमा वतमान िदशािनदश अनुसार म ालय अिन 

अिभकरणह ले खे नुपन मुख भू िमकाको स ब धमा कायभार अिन दािय व सारांशमा तुत ग रएका छन्। म ालय 

अिन अिभकरणलाई िदइएका मुख भू िमकामा कुनै प रवतन दिशत गन योजनलाई सामियक पमा अ तन ग रनेछ। 

कुनै पिन िसङ्गो अिभकरण वा िवभागले आपदाको ि थित ज-ेज तो तरमा भए तापिन ए लै स बोिधत गनस दैन। 

भाव घटाउने उ े यका साथ िविभ न िवभागले आपदा ब धन गन िमलेर काम गनुपदछ। आपदा ब धन ऐन, 2005 

को अनुभाग 37(क)-ले के  सरकारका म ालय/ िवभागह लाई शमन, तयारी र मोचनका त वह लाई यानमा रा दै 

आपदा ब धन योजना तयार गन िनदिशत गदछ। आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 22 2), 24, 30 र 34 –ले 

िविभ न अिभकरण ारा िन पादन गनुपन िविभ न कायभार िनधा रत गरेको छ।  

 

मोचन त को सं थागत यव थामा िन निलिखत त व सामेल छन् : 

 

क. मोचनको रा  तरीय सम वयन तथा सबै आव यक संसाधन प रचालनका लािग आपदा िवशेष दािय वका 

साथ शीष केि य म ालय,  

ख. पूव चेतावनी णाली तथा खबरदारीका लािग आपदा िवशेष दािय वका साथ केि य अिभकरण,  

ग. राि य आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ),  

घ. रा य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) 

 

हालमा, राि य आपातकाल मोचन के  (एनईआरसी), एमएचएको आपदा ब धन भागमा सि य छ भने 

आपातकालीन मोचनका लािग एिककृत िनय ण क को (आसीआर-ईआर) थापना गन ि या एमएचएले शु  

ग रसकेको छ। यसलाई िन निलिखत िनय ण क सँग जोिडनेछ : 

 

• सङ्कट िवशेष पूव चेतावनी जारी गन िनिद  सबै अिभकरण,  

• रा य आपातकालीन प रचालन के  (एसईओसी) 

• िज ला आपातकालीन प रचालन के  (डीईओसी) 

• एनडीआरएफ 

• एिककृत िडफे स टाफ (आइडीएस)  

• एमईए 

• सीएपीएफ 
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8.3  राि य पूव चेतावनी णाली  

8.3.1  ाकृितक सङ्कट िवशेष पूव चेतावनीका लािग िनिद  केि य अिभकरण  

 

तािलका 8-1 : ाकृितक सङ्कट िवशेष पूव चेतावनीका लािग िनिद  केि य अिभकरण 

.स सङ्कट म ालय अिभकरण 

1. िहउँपै ो  एमओडी िहउँ तथा िहउँपै ो अ ययन ित ान (एसएएसई)  

2. शीतलहर/ िसरेटो  एमओईएस भारतीय मौसमिव ान िवभाग (आइएमडी) 

 

3. 

 

च वात 

 

एमओईएस 

भारतीय मौसम िव ान िवभाग (आइएमडी)  

िविभ न े का लािग े ीय िवशेिषकृत मौसम िव ान के  (आरएसएमसी), 

उ ण देशीय च वात चेतावनी के  (टीसीड लुसी) 

4. खडेरी एमएएफड लु  केि य खडेरी राहत आयु  (सीडीआरसी) र  

फसल जलवायु  चौकसी समूह (सीड लुड लुजी)  

5. भूइँचालो  एमओईएस भारतीय मौसम िव ान िवभाग (आइएमडी) 

6. महामारी  एमएचएफड लु  वा य एवं  प रवार क याण म ालय (एमएचएफड ल)ु  

7. भल-बाढी एमओजेएस केि य जल आयोग (सीड लुसी)  

8. तापलहर/ ल ू एमओईएस भारतीय मौसम िव ान िवभाग (आइएमडी)  

9. पै ो  एमओएम भारतीय भूसव ण (जीएसआइ)  

10. सुनामी एमओईएस भारतीय राि य सागरीय सूचना सेवा (आइएनसीओआइएस)  

 

भारत सरकारले, वतमानमा उपल ध िविध अिन िविध ारा स भव हनस ने सबै कारका स भािवत सङ्कटबारे 

चेतावनी/ खबरदारी सा रत गन, तथा िविभ न कारका ाकृितक आपदाको शु वातको िनगरानी गन, पया  पूव 

चेतावनी णाली (ईड लुएस) थािपत गन िवशेष अिभकरणह  (तािलका 8-1) िनिद  गरेको छ।  

 

यी अिभकरणह ले एनएचएलाई सूचना ेिषत गदाछ, जसले िविभ न स चार यानल माफत् चेतावनी र खबरदारी 

जारी गदछ। ईड लुएसका लािग िज मेवार अिभकरणह ले उपकरणह  समु िचत पमा काम गन ि थितमा कायम 

गनका साथै ितनीह को भावशीलताको जाँच गन कृि म अ यास पिन गनुपदछछ। स बि धत रा य सरकार अिन 

िज ला शासनले आ नो प मा,  स भव भएका सबै स चार मा यमका साथै सावजिनक घोषणा ारा धरातलमा 

चेतावनी अिन खबरदारी सा रत गनुपदछ।  

 

8.3.2   केि य अिभकरण/ िवभागको भू िमका  

राि य आपातकालीन मोचन के ले (एनईआरसी) ताजा जानकारीका लािग पूव चेतावनी अिभकरणह सँग िनर तर 

स पकका लािग सम वयन एवं  स चार के को पमा काम गनछ। यसलाई िमक पमा आपातकालीन मोचनका 

लािग एिककृत िनय ण क को (आइसीआर-ईआर) पमा तरो नित ग रनेछ। यसले सबै उपल ध स चार मा यम 

अिन त को मा यम ारा रा य आपातकालीन प रचालन के  (एसईओसी) र िज ला आपातकालीन मोचन के लाई 

(डीईओसी) सू िचत गनछ। एमएचएको आपदा ब धन भागले िनिद  पूव चेतावनी अिभकरण, म ालय तथा रा य 
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सरकारह लाई सू िचत गनका साथै सम वयन गनछ। यसले एनडीआरएफ, सश  बल तथा सीएपीएफबाट अित र  

मानवबल प रचालन गनका साथै संसाधन पु याउन प रवहन योजना तय गनछ। एमएचएको आव यकता अनुसार 

एनडीएमएले सम  सहयोगको सम वयन गनछ। एनडीएमएले एनडीआरएफको तैनाथीका लािग सामा य िदशािनदश 

दान गनका साथै िनणय पिन िलनेछ। रा य सरकारको अनु रोध अनुसार आव यक पमा एनडीआरएफ तैनाथ ग रनेछ। 

एनडीआरएफ सध नै प रचालनका लािग तयार रहनेछ।  

 

8.4  राि य तरमा मोचनको सम वयन  

राि य तरमा, के  सरकारले आपदा स ब धी मोचन कायका लािग िवशेष म ालयलाई शीष दािय व सु पेको छ 

(तािलका 1.3, अ याय-1)। अ याय -1 मा वणन ग रए अनुसार, एनईसीले कुनै खतरनाक आपदाको ि थित वा 

आपदाको समय मोचनको सम वयन गनछ। रा य सरकारले रा य, िज ला र ख ड तरमा आइआरटीह  सि य 

बनाउँदै एसईओसीसँग सम वयन सु िनि त गनु पनछ। एसडीएमएले मोचन त लाई सु ढ बनाउन ािविधक सहयोग 

दान गनु पनछ।  

 

भािवत इलाकामा स दो कम समयमा थम िति याकता र राहत पु न आव यक छ। ायः थान, आपदाको कृित 

र द ु भा यवश तयारीको कमीका कारण अ यािशत िवल ब हने गरेको देिख छ। अिधकांश प रि थितमा, 6 देिख 12 

घ टाको िवल ब पिन धेरै अबेर वा अ वीकाय सािबत हनस दछ। ि थितलाई अझ ग भीर बनाउन, राहत अित नै पृथक 

अिन सम वयनिबना िविवध सङ्गठनले वत  पमा काम गन गरी कुनै योजनािबना, एउटै कुरा खाप पनबाट जोगाउने 

कुनै त िबना तथा आवास, कपडा, भोजन वा औषिध ज ता राहतका िविभ न प को समु िचत ाथिमकता सूचीिबनै 

आइपु ने गदछ। प रचालनको ि ले, सबै सङ्कटको ि थितमा चुनौती एक समान नै हने गदछ। एनडीएमएले, आपदाको 

भावी, कुशल र िव तृत ब धनका लािग (प रिश -1) घटना मोचन णाली (आइआरएस) िदशािनदश तजुमा गरेको 

छ। रा यह ारा एनडीएमएको आइआरएस िदशािनदश काया वयनले िविभ न िवभाग तथा अ य अिभकरणको 

भू िमकाबारे प ता याउनेछ, जुन अिधकांश आपदाको ि थितमा एकनासे हने गदछ।  

 

रा य तथा िज ला शासनले आइआरएस िदशािनदशमा उ लेिखत िविभ न सु िवधाको थापना गन थल िचि हत 

गनुपनछ, ज तै मोचनको समय िविभ न सेवा दान गन घटना िनय ण चौक , राहत िशिवर, आधार, िशिवर तथा 

हेिल याड।  रा य तथा थानीय शासनले यापक पमा ती यव थाह बारे एसडीएमपी र डीडीएमपीमा िनदिशत 

ग रएअनु प सा रत गनुपनछ। आपदा मोचन काय बहआयािमक, समयब , अित तेज गित तथा अ यािशत हने 

भएकोले, यसमा व रत मू याङ्कन, िवभइ न िवभागबीच निजकबाट सम वयन, शीघ िनणय, मानव संसाधन तथा 

मिशनह को ू त तैनाथीका साथमा निजकबाट िनगरानी पिन आव यक पदछ। िवल ब हन निदनका साथै िनदश 

शृ खलाबारे अ प ता हटाउन, एसडीएमपी र डीडीएमले प  पमा आइआरएस अनुसार मोचन सङ्गठन िनधा रत 

गनुपदछ। यी योजनाह ले शासनको िविभ न तरमा आइआरटीमा तैनाथ ग रने कमचारीको समु िचत दािय व र 

जवाफदेयता सं रचनाका साथ प  पमा िचि हत गनुपनछ। िविवध अिभकरण ज तै सेना, एनडीआरएफ, सीएपीएफ र 

अ तरराि य खोज एवं  उ ार परामश समूह (आइएनएसएआरएजी) संल न रहने मािमलामा एिककृत िनदश िनय ण 

काया वयनको ावधान एसडीएमपीमा प  पमा उ लेख गनुपनछ। समय-समयमा कृि म अ यास आयोजन गरी 

आपदा ब धन योजनाको परी ण गनुपनछ।  
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8.5   अि न तथा आपातकालीन सेवा (एफ एवं  ईएस)  

अि न तथा आपातकालीन सेवा (एफ एवं  ईएस), सं िवधानको ावधान (अनुभाग-7, अनुसूची-12, धारा 243-ब) 

अनुसार, शहरी थानीय िनकायको (नगरिनगम/ नगरपािलका) काय े मा पदछ। शासिनक तथा प रचालन सं रचना 

एवं  णाली अलग-अलग रा यमा फरक-फरक हने गदछ। हालमा, अि न एवं  आपातकालीन सेवा स बि धत रा य तथा 

के  शािसत देशले सङ्गिठत गदछ भने एमएचएले सु र ा, रोकथाम, सुधार तथा िवधानको स ब धमा परामश दान 

गदछ। अि न तथा आपातकालीन सेवाको ाथिमक भू िमका आगलागीका घटनाको मोचन गनु रहेको छ। तथािप, 

अि नशमनबाहेक, अि न एवं  आपातकालीन सेवाले अ य आपातकाल ज तै भवनह  व त ब ने, सडक दु घटना, 

मानव तथा पशुको उ ारका साथमा अ य आपातकालीन सेवा दान गदछ। अि न एवं  आपातकालीन सेवाले िचिक सा 

आपातकालमा पिन भाग िलने गदछ। यस अथमा, अि न एवं  आपातकालीन सेवाको भू िमका बहआयािमक बनेको छ। 

अि न एवं  आपातकालीन सेवाको भू िमका, िवशेष गरी शहरी इलाकामा रोकथामको स दभमा पिन फैिलएको छ। अि न 

एवं  आपातकालीन सेवा, आपदापिछको विणम समयमा थम िति याकताको पमा हने हँदा जीवन र स पि  

बचाउन पिन महत् भू िमका खे ने गदछ। यस कारण, अि न एवं  आपातकालीन सेवाको मता िवकासका साथै पया  

पमा सुसि जत गन अित मह वपूण छ। यस कारण, उपकरणह को रखरखाउ र योगको स ब धमा अि नशमन 

कमचारीह को मता िवकासका साथै िनर तरण िश ण पिन िदन आव यक छ।  
 

अि न एवं  आपातकालीन सेवा, आपातकालीन मोचन त को मुख त व हो। यो िविवध कायसलाई स बोिधत गन 

सं िवधानको बा  अनुसूची अ तगत पदछ। हालमा, रा य अिन के  शािसत देश तथा शहरी थानीय िनकायह ले 

अि न एवं  आपातकालीन सेवाको यव थापन ग ररहेका छन्। एमएचए र एनडीएमएले रा य, के  शािसत देश तथा 

केि य म ालयह लाई अि नसु र ा, रोकथाम तथा स बि धत िवधानबारे ािविधक परामश दान गदछ। कैय  

रा यमा अि न एवं  आपातकालीन सेवा नगर िनगमको अधीनमा पदछ भने, अ य केहीमा स बि धत गृह िवभाग अ तगत 

पदछ। केवल केही रा यसँग आ नो अि न सेवा ऐन छ।  
 

उपकरणका साथै कमचारीह को िश णका लािग योग हने कार, प रमाण र मानक ािविधक उ नितका साथमा 

उदीयमान सव म चालनको अधीनमा पदछ। यसबाहेक, े ीय अ तरका साथै भौगोिलक िविवधता लगायत 

थानीय चुनौतीका कारण भावी योग र तैनाथीका लािग केही नव वतन, आव यकता अनुकूल बनाउनका साथै 

अनु कूिलत गन आव यक ठहदछ। उपकरणको प रचालन कौशलता कायम गन ठीक आकारमा रा न वा आकार 

घटाउन पिन आव यक पदछ। उदाहरणखा लािग, केही शहरी इलाकामा सडक अिन ग लीह  साँघु रो भएका कारण 

ठूला उपकरणह  लैजान वा पु याउन सिकँदैन, जुन कारण उपकरण बो नस ने साना वाहनह मा थािपत गन 

आव यक पन गदछ। यसै गरी केही ामीण वा अित कम िवकिसत इलाकामा, ठूला शहरह मा योग ग रने 

उपकरणह को प रचालन र रखरखाउ गन किठन पन गदछ। यस कारण, िवशेष वा िनदशा मक सूची दान गनुको साटो, 

एनडीएमपीले िज मेवार अिभकरणह लाई सव म कायिविध र उपयु  िविध अ नाउनका साथै िनर तर गुण तर 

िनय ण र परी ण गनमािथ जोड िदएको छ।  
 

येक रा यमा, अि न एवं  आपातकालीन सेवा रा य ारा चािलएको कदम र धनरािशको उपल धताको िहसाबले 

िवकास भएको छ। अि नसु र ाको ािविधक-कानूनी शासनलाई सु ढ बनाउन भारत सरकारले धेरै कदम चालेको छ। 

यापक कानूनी प रवतनका अित र  सरकारले संशोिधत गन आव यक कानूनह को समी ा पिन ग ररहेको छ। भारत 

सरकारले अि न एवं  आपातकालीन सेवाको सं थागत सुधार र साङ्गठिनक पुनगठनका लािग पिन कदम चालेको छ। 

तथािप, आधुिनक करणका लािग प रवतन काया वयन गद अि न एवं  आपातकालीन सेवालाई अ  भावी बनाउने 

िज मेवारी रा यह को हो।  
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8.6  रा यह ारा केि य सहायताको अनु रोध ित जवाफ  

लयकारी आपदा ज तै भूइँचालो, च वात, सुनामीको कारण धेरै हताहतका साथै यापक पमा स पि  अिन 

पूवाधार ित त हने गदछ। आपदा ारा यापक पमा भािवत रा य अिन के  शािसत देशलाई सहयोग गन 

आव यक सेवाका साथै संसाधन तु तै अिन भावी पमा आपू ित गन भारत सरकारले लिचलो मोचन त  थािपत 

गरेको छ। आपदा ब धन रा यको दािय व मािन छ, यस कारण आपदाको समय राहत, उ ार र पुनवास उपाय गन 

ाथिमक िज मेवारी रा य सरकारको ब दछ। य ता च ड आपदाको समय रा य सरकारको अनु रोधमा य ता 

यासलाई रसद-सामानका साथै िव ीय सहायता ारा के  सरकारले ितपू ित गदछ। य ता आपातकालको मोचनले 

िज ला अिन रा य शासनको संसाधन रि ने ि थितमा पु याउने हँदा केि य म ालय/ िवभाग तथा अिभकरणह  

ज तै एनडीआरएफ, सश  बल, सीएपीएफ, िवशेष  म ालय/ अिभकरणको सहायता मा न आव यक पन जाँदछ।  

 

8.7  एकभ दा धेरै रा यलाई भािवत पान आपदाको ब धन  

किहले-कािह,ँ एउटा रा यलाई भािवत पान आपदा अ य रा यह मा पिन फैिलन स दछ। यसै गरी, केही आपदा ज तै 

भल-बाढी आिदको भाव अ य रा यमा पिन पन हँदा, रोकथामका उपायह  एउटा रा यले काया वयन गन आव यक 

ठहदछ। राि य, रा य र िज ला तरीय यव था रहेको भारतको शासिनक पद मले एकभ दा धेरै रा यलाई भािवत 

गन आपदाको स ब धमा ठूलो चुनौती पेश गदछ। य ता ि थितको यव थापनका लािग समि वत ि कोण अ नाउन 

आव यक पदछ, जसले घटनाअिघ, घटनाको समय वा पिछका िविभ न प रि थितलाई स बोिधत गन उनीह ले सामना 

गन ि थित अनुसार, समि वत ि कोण अ नाउन आव यक ठहदछ। एनसीएमसीले य ता बह-रा य आपदालाई 

स बोिधत गन मुख भू िमका खे नेछ। एनडीएमएले य ता ि थित िचि हत गद रा य, केि य म ालय अिन िवभागका 

साथमा अ य स बि धत अिभकरणले िमलेर गनु पन कामको िनि त त  थािपत एवं  ो सािहत गन े रत गनछ।  

 

8.8  मोचन त को उ ेरण  

राि य आपदा ब धन योजना (एनडीएमपी) आपदा च को सबै चरणमा प रचािलत रहँदछ, ज तै शमन, तयारी 

मोचन र बहाली। तथािप, एनईसीले आपदाको चेतावनी ा  भएपिछ वा आपदा आएपिछ आपदा मोचन णाली 

(ि थितको आधआरमा सबै सहायक कायका साथमा आंिशक वा पूण पमा) उ े रत गनुपदछ। आपदा शु  भएको 

जानकारी सा दिभक िनगरानी ािधकरण (दु वै राि य अिन रा य) तथा एनईसीलाई स दो तेज मा यम ारा सू िचत 

गनुपदछ। एनईसीले आपातकालीन सहयोग कायलाई सि य बनाउनेछ, जसको प रमाण ि थितको माग अनुसार 

(आकार, अपझट ि थित र घटनाको ग भीरता) हनेछ।  

 

आपदाको ि थितमा राि य मोचन सि य बनाउने म तल िदइएको छ : 

 

1. आपदाको ि थितमा स बि धत रा य सरकारले य  दािय व वहन गनुपनछ।  

2. के  शािसत देश भए, एमएचएले य  दािय व वहन गनछ।  

3. स बि धत रा य सरकारले केि य सहायता, िव ीय, रसद-सामान वा संसाधन – अ यबाहेक, हवाई 

प रवहन ारा खोज, उ ारका साथै राहत काय लगायत राहत साम ीको अ तर रा य पारगमनका लािग िवशेष 

अनुरोध ग रएपिछ आउनेछ।  
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4. भारत सरकारको ाथिमक े ािधकार पन इलाकामा केि य अिभकरणह  य  पमा संल न हनेछन् : 

अ तरराि य सहयोग सङ्गठन, ऊ च समु मा मोचन तथा अ तरराि य अिभकरणको सहायतामा आपदाको 

भावबारे मू याङ्कन र राि य आपदा मोचन िनिधबाट िव ीय सहायता।  

 

8.9  आपातकालीन कायभार तथा दािय व : के  एवं  रा य  

आपदापिछको मोचनमा आपदा िवशेष प  सामेल रह,े आपातकालीन कायभार िव तृत पमा सबै आपदाको 

स ब धमा समान हने गदछ तथा िवशेष म ालय, िवभाग वा अिभकरणले आपातकालीन मोचन दान गदस दछ। 

यसबाहेक ायः नै, बहसङ्कटका साथमा यापक आपदापिछ आपदा दोहो रने पिन गदछ। यस कारण, सबै मोचन 

गितिविधलाई सबै कारको आपदामािथ लागू  हने गरी एकल उ रदािय व सं रचनामा सं ेप ग रएको छ। मोचन 

उ रदािय व सं रचनाले मोचनका लािग मुख िवषय प  पादछ। यसले यापक मोचन िवषयका लािग के  अिन रा य 

सरकारका अिभकरणह  प  पमा िनिद  गदछ। मोचनका लािग दायी सबै अिभकरणले एनडीएमएको आइआरएस 

िदशािनदश अनुपालन गनुपदछ, जसले समु िचत जवाफदेयता तथा दािय वको िवभाजन सु िनि त गदछ। िविभ न 

म ालय अिन िवभागले मोचनको यासमा वेशेष तायु  आपातकालीन सहयोग दान गनु पदछ। के  सरकारका 

केही अिभकरणले शीष भू िमका खे नेछन् भने अ यले सहायत भू िमका खे नेछ।  

 

डीएमडी (रा य आपदा ब धन िवभाग अथात,् आपदा ब धनका लािग रा यको शीष िवभाग) तथा एसडीएमए रा य 

तरमा मोचनको सम वयनका लािग शीष अिभकरण हन्। िज ला तरमा मोचनको सम वयनका लािग डीडीएमए शीष 

अिभकरण हो। िविभ न केि य म ालय, िवभाग, अिभकरण तथा रा य सरकारले एनडीएमएको िदशािनदश तथा 

एनडीएमएपी अनुसार, आ नै सङ्कट िवशेष मोचन योजना तयार गनुपदछ। मोचनका लािग सध तयार रहने सु िनि त 

गनका साथै िनमियत पमा कृि म अ यास र तयारीको सामियक परी ण गनुपदछ भने म ालय/ िवभागह ले 

ि थितबारे जानकारी एनडीएमएलाई िदनुपदछ। आपदा मोचनका लािग दायी अिभकरणह ले, बहसङ्कटलाई यानमा 

रा द ै तथा कमदेिख ग भीर मिमलाको प र यमािथ जोड िदँदै यि गत प र य आधा रत योजना अिन 

कायप रचालन मानक तयार गनु पदछ। प र य आधा रत िनयोजन काय सबै तरमा मोचन अिभकरणको तयारीको अंश 

ब नुपदछ। उ रदािय व सं रचना अ तगत उ लेिखत आपदा मोचनको मुख कायलाई सहज स दभका लािग सूचीब  

ग रएका छन् : 

1. स चार 

2. सां कृितक धरोहर थल, प रसर तथा सङ् हालय – संर ण एवं   प रर ण 

3. त याङ्क सङ्कलन एवं  ब धन  

4. पशुको िसनो/ लाशको िवसजन 

5. िपउने पानी/ पानी िनका ने प प/ व छता सु िवधा 

6. पूव चेतावनी, मानिच , उप हबाट सहयोग, सूचना सार  

7. पशु  तथा मािनसह को उ ार 

8. अभाव त इलाकामा पशुका लािग पशु  आहार 

9. खा  तथा आव यक आपू ित 

10. इ धन 
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11. आवास तथा अ थायी शरण थल  

12. मृतक मािनसह को ब धन  

13. स चार मा यमसँग स ब ध  

14. वा य याहार 

15. िव ुत  

16. जन वा य 

17. पुनवास तथा पशु  लगायत अ य जनावरको सु र ा सु िनि त गनु, पशु िचिक सा याहार  

18. राहत रोजगार  

19. राहत रसद सामान एवं  आपू ित शृङ्खला ब धन  

20. मािनस तथा पशुको खोज एवं  उ ार  

21. प रवहन  
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8.10 तयारी एवं  मोचनका लािग उ रदािय व सं रचना  

तयारी एवं  मोचन  

 आपातकालीन 

कायभार  

 केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के #  उ रदािय व – के    (आवत /िनयिमत (आरआर) रा य# उ रदािय व – रा य 

1 स चार  शीष अिभकरण : 

एमसीसीओएम, 
डीओटी 
 

सहायक  

अिभकरण : 

एमओआर, 
एमओसीआइ, 
दू रस चार दाता 

• िनयिमत अ तरालमा सठीक सूचनाका लािग सबै पूव चेतावनी 
अिभकरणका (आइएमडी, सीड लुसी आिद) साथ िवफल नहने 
िव तृत योजना  

• आपदा भािवत इलाकामा आपातकालीन स चारको बहाली  

• आपदा आएपिछ स चार णाली बहाल गन िव तृत योजनाका 
साथ आपातकालीन मोचन दल तयार रा ने,  

• आपदा स चारका लािग समिपत रेिडयो ि वे सी उपल ध 
गराउन,ु  

• भी-एसएटी टिमनल, भीएचएफ रिपटर, आरि त ड लुटी सेट, 
पोटबल मोबाइल टावर आिद जडान ग रएको सचल स चार 
एकाइ  

• आपातकालको समय सहज उपल धताको िनि त सरकारी साथै 
िनजी आपूितकतासँग आपदापूवको अनुब धसिहत आकि मक 
योजना  

• भािवत इलाकामा रा य सरकारसँग संयु  पमा अ थायी 
द ू रस चार सु िवधा थापना गन प रचालन योजना  

• भािवत इलाका तथा संसाधन प रचालनबारे वा तिवक एवं  
िव सनीय सूचना आदान- दान गन के , रा य तथा अ य 
िनय ण क बीच िवफल नहने सुरि त स चार स जाल 

• स चारका सबै मा यम िवफल बनेको ि थितमा आपातकाल 
थलमा स पक एवं  तैनाथ गनसिकने रा यको िहसाबले सबै 

एचएएम प रचालकको सूची तयार गरी अ तन गद कायम गनु   

• मोबाइल सेवा दाताह को पर पर प रचालन ( े ािधकार, 

शीष अिभकरण :  

आइपीआरडी  
 

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए, अ य सबै 
स बि धत िवभाग  

• सबै पूव चेतावनी अिभकरणले िवफल नहने स चार योजना तयार गनुपनछ,  

• रा य तरको आइआरटी रसद-सामान भागले मोचनका लािग थल तरीय 
आइआरटीसँग भावी पमा स चार सहयोग उपल ध गराउन केि य 
अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• या डलाइनको पू ित गन रा य अिन िज ला ईओसीह  याटेलाइट फोन/ 
भीएचएफ/ एचएफले सुसि जत बनाउन,ु  

• सबै स चार उपकरण, िवशेष गरी याटेलाइट फोन िनयिमत परी ण ारा सबै िदन 
24x7 काम गन ि थितमा रहेको सु िनि त गन,ु  

• टेिलफोन र एचएएमसिहत स चारका योजना थल तरीय आइआरटीसँग सुचा  
सम वयन गन िहसाबले कायम गन,ु  

• केि य अिभकरण तथा िविभ न सेवा दातासँग सम वयनका लािग माचार एवं  
उ रदािय व थािपत गन,ु  

• आपातकाल थलमा स पक एवं  तैनाथ गनसिकने िज लाको िहसाबले सबै 
एचएएम प रचालकको सूची तयार गरी अ तन गद कायम गनु   

• ित त सु िवधा बहाल गद अपझट आधारमा अ थायी सु िवधा थािपत गन 
दरूस चार सेवा दातासँग बा यकारी स झौता  गन,ु  

• िविभ न दू रस चार सेवा दाताबीच पर पर प रचालन सु िनि त गनु, 
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िवषय र सरकारको तरमा िविभ न कारको ि वे सी या डमा 
आव यकता साथै अिधकृत ग रए अनुसार आपातकालीन 

िति याकताले स पक गनस ने)  गन ु

2 सां कृितक 
धरोहर थल, 
प रसर57  एवं  
सङ् हालय58  

-  सं र ण एवं  
प रर ण  

शीष  

अिभकरण : 
एमओसीय ु
 

सहायक अिभकरण 
:  

एमएचयुए, 
एमटीओय,ु 
एमओएलजे 

 

• उ ार, त काल मोचन माचार एवं  कायिविध आिद लगायत 
आपातकालीन मोचनका लािग िव तृत योजनाको िवकास सुगम 
बनाउन ु

• िवशेष  सहयोगको प रचालन  

• ितको द तावेजीकरण एवं  सूचीब  गन सहयोग गन,ु  

शीष अिभकरण : 

एएचआरडी  
सहायक  

अिभकरण :  

एसडीएमए, 
डीएमडी$, 
डीडीएमए, 
एसईओसी, 
एसडीआरएफ एफ 
एवं  ईएस, युएलबी, 
पीआरआइ, सीयुडी, 
टीओडी, 
एसपीड लुडी  

• सङ् हालय/ सां कृितक धरोहर थल एवं  प रसरमा संल न मािनसह को सुर ा 

• थल/ प रसरले तुत गरेको चुनौतीलाई यानमा रा दै उ ार, त काल मोचन 
माचार एवं  कायिविध आिद लगायत आपातकालीन मोचनका लािग िव तृत 

योजनाको िवकास गनु   

• थल वा प रसरका ब धन, शासक तथा कमचारी तथा थानीय िहतधारकका 
ितिनिधसिहत आपातकालीन टोली गठन गन,ु  

• अ थायी शरण थलको पमा काम गनस ने ठाउँ तथा खाली गन बाटो िचि हत 
गनका साथै प  त रकाले यसलाई देखाउने सूचक सङ्केत लगाउन,ु मु ि त पचा 
आिद यापक पमा िवतरण गनु   

• िविभ न कारका आपातकालीन रसद-सामान तथा उपकरणह  िचि हत गनका 
साथै सहज पमा योगमा याउनका लािग समु िचत भ डारणको यव था गनु   

3 त याङ्क 
सङ्कलन एवं  

ब धन  

शीष अिभकरण : 

एमएचए, 
एनडीएमए, 
सहायक 
अिभकरण : 
एनआइडीएम, 
एमओआइबी, 
एमसीओएम, 
एमओएसटी, 
एमओईएस 
एमओजेएस, 

• उ ार, मोचन एवं  राहत चरणका लािग आव यक सेवाका लािग, 
दु वै रा य सरकार अिन केि य म ालय/ िवभागह ले समु िचत 
अिभलेख कायम गन,ु  

• आपदा मोचनबारे आव यक सूचना जुटाउन समु िचत सूचना त  
थािपत गनु   

शीष अिभकरण : 

डीएमडी$ 

सहायक  

अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश/ आरडी, 

एसईओसी, 
एसडीएमए, 
डीडीएमए, आिथक, 
साङ्ि यक  एवं  
अ य स बि धत 

• घटना काययोजना (आइएपी) तयार गन एसडीएमएका ितिनिधले रा य तरीय 
िनयोजन भागमा काम गनुका साथै सूचनाको सार  

• िज ला तरमा को को िसजना (डीईओसीको अंशको पमा)  गनु  तथा 
मोचनको चरणमा सूचनाको ेषण एवं  सङ्कलनका लािग सघाउ पु याउनका साथै 
आव यक सेवाबारे त याङ्क सङ्कलन/ अ तन गन (आइआरएसको 
िदशािनदशमा िदइएको टे लेट अनुसार) समिपत संसाधन तैनाथ गन ु

                                                             
57  सां कृितक धरोहर थल, सङ् हालय तथा प रसरका लािग राि य आपदा ब धन िदशािनदश 
58 सां कृितक धरोहर थल, सङ् हालय तथा प रसरका लािग राि य आपदा ब धन िदशािनदश  
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एमओईएफसीसी, 
सङ्कट िवशेष 
दािय व भएका 
म ालय/ िवभाग 

िवभाग  

4 पशुको िसनो/ 
लाश िवसजन 
गन/ु टुङ्गो 
लगाउनु   

शीष अिभकरण : 
एमएएफड ल,ु 
एमएएचडी 
 

सहायक 
अिभकरण : 

एमएचए, 
एमएचएफड ल ु

• राि य िदशािनदश तथा अ तरराि य िनयमह  अनुपालन गदा 
आव यक परे प ता दान गनु   

• मृतकह बारे माण दता गन र त याङ्क सङ्कलन गन िविभ न 
राि य सं थान अिन योगशाला, ज तै अपराध िव ान, 
आनुवं िशक अ ययन आिदबाट सहयोग सुगम बनाउनु 

• आव यक परे, रा य शासनको हैिसयतदेिख टाढाका 
जन वा य चुनौतीह  िनय ण गन रा य सरकारलाई सहयोग 
गनु   

शीष अिभकरण : 
एएचडी  
 

सहायक  

अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, एजीडी, 
डीडीएमए,  पु िलस, 
अ य स बि धत 
िवभाग  

• राि य िदशािनदश59 अनुसार एसडीएमपी र डीडीएमपीमा एसओपी अ नाउँदै 
समु िचत पमा काया वयन गन,ु  

• राि य िदशािनदश अनुसार आइआरएसमा पशुको िसनो ब धन समूह सि य 
बनाउन,ु  

• कमचारीका साथै जनताबीच कुनै कारको वा य सङ्कट उ प न नहने गरी 
पशुह को िसनो हटाउने/ िवसजन गन िवषयमा कमचारीह लाई सुसि जत साथै 

िशि त गन,ु  

• िसनो हटाउन खटाइएका कमचारीह  सङ् िमत नब ने सु िनि त गन यि गत 
सुर ाका लािग िसफा रश ग रएको सुर ा उपकरण उपयोगमा याउन,ु  

• िनयम अनुसार िव ीय राहत िवतरण गन उपाय गन,ु  

5 िपउने पानी/ 
पानी िनका ने 
प प/ व छता  
सु िवधा  

शीष अिभकरण :  

एमडीड लुएस, 
एमएफपीआइ,  
 

सहायक  

अिभकरण : 

एमओजेएस, 
एमओआरडी, 
एमएचएफड ल,ु 
एमसीएएफडीपीडी  

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम 
मानकको कडा अनुपालन ो सािहत गन,ु 

• स बि धत रा यलाई आपदा भािवत इलाकामा पानीबाट 
उ प न हने रोग फैिलन निदन सफा िपउने पानी उपल ध गराउन,ु  

• भािवत रा यलाई अचानक महामारी फैिलने, पानी र खा  व तु  
द ू िषत ब ने साथै आपदापिछ जन वा यिसत स बि धत अ य 
सम याको रोकथाम र शमन गन आव यक सहायता दान गन,ु  

• एिककृत िव ुत णाली तथा पाउचको सु िवधायु  तथा माग 
आदेश जारी ग रएको 6 घ टािभ  उपल ध हनुपन शतका साथ 
वाहन िनमाताह सँग आरओ णाली जडान ग रएको वाहन 
िनमाण गन यव था िमलाउनु   

शीष अिभकरण : 
ड लुएसडी 
 

सहायक  

अिभकरण : 

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए, 
एचएफड लुडी, 

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम मानकको कडा 
अनुपालन ो सािहत गन,ु 

• आपदा भािवत इलाकामा पानीबाट उ प न हने रोग फैिलन निदन सफा िपउने 
पानी उपल ध गराउन ु 

• िपउने पानीको अभाव भएका इळाकामा आपातकालीन जल आपूित गन,ु  

• अचानक महामारी फैिलने, पानी र खा  व तु  द ू िषत ब ने साथै आपदापिछ 
जन वा यिसत स बि धत अ य सम याको रोकथाम र शमन गन आव यक 
सहायता दान गन,ु  

• थलगत तरीय आइआरटीलाई भावी सेवा दान गन, जल संसाधन एवं  िपउने 
पानी र व छता िवभागले रा य तरीय आइआरटी भागको रसद-सामान 

                                                             
59  राि य िदशािनदश – आपदापिछ मृतक/ लाशह को ब धन, 2010।    
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• माग अनुसार रा य सरकारलाई लो रन च क  सहजै उपल ध 
गराउन,ु  

• अनुरोध ग रएको 12 घ टािभ  उपल ध गराउने शतका साथ 
बढी मताको पानी िनका ने प पयु  वाहनका लािग 
क पनीह सँग यव था गन,ु  

• आपूितकतासँग आपदापूवको स झौता/ अनुब ध माफत् व छ 
लघु  शौचालय उपल ध गराउने ि या सुगम बनाउन,ु  

• आपूितकतासँग पूवगामी अनुब ध माफत् याकब द िपउने पानी 
शी ाितशी  उपल ध गराउने यव था गन,ु  

• रा य/ के  शािसत देशको अनुरोधमा, िपउने पानीको अभाव 
रहेका इलाकामा आपातकालीन जल आपूितको यव था 
िमलाउन सहयोग गन,ु  

सीडीईएफ, अ य 
स बि धत िवभाग  

भागसँग िमलेर काम गन,ु  

• ट्याङ्करको मा यम ारा िपउने पानी आपूित गन आव यक यव था गन,ु  

• लो रन च क  आपूित गन आव यक यव था गन,ु  

• एिककृत िव ुत णाली तथा पाउचको सु िवधायु  तथा माग आदेश जारी ग रएको 
6 घ टािभ  उपल ध हनुपन शतका साथ वाहन िनमाताह सँग आरओ णाली 
जडान ग रएको वाहन िनमाण गन यव था िमलाउनु  

• अनुरोध ग रएको 6  घ टािभ  उपल ध गराउने शतका साथ बढी मताको पानी 
िनका ने प पयु  वाहनका लािग क पनीह सँग यव था गन,ु  

• आपूितकतासँग आपदापूवको स झौता/ अनुब ध माफत् ि लिचङ पाउडरका 
साथमा व छ लघु  शौचालय उपल ध गराउने ि या सुगम बनाउन,ु  

6 पूव चेतावनी 
णाली, 

मानिच , 
उप हको 
त याङ्क, 
सूचना सार  

शीष अिभकरण : 
भारत सरकार ारा 
अिधसू िचत 
िविभ न आपदाका 
लािग तािलका 
8.1 हेनुहोस्  

सहायक 
अिभकरण : 
एनडीएमएको 
िदशा-िनदशमा 
उ लेिखत 
म ालय एवं  
अिभकरण  

• पूवानुमान, खबरदारी, चेतावनी जारी गनु   

• जीवन र स पि को ित घटाउन (स भव भएस म) पूव चेतावनी 
जारी गन,ु  

• सबै केि य म ालय/ िवभाग/ अिभकरण र रा य सरकारलाई 
चेतावनी र सूचना सा रत गन,ु  

• जोिखमको मू याङ्कन र पूवानुमानका लािग उप हका 
त वीरह  योगमा याउनु   

शीष अिभकरण : 

डीएमडी$ 
 

सहायक  

अिभकरण :   

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, एसईओसी, 
डीडीएमए, अ य 
स बि धत िवभाग 

• जीवन र स पि को ित घटाउन आपदाको स भावना रहेका इलाकाका साथै सबै 
िज ला शासन, थानीय ािधकरण तथा जनमानसबीच पूव चेतावनीका सङ्केत 

सा रत गन,ु  

• अि तम कोशस म चेतावनी र सूचना सा रत गन,ु  

• ा  त याङ्कको समु िचत सङ्कलन/ िव ेषण सु िनि त गन,ु  

• जोिखमको मू याङ्कन र पूवानुमानका लािग उप हका त वीरह  योगमा याउनु 

7 मािनस तथा 
पशुह को 
उ ार  

शीष अिभकरण : 
एमएचए  
 

सहायक 
अिभकरण :  

यापक आपदा ारा स भािवत पमा भािवत हनस ने इलाकाबाट 
जनमानसका साथै पशुह  खाली गराउन भािवत रा य 
सरकारको आ हमा सहयोग दान गनु   

 

िवशेष प रि थित :  

शीष अिभकरण :  

डीएमडी$ 
 

सहायक  

• उ ारको आव यकता ज तै खाली गनुपन मािनस अिन पशुह को सङ् या तथा 
उ ारको मा यमको शी  मू याङ्कन  

• िद याङ्गह  उ ार नमािथ िवशेष यान  

• उ ार गन प रवहन र संसाधन जुटाउन,ु  
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एमओडी, 
सीएपीएफ, 
एमओआर, 
एमओसीआइ, 
िवशेष दािय व 
रहेका म ालय/ 
िवभाग, 
एनडीआरएफ, 
सीडीईएफ 

• सुद ू र इलाका तथा ीपह बाट धेरै सङ् यामा मािनसह  खाली 
गराउनु  (ज तै, च वातको समयमा अ डामान एवं  िनकोबार 
ीप, ल य ीप आिद) 

• ितकूल मौसम, पै ो, मूसलधारे वषा र िहउँपै ोको कारण सुद ू र 
िहमालय े मा फसेका पयटक/ तीथालुह  खाली गराउन,ु  

• च वातको ि थितमा उ च समु बाट मछुवाह  उ ार गन ु 

अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

एसडीआरएफ, 
आरडी, एसईओसी, 
एफ एवं  ईएस, 
डीडीएमए, 
सीडीईएफ, अ य 
स बि धत िवभाग 

• भािवत मािनस तथा पशुह लाई रा न अ थायी थल िचि हत गद तयार गनु   

• उ ारका लािग आव यक संसाधन ज तै हेिलक टर, हवाई जहाज, तेज गितमा 
गु ड्ने डुङ्गा अिन जहाज भािवत रा य सरकारलाई दान गन,ु  

• आव यक परे, केि य संसाधनको अनुरोध गन,ु  

• संसाधन प रचालन गन केि य अिभकरणह सँग सम वयन,  

• ि थितको िनगरानी,  

• शी  तैनाथीका लािग संसाधन/ एकाइ/ एडीआरएफको बटािलयन तय गन,ु  

• मािनस तथा पशुह  उ ार गन िनयम पु ि तका/ िनयमावली र मानक प रचालन 
ि या तयार गन,ु  

• येक यापक घटनापिछ डीएमपी र एसओपीको समी ा एवं  संशोधन गनु   

• थानीय ि थितलाई यानमा रा दै उ ार योजना बनाई सामियक पमा अ तन 
गन,ु  

• कृि म अ यास गनु   

• प रचालन जाँच सूची तयार गन,ु  

• उ ारमा सहायता गनस ने अिभकरण/ सङ्गठनको सूची तयार गन,ु  

• वेब आधा रत संसाधन सूची तयार गरी िनयिमत पमा अ तन गनु   

8 अभाव त 
इलाकामा 
पशुका लािग 
आहार  

शीष अिभकरण : 

एमएएफड ल,ु 
एमएएचडीएफ 

 

सहायक 
अिभकरण : 
एमआरटीएच, 
एमओआर  

• आव यक देिखए, खडेरी र अभावको स भावना रहेका इलाकामा 
कमी पूरा गन पशु  आहारको यव था गन,ु  

• भ डार सु िवधा वा टाढाबाट अभाव त इलाकामा पशु  आहार 
ढुवानी गन यव था गन,ु  

• पशु  आहार तथा अ य सहयोग दान गन पीएसयु  तथा िनजी 
अिभकरणह  सूचीब  गन,ु  

शीष अिभकरण :  

एएचडी 

सहायक अिभकरण : 
रा य/ के  शािसत 

देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, एजीडी, 
डीडीएमए, ईएफडी, 
पशु  क याण 
सङ्गठन  

• खडेरी र अभाव त ि थितमा पशुह को आहारको आव यकता पूरा गन 
आहारको यव था गनु   

• भ डार वा सङ्कलन के बाट पशु  आहारलाई अभाव त इलाकास म ढुवानी 
गनु   

• पशु  आहार संसाधन र प रचालन के  थािपत गनु   

• पशु  आहार सङ्कलन के को यव था गनु   

• पशु  आहार तथा अ य सहयोगका लािग पीएसयु  र िनजी अिभकरणह  सूचीब  
गनु   

9 खा  तथा 
आव यक 

शीष अिभकरण :  
एमसीएएफपीडी,  

िन निलिखत सुगम बनाउनु  : 

• आपदा भािवत इलाकामा पया  अिन उिचत खा  आपूितको 

शीष अिभकरण :  

एफसीएसडी 
• मोचनका लािग थल तरीय आइआरटीस म भावी सेवा दान गन खा  एवं  
नाग रक आपूित िवभागले रा य तरीय आइआरटीको रसद-सामान भागसँग िमलेर 
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आपूित   

सहायक अिभकरण 
: एमआरटीएच, 
एमओसीआइ, 
एमओआर, 
एमएसजेई, 
एमएचए, 
एफसीआइ  

उपल धता  

• खा ा न  

• तयार/ पकाइएका भोजन 

• मह वपूण थानस म आव यक आपूितको ढुवानी  

• आव यक खा  व तु  प रवारको आव यकता पूरा गन मा ामा 
आपूितका लािग आपूितकतासँग समझदारी प मा ह ता र  

• िशश/ु ब चाह का आव यकता पूरा गन साम ीको आपूित  

• तनपान गराउने आमाह लाई परामश  

• आपदा भािवत इलाकाको आव यकता अनुसार खा ा न 
आपूितका लािग एफसीआइको गोदाम तयार गनु   

सहायक  

अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए, 
सीडीईएफ, अ य 
स बि धत िवभाग  

 

काम गनुपनछ,  

• खा ा न/ तयार भोजन/ पिहले नै पकाइएका भोजन/ प रवार आकारको खा  
ावधानका लािग आपूितकतासँग समझदारी करार गन,ु  

• भािवत इलाकामा सामुदाियक भा साघर थािपत गन सङ्गठन, ित ान, याससँग 
स झौता/ करार गनु   

• आव यकता अनुसार, स बि धत केि य म ालयसँग रसद-सामान समयमा 
पु याउन सम वयन गन,ु  

• सामानह  ा  गन, सूची कायम गन (हातैले वा क युटरमा), तथा आव यक 
थानह मा िवतरण गन थानीय तरको समिपत टोली तैनाथ गन,ु  

• खा  भ डारण सु िवधामा पया  भ डार रहेको र जोिखममु  इलाकामा रहेको 
सु िनि त गनु   

• िशश/ु ब चाह का आव यकता पूरा गन सामानको ावधान गन,ु  

• तनपान गराउने आमाह लाई परामश िदनु 

10 इ धन  शीष अिभकरण : 

एमपीएनजी  

 

सहायक  

अिभकरण : 
एमओडी, 
एमओआर, 
एमआरटीएच, 
एमओसीआइ 

• पे ोल प पह  स ा रहने तथा सरकारलाई राहत, उ ार र आम 
जनमानसका लािग पया  मा ामा पे ोल, तेल र िडजल उपल ध 
गराउनु   

• रा य सरकारसँग सम वयन गद आम जनमानसका साथै 
आपातकालीन िति याकता/ उपकरणका लािग पे ेल, िडजल, 
म ी तेल साथै एलपीजी यासको पया  आपूित  

• भौगोिलकताको प रणाम व प िवकट आपूित शृङ्खलाको 
कारण हनजाने िवल बबाट जोदिगन पाहाडी भेकितर इ धनको 
शी  प रचालन गराउनु   

शीष अिभकरण : 
एफसीएसडी  

सहायक अिभकरण :  

रा य / के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए, अ य 
स बि धत िवभाग  

• रा य तरीय आइआरटीको रसद-सामान भागले थल तरीय आइआरटीलाई 
मोचनका लािग भावी सेवा दान गन स बि धत िवभागसँग सम वयन गनु   

• इ धनको आव यकता मू याङ्कन गरी केि य म ालयसँग प  जानकारी िदँदै 
थानीय यव था ारा आपूित सम वयन गनु   

• स बि धत िवभागको मा यम ारा थानीय प रवहनका लािग पया  सङ् यामा 
ट्याङ्कर/ अ य वाहनको उपल धता सु िनि त गन,ु  

• स बि धत अिभकरणसँग साम रक थानमा इ धन भ डारणका लािग उिचत 
यव था गनु   

11 आवास तथा 
अ थायी शरण 
थल  

शीष अिभकरण : 
एमएचयुए, 
एमओआरडी,  
 

सहायक अिभकरण 
:  

एमएचए, 

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम 
मानकको कडा अनुपालन सु िनि त गन,ु  

• स बि धत रा य सरकारलाई आपदा भािवत इलाकाका 
जनमानसको आव यकता पूरा गन अ थायी शरण थल, सफा, 
व छ अिन सुरि त अ थायी आ य दान गनु   

• भािवत जनमानसलाई शरण/ त बु  दान गनु   

• िति याकताको आव यकता पूरा गन राहत िशिवर थािपत 

शीष अिभकरण : 

युडीडी  

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीडीएमए$, 

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम मानकको कडा 
अनुपालन सु िनि त गनु,  

• मोचनका लािग थल तरीय आइआरटीलाई  भावी सेवा दान गन रा य तरीय 
रसद-सामान भागले रेलवेसँग सम वयन गनुपनछ,  

• आइआरएसको िदशािनदशमा उ लेिखत सु िवधाह  ज तै राहत िशिवर, आधार 
िशिवर आिदको थापना गन वैकि पक थान अि म पमा िचि हत गद थानीय 
आपदा ब धन योजनामा सामेल गनुपनछ,  
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एमओआर, 
एमआरटीएच,  
हडको, 
बीएमटीपीसी, 
सीबीआरआइ 

गन,ु  

• माग आदेश जारी ग रएको 24 घ टािभ  घटना थलमा आ य 
दान गन िहसाबले ि याब शरणघर िनमाता/ आपूितकता/ त बु  

िनमातासँग पूव एवं  दीघकालीन करार गनु   

• अ थायी शरणघर, त बु  र गैर खा  संसाधनको भ डार कायम 
गन स बि धत एनडीआरएफ े ीय एकाइसँग समु िचत पमा 
सम वयन गद े ीय रसद-सामान (देशको मुख पाँचवटा े  
समेट्द)ै एकाइ थािपत गनु   

एसईओसी, 
डीडीएमए, अ य 
स बि धत िवभाग  

 

• गाउँले तरस म त ब/ु शरणघरको आपूितका लािग आपूितकता िचि हत गद कम 
समयको सूचनामा (24 घ टाभ दा कम समयमा) आव यकता अनुसार आपूित गन 
समझदारी करार गनुपनछ,  

• त ब,ु ितरपाल र अ थायी शरणघर े ीय गोदाम/ ईआरएसमा भ डारण गनुपनछ,  

• आव यकता अनुसार, स बि धत केि य म ालयसँग त ब/ु ितरपालह  समयमै 
घटना थलस म पु याउन सम वयन गनुपनछ,  

• त ब/ु शरणघर ा  गन थानीय तरमा समिपत टोली खटाउनु  पनछ,  

• सबै साम ीको पारगमन तथा आव यक थानमा िवतरणको सूची (हातैले वा 
क युटरमा) कायम गनुपनछ  

12 पशुधन तथा 
अ य पशु  : पश-ु
िचिक सा 
याहार, पुनवास 

तथा सुर ा 
सु िनि तता  

शीष अिभकरण : 
एमएएफड ल,ु 
एमएएचडीएफ 
 

सहायक अिभकरण 
:  

एमआरटीएच, 
एमओआर 

• पशु  िशिवर, आपदाका कारण पीिडत पशुह का लािग 
शरण थल थापना गन सहायता  

• िशिवर/ शरण थलमा पशुह को याहारका लािग सहयोग  

• पशु  िशिवर/ शरण थलको समु िचत स चालन एवं  प रचालनका 
लािग रा य/ के  शािसत देशलाई सहयोग  

• पशुह को समु िचत पुनवासका लािग सहयोग  

• आपदा भािवत पशुधन लगायत खडेरी त इलाकामा पशु 
िचिक सा याहारका लािग रा य/ के  शािसत देशलाई 
सहयोग  

शीष अिभकरण : 
एएचडी  

सहायक अिभकरण : 
रा य/ के  शािसत 

देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, ईएफडी 
डीडीएमए, एजीडी, 
पशु  क याण 
सङ्गठन  

• पशुह को उ ार, सुर ा र पुनवासका लािग एसडीएमपीमा ावधान सामेल गन,ु  

• खडेरी लगायत आपदाका कारण पीिडत पशुह का लािग पशु  िशिवर/ शरण थल 
थापना गनु   

• िशिवर/ शरण थलमा पशुह को समु िचत याहार सु िनि त गनु,  

• पशु  िशिवर/ शरण थलको समु िचत स चालन एवं  प रचालन सु िनि त गनु   

• पशुह को समु िचत पुनवास  

• आपदा भािवत पशुधन लगायत खडेरी त इलाकामा पशु  िचिक सा याहार दान 
गन,ु  

13 मृतकह को 
ब धन  

शीष अिभकरण : 
एमएचए, 
एनडीएमए, 
एनडीआरएफ  
 

सहायक अिभकरण 
:  एमओडी, 

• आपदाको कार र रा य सरकारले सामना ग ररहेको चुनौती 
अनुसार मागदशन र सहयोग दान गन,ु  

• सा दिभक एनडीएमएको िदशािनदश60 तथा अ तरराि य िनयम 
ज तै आइआरसीमा िनिद  ग रएका अ तरराि य चलनका 
िसफा रश अनुपालन गन िवषयमा आव यक परे प ता दान 
गन,ु   

• माण दता गनका साथै मृतकह बारे त याङ्क सङ्कलन गन 

शीष अिभकरण : 
एसडीआरएफ 

सहायक अिभकरण : 
रा य/ के  शािसत 

देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, एफ एवं  

• एनडीएमएको िदशािनदश61 अनुसार एसडीएमपी र डीडीएमपीमा एसओपी 
अङ्गीकार गद समु िचत पमा काया वयन गन,ु  

• राि य िदशािनदश अनुसार रा य र िज ला तरको आइआरएसमा मृतक/ लाश 
ब धन समूह थापना गन,ु  

• घटनापिछ चाँडोभ दा चाँडो मृतक र जीिवतह  प ो लगाउँदै उ ार गन िशि त 
टोली तैनाथ गन,ु  

                                                             
60  एनडीएमएको िदशािनदश – आपदापिछ मृतक/ लाशको ब धन, 2010  
61  राि य िदशािनदश – आपदापिछ मृतक/ लाशको ब धन, 2010  
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सीएपीएफ, 
एमएचएफड ल,ु 
एमएचए, 
एमओआर, 
एमआरटीएच, 
सङ्कट िवशेष 
दािय व भएका 
म ालय/ िवभाग, 
सीडीईएफ 

अपराध िव ान, डीएनए अ ययन आिदका लािग िविभ न 
राि य योगशालाको सहयोग सुगम बनाउन,ु  

• आव यक परे, रा य शासनको मतादेिख टाढा रहेका 
जन वा यका चुनौतीलाई िनयि त गन रा य सरकारलाई 
सहयोग गनु   

 

ईएस, डीडीएमए, सबै 
अ य स बि धत 
िवभाग  

 

• बहाली टोलीले िनयादी यि गत सुर ा उपकरण योग गनका साथै उिचत 
सावधानी अ नाउनुपनछ,  

• मृतकह को पिहचान, माण दता गन, प रवहन तथा अि तम सं कार (िनयम 
अनुसार) गन माचार अनुपालन गन,ु  

• स भव भएस म मृतकको स मान कायम गन माचार पालन गन,ु  

• आव यक परे, स भव भएस म पया  सु िवधाका साथ लाश घर थािपत गन,ु  

• िवशेष मािमलामा, जीिवतका साथै आपातकालीन कम को सुर ालाई यानमा रा दै 
केही कारका आपदामा उिचत यव थाका साथै सा दिभक माचार पालन गन,ु  

• लाशको ब धन ि याबारे यापक चार गरी भािवत समुदायलाई सू िचत गनु   

• अनु ह रािश िवतरण गन त काल कदम चा नु   

• धािमक साथै सां कृितक सं वेदनशीलतालाई यानमा रा दै स भव भएस म लाशको 
नैितक ब धन सु िनि त गन,ु  

• मनो-सामािजक62 सहयोगको स ब धमा राि य िदशािनदश अनुसार मनोवै ािनक 
भावलाई स बोिधत गनु   

• मृतकह को सूची तयार गन, लाशको पिहचान तथा अ य सा दिभक जानकारी 
राि य िदशािनदश अनुसार दता हने सु िनि त गनु,  

14 

 

स चार 
मा यमसँग 
स ब ध  

 

शीष अिभकरण : 

एमओआइबी, 
एमएचए, 
एनडीएमए  

 

सहायक 
अिभकरण : 

एमसीओएम, 
एमओएसटी, 
एमओजेएस, 
एमओईएफसीसी, 

• मोचन तथा राहत काय सुगम बनाउन; आपदा तथा आपदाका 
िशकारबारे जानकारी अ तन गन; स चार मा यमसँग स पक 
कायम रा न; आपदाको भाव तथा भािवत मािनसह का 
क याणका लािग ग रएका उपायह बारे जनमानसलाई सू िचत 
गन वा तिवक वा स भािवत आपदाबारे सूचना सङ्किलत एवं  
संसािधत गरी सबै िहतधारकबीच सार गन,ु  

• भािवत यि  तथा समुदायको मयादा र िनजताबारे वीकृत 
वैि क मानक अनुसार आपदाबारे समाचार सङ्कलन गन 
स चार मा यमका लािग नैितक िदशािनदश जारी गनका साथै 
आ म िनय णको मा यम ारा िदशािनदश आ मसात गन 
िदशामा काम गनका अित र  स बि धत िनयामक सं थान ारा 

शीष अिभकरण :  

आइपीआरडी 
 

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए  

• सूचना एवं  जनस पक िवभागले भावी सेवा दान गन रा य तरीय आइआरटी 
तरमा सूचना एवं  स चार अिधकारीका पमा शीष कमा ड कम  ज तो काम गन,ु  

• आपदाबारे समाचार सङ्कलन गन नैितक िदशािनदश तयार गरी स चार मा यमसँग 
साझा गनु   

• चेतावनी, के गन तथा के नगनबारे योजना तयार गरी स चार मा यममा यसको 
सार सु िनि त गनु   

                                                             
62  राि य िदशािनदश – आपदाको समय मनोसामािजक सहयोग तथा मानिसक वा य सेवा, 2009।  
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सङ्कट िवशेष 
दािय व भएका 
म ालय/ िवभाग  

पयवे ण गन,ु  

• आपदाअिघ अिन पिछ (यिद लागू  भए), चेतावनी, के गन अिन 
के नगन िवषयमा चेतावनी सा रत गन त  थािपत गन,ु  

• िनधा रत समयमा स चार मा यमलाई स बोिधत गनु  (आपदाको 
ग भीरतालाई यानमा रा दै िदनमा एक/ दु ई वा तीनपटक) तथा 
सरकारको प मा स चार मा यमसँग संवाद गन शीष अिधकारी 
तैनाथ गनु   

15 िचिक सा 
याहार  

शीष अिभकरण : 
एमएचएफड लु  

 

सहायक 
अिभकरण : 

एमओडी, 
सीएपीएफ, 
एमओआर 

 

• िचिक सा आपातकालको मू याङ्कन गनु  (केि य सहायता 
आव यक छ वा छैन)  

• आपदापिछको आपातकालीन िचिक सा याहारका लािग 
भािवत रा यको अनुरोधमा िचिक सा सहायता  

• आपदा े मा ित त थानीय िचिक सा एवं  श यि या 
सु िवधाको िवक पको पमा काम गनस ने िहसाबले आपदा 

भािवतह का हेरचाह गन सै य थल एकाइ ज तै सचल 
अ पताल 

• वैि क मानक अनु प थल अ पतालको िमक सुधार  

• ओटी सु िवधाका साथ सचल िचिक सा याहार एकाइ, िव ुतको 
ोतका साथमा आपातकालमा बोलाउन सिकने गरी समिपत 
िशि त डा टर, िचिक सा सहायक एवं  कमचारी 

• र चाप, मधुमेह, दय स ब धी, सामा य िबमारी आिदका 
औषिधह को भ डारका साथ सचल िचिक सा सहायक एकाइ 
लगायत ि लिचङ पाउडर, लो रन च क  तथा िवशेष समूह ज तै 
तनपान गराउने आमा, बूढा-पाका, 6 वष मु िनका बाल-

बािलकाका लािग अनुपरूक पोषणको ावधान  

• ित त अ पतालका साथै अ य पूवाधारको समयमा 
पुनबहालीका लािग रा य सरकारलाई ािविधक सहयोग, 

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम 
मानकको कडा अनुपालन सु िनि त गन,ु  

• मनो-सामािजक सहयोग एवं  मानिसक वा य सेवा 

शीष अिभकरण :  

एटएफड लुडी 

सहायक अिभकरण : 

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$,  
एसईओसी, 
एसडीआरएफ, एफ 
एवं  ईएस, डीडीएमए, 
सीईडीएफ, सबै 
स बि धत िवभाग  

 

• ि थित अनुसार केि य अिभकरणह सँग िमलेर आपातकालीन िचिक सा 
आव यकताको आकलन गन,ु 

• मोचनका लािग थल तरीय आइआरटीलाई भावी सेवा दान (िचिक सा एकाइ) 
गन रा य तरीय आइआरटीको रसद-सामान भागसँग िमलेर वा य एवं  प रवार 
क याण िवभआगले काम गनु   

• िज लाको िहसाबले अ पताल (दु वै सरकारी एवं  िनजी), उपल ध पलङ, डा टर, 
िचिक सा सहायक तथा िशि त कमचारीका साथै अ य पूवाधारको िववरणबारे 
सूची कायम गद िनयिमत पमा अ तन गन,ु  

• थानीय तरमा अ पतालको िहसाबले डीएम योजनामा जानकारी सामेल गन,ु  

• आपातकाल ि थितमा सामा य औषिधको सहज उपल धताका लािग 
क पनीह सँग करार गन,ु  

• रोग फैिलन निदन, थािपत िविभ न सु िवधाका साथै अ पतालमा सबै समय 
व छता कायम रहने सु िनि त गन,ु  

• केि य अिभकरण र रा यको वा य िवभागबीच उिचत सम वयनका लािग 
अनुकूल माचार थािपत गनु   

• आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 12 अनुसार यूनतम मानकको कडा 
अनुपालन सु िनि त गनु   

• रा यको सबै मुख अ पतालमा ा ै सङ् या बढ्ने िवषयमा मताबारे योजना 
बनाउन,ु  

• रासायिनक, जैिवक, रेिडयोधम  र परमाणु  आपातकाललाई स बोिधत गन िवशेष 
सु िवधाको िवकास,  

• रा यका सबै मुख अ पतालमा आपातकालीन िवभाग सु ढ बनाउन,ु  
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(पीएसएसएमएचएस) िवशेष , सहायक िवशेष  तथा िशि त 
सामुदाियक कम ह को प रचालन  

• पीएसएसएमएचए दान गन रा य सरकारलाई सहयोग  

• रासायिनक, जैिवक, रेिडयोधम  र परमाणु  आपातकाललाई 
स बोिधत गन िवशेष सु िवधाको िवकास,  

• केि य शासन अ तगत सबै अ पतालमा आपातकालीन 
िवभागको सु िढकरण 

• पीएसएसएमएचएस िवशेष , िचिक सा सहायक िवशेष  तथा िशि त समुदाय 
तरीय कम लाई खटाउन,ु 

• त काल पीएसएसएमएचएस आव यक देिखएकाह  िचि हत गद 
पीएसएसएमएचएस स प न गनु   

16 िव ुत  शीष अिभकरण : 
एमपीड लुआर  

सहायक अिभकरण 
: 

एमएनआरई, 
एमपीएमनजी, 
िव ुत उ पादन/ 
िवतरण क पनीह   

• िव ुत पूवाधारको मर मित, आपदा भािवत इलाकामा िव ुत 
आपूित बहाल गन, िव ुत क पनीह लाई आफातकालीन 
िव ुत आपूित थापना गन स बि धत रा य सरकारलाई सहयोग  

• सामा य िव ुत आपूित बहाल नभएस म, जेनरेटर, सौर 
लालिटन, लघु टावर लाइट आिद ज तै वैकि पक िव ुत 

ोतको यव था  

• माग आदेश जारी ग रएको 24 घ टािभ  आपातकालीन 
आपूितको यव था गन आपूितकतासँग करार  

• अनुरोध ग रए अनुसार रा य सरकारलाई िव ुत आपूितका साथै 
पूवाधारको बहालीका लािग ािविधक सहयोग  

शीष अिभकरण : 
एसईबी, िड कम 

सहायक अिभकरण : 
रा य/ के  शािसत 

देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, 
डीडीएमए  

• थल तरीय आइआरटीलाई भावी सेवा दान गन िव ुत बोड र िव ुत िवतरण 
क पनीले रा य तरीय आइआरटीको रसद-सामान भागसँग काम गनुपनछ  

• मह वपूण सु िवधाह मा माग आदेश जारी ग रएको 6 देिख 21 घ टािभ  वैकि पक 
मा यम ारा तु तै िव ुत आपूित  बहाल गन आपदापूव करार गनु,  

• िव ुत आपूित एवं  पूवाधारको बहालीका लािग केि य साथै िछमेक  रा य 
सरकारसँग ािविधक सहयोगका लािग आपदापूवको करार गन,ु  

• आपातकालको समय तु तै तैनाथीका लािग िव ुत उ पादन क पनीह सँग सचल 
िव ुतक आपूित एकाइ वा अ य यव था गनु   

17 जन वा य  शीष अिभकरण : 
एमएचएफड लु  
 

सहायक अिभकरण 
: एमओडी, 
सीएपीएफ, 
एमओआर  

 

• जन वा यको आकलन गनु  (केि य सहायता चािह छ िक)  

• जन वा य आइआरएस काया वयन गन सहयोग  

• जैिवक आपातकालको मोचन  

• महामारी िनगरानी त को प रचालन  

• योगशाला सहयोग दान गनु   

• सूचना णालीको ब धन  

• जोिखम स चार दान गन,ु  

• जन वा य रसद-सामान (औषिध एवं  टीका), गैर औषिधज य 
ह त ेपलाई सहयोग गनु   

• टीकाकरण, रोगाणुनाशन, ितर ण र वाहक िनय ण उपायलाई 
सहयोग  

शीष अिभकरण : 
एचएफड लुडी 

सहायक अिभकरण :   
रा य/ के  शािसत 

देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, एफ एवं  
ईएस, एसडीआरएफ,  
डीडीएमए, 
सीईडीएफ, अ य 
स बि धत िवभाग 

• जन वा य आइआरएसलाई सि य बनाउन,ु  

• ि थित अनुसार केि य अिभकरणसँग िमलेर जन वा य आव यकता आकलन 
गन,ु  

• जैिवक आपातकालको ि थितमा केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

• महामारीको िनगरानी गन केि य अिभकरणह सँग सम वयन गन,ु  

•  
• जन वा य रसद-सामान (औषिध एवं  टीका), गैर औषिधज य ह त ेपलाई 

सहयोग गनु   

• टीकाकरण, रोगाणुनाशन, ितर ण र वाहक िनय ण उपाय गन,ु  



 

 
299 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

18 राहत रोजगार  शीष अिभकरण :  

एमओआरडी, 
एमओपीआर, 
एमएचए,  

सहायक अिभकरण 
: एमएलबीई, 
एमओजेएस, 
एमडीड लुएस, 
एमएएफड लु  

• राहत उपायको पमा खडेरी भािवत इलाकामा काम गन 
चाहनेह लाई प रयोजना दान गनु   

• य ता योजनाका लािग िव ीय सहयोग दान गनु   

शीष अिभकरण : 
सीओआर 

सहायक अिभकरण : 
रा य/ के  शािसत 

देश, एजीडी, 
डीआरडी, 
डीडीएमए, 

डीएमडी$, 
एसडीएमए 

• राहत उपाय व प खडेरी भािवत इलाकामा जनकायका लािग अकुशल 
कामदारह लाई अवसर दान गनु   

• शी  एवं तु तै याला भु ानी सु िनि त गनु,  

• काम गन चाहनेह को वा य जाँच गन,ु  

• रोजगार योजना काया वयनका लािग आपदा मोचन िनिधसिहत िविभ न िनिधबाट 
धनरािश जुटाउनु   

 

19 

राहत रसद-
सामान एवं  
आपूित 
शृङ्खला 

ब धन  

शीष अिभकरण : 
एमएचए, सङ्कट 
िवशेष दािय व 
भएका म ालय 

सहायक अिभकरण 
: एमओडी, 
एमओआर, 
एमआरटीएच, 
एमओसीआइ, 
एमसीएएफपीडी, 
एमपीएफआइ, 
एमएएफड लु  

• आपदा भािवत रा य सरकारलाई राहत एवं  आपातकालीन 
खा , िचिक सा तथा अ य गैर खा  साम ीको उपल धताका 
लािग रसद-सामान आयोजन गन आव यक सहयोग दान गन,ु  

• आपातकालीन खा  आपूित तथा केही मािमलामा िपउने पानी, 
ाथिमक उपचारका सामान, अ थायी शरण एवं  राहत साम ीका 

लािग सहयोग दान गन,ु  

• भािवत रा यसँग परामश गरी आपातकालीन राहत 
आव यकता स ब धी तु तै मू याङ्कन गनु   

• राहत साम ीको ढुवानीका लािग हवाई अड्डा, रेलवे टेशनमा 
प रचालन के  थािपत गनु   

• राहत साम ीको ढुवानीका लािग िवशेष प रवहन तैनाथ गनु   

• देशको िविभ न भागबाट सामानह को ढुवानी सम वयन गनका 
साथै िछमेक  रा यह बाट राहत आपूित दान गनु   

• अ य केि य म ालय/ िवभाग/ अिभकरणका लािग प रवहन 
(हवाई, रेल, सडक) सम वयन गनु   

• आपदा मोचनमा संल न केि य अिभकरणह  प ो लगाई 
ससंाधन उपाजन एवं  जारी गरी भािवत रा यलाई आपूित गन,ु  

• भािवत रा य/ िज लास म राहत साम ी पु याउन वैकि पक 
प रवहन मा यम योगमा याउनु   

शीष अिभकरण :  

डीएमडी$ 

 

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, एसईओसी, 
डीडीएमए, अ य 
स बि धत िवभाग  

• रा यिभ  राहत साम ीको पारगमनका लािग हवाई/ रेलवे टेशनमा प रचालन के  
थािपत गन,ु  

• रा यिभ  राहत साम ीको ढुवानीका लािग िवशेष प रवहन तैनाथ गन,ु  

• देशको िविभ न भागबाट ा  राहत एवं  आपातकालीन सामान ा  गरी िवतरण गन 
यव था िमलाउनु   

• केि य म ालय/ िवभाग/ अिभकरणबीच प रवहनको सम वयन (हवाई/ रेल/ 
सडक) गनु   

• सामा य प रवहन ारा भािवत इलाकास म राहत पु याउन नसिकए, वैकि पक 
यव था गन,ु  

20 मानव तथा शीष अिभकरण : • पूव चेतावनी अिभकरण तथा के  एवं  रा य/ िज ला, केि य शीष अिभकरण : • आइआरटीको िविभ न पद (रा य, िज ला, महकुमा र ख ड) स बि धत शासिनक 
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पशुह को 
खोज एवं  
उ ार  

एमएचए, 
एनडीआरएफ,  

सहायक अिभकरण 
: एमओडी, 
सीएपीएफ, 
एमएचएफड ल,ु 
एमआरटीएच, 
एमओसीआइ, 
सङ्कट िवशेष 
दािय व भएका 
म ालय/ िवभाग, 
सीडीईएफ  

म ालयको ईएसीबीच िवफल नब ने स चार मा यम  

• अ प सूचनामै िहँड्न तयार एनडीआरएफको पया  सहयोग  

• व रत मोचन टोलीको तैनाथी ( युआरटी)  

• व रत िचिक सा मोचन टोलीको तैनाथी ( युएमआरटी)  

• औषिध, टीका, रोगाणुनाशक, क बल, ितरपाल, त ब,ु डुङ्गा, 
हावा भन ह का डुङ्गा, टच, डोरी आिद माग आदेश जारी 
ग रएको अ प अविधमै (24 घ टािभ ) आपूित गन शतका 
साथ आपूितकतासँग करार  

• कुनै िछमेक  रा यबाट भािवत रा यमा त काल उ ार/ राहत 
साम ी पठाउने स ब धमा एसओपी 

• आव यकता अनुसार सश  बल र सीएपीएफको सहयोग  

• युआरटी र युएमआरटीको तैनाथीका लािग रा य सरकार अिन 
िज ला शासनसँग सम वयन  

• तटीय एवं  समु ी इलाकामा एसएआर  

डीएमडी$ 

 

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, एसईओसी, 
एसडीआरएफ, एफ 
एवं  ईएस, डीडीएमए, 
सीडीईएफ, अ य सबै 
स बि धत िवभाग  

े ािधकारिभ  िशि त गद मोचनका लािग सि य रा नु   

• भािवत इलाकास म अ प सूचनामै िहँड्न तयार ब न एसडीआरएफ टोली 
िशि त साथै सुसि जत रा नु   

• समिपत एवं  िशि त मानवबलका साथ खोज, उ ार एवं  मोचनका लािग 
अ याधु िनक उपकरण साम रक थानमा थािपत गन,ु  

• औषिध, टीका, रोगाणुनाशक, क बल, ितरपाल, त ब,ु डुङ्गा, हावा भन ह का 
डुङ्गा, टच, डोरी आिद माग आदेश जारी ग रएको अ प अविधमै (24 घ टािभ ) 
आपूित गन शतका साथ आपूितकतासँग करार गन,ु  

• सम वयनका लािग चयन ग रएका शीष अिधकारी अित र  आव यकताका लािग 
(अ य केि य म ालयबाट सहयोगसिहत) एमएचएए/ एनडीएमएसँग िनयिमत 
स पकमा रहन,ु  

• व रत मोचन टोलीको तैनाथी ( युआरटी)  

• व रत िचिक सा मोचन टोलीको तैनाथी ( युएमआरटी)  

21 प रवहन  शीष अिभकरण :  

एमआरटीएच, 
एमओआर, 
एमओसीआइ  

 

सहायक अिभकरण 
: एमएचए, 
एमओडी, 
एनएचएआइ, 
एमओएसएच, 
एनडीआरएफ, 
एमएचएफड लु  

 

• आपातकालीन मोचन र बहाली काय समयब  त रकाले गन, 
सावजिनक प रवहन पुनबहाली गन, र आव यक व तुह को 
पारगमन  पुनः शु  गन आपदापिछको प रवहन आव यकतालाई 
पया  पमा स बोिधत गन,ु  

• साम रक थान वा केि त पमा भारी डोजर लगायतका अ य 
मिशन, ख काट्ने औजार, तथा अ य आव यक उपकरण पया  
सङ् यामा जुटाउनु   

• राहत एवं  उ ार टोलीलाई साज-सामानका साथ तेज गितमा 
पारगमन सुगम बनाउन सडक तथा राजमागको मर मित/ बहाली 
गन ू त गितमा संसाधन एवं  उपकरण खटाउन,ु  

• स बि धत म ालयसँग निजकबाट तालमेल कायम गद सडक 
माफत् भारी मिशनह  (पानी िनका ने मिशन, डुङ्गा आिद) 
ढुवानी गन योजना तयार रा नु   

• राहत साम ी/ उ ार उपकरण भािवत इलाकामा पु याउन तथा 
यहाँका जनमानसलाई सुरि त थानस म लैजान रा य 

शीष अिभकरण : 
टीआरएडी  
 

सहायक अिभकरण :  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

आरडी, डीएमडी$, 
एसईओसी, ईएफडी, 
डीडीएमए, 
एसपीड लुडी, हवाई 
सेवा अिधकारी, 
अ य स बि धत 
िवभाग  

• मोचनका लािग थल तरीय आइआरटीलाई भावी सेवा ( थलगत सहयगो 
एकाइ) दान न प रवहन िवभागले रा य तरीय आइआरटीको रसद-सामान 

भागसँग िमलेर काम गनुपनछ,  

• राहत साम ी, िति याकताको प रवहनका लािग आव यक प रवहनको यव था 
गनुपनछ,  

• घटना काययोजना पूरा गन आइआरटीको िविभ न भागलाई सि य बनाउन 
प रवहनको आव यकता पूरा गनुपनछ,  

• भावी सेवा ( थल सहयोग एकाइ) दान गन भारतीय रेलवेले रा य तरीय 
आइआरटीको रसद-सामान भागसँग िमलेर काम गनुपनछ,  

• स दो चाँडो रेल पटरीह  बहाल गद सुचा  बनाउनु  पनछ,  

• राहत साम ीको प रवहनका लािग के सँग सम वयन गनुपनछ,  

• हवाई अड्डािभ  : भावी सेवा ( थल सहयोग एकाइ) दान गनका साथै राहत 
प रचालनको सम वयनका लािग शीष अिधकारी उपल ध गराउन एएआइले रा य 
तरीय आइआरटीको रसद-सामान भागसँग काम गनुपनछ,  
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सरकारसँग परामशपिछ रेल सेवा बहाल गन, अित र  रेल ब गी, 
क टेनर तथा  उपल ध गन प रचालन योजना तयार रा न,ु  

• तयारीको सामियक समी ाका साथमा आपातकालीन सहयोगको 
तािलका कायम गनु  जुन, अ प समयको सूचनामा प रचालन 
गनसिकने िहसाबले िनवारक उपायको पमा िव ुत सवराह ब द 
ग रएका वा बािधत बनेका आपदा भािवत इलाकामा िडजल 
लोको र चालक उपल ध गराउनु   

• आपदाको ि थितमा काम गन अनुभव भएका कमचारीका साथ 
आपातकालीन सेवा टोली गठन गनु   

• आव यक परे अ थायी शरणको पमा रेलका ब गीह  तैनाथ गन 
आकि मक योजना तयार रा नु   

• वा य म ालयसँग परामशपिछ, घाइतेह को उपचार/ अ य 
ठाउँ लैजान रेलवेको अ पताल/ सचल रेल ए बुले स सि य 
बनाउन,ु  

• खोज एवं  उ ार कायका लािग रेलवेसँग भारी उपकरणह को  
सहज उपल धता सु िनि त गन,ु  

• राहत टोली/ साज-सामान/ उपकरण/ फसेका या ीह  आिदको 
प रवहन सुगम बनाउन हवाई धावन मागको शी  बहालीका 
साथमा हवाई माग शु  गन योजना तयार रा नु   

• रा य सरकारसँग निजकबाट तालमेल कायम गद संसाधन एवं  
उपकरण ा  गरी खटाउने ि या सुचा  रा न िनय ण क  
सि य बनाउनु   

• आपातकालको समय राि  अवतरणका लािग िशि त 
मानवबलको उपल धता सु िनि त गन,ु  

• वा य िवभागसँग निजकबाट तालमेल कायम रा दै रणनीितक 
थानमा िशि त मानव बल र उपकरणरा साथ हवाई 

ए बुले सको उपल धता सु िनि त गन,ु  

• के  सरकारको िवशेष मोचन बल खटाउँदै स दो चाँडो हवाई अड्डा बहाल 
गनुपनछ,  

• हवाई सहयोग दान गन रा य अिन िज ला शासनसँग सम वयन गनुपनछ,  

• आव यक परे भािवत मािनसह लाई पारगमन गनुपनछ 

(*) आपातकालीन काय वणानु म अनुसार सूचीब  ग रएका छन् र ाथिमकता वा म सोपान दशाउँदैन। यसम ये अिधकांशको काया वयन ए लो पमा नभएर िमलेर ग र छ।  

($) डीएमडी-आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनको िनि त शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य अिन के  शािसत देशमा एक समान हँदैन।  
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9  बहाली तथा समु िचत पुनिनमाण 

9.1  काय े   

 

बहालीलाई िन न कार प रभािषत ग रएको छ : 

“भावी आपदाको जोिखमबाट जोिगन वा घटाउन, सतत् िवकास र “समु िचत पुनिनमाण”को िस ा त अनु प 

आपदा भािवत समुजाय वा समाजको आजीिवका एवं  वा यका साथै आिथक, भौितक, सामािजक, सां कृितक 

र पयावरणीय स पि , त  र गितिविधको बहाली वा सुधार।”  

 

पुनवास तथा पुनिनमाणको बहाली काय आपातकालको अ यसँगै शु  हँदछ र यो बहाली कायका लािग 

जनसहभािगता सु िनि त गन प  सं थागत दािय व सुगम बनाउने िव मान रणनीित एवं  नीितमा आधा रत हनुपदछ। 

बहालीको यान आजीिवका पुनबहाल गन साथै आपदाको जोिखम घटाउँदै सतत् िवकासतफ अ सर गराउने 
कारको हनुपदछ। बहालीलाई उिचत तरमा – राि य, े ीय र थानीय तरमा िवकास ि याको अ तरङ्ग 

भागको पमा अवधा रत गनुपदछ। जुन प र े यमा यो स प न ग र छ, यसले नै वतमान समाज र आिथक 

ि थितका साथै भािवत रा य र समुदायको भे तालाई आकार िदँदछ। बहाली ि या सरकार र समुदायको 

आपदाबाट बहाल हने, आपदाको सामना गन मता बढाउने र भावी आपदा जोिखम घटाउने िदशामा लि त ह छ। 

समु िचत पुनिनमाणले आपदाअिघको सामा य ि थितदेिख इतर पुन ारका साथमा भािवत इलकाको िवकासीय 

कमीह  पू रा गन िहसाबले अवसर खो ने िदशामा जोड िदँदछ। यापक जनजाग कताका साथमा संल नताले 

बहाली काय मले आपदा जोिखम यू िनकरण उपायको काया वयनका साथै समु िचत पुनिनमाणको िस ा तलाई 

लागू  गन बहमू य अवसर दान गदछ।  

वैि क पमा, आपदापिछको बहाली र पुनवासतफको ि कोण समु िचत पुनिनमाणतफ ढ केको छ। आपदाले जहाँ 

एकाितर यापक पमा सामा य जनजीवनलाई अ त य त पानका साथै धेरै ठूलो प रमाणमा जीवन अिन स पि को 

ित हनपु दछ भने, पुनवास र पुनरिनमाण चरणले आपदा जोिखम यू िनकरणलाई िवकासीय उपायमा एिककृत गद 

आपदा ित समुदायको अनुकूलन मता बढाउँदै “समु िचत पुनिनमाणको” (बीबीबी) िनि त अवसर दान गदछ।  

से डई सं रचनाले आपदापिछ, िहतधारकह  बीबीबीका लािग तयार रहने अपे ा गदछ। भावी सहयोग दान 

गनका साथै समु िचत पुनिनमाण हािसल गन िव मान त  सु ढ बनाउन आव यक छ। आपदापिछको बहाली धेरै 

किठन साथै लामो समयस म च ने गदछ। वा तिवक आपदा, थान, आपदापूवको ि थितका साथै समय अनुसार 

उदाएका स भावनाह मािथ पिन पुनिनमाण िनभर गदछ। समु िचत पनुिनमाणका येक त वको अनुमान लगाउन 

स भव नभएका कारण, एनडीएमएपीले बहालीका लािग सामा य सं रचना दान गदछ।  

पुनिनमाण र पुनवासको योजना सबैभ दा खराब ि थितलाई यानमा रा दै तयार ग र छ, जहाँ आपदा भािवत 

इलाकामा सामा यता थािपत गन अिन िज ला शासनलाई यापक पमा केि  सहायता आव यक पन गदछ। 

यस अ यायले सरकार तथा िवकासका साझेदारलाई आपदापिछ िविभ न आव यक तथा बु िनयादी सेवाको 

बहालीका लािग भू िमकाबारे सामा य सं रचना दान गदछ। सबै अिभकरणले िव तृत बहाली योजनाका साथमा, 

घटनाको ग भीरता, भािवत भौगोिलक इलाका तथा भािवत जनसमुदायको पू रा नग रएका मह वपूण 

आव यकताबारे मह वपूण त याङ्क जुटाउनका साथै मोचन गितिविध निजकबाट िनगरानी गनुपदछ।  
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9.2  ि कोण 

पुनिनमाण र बहालीको ि कोण एनपीडीएम, 2009 ारा िनदिशत छ। यसका मु य धारा/ अनुभाग तल िदइएका 

छन् : 

एनपीडीएमको प र छेद 9.11 मा -“पुनिनमाण ि याको ि कोण, ितकूलतालाई अवसरमा प रणत गन कारले 

िव तृत हनुपदछ। “समु िचत पुनिनमाण”मा आपदा अनुकूलन िवशेषता सामेल गनु  नै मागदशक िस ा त रहनुपनछ” 

भनी उ लेख ग रएको छ।  

तािवक प रयोजनाले भािवत इलाका वा िछमेकका समुदायको भौितक, सामािजक-सां कृितक वा आिथक 

प रवेशमा कुनै द ु भाव िसजना नगन िहसाबले उिचत िविधको चयनका साथमा प रयोजनाको भावको 

मू याङ्कन गन आव यक ठहदछ। पुनिनमाण र बहालीको चरणमा काया वयनका लािग मनोसामािजक सहयोग 

तथा अिभघात परामशका लािग त  िवकिसत गनुपदछ।  

एनपीडीएमको प र छेद 9.2.1 मा पुनिनमाण योजना तथा घरह को अिभक प सहभािगतामूलक ि या हनुपन र 

यसमा सरकार, भािवत समुदाय, एनजीओ र करपोरेट जगत् सामेल रहनुपन कुरा उ लेख ग रएको छ। सबै िनयोजन 

ि या पू रा भएपिछ, वािम व आधा रत िनमाण ि या उपयु  िवक प हनुपन तथा यसमा एनजीओ र करपोरेट 

जगतको सहयोगलाई ो सािहत गनु पदछ। पुनिनमाण काय म सरकार ारा थािपत गुण तर मापद डको अधीनमा 

रहेको हनुपदछ।  

एनपीडीएमको प र छेद 9.3.1 मा आव यक सेवा, सामािजक पूवाधार र म यवत  शरण थल/ िशिवर स दो कम 

समयिभ  थािपत गनुपदछ। थायी िनमाणका लािग, घरह को िनमाण लगायतका काय दु ई-तीन वषिभ  पू रा 

गनुपदछ। स बि धत केि य म ालय अिन िवभागका साथमा रा य सरकारले पुनिनमाण ि यालाई गित दान गन 

समिपत प रयोजना टोली गठन गनु पदछ भनी उ लेख ग रएको छ।  

एमपीडीएमको प र छेद 9.3.2 मा बढी आपदाको स भावना रहेका इलाकामा पुनिनमाण काय सामा य समयमा 

गनुपदछ, जसमा िविभ न िहतधारकसँग वा तु  एवं  सं रचनागत अिभक पबारे परामश सामेल रहनुपदछ भनी िनिद  

ग रएको छ।  

एनपीडीएमको प र छेद 9.5.1 मा रा य सरकारले आपदा भािवतह को थायी आजीिवका बहाल गनमािथ जोड 

िदनका साथै मिहला मु िखया रहेका प रवार, िश पी, कृषक तथा सीमा तकृत एवं  भे  समुदायमा पन वगको 

आव यकतामािथ िवशेष यान िदनुपन िनिद  ग रएको छ।  

 

9.3  बहाली ि या  

आपदापिछ भावी बहालीमा ायः िन निलिखत िव तृत बु ँदा सामेल रहने गदछ : 

क) बहालीको भौितक प  अथात,् ित त सामुदाियक पूवाधार, मह वपूण पूवाधार, िनजी घर तथा 

धरोहर भवनह ; 

ख) बहालीको आिथक प  अथात,् आजीिवका, उ पादनशीलत गितिविध र बजार सेवा; 

ग) सामािजक बहाली अथात,् यि , प रवार तथा समुदायको िहत एवं  कायप रचालन स ब धी सामािजक 

एवं  मनोवै ािनक प । 

बहाली काय म अ तगत मुख ह त ेपलाई चार िव तृत शीषमा विगकरण गनसिक छ :  
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 भौितक 

 आिथक 

 सामािजक 

 िविवध े   

आपदापिछ, आपदापिछको आव यकता मू याङ्कन (पीडीएनए) गनु पदछ, जुन सरकारको नेतृ वमा ग रने अ यास 

हो। आपदा अनुसार यो रा य सरकारले के  तथा रा य सरकारको संयु  त वावधानमा गनुस नेछ। पीडीएनएले 

आव यकता अनुसार, बहाली अिन पुनिनमाणमा अ तरराि य समुदायको सहायताका लािग पिन म च दान 

गनुपदछ। णालीब  पीडीएनएले जोिखम यू िनकरण उपायह  सामेल गद बहाली एवं  पुनिनमाणको िनयोजनमा 

िव सीय आधार दान गनछ।  

सामा यतः, पीडीएनएमा “ ित एवं  हािनको मू याङ्कन” (डीएएलए); “मानवको बहालीका लािग आव यकताको 

मू याङ्कन” (एचआरएनए); र “बहाली सं रचना” सामेल रहने गदछ। ित एवं  हािनको मू याङ्कन प रमाणा मक 

कृितको हँदछ, जसलाई सङ्कटमय घटनाको कारण हने ित तथा घटनाको कारण हने आिथक नोकासनीको 

आकलन गन योग गनसिक छ। यस िविधले अथनीितको िवकास मागमा स भािवत प रणाम, बा  े  तथा 

िव ीय स तुलनका साथै प रवार अिन यि ह का आमदानी अिन आजीिवकामा िगरावटको कारण हने भाव पिन 

काश पादछ।  

मानवको बहालीका लािग आव यकताको मू याङ्कनले आपदाको सामािजक भावमािथ यान केि त गनका 

साथै आपदाले कसरी थानीय जीवन, सामािजक ढाँचा र सं थानको व पलाई भािवत पादछ भ ने िवषयमा यान 

केि त गदछ। एचआरएनएमा प रवार वा अ य िव ेषण एकाइको ाथिमक त याङ्कको िव ेषण सामेल रहने 

गदछ र भािवत समुदायको ि बाट बहाली र पुनिनमाणमािथ ि  दान गदछ। बहाली सं रचनाले पीडीएनएिभ को 

े गत मू याङ्कनबाट बहालीको िसफा रशलाई सं ेपमा तुत गदछ। यसले बीबीबीको िव पोषणका लािग 

योजनासिहत बहालीका लािग लघ,ु म यम र दीघकालीन ाथिमकता रेखाङ्िकत गदछ।  

 

से डई सं रचनाको समथनमा समु िचत पुनिनमाणमािथ युएनआइएसडीआरको परामश  द तावेजले 

(युएनआइएसडीआर, 2017) िन निलिखत या यान गदछ : 

आपदा ब धनको सबैभ दा जिटल काय हो बहाली जहाँ धेरै सङ् या अिन कारका िहतधार संल न हनका साथै 

समुदायको सामािजक र आिथक सफलतामा दीघकालीन भाव छोड्ने गदछ। धेरै कारका स ब ध थािपत गनका 

साथै िनभरताको पृ पोषण गन आव यक पदछ, जसम ये अिधकांश, आपदापिछको प र े यमा बािहरबाट 

प रचालन गन हँदा बहाली िहतधारक पूण पले अ जान नै रहने गदछन्। समावेशी साथै िव तृत आफदा बहाली 

सं रचनाले बहाली ि यालाई सहमत अ गमनको पमा काम गद िवकासका ेपपथ कायम वा सुधार गनका 

अित र  उ म पुनिनमाण िस ा तको अनुपालन सु िनि त गदछ। बहाली तब सबैभ दा सफल ठािन छ, जब 

समुदाय, सङ्गठन तथा यि ह का िविवध आव यकतालाई बहाली सं रचनाले सबल बनाउने गरी समि वत 

त रकाले स बोिधत ग र छ.  

आपदाबाट बहालीको ि या द ु लभ आदेशामक कायको थान हो। यसमा िन निलिखत कारका कैय  गितिविध 

सामेल ह छन् : 
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• ित तथा आव यकताको आकलन (पीडीएनए, डीएएलए, एचआरएनए) 

• सं थागत यव था एवं  िव पोषण योजनासिहत बहाली सं रचनाको िवकास 

• सामािजक पमा समावेशी बहाली सु िनि त गन उपायह   

• सतत् िवकास तथा जलवायु  प रवतन अनुकूलनमािथ यान 

• ित त सं रचनाको वि तकरण, ढुङ्गा-माटो हटाउँदै पयावरणमै ी त रकाले टुङ्गो लगाउने  

• स चार स जाल लगायतका उपादेयह को बहाली र भए यसको तरो नित 

• मुख प रवहन स पक सु िवधाको पुन थापना  

• अ थायी आवास तथा िव तृत भवन िनरी ण  

• पुनिवकास िनयोजन  

• पयावरणको मू याङ्कन  

• पुनिनमाण 

• डीआरआरलाई िवकासीय पहलह मा एिककरण  

• िव ीय ब धन  

• आिथक भावको िव ेषण  

 

बहाली ि या तथा संल न ि याह का मुख कदम/ ि याको सं ि  िववरण तािलका 9.1 मा िदइएका छन् : 

 

तािलका 9.1 : बहाली ि याका मुख कदम तथा सल न ि याह   

 मुख कदम ि या 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

आपदापिछको आव यकताको 

मू याङ्कन तथा िव सनीय ितको 

मू याङ्कन 

• ारि भक मू याङ्कन ितवेदन  

• ित एवं नो सानीको त याङ्क सङ्कलन एवं  ेषण  

• सरकारको नेतृ व तथा मानवीय मोचन अिभकरणह को सहायतामा आपदा ारा 

ितको मू याङ्कन तथा शु वाती ितको सव ण ारा िव तृत मू याङ्कन  

• िविवध े , ख ड (तालुका) र िज लामा ित, नो सानी र आव यकताको गुणा मक 

साथै प रमाणा मक आधाररेखा  

• प रणामको िनगरानी तथा बहाली काय मका लािग मू याङ्कन योजना  

• ित र नो सानीको शु वाती साथै िव सनीय मू याङ्कन आव यकताका लािग 

उिचत अिन हािसल गनसिकने ि या तथा कायिविधको चयन  

 

2 

 

उ म पुनिनमाणका (बीबीबी) लािग 

भावी ि को िवकास  

• िवशेष , नाग रक समाज तथा मुख िहतधारकसँग उ च तरीय बैठकका साथै 

िव तृत, यापक परामश  

• सरकारिभ  अिन बािहर िविवध िहतधारकबीच सहमितको िवकास  

 

3 

बीबीबीको िवकास काय म र 

ल यसँग साम ज य सु िनि त गनु   
• बहालीको भावी ि लाई सरकारको िव तृत, दीघकालीन िवकास ल य तथा िवकास 

एवं  गरीबी घटाउने रणनीितसँग मेल खाने गरी उ च तरमा चचा-प रचचा  
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4 

 

 

अनुकूलन र बीबीबीलाई बहाली 

दू र ि मा सामेल गन ु

िन निलिखतमािथ परामश एवं  पृ भू िम अ ययन : 

• आपदारोधक भौितक बहाली  

• ू त आिथक बहालीका लािग िवक प  

• लैङ्िगक एवं  समानता स ब धी िच ता  

• भे ता यू िनकरण  

• ाकृितक संसाधन सं र ण तथा पयावरणको सुर ा  

• सामािजक बहाली  

 

 

 

5 

 

 

िविवध े बीच बहालीमा स तुलन  

• िनजी एवं  सावजिनक े  बीबीबी काय मबीच स तुलन  

• यि  एवं  समुदायबीच प पातरिहत समान स पि  िवतरणलाई ो साहन  

• पूवाधार िनमाणलाई ाथिमकता  

• आपदा भािवत समुदायको जीवन र आजीिवका बहाली स बोिधत न,ु  

• बहालीबाट जनअपे ाको स ब धमा भािवत जनमानसको आव यकता ित 

सं वेदनशीलता देखाउन ु

6 बहालीका लािग ाथिमकता े   • आवास, पानी एवं  व छता, शासन, प रवहन, िव ुत, स चार, आजीिवका, पयटन, 

वा य एवं  िश ा ज ता िविभ न े को सा दिभक मह व िनधा रत गनु   

 

9.4   शु वाती, म यकालीन र दीघकालीन बहाली  

 

युएनआइएसडीआरले बहाली काय म सँगसँगै आपदापिछ यापक जनजाग कता एवं  संल नताले, आपदा 

जोिखम यू िनकरण उपायह  िवकास गद काया वयन गनका साथै बीबीबी िस ा त यवहारमा उतान बहमू य 

अवसर दान गदछ। यो जोिखम यू िनकरण रणनीितको मह वपूण घटक हो र णालीब  त रकाले यिद 

काया वयन ग रए, बहाली ि याले भािवत समुदायलाई थप गरीबी र अभावको ि थितमा पु नबाट जोगाउँदछ। 

आपदा ब धन ऐन, 2005 ले सरकारलाई पुनवास एवं  पुनिनमाण गितिविध काया वयन गन िनदिशत गरे तापिन, 

आपदा ब धन रणनीितको पमा योग गन िहसाबको घटकको पमा “बहाली”लाई उ लेख गरेको छैन। 

तथािप, एनपीडीएम, 2009 ले “बहाली”लाई िनर तर आपदा ब धनको 6 वटा त वको पमा वीकार गदछ, 

जहाँ यो सु रि त िवकासको सम  प र े यमा भौितक, सामािजक र आिथक स पि सँग जोिडएको ह छ।  

आपदा बहाली काय म मब , ाथिमकता र लिचलो बह े ीय ि कोणलाई सुगम बनाउन ायः तीन िबछु ै 

चरणमा अिघ बढ्ने गदछ। उिचत नीित एवं  काय म िनयोिजत एवं  कायाि वत ग रने बहालीका तीन चरण हन् 

(क) शु वाती, (ख) म यमकालीन र (ग) दीघकालीन, जुन सं ि  पमा तािलका 9.2 मा वणन ग रएका छन् : 

 

तािलका 9.2 : बहालीका चरण 

बहालीका चरण िमयाद सं ि  िववरण 

शु वाती 18 मिहनािभ  कामका लािग नगद, बजार, वािण य एवं  कारोबारको पुनः शु वात, सामािजक सेवाको 

बहाली, सङ् मणकालीन एवं  अ थायी शरण थल 
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म यमकालीन पाँच वषिभ  (शु वाती बहाली 

सँगसँगै) 

स पि  तथा आजीिवकाका लािग बहाली योजना, आवास, पूवाधार, सावजिनक भवन 

तथा सां कृितक धरोहरह को पुनिनमाण योजना 

दीघकालीन दस वषिभ  िवकास योजनासँग काया वयन ग रने :  

पूवाधारको सु िढकरण, पयावरण, शहरी तथा े ीय िनयोजन  

 

बहाली संरचनाका िवशेष ावधानह मा िन निलिखत सामेल छन् : 

1. सं थागत यव था : राि य, रा य, िज ला र थानीय (शहरी एवं  ामीण) तरमा सं थागत त  सु िनि त 

गनाले बहालीमा भू िमका एवं  दािय व प  पमा प रभािषत हँदछ।  

2. सम वयन : िहतधारक – सरकार, अ तरराि य अिभकरण, िनजी े , नाग रक समाज सङ्गठनबीच 

बहालीको उ े य ा  गन धेरै नै परिनभरता रहने गदछ भने अ तर अिभकरण सम वयन धेरै मह वपूण छ।  

3. सावजिनक िनजी साझेदारी (पीपीपी) : यापक जनिहकतका लािग िनजी े को सहभािगतालाई 

ो सािहत गनुपदछ र बहालीमा िनजी े को संल नता सुगम बनाउन िनजी-सावजिनक साझेदारी भावी 

त रका हो।  

4. सूचना एवं  स चार िविध (आइसीटी) : िहतधारकबीच स देशको सार तथा बहाली काय मको सबै 

प बारे सूचना दान गनका लािग बहाली काय ममा आइसीटीको भावी योग। 

5. िनणय सहायक णाली (डीएसएस) : ब धन सूचना णाली (एमआइएस), त याङ्ककोष, थािनक 

त याङ्क ब धन िविधको योगसिहत पया  डीएसएसको थापना  

6. िवशेष ह का दल : िविवध े का िवशेष ह का पेशागत कौशल जुटाउन ु

7. सामुदाियक सहभािगता : समुदायको सि य सहभािगता सु िनि त गनका साथै, समुदायसँग समु िचत 

स पण, सशि करण, लैङ्िगक समानता काय म तजुमा गरी काया वयन 

8. िनगरानी एवं  मू याङ्कन  (एम एवं  ई) : बहाली ि यामा पारदिशता ो सािहत गन िनगरानी एवं  

मू याङ्कन मह वपूण घटक हो र यसमा ािविधक साथै सामािजक स परी ा सामेल गनुपदछ। 

 

9.5  पुनिनमाण  

दीघकालीन बहालीको यासले आपदा े  (ह )-को सामािजक-आिथक स भा यता पुनिवकास र 

पुनबहालीमािथ यान केि त गनु पदछ। पुनिनमाणको चरणमा सरकारका (रा य तथा के ) साथै अ य 

अिभकरण ारा पया  पमा समय र संसाधनको ितब ता देखाउनु  पदछ। य ता ितब ता पार प रक आपात 

ब धन काय मभ दा यापक हने कुरा यानमा रा न मह वपूण छ। यसमा संल न पुनिनमाणका चुनौतीह  ायः 

नै धेरै ठूलो इलाकामा लयकारी घटनाको कारण भएको यापक ित तथा/ वा धेरै ठूलो जनसङ् यालाई 

भािवत पान िवषय सामेल रहने गदछ। पुनिनमाण यासमा िन निलिखत सामेल छन् : 

 आपदा ारा ित त सावजिनक पूवाधारका साथै सामािजक सेवाह को पुनिनमाण, जुन दीघकालमा 

पू रा गनसिक छ,  

 ित त घरह लाई ित थािपत गन पया  आवासको पुन थापना, 

 गुमेका रोजगार/ आजीिवकाको पुन ार,  



 

 
308 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

 आपदा े मा आिथक आधारको पुन ार  

 

9.6  पुनिनमाणको सम वयन  

बहालीको यासमा िवशेष दािय व भएका के , रा य, िनजी े , वयंसेवी सङ्गठन तथा अ तरराि य दातृ 

अिभकरणका साथमा सरकारको िविभ न तरमा सम वयन आव यक पदछ।  

 

9.6.1  के  सरकार  

अ यका साथसाथै के  सरकारको िन निलिखत भू िमका रहनेछ : 

 िविभ न िहतधारकसँग सम वयन गन,ु  

 दानमा आएका संसाधनका साथै वयंसेवीह को ब धन एवं  िसफा रश सुगम बनाउनु, 

  बहालीका मािमला तु तै स टाउन िविभ न िहतधारकसँग सम वयन गन,ु  

 के  सरकारको मता र िनयम अनु प “आव यकताको आधारमा” संसाधन उपल ध गराउनु । 

 

9.6.2   रा य सरकार  

ितको मू याङ्कनका साथै सबै चरणको बहाली एवं  पुनिनमाण (शु वाती साथै दीघकालीन) रा य/ के  शािसत 

देशको िज मेवारीमा पदछ। केही मुख काय िन न कार छन् :  

 नेतृ व दान गद आव यकता र ित मू याङ्कन कायप रचालनलाई सहयोग गनु,  

 आपदाको ग भीरता तथा यि गत आव यकताबारे सा दिभक त याङ्क उपल ध गराउन,ु  

 बहालीका यास तथा उपल ध केि य/ रा य सरकारको सहायताबारे जनसूचनाका साथै िश ा 

काय ममा सहभागी ब दै सहयोग गन,ु  

 पुनिनमाणको ब धनमा के  सरकारका साथै अ य िहतधारकसँग सम वयन गनु ।  

 

9.6.3  िनजी े  

आपदा ब धनका साथै कारोबारले आपदा जोिखमलाई ब धन कायप रचालनमा एिककृत गनका लािग िनजी 

े लाई संल न गराउने काय सुगम बनाउन आव यक छ। िन निलिखत े मा िनजी े लाई संल न गराउन 

आव यक छ : 

 ािविधक सहयोग,  

 पुनिनमाण यास,  

 जोिखमलाई आ नो प रस पि ारा समेट्नका साथमा जोिखम ब धन, 

 पुनिनमाण यासका लािग िव ीय सहयोग,  

 बहाली यासमा जोिखम सुसू िचत िनवशे।  
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9.6.4  वयंसेवी सङ्गठन तथा अ तरराि य  

ियनीह  िन निलिखत गितिविधमा सामेल हनस नेछन् : 

1. संयु  आव यकता तथा ितको मू याङ्कन गन,  

2. िवशेष गरी आदेशप  अनुसार पुनिनमाण ि यामा सरकारको यासलाई सहयोग गन,  

3. पुनिनमाण र बहालीको यासमा ािविधक सहयोग दान गन,  

4. पुनिनमाण र पुनवास योजनाबारे जनसूचना सारणको िनि त सरकारलाई सहयोग गन,  

5. थानीय समुदायको िश ण र मता िवकास गन।  

 

9.7   पुनवास  

9.7.1   पृ भू िम  

पुनवास आपदा बहालीको अ तरङ्ग भाग हो भने अ यमा पुनिनमाण सामेल छ, जसलाई सं थागत सुधार एवं  

बलवधन, पुनिनमाणका साथै पूवाधार एवं  सेवाह को सुधारका लािग सम  गितशील एवं  म यवत  रणनीितको 

पमा प रभािषत गनसिक छ, जुन भािवत जनसमुदायको राजनीितक, आिथक एवं  सामािजक पद ेप एवं  

कायलाई सहयोग गन लि त हनका अित र  सतत् िवकासको पुनरावृि  पिन हो। सामा य पमा, पुनवास 

याकेजमा ित त पूवाधारह को पुनिनमाणका साथै आपदा ारा थोिपएको मनोवै ािनक सम या लगायत 

भािवत इलाकाका जनमानसको आिथक एवं  सामािजक पुनवासलाई स बोिधत गन उपायह  सामेल रहने गदछ। 

पुनवासलाई िन न कार विगकरण ग रएको छ :  

 भौितक,  

 सामािजक,  

 आिथक तथा  

 मनोवै ािनक  

 

9.7.2   भौितक पुनवास  

पुनवासको स ब धमा भौितक पुनवास अित मह वपूण प  हो। यसमा िन निलिखत सामेल छन् : 

• भौितक पूवाधार ज तै आवास, भवन, रेलवे, सडक, स चार स जाल, जल आपू ित, िव ुत आिद 

इ यािदको पुनिनमाण,  

• जल आधार े  ब धन, िस चाई नहर, सामुदाियक वन, फसल ि थ रकरण, वैकि पक खेती िविध, 

रोजगार िसजना, नोकरीको िसजना तथा पयावरणको सं र णका लािग लघुकालीन एवं  दीघकालीन 

रणनीित,  

• कृिष, िश पी काय तथा पशुपालनको पुनवास,  

• सहायता, कृिष औजार, पुन थापना थलका लािग भू िम अिध हण, भू िम योजन िनयोजनको 

अनुपालन, भल-बाढी े ाङ्कन वा ित नभएका घरह को पुनःसयोजन वा सु िढकरण, नमूना 

घरह को िनमाणका लािग पया  ावधान।  
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9.7.3   पुन थापना  

पुन थापना भौितक पुनवास ि याको अित संवेदनशील िवषय हो र पुनवास नीित बािहरी कारकले नभएर 

आव यकताको आधारमा िनदिशत हनुपदछ। थानीय ािधकरणले भािवत जनसमुदायसँग परामश गरी तथा 

रा य सरकारको मागदशनमा, आफदाको कृितसँग सा दिभक मापद डका साथै ितको प रमाणको आधारमा 

पुन थापना आव यकता िनधो गनुपनछ। पुन थापना यासमा िनि त पमा िन निलिखत गितिविध सामेल 

रहनुपदछ : 

 स भव भएस म फे र िव थािपत हनबाट जोगाउने कोिशश गनुपदछ,  

 अिनवाय पमा पुन थापना गनु पन ि थित भए, यो सामािजक पमा समावेशी हनका साथै 

सीमा तकृत समुदायमा पन अनुसू िचत जाित एवं  जनजाितलाई िव ास िलएर मा  गन सु िनि त 

गनुपदछ।  

 स भव भएस म ि यालाई लैङ्िगक सु ाही बनाउनका साथै लैङ्िगक अ पसङ् यह का 

आव यकतालाई यान िदनुपनछ,  

 भािवत समुदायबाट सहमित ा  गनुपनछ,  

 पया  पमा उजु री सुनुवाईका साथै संवाद त  दान गरी भू िम अिध हण एवं  आब टन ि यामा 

पारदिशता सु िनि त गन िहसाबले प रभािषत गनुपनछ,  

 अिघ बढ्नभु दा पिहले, शहरी/ ामीण भू िम योग िनयोजनमािथ िवचार गनुपनछ,  

 आव यकताको िहसाबले पुन थापना याकेज दान गनुपनछ,  

 पुन थापना ि याका लािग शि  िवकेि करण गनुपनछ,  

 स भव भएस म, कृिष भू िम वा आजीिवकाको ोतनिजक पुन थापना सुिनि त गनु पनछ,  

 पुन थापना ग रएका समुदायका लािग, स भव भएस म, आव यकता अनुसार आजीिवका पुनवासको 

ावधान सु िनि त गनुपनछ। 

 

9.7.4   सामािजक पुनवास  

आपदा पुनवासको ि यामा सामािजक पुनवास पिन मह वपूण ठहदछ। भे  वा अरि त समहू ज तै िश पी, 

बूढा-पाका, अनाथ, एकल मिहला तथा बाल-बािलकालाई आपदाको भावबाट बाँ न िवशेष सामािजक सहयोग 

आव यक पदछ। पुनवास योजनामा एकदमै अ जान सामािजक प रवेशमा पुनः सामािजकरण एवं  समायोजनको 

स पूण ि याबाट आपदाका िशकारह  गु ि नुपन कुरालाई यानमा रा ने िहसाबले पुनवास योजना िनधा रत 

हनुपदछ।  

 

9.7.5  िश ण गितिविधको पुन ार  

ठूलो आपदाको कारण िव ाथ ह मािथ पन दबाउका कारण िश ण सु िवधाह ले धेरै नै सम या झे नु  पदछ। 

यसकारण, ि थितको सामना गद बाल-बािलकालाई बहालीका लािग िन निलिखत कदम सहायक ठह रनेछन् : 

• िश क तथा बाल-बािलकालाई िनयिमत परामश िदनुपनछ,  
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• िनयिमत पमा कूल आउन बाल-बािलकालाई ो सािहत गनुपनछ,  

• बाल-बािलकालाई ले ने-पढ्ने साम ी उपल ध गराउनुपनछ,  

• कूलमा सामा यता बहाल गन गितिविधमा बाल-बािलकालाई सहभागी ब न लगाउनु  पनछ,  

• आ मिवकासमा समथनकारी भू िमका खे न िव ाथ ह मा सकारा मक वृि  िवकिसत गन कोिशश 

गनुपनछ,  

• गाउँ तरीय िश ा सिमित गठन गनुपनछ,  

• िश ण गितिविध सुचा  रा न सहयोग गन थानीय समूह िचि हत गनु पनछ।  

 

9.7.6   बूढा-पाका, मिहला, बाल-बािलका तथा िद याङ्गह को पुनवास  

ठूलो आपदापिछ बूढा-पाका, मिहला अिन बाल-बािलका अ  बढी अरि त हने गदछन्। यस कारण 

िन निलिखत उपायले उनीह को पुनवासमा सहयोग गनस नेछ : 

• बूढा-पाका, मिहला तथा बाल-बािलकाको पुनवासका लािग िचर-प रिचत प रवेश िचि हत गनु पनछ,  

• िनराि त, िवधवा तथा अनाथह लाई आ ना शाखा-स तानसँग र यिद नभए पालक प रवारसँग 

िमलाउने कोिशश गनुपनछ,  

• मिहला तथा बाल-बािलकाको मानिसक वा य सु ढ बनाउन िनयिमत परामश काय म आयोजन 

गनुपनछ,  

• मिहलाह लाई आिथक पमा आ मिनभर बनाउन िविभ न िश ण काय म आयोजन गनुपनछ,  

• मिहला अिन बाल-बािलकाका लािग दीघकालीन पुनवास याकेजमा वा य, पोषण र व छतामािथ 

यान िदनुपनछ,  

• स दो चाँडो आँगनबाडी के , वृ ा मह  पुनः स चालनमा याउनुपनछ,  

• येक गाउँमा कि तको पिन एउटा बहउ े यीय सामुदाियक के  थािपत गनुपनछ,  

• ख ड तरमा आवासीय क या बाल गृह िनमाण गन कोिशश गनुपनछ,  

• अनाथ तथा बाल-बािलकाको कोशल िवकास गन पेशागत िश ण िशिवर थािपत गनुपनछ,  

• वयंसहायता समूहलाई ो सािहत गनुपनछ।  

 

9.7.7   आिथक पुनवास  

आिथक पुनवासको मुख घटकमा आजीिवकाको पुन ार गनका साथै वािण य एवं  कारोबार र काम-ध धाले 

िनर तरता पाउने सु िनि त गनु  ह छ। आपदा भािवत समुदायका लािग रोजगारका साथै आमदानी िसजना गन 

गितिविधको बहाली आपदापिछको पुनिनमाणका लािग मह वपूण ठहदछ। आव यक स पि को ित वा नाशले 

आजीिवका अवसरह  ग भीर पमा भािवत हने गदछ, जसको प रणाम व प मािनसह  सामा य आमदानी 

िसजना गन गितिविधमा संल न हनस दैनन् र िनराश ब नका साथै मानवीय सहायतामािथ िनभर हनपु दछन्। 

आिथक बहाली िन निलिखतमािथ आधा रत हनुपदछ : 

• िव मान आजीिवका रणनीित तथा कारोबारको वहनीयताको िव ेषण,  
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• िव मान र भावी जोिखमको िव तृत िव ेषण,  

• भािवत प रवारको भे ता,  

• बा  भाव तथा सं थान लगायत कौशल एवं  ानस म पहँचको साधन,  

• बजारको सुचा पनस म पहँच। 

एनपीडीएमको प र छेद 9.5.1 अनुसार, रा य सरकारले आपदा ारा भािवतह को आजीिवकाको थायी 

बहालीलाई मह व िदनका साथै मिहला मु िखया रहेका प रवार, िश पी, कृषक तथा सीमा तकृत साथै भे  वगमा 

पन मािनसह का आव यकतामािथ िवशेष यान िदनुपनछ।  

 

9.7.8   मनोवै ािनक पुनवास  

आपदापिछको पुनवासमा अक  मह वपूण आयाम हो मनोवै ािनक पुनवास। पीिडतको मनि थितलाई स बोिधत 

गनु  अित नै संवेदनशील िवषय हो र अित सचेतपूवक यसमािथ यान िदनुपदछ। आफ त तथा साथी-भाइ 

गुमाउनुको मनोवै ािनक घातका साथमा आपदाको ासद घाउ भन आपदा ब धनका िहतधारकह ले सोचे अिन 

महसुस गरेभ दा धेरै ग भीर हने गदछ। यस कारण, तनाउको ब धन गन काम आपदा पुनवास योजनाको िनर तर 

अंश हनुपदछ। 

िन निलिखतमािथ यान िदने यास गनुपनछ : 

• मनो-िचिक सीय वा य काय म  

• यावसाियक उपचार,  

• सोधखोज तथा अिभघात याहार  

• आपदा भािवत जनमानसका पर परा, मू य-मा यता, िनयम, िव ास एवं  रीित-िथित। 

 

9.7.9  ित त सां कृितक धरोहर थल, प रसर तथा सङ् हालयको पुन ार  

आपदापिछ ित त थल/ प रसरको मर मित/ पुनिनमाण काय समु िचत द तावेजीकरणका साथै चलनको 

मू याङ्कनको आधारमा गनुपनछ। कमसल पुनिनमाणको चलनले धरोहर ढाँचालाई अ  धेरै ित पु याउनका 

साथै ढाँचागत भे ता ग भीर बनाउँदै धरोहर थल नै समा  हनजाने जोिखम रहने गदछ। पुनिनमाण र पुनवासको 

पद ेपले, धरोहर थल अिन प रसरको िविभ न कारका लािग थािपत वैधािनक सं रचनालाई यानमा 

रा नुपनछ। सामा यतः, िन निलिखत िस ा त अनुपालन गनुपनछ  : 

• ऐितहािसक साथै पु राताि वक मह वका थलका लािग यूनतम ह त ेपको ि कोण अ नाउनका साथै 

कुनै पिन कारको ह त ेप समु िचत द तावेजीकरण र अनुस धानमा आधा रत हनुपनछ। ामािणकता 

अिन यगत अख डता नै पुनिनमाण, मर मित र पुनःसंयोजन यासको आधार ब नुपनछ। 

• स भव र िव मान भएस म, पार प रक कौशल र िविध नै ित त ढाँचाको मर मित र पुन ारको 

िनि त योग गनुपनछ। यसले भवन अिन कौशल पर पराको िनर तरता सु िनि त गन सघाउ पु याउनेछ।  

• धेरै सां कृितक धरोहर थर र प रसरसँग थानीय जनमानसको गिहरो सां कृितक/ सामािजक-आिथक 

नाता जोिडएको ह छ र आपदापिछ यसको पुनबहालीले एक कारको सामा यता भाव बोध गराउँदछ। 

य ता िवचारले सम  बहाली योजनािभ  धरोहरह को सं र ण/ पुनिनमाणलाई सुगम बनाउनु  पदछ।  
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• सां कृितक धरोहरमा लागू  ग रने “उ म पुनिनमाण”को भावनाले पु राताि वक तथा/ वा सां कृितक 

प लाई अदेखा गनुभएन, जसको अथ, सां कृितक धरोहर थलह को ढाँचागत ि थरताका लािग 

ग रने पुनःसंयोजनका उपायह  वा तिवकताको पुनबहालीमािथ बढी यान िदँदै होिशयारीका साथ 

गनुपनछ।  

• सां कृितक धरोहरह को पुनबहाली तथा पुनःसंयोजन वा बलवधन काय िहतधारकह सँग सां कृितक, 

पु राताि वक तथा धरोहर प बारे उिचत परामशपिछ मा  स प न गनुपदछ।  

• धरोहर ढाँचाह को अख डता तथा सां कृितक मू य-मा यतामािथ पुनःसयोजनको भावबारे स भव 

भएस म आपदापूवको ि थितस म पुनबहाल गनबारे समु िचत पमा चचा अिन मू याङ्कन गनुपनछ।  

• आपदापिछ धरोहरको पुनिनमाण वा पुनबहाली काय िनमाण गनस म मा  सीिमत नराखेर यसको 

धरोहर आजीिवका, पार प रक यापार-वािण य/ िश प आिदलाई यानमा रा दै गनुपनछ। 

 

9.8  धनरािशको प रचालन  

9.8.1  पृ भू िम  

आपदापिछ पुनिनमाण र पुनवास प रयोजनामा धेरै संसाधन आव यक पन गदछ। य ता प रयोजनाह  ायः नै 

रा यकोषबाट िव पोिषत ग र छ। हालै मा  राि य सरकारसँग निजकबाट तालमेलका साथ बहप ीय/ ि प ीय 

िव पोषण अिभकरण/ अ तरराि य अिभकरणबाट धेरै ठूलो धनरािश जुटाइएको छ। रा य सरकारले, के  

सरकारको स बि धत म ालय माफत,् धनरािशको वाह, यसको िवतरण एवं  के  सरकार ारा तय ग रए 

अनुसार िनयम अनु प उपयोगका शतह  सामेल गद धनरािश प रचालनको रणनीितलाई अि तम प िदनुपनछ। 

यसमा िन निलिखत सामेल रहनेछन् : 

• ितको िव तृत मू याङ्कन ितवेदनका साथमा े ीय एवं  आ चिलक शीष अ तगत एिककरण गद 

आव यक धनरािशको अनुमान, 

• िव पोषण अिभकरणह सँग अनुब ध गनका साथै धनरािश वाह तथा स बि धत िनयम अनु प िव तृत 

प रचालन ि याको िवकास। 

 

9.8.2  प रचालन, िवतरण एवं  िनगरानी  

सरकारको धनरािशको बजेटीय घरेलु  वा आ त रक ोतमा ायः िन निलिखत सामेल ह छन् : 

• सरकारी प रचालना मक तथा पू ँजीगत बजेट,  

• आपदा भािवत े का लािग बजेटीय व तुको पुनः आब टन,  

• िवशेष उपकर वा कर; बहालीका लािग अित र  कर वा अिधभार, 

• आकि मक िव पोषण यव था,  

• सव यापी पुनिनमाण वा िवकास ऋण प  जारी गन,  

• बहालीको लागत साझा गन िनजी े का लािग नीितगत सहिलयतको शु वात, 

• नाग रक समाज तथा िनजी दाताह बाट वैि छक अंशदान, 
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• बीमा/ जोिखम अ तरण त ।  

 

आपदापिछको पुनिनमाणका लािग बा  संसाधन बह े ीय याङ्क, े ीय िवकास याङ्क, ि देशीय िवकास 

साझेदार, अ तरराि य एनजीओ, िनजी दाता एवं  धमाथ कायका साथै िव ेषणबाट जुटाउन सिक छ। 

आपदापिछको बहाली वं  पुनिनमाणका लािग बह े ीय िव पोषण ोतह मा ायः िन निलिखत सामेल रहने 

गदछन् : 

• बह े ीय िवकास याङ्कबाट ऋण वा कजा,  

• अ तरराि य िवकास सं थानको िव मान पोटफोिलयाको पुनः आब टन,  

• बह-दातृ यास कोष,  

• ऋण राहत,  

• मानक िनवेश प रचालनको यािशत आकि मक घटक,  

• जोिखम बीमा,  

• अित र  िव पोषण 

• आपातकालीन िवकास िवलि बत िगरावट िवक प63  (डीडीओ) 

िवराट् बहाली काय मका लािग धनरािशको प रचालन एवं  ब धनका केही मह वपूण प  िन निलिखत हन् जुन, 

तािलका 9.3 मा सं ेपमा तुत ग रएका छन् : 

1. ित एवं  नो सानी मू याङ्कनको समी ा (डीएएलए), 

2. बीबीबीका लािग िवशेष समब  ल य एवं  प रक पनाको िवकास, 

3. बहाली काय मको िव ीय आव यकताको अनुमान,  

4. स भािवत ोत िचि हत गद िविभ न िवक पको जाँच,  

5. िव ीय ब धनका लािग िवशाल िव ीय िनयम प रभािषत गद काया वयन।  

 

तािलका 9.3 : बहाली काय मको प रचालन एवं  ब धनका मह वपूण प  : 

 मुख कदम िववरण 

1 ित एवं  नो सानी 

मू याङ्कनको समी ा 

िविवध े , ख ड (तालुका) र िज लाबीच ित, नो सानी तथा आव यकताका लािग 

गुणा मक साथै प रमाणा मक आधाररेखा 

2 बीबीबीका लािग िवशेष 

समब  ल य एवं  

प रक पनाको िवकास, 

 

• बीबीबीको काय े  एवं  ल य िवकास गन,ु  

• आपदा अनुकूलन भौितक बहाली,  

• ू त आिथक बहालीका लािग िवक प,  

• चरणब  गितको ल य िनधा रत गनु ।  

                                                             
63  िवलि बत िगरावट िवक पका साथ आपदा िवकास ऋण आकि मक ऋण सीमा हो जसले ाकृितक आपदापिछ आइबीआरडी सद य रा ह लाई त काल  तरलता वा चल 

िनिध दान गदछ। यो जोिखम िव पोषण िवलेखको िव तृत भाग हो जुन कजा िलनेलाई ाकृितक आपदापिछ कुशल मोचन कायका लािग िव  याङ्क समूहबाट उपल ध 

हँदछ।  
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3 बहाली काय मको िव ीय 

आव यकताको अनुमान 
• े  साथै चरणको िहसाबले िव ीय अनुमान तयार गन,ु  

• िविभ न िवक पबारे परामश एवं  मू याङ्कन गनु,  

• िव ीय अनुमानह लाई अि तम प िदनु ।  

4 स भािवत ोत िचि हत गद 

िविभ न िवक पको जाँच 
• घरेलु  संसाधन :  

–  रा यबाट (बजेटिभ ) तथा अित र  धनरािश जुटाउने िवक प (बजेट बािहर)  

–  केि य अनुदान तथा अ य िवक प – बजेटिभ  अिन बजेट बािहर  

• के  सरकारको सहयोगमा आइएफआइबाट कजासिहत अ तरराि य,  

• अ य ोत : 

– दाता  

– समुदायको अंशदान (िनजी े , सीएसआर, पीपीपी)  

5 िव ीय ब धनका लािग 

िवशाल िव ीय िनयम 

प रभािषत गद काया वयन 

• नयाँ िवकास, पुनःसंयोजन, वािम व आधा रत िनमाणका ( ायः घर) लािग धनरािश 

छुट्याउन िनयमह  थािपत गन,ु  

• बहाली काय ममा आव यक लचकतासिहत कुशल िवतरणको िनयम प रभािषत गन,ु  

• उिचत एमआइएससिहत समु िचत सदु पयोगको िनगरानी गन काया वयन त   

 

िव पोषण अिभकरणह का मा यम ारा जुटाइएका धनरािश ायः कडा िवतरण एवं  योगका ब देजह का साथ 

आउने गदछन्। यस कारण, कुनै पिन िनयमको उ लङ्घन नहने सु िनि त गन धनरािशको िवतरणमािथ िनगरानी रा न 

आव यक ह छ। धनरािशको िवतरण िन निलिखत ारा िनगरानी ग रनुपनछ : 

• अनुमोिदत िविवध प रयोजना अनुसार संसाधन आब टनमा ाथिमकता,  

• लाभाथ ह लाई धनरािश िवतरणका लािग त को थापना, 

• धनरािशको सदु पयोग तथा काया वयनको गितका लािग िनगरानी त को सु िढकरण। 

 

9.8.3   पुनिनमाण लागतको असुली  

रा य सरकारले स बि धत के  सरकारको म ालयसँग परामशपिछ, चु िनएका िन निलिखत लागत असुलीका 

उपायह  काया वयन गनुपनछ : 

• िवशेष कर/ भार लगाउने (के  सरकार) 

• थानीय कर लगाउने 

• करमु  सरकारी ऋणप  जारी गन।  
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10   मता िवकास – एक पयावलोकन 

10.1  पृ भू िम  

यस अ यायमा पूववत  अ यायमा उिचत प र े यमा वणन ग रएका मता िवकासका उपायह बारे पयावलोकन 

तुत ग रएको छ, जसमा योजनाको मता िवकास प बारे सारांश साथै भावी ि  तुत ग रएको छ। पूववत  

अ यायमा मता िवकासको स बि धत उ रदािय व सं रचना एवं  चचामा िवशेष प  वणन ग रएको छ। यस 

अ यायमा तुत सूची िव तृत नभए पिन सूचक एवं  उदाहरणा मक छ जसले पूववत  अ यायमा तुत 

िववरणलाई ितपू ित गदछ। यसमा सामेल िवषयह  अिधकांश पमा राि य, े ीय तथा वैि क चलन अनु प 

भए तापिन योजनाको सामियक समी ा तथा काया वयनको ममा यसमा प रवतनह  िनःस देह पमा सामेल 

गन आव यक पनछ। सबै यास उदीयमान सव म काय यवहार अनुपालन गन िदशातफ हनुपनछ।  

 

मता िवकासले सं थान, त  तथा सबै तरमा सबै िहतधारकको मता सु ढ बनाउने िवषय समेट्दछ। 

युएनआइडीएसआरले  डीआरआरका लािग “ मता िवकास” िन न कार प रभािषत गरेको छ : 

 

“ मता िवकास एउटा ि या हो जसबाट जनमानस, सङ्गठन अिन समाज योजनाब  त रकाले उ े रत ब दै 

समयसँगै सामािजक र आिथक ल य हािसल गन िवकिसत गदछ। यो यो अवधारणा हो, जुन समयसँगै मताको 

िसजना गद यसलाई कायम गन सबै प  समेट्दै मता िवकासको प र े यलाई िव ता रत गदछ। यसमा िविभ न 

कारका िश ण िस ने साथै िनर तर पमा सं थान, राजनीितक सचेतना, िव ीय संसाधन, िविध णाली र 

अ  सबल प रवेश िवकिसत गन यास पिन हो।” (युएनआइएसडीआर, 2016)।  

 

से डई सं रचनाले सबै िहतधारकलाई देशको आपदा जोिखमको ब धन गन मताको थापना एवं  वृि मािथ 

यान केि त गन चुनौती पेश गदछ। यो आपदा जोिखम यू िनकरणमा  िनवेशको मह वपूण घटक हो। आपदा 

जोिखम ब धनको प र े यमा, से डई सं रचनाले सबै सं थान, सरकार र समुदायको िविभ न तरमा िचि हत 

जोिखमलाई स बोिधत गन ािविधक, िव ीय र शासिनक मता बढाउनमािथ जोड िद छ। सं रचनाले जोिखम 

यू िनकरण उपायह  काया वयन एवं  लाग ूगन मताको बलवधन गन आव यक ठा दछ। मता िवकास ायः नै 

िभ बाट प रचालन हँदै िव मान प रस पि को मताबाट स चािलत ि या हो। से डई सं रचनाले आपदा 

ब धनमा मिहलाह को मता िवकासको आव यकताका साथै आपदा जोिखम ब धनमा भावी त रकाले 

सहभागी ब ने मता िवकास गनुपन कुरा रेखाङ्िकत गदछ।  

 

डीआरआरको िनि त मता िवकासमा िनवेश यि , अिभकरण र समुदायको डीएम कायभारमा कायिन पादन 

सुधारको िनि त िनर तर ि या हो। मता िवकासको ि यामा मानव संसाधन िवकासका त वह  सामेल 

ह छन,् ज तै यि गत िश ण, साङ्गठिनक िवकास ज तै समूहको कायप रचालनमा सुधार तथा सङ्गठन, 

अिधिनयम तथा सं थानको सु िढकरण। वािम व र ितब ता थािपत गनका लािग सहभािगतामूलक 

ि कोणबाट िहतधारकह लाई संल न गराउन आव यक ठहदछ। मता िवकास पहलको वहनीयता आ त रक 

साझेदारहह को वािम व र सहभािगताको तरसँग य  पमा बढ्ने गदछ। िविभ न म ालय/ िवभाग तथा 

रा य अिन के  शािसत देश ारा डीआरआरमा मता िवकासको सु वािहकरणिबना डीआरआरको 
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सु वािहकरण अधु रो रहने गदछ। मता िवकासमा िव मान कानून, िनयम र अिधिनयममा सा दिभक ावधान 

बनाउँदै अनु कूल प रवेश िसजना गन िवषय पिन सामेल हनुपदछ।  

 

मता िवकासमा िविभ न तरका गितिविध, ज तै कानूनी एवं  सं थागत सं रचना, सङ्गठनको णाली, सङ्गठन 

तथा मानव संसाधन सामेल रहने हँदा, आवत , लघ,ु म यम र दीघकालीन समय सीमाका िमि त गितिविधह  

काया वयन गद सबै चुनौतीलाई स बोिधत गन आव यक ठहदछ। यस कारण, डीआरआरका लािग मता 

िवकासको यासमा, मानव संसाधन िवकासभ दा यापक पमा साङ्गठिनक एवं  सं थागत िवषयह मािथ बढी 

यान  िदन आव यक छ। साझेदारी अिन सहकाय सं थागत मता िवकासको अिभ न अङ्ग ह छ। सं थागत 

मता िवकासमा, िव मान त को तरो नितका लािग अ याधु िनक िविधको योगमािथ पिन जोड िदन ज री 

छ। आपदा जोिखम िनवारण एवं  यू िनकरणमा ढाँचागत साथै गैर ढाँचागत उपायको िनि त सावजिनक एवं  िनजी 

िनवेश आपदा अनुकूलन बढाउनका लािग आव यक ह छ। मता िवकासमा िनवेश जनमानसको यान जोगाउन, 

नो सानी रोकथाम गन वा घटाउन तथा भावी बहाली एवं  पुनवास सु िनि त गन अित नै िकफायती त रका हो।  

 

एनपीडीएम, 2009 ले मता िवकासका लािग साम रक ि कोण अ नाउनुपन आव यकता रेखाङ्िकत गद 

यसलाई बढी भािव बनाउन िवभइ न िहतधारकको सि य एवं  जोशपूण सहभािगता आव यक ठा दछ। मता 

िवकासले “उिचत सं थागत सं रचना, ब धन णाली तथा आपदाको भावी त रकाले रोकथाम एवं  ब धन गन 

संसाधनको आब टनका” चुनौतीलाई स बोिधत गनुपन िनिद  गदछ। मता िवकास िनर तर ि या भएको हँदा, 

यसले कमचारीह  खटाउने, नयाँ िनयु  भएकाह लाई िशि त गन, ािविधक गितसँग तालमेल रा ने र 

वै ािनक ानमा भइरहेको तेज अ गमन सामेल गन चनुौतीलाई पिन स बोिधत गनुपदछ। 

  

 एनपीडीएम, 2009 ले मता िवकासको िनि त राि य आपदा ब धन सं थानले अ णी भू िमका खे नुपन 

कुरामािथ पिन जोड िदएको छ। यसै गरी रा य आपदा ब धन सं थान र एटीआइले पिन रा य अिन के  शािसत 

देशमा शीष भू िमका खे नुपदछ। एनपीडीएमले म ालय, स ब  िवभाग तथा िविभ न वाय  सं थान लगायत 

सरकारको सबै तरमा आपदा ब धन िवषयमा मता िवकास गनुपन कुरामािथ जोड िद छ। यसका सातऐ 

समुदाय आधा रत आपदा ब धन यास ो सािहत गन मता िवकासको मह वमािथ पिन यसले बल िद छ। 

नीितमा, डीआरआरलाई दीघगामी बनाउन, कूलदेिख पेशागत सं थान समेट्दै सबै िश ण सं थानमा मता 

िवकास गन आव यक रहेको पिन िनिद  ग रएको छ। सा दिभक लाइसे स जारी गन, मािणकरण तथा मानकलाई 

सु ढ बनाउनका साथै बहसङ्कटरोधक िवशेषता सामेल गनका लािग सबै े मा कौशल िवकासको आव यकता 

पिन यसले मा यता दान गदछ।  

 

10.2  एनआइडीएम, एनडीआरएफ तथा अ य सं थान  

अ य अनुस धान सं थानको साझेदारीमा एनआइडीएमसँग रा  तरीय सूचना आधारको िवकास लगायत 

िश ण, अनुस धान, द तावेजीकरणसिहत मता िवकासको पिन मुख दािय व छ। अ य ान आधा रत 

सं थानह का स जालमा, एनडीएमए ारा थािपत िव तृत नीित र िदशािनदश अनु प यसले काम गनुपनछ। 

यसले िश क, आपदा ब धन अिधकारी तथा अ य िहतधारकको िश ण आयोजन गनुपनछ। 
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एनआइडीएमले आपदा ब धनको े मा “सव े  के ” ब न कोिशश गनुपनछ। आपदा ब धनको िनि त 

राि य िश ण तािलकाको काया वयन एवं  सुगमीकरणका लािग एनआइडीएमले मह वपूण भू िमका खे नुपनछ। 

यसका साथै िश णको िनि त े ीय साथै अ तरराि य सहकायको िनि त पिन एनआइडीएम शीष सं थान 

हनेछ।  

 

एनडीआरएफले पिन एसडीआरएफ, नाग रक सु र ा, समुदाय तथा वयंसेवीह लाई तयारी र मोचनको िनि त 

मता िवकास एवं  िश ण आव यकतालाई सहयोग गनस नेछ। मोचनका लािग संल न एसडीआरएफ तथा 

अ य अिभकरणले िमलेर काम गनस नुपनछ, जसका लािग एनडीआरएफले सबै िति याकतालाई िशि त गन 

भू िमका खे नुपन कुरा पिन मह वपूण छ। आपदा ब धनको े मा िश ण दान गन कैय  रा यमा िति त 

सं थानह  छन्। ितनीह लाई कुशल ोत यि का साथमा िव ीय सहयोग ारा सु ढ बनाउनका साथै य ता 

यासह को अनुसरण अ य रा य अिन के  शािसत देशले पिन गनुपनछ। यसका अित र , सबै शासिनक 

िश ण सं थान, पु िलस अकादमी, रा य ामीण िवकास सं थान, एनडीआरएफका लािग जवानह  िझकाइने 

पाँचवटा सीएपीएफका (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी र एसएसबी) िश ण के का 

साथमा राि य िश ण अकादमीले आपदा ब धनिसत स बि धत कौशल िवकासमा उ लेखनीय पमा 

योगदान िदनुपनछ। िव मान सं थानह का मतालाई पिन े ीय र थानीय आव यकताको िहसाबले बढो री 

गनुपनछ। िविभ न म ालय/ िवभाग/ अिभकरण/ पीएसयुका कैय  िश ण सं थान छन् रक ितनीह ले आ नो 

िश ण काय मका साथै िवभागीय परी ामा डीआरआर सामेल गनु पनछ।  

 

10.3  थानीय िनकायह को मता िवकास – ामीण एवं  शहरी  

 आपदा ब धनको प र े यमा प चायतीराज सं थान तथा शहरी थानीय िनकायको मता िवकिसत गनुपदछ। 

पया  मता िवकासिबना, थानीय िनकायले आपदा ब धनमा भावी त रकाले योगदान िदन वा आपदा 

ब धन योजनाको समु िचत काया वयन सु िनि त गनस दैन। वशासन िनकायको वा तिवक सशि करणका 

लािग पिन मता िवकास आव यक छ। िविभ न कारका आपदाको स म त रकाले ब धन गन, आपदाको 

िनि त तयारीमा योगदान िदन, उपल ध चेतावनीको समु िचत योग गन, खोज, उ ार, िचिक सा सहायता तथा 

ितको मू याङ्कन गनका लािग पिन प चायतीराज सं थान तथा शहरी थानीयका िनवािचत ितिनिध अिन 

अिधकारीह लाई िशि त गनुपदछ। यसका साथै आपदापिछ पुनवासको समु िचत आव यकताबारे रा री बु ने 

मता उनीह मा हनुपदछ। आपदा ब धनको सबै चरणका साथै आपदा ब धन िनयोजनमा थानीय नेतृ वले 

ठूलो भू िमका खे न स दछन्। आपदा ब धनको सबै प , डीआरआरको सु वािहकरण तथा आपदाको रोकथाम 

र डीआरआर ो सािहत गन सबै प मा थानीय िनकायको स मता बढाउन मता िवकासले ल य रा नुपदछ। 

रा य तरीय िश ण सं थाले (एटीआइ, एसआइडीएम तथा अ य) आव यकताको आधारमा ामीण अिन 

शहरी थानीय िनकायको मता िवकासका लािग िश ण काय म िवकिसत गनुपदछ। 

 

10.4  समुदायको िश ण  

आपदाको थम िति याकता भएका नाताले, समुदायको मता बढाउनु  मता िवकास ि याको मह वपूण 

अंश हो। से डई सं रचनाले नाग रक समाज, समुदाय तथा वयंसेवीह को आपदा जोिखम यू िनकरणबारे ान 

बढाउनुपन कुरामािथ बल िदएको छ। मता िवकासमा जाग कता, सचेतना, अिभसं करण तथा समुदाय लगायत 
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समुदायका नेतृ वह को कौशल सामेल रहनुपदछ। एनडीआरएफ, नाग रक सु र ा, नाग रक समाज सङ्गठन, 

थानीय समुदाय आधा रत सङ्गठन तथा वयंसहायता समहूबाट सहयोग ो सािहत गनुपनछ। रा य र िज ला 

ािधकरणको सम  मागदशनमा नेतृ वलाई सम  दािय व दान गन र अ लाई ो सािहत गन िज मेवारी थानीय 

ािधकरण, पीआरआइ र युएलबीसँग िनिहत रहनुपनछ। सामुदाियक िश ण काय म सामािजक पमा 

समावेशी हनका साथै मिहला, बाल-बािलका, बूढा-पाका, अनुसू िचत जाित एवं  जनजाित तथा िद याङ्गह को 

मता िवकासमािथ बढी जोड िदनुपदछ।  

 

10.5  आपदा संसाधन स जाल – राि य, रा य तथा िज ला  

 भारत आपदा संसाधन स जाल (आइडीआरएन) एउटा पोटल हो जसले सबै बु िनयादी आव यकता समेट्दै 

रा यापी पमा आपदा ब धन स ब धी बु िनयादी आव यकताको व तुसूची दान गदछ। यो उपकरण, द  

मानव संसाधन तथा आपातकालीन मोचनका लािग मह वपूण व तुसूची ब धन गन वेब आधा रत म च हो। 

आइडीआरएन पोटलको ाथिमक यान िनणयकताह लाई कुनै आपातकाललाई स बोिधत गन आव यक 

उपकरण तथा मानव संसाधनको उपल धताबारे उ र पाउन समथ बनाउनुमा केि त छ। रा य तरमा, भारत 

सरकारले येक रा यलाई आइडीआरएन ज तै आ नो रा य आपदा संसाधन स जाल (एनडीआरएन) पोटल 

थािपत गन ो सािहत गदछ। संसाधन स जालले आपदा जोिखम ब धनमा संल न राि य तर, रा य तर र 

िज ला तरका अिभकरणह लाई समेट्दछ। 

 

10.6  मता िवकासका िवषयह   

 मता िवकास आपदा ब धनको सबै प मािथ लागू  हँदछ। केि य म ालय, िवभाग तथा अिभकरणह का 

साथमा रा य अिन के  शािसत देशका सरकारह ले िविभ न िहतधारकको मता िवकासका लािग काम 

गनुपदछ। यहाँ उ लेखयो य कुरा के छ भने के  अिन रा यबीच उ रदािय वको िवभाजनबारे िव तृत िववरण 

अ य अ यायको उ रदािय व सं रचनामा िदइएका छन्। डीआरआरका लािग मता िवकासका िवषय तथा 

स बि धत उ रदािय वको सारांश तािलका 10.1 मा िदइएका छन्।  उप-िवषयगत े िसत स बि धत िवशेष 

बु ँदाह  अि तम त भमा दशाइएका अ यायह मा उ लेख ग रएका छन्। 

 

तािलका 10.1 : डीआरआरका लािग मता िवकासका िवषयह  – के  अिन रा य 

.स िवषयगत े  उप-िवषयगत े  उ रदािय व वणन 
ग रएका अ याय (ह ) 

 

1 

उ नत िविध एवं  
उपकरणको तैनाथी 

• सव म वैि क िविध अ नाउन,ु  

• सङ्कटको जोिखम तथा भे ता एवं  अनुभू ितको आधारमा िविध िचि हत गनु,  

• सव म साथै उपयु  उपकरण उपाजन गन ु

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

 

 

2 

 

 

आपदा सूचना 
णाली 

• संसाधन स जाल कायम गन,ु  

• संसाधन त याङ्कको रखरखाउ एवं  िनगरानी,  

• संसाधन त याङ्क िनयिमत पमा अ त,  

• उ नत िविधका साथ िवफल नब ने स चार णालीको िवकास, 

• रा  एवं  रा य तरीय आपदा सूचना णाली  

 

 

 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 
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• िविभ न केि य म ालय/ िवभाग/ रा य तथा अ य अिधकृत उपभो ाबीच 
त याङ्कको वाहमा सुधार, 

• आपदा सूचना णालीसँग एचआरभीसीएको एिककरण,  

• आपदा ारा नो सानी ( य  एवं  परो ) तथा आपदापिछको पुनिनमाणबारे 
िव सनीय साथै भरपद  त याङ्ककोश सु िनि त गनु । 

 

3 

 

आपदा जोिखम 
शासन 

• डीआरआरको सु वािहकरण एवं  एिककरण तथा डीआरआरका लािग सं थागत 
त को सु िढकरण, 

• सहभािगतामूलक ि कोण, साझेदारी र स जाललाई ो साहन,  

• गुण तर मानक, मािणकरण र सहिलयतलाई ो साहन  

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

आपदा जोिखम 
ब धन 

• बीमा क पनीह का साथै िव ीय सं थानह सँग साझेदारी गद उिचत जोिखम 
अ तरण िवलेखलाई ो सािहत, े रत र सुगम बनाउन,ु  

• समुदाय आधा रत णालीसिहत सामािजक सुर ा त  तयार गरी काया वयन गनु,  

• आपदा जोिखम ब धनलाई ाथिमक, ि तीयक र ि तीयक वा य याहारमा 
एिककरण गरी वा य याहार णालीमा आपदा अनुकूलन,  

• आपूित शृङ्खला, सेवाह को िनर तरता सु िनि त गनका साथै आपदा जोिखम 
ब धनलाई कारोबारी िविध एवं  चलनमा एिककरण गरी कारोबारी अनुकूलन, 

आजीिवकाको सुर ा र उ पादनशील प रस पि । 

 

 

 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

5 

थानीय तरमा 
डीएम र डीआरआर 

मता  

• थानीय शासनको िविभ न तरमा डीआरआरमािथ तािलम  

• सबै तरमा िहतधारकको जाग कता र तयारीमा सुधार  

• आपदा ब धन योजनाको तयारी, िनयिमत अ तन तथा कृि म अ यास  

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

6 

डीआरआर – 
िश ण, अनुस धान 

तथा पेशागत 
िवषयमा  

• डीआरआरिसत सा दिभ, िवषय पाठ्य ममा सामेल गन,ु  

• िवशेष ता काय म, िड ी पाठ्य म एवं  िड लोमा शु  गनु,  

• अनुस धानमाफत् सं थानिभ  सा दिभक अनुस धान प रयोजना ो सािहत गनु,  

• डीआरआरको िवशेष प िसत स बि धत ािविधक एवं  पेशागत काय म  

• िश कह का िश क िवकास गन,ु  

• डीआरआरको िविवध े मा अनुस धान गन,ु  

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

 

 

8 

 

 

 

आपातकालीन 
प रचालन के को 

सु िढकरण 

• आपातकालीन मोचन मता बढाउन,ु  

• ईओसीको सु िढकरण, पूवाधारको सुधार, उपकरणह को तरो नित, उपल ध 
सव म िविध अ नाउन,ु  

• येक आपदापिछको अनुभवको आधारमा मतामा सुधार याउनु,  

• सव े  आइसीटी तैनाथ गन,ु  

• ईओसीह का मताको स परी ा गन,ु  

• पया  सङ् यामा िशि त मानवबलका साथ रा य अिन िज ला तरीय ईओसी 
थािपत गनु   

• एसओपी, माचार आिदको िनयिमत समी ाका साथ सुधार गनु   

• सचल िनय ण क   

 

 

 

 

7, 8 

 

9 

मानवजिनत 
जलवायु  

प रवतनको जोिखम 

• डीआरआरमा जलवायु  प रवतन जोिखमलाई वीकार गद स बोिधत गन,ु  

• जीएसीसीसँग अनुकूलन सु ढ बनाउनु 

 

3, 7 

 

10 

 

डीआरआरको 

• डीआरआरलाई विलकास योजना अिन काय ममा सामेल गन,ु  

• धानम ीको डीआरआरका लािग दस सू ीय काय म िवकास योजनामा सामेल 
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सु वाहीकरण गनु   

• डीआरआरलाई सबै म ालय, िवभाग, रा यको िवकास योजनाको अ तरङ्ग अंश 
बनाउनु   

• डीआरआरको े मा सि मलन िव तार गनु   

5 

 

 

11 

 

 

डीआरआरका लािग 
गैर ढाँचागत उपाय 

• सं थागत यव था, नीित, कानूनी सहयोग तथा िनयामक सं रचना  

• दु वै शहरी अिन ामीण े का लािग पुनवास एवं  पुनिनमाणका लािग भवन सं िहता 
एवं  मानक संशोिधत गनु,  

• पुनःसंयोजनका लािग िनयम तथा सहिलयत  

• आपदारोधी िनिमत प रवेश ो सािहत गन र डीआरआरको िनि त काया वयन, 
िनगरानी र वतनको त लाई बलवधन गन,ु  

 

 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

 

12 

2015 पिछको 
वैि चक सं रचना – 
िविवध डीआरआर 

िवषयबीच 
साम ज य तथा 

पार प रक 
बलीकरण 

• 2015 पिछको वैि क सं रचना बु दै डीआरआरका लािग यसको काया वयन,  

• से डई सं रचनालाई बु दै िविभ न तरमा डीएमपीमा काया वयनका लािग एिककरण 
गन,ु  

• एडीजीको डीआरआर प  बु दै डीआरआरका लािग यसको काया वयन गन,ु  

• सीओपी-21 (जलवायु  प रवतनमािथ पे रस स झौता) बु दै जलवायु  स ब धी 
िच तालाई िविभ न डीएमपीमा एिककरण गन,ु  

 

 

 

3 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

तयारी एवं  मोचन  

• सं थागत सुधार, आधुिनक करण तथा कानूनी सं रचना प रवतन गनु 

• अि न तथा आपातकालीन सेवाको सु िढकरण गनु   

• पुन ार, सं थागत सुधार तथा आधुिनक करण ारा अि न एवं  आपातकालीन 
सेवाको सु िढकरण ारा िव तृत पुनगठन  

• उदीयमान सव े  वैि क चलनको अङ्गीकरण एवं  अनुकूलन  

• थम िति याकताको गहन िश ण तथा एचआरडी  

• योजनाको प रचालन तयारीमा सुधार याउन शीष तरमा अ यास, कृि म अ यास 

• सबै तरमा उ ार उपकरण  

• आपातकालमा बु िनयादी सेवा दान गन त   

• सबै तरमा तयारी र मोचन योजना  

• समुदाय आधा रत डीआरआर र डीएम  

 

 

 

 

 

8 

 

 

14 

 

बहाली एवं  उ म 
पुनिनमाण 

• आपदापिछको आव यकता मू याङ्कन (पीडीएनए) णाली एवं  िवशेष ता  

• िव सनीय ितको मू याङ्कन त  एवं  िवशेष ता  

• बीबीले सबै िवकास यास अिन ल यसँग साम ज य रा ने सु िनि त गन िनयोजन 
मता  

• बीबीबी नमूनामा अनुकूलन सामेल गन अ यय तथा अनुस धान  

• उपयोगी पाठ िस न िवगतका आपदा एवं  बहालीबारे अ ययन  

 

 

9 

 

 

15 

 

आपदा 
अनुकालनका 
लािग कौशल 
िवकास  

• िम ी तथा िश पीह लाई िश ण एवं  कौशल िवकास  

• िवशेष आव यकता, े ीय िविवधता तथा बहसङ्कट भे तालाई यानमा रा दै 
समुदाय आधा रत आपदा ब धनलाई ो साहन  

• थानीय तरमा सीबीडीआर र तयारीबारे िश ण  

• लैङ्िगक िवषय, तथा बाल-बािलका, बूढा-पाका आिदका आव यकतालाई आपदा 
ब धनको प र े यमा सम  पमा स बोिधत गनु   

• िनजी े  तथा नाग रक समाजको सहभािगता ो सािहत गन,ु  

• पीपीपी ो सािहत गन,ु  

 

 

 

3, 4, 5, 7, 8, 9 
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16 

 

डीआरआरमा 
सामािजक 
समावेशन  

• िलङ्ग आधा रत भे ता  

• अनुसू िचत जाित एवं  अनुसू िचत जनजाित  

• बूढा-पाका  

• बाल-बािलका  

• िद याङ्ग यि ह  

 

4,7, 

 

 

17 

 

 

जोिखमबारे 
बुझाई  

• पयवे ण स जाल  

• सूचना णाली  

• अनुस धान  

• पूवानुमान 

• े ाङ्कन/ मानिच ण  

• िनगरानी 

• प रसङ्कटमय जोिखम भे ता तथा मताको मू याङ्कन (एचआरभीसीए)  

 

 

7 
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11 िव ीय यव था 

11.1 पृ भू िम  

आपदा जोिखम ब धनमा िविभ न कारक ज तै िवकासीय िनयोजनदेिख िलएर आपदापिछ त काल राहत र 

यसपिछ पुनिनमाणका लािग िनवेश आव यक पन गदछ। िव मान चलन अनुसार, तयारी, शमन र पुनिनमाणका 

लािग धनरािश बजेटीय आब टनको पमा सरकारले गदछ।  

तथािप, िव  आयोगले िसफा रश गरे अनुसार सरकारले त काल राहतका लािग धनरािश उपल ध गराउँदछ, जुन 

पाँच वषस म िव ता रत ह छ। िव  आयोगले अ य िवषयका साथमा आपदा जोिखम ब धनको स ब धमा पिन 

िसफा रश गदछ। दो ो िव  आयोगले य ता आकि मकताका लािग “मािजन रािश”को ावधान गरेको िथयो। 

यसपिछका िव  आयोगह ले पिन िविभ न िहतधारकसँग परामशपिछ देशमा आपदा ब धनको िनि त 

िव पोषणका िविभ न प को समी ा गरेको िथयो। िव  आयोगह कै िसफा रश अनु प, आपदा राहतको 

िव पोषणका लािग के  साथै रा य सरकारह ले िविभ न िनिध कायम गन गरेका छन्। ते  िव  आयोगले, 

आपदा ब धन ऐन, 2005 अनु प, राि य आपदा मोचन िनिध र रा य आपदा मोचन िनिध कायम गन 

िसफा रश गरेको छ। चौध  िव  आयोगले यसलाई अिघ बढआउँदै सा दिभक िसफा रश गरेको िथयो।  

आपदा ब धन ऐन, 2005 ले पिन राि य आपदा शमन िनिधको िसफा रश गरेको िथयो, जुन सरकारको 

अधीनमा िवचाराधीन छ। हालमा, चौध  िव  आयोगले राि य आपदा शमन िनिधमािथ कुनै िसफा रश गरेको 

छैन। तथािप, िनिधको आव यकताको स ब धमा िहतधारकह सँगको परामशका साथ राि य ािधकरणले 

िवचार-िवमश ग ररहेको छ। सोही अनु प उिचत कदम चािलनेछ। 

आपदा ब धन ऐन, 2005 ले प  पमा म ालय अिन िवभागह ले आपदा ब धनका लािग आ नो बजेट 

आब टनबाट धनरािश छुट्याउने काम सरकारले सु िनि त गनुपन िनदिशत गरेको छ। ऐनले यस योजनका लािग 

स बि धत म ालय अिन िवभागले आ नो सम  काय मिभ  िनि त बजेटीय यव था गद आपदा जोिखम 

ब धनको सु वािहकरणमािथ जोड िदएको छ।  

हालस म, म ालय वा िवभागले हण गरेका िवशेष प रयोजनाका मािमलाबाहेक, सरकारले आपदा ब धनको 

िनि त कुनै िवशेष आब टन गरेको छैन। देशको िवकास काय म अ तगत आपदा जोिखम अनुकूलनको 

आव यकताका लािग डीआरआरको िव ीय सु वािहकरणको अवधारणा आ मसात गन ज री छ।  

 

11.2  राि य आपदा मोचन िनिध  

आपदा आइपरेको ि थितमा उ ार, राहत र पुनवास कायको िनि त ाथिमक पमा रा य सरकार िज मेवार 

रहनुपदछ। किहले-कािह,ँ ती यासह लाई केि य सहायता ारा सु ढ बनाउँदै ितपू ित पिन गनुपदछ। ाकृितक 

आपदाको घटना भए, आपदाको िनि त तयारी, पुनबहाली, पुनिनमाण, शमनका लािग िव ीय सहायता दान गनु  

राि य आपदा मोचन िनिधको अिधकार े मा पदन। ग भीर कृितको आपदा भए, र राहत कायका लािग 

धनरािशको आव यकता रा य आपदा मोचन िनिध खातामा उपल ध िनिधभ दा बढी भए, िनधा रत कायिविध 

पू रा गरेपिछ, राि य आपदा मोचन िनिधबाट अित र  केि य सहायता दान ग र छ।  
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कायिविध अनुसार, रा य सरकारले े गत ितको िववरणका साथमा धनरािशको आव यकता उ लेख गद 

ापन बुझाउनु  पदछ। रा यबाट ापन ा  भएपिछ, ितका साथै रा य आपदा मोचन िनिध र राि य आपदा 

मोचन िनिधको िव मान व तु  र िनयम अनुसार राहत कायको िनि त धनरािशको आव यकता िन य ल गन 

थलगत मू याङ्कन गन अ तर म ालय केि य टोली गठन गरी तैनाथ ग र छ। आपदा ब धन ऐन, 2005 को 

अनुभाग 6 अ तगत एनईसीको उप-सिमितले अनु रोधको जाँच गदछ। एनईसीले सहायता र खचको सीमा 

मू याङ्कन गदछ, जुन िनयम अनुसार राि य आपदा मोचन िनिधबाट िव पोिषत गनका साथमा िसफा रश पिन 

ग र छ। एनईसीको उपसिमितको िसफा रश अनु प, उ च तरीय सिमितले (एचएलसी) राि य आपदा मोचन 

िनिधबाट जारी गनुपन त काल राहतको मा ा अनुमोदन गदछ। एमएचएको आपदा मोचन भागले एचएलसीलाई 

सहयोग दान गदछ। राि य आपदा मोचन िनधइबाट दान ग रएको धनरािशको सदु पयोगका साथमा 

िनयमह को अनुपालनबारे पयवे ण एमएचएले गदछ।  

 

11.3  रा य आपदा मोचन िनिध  

रा य आपदा मोचन िनिध, च वात, खडेरी, भूइँचालो, आगलागी, भल-बाढी, सुनामी, अिसनापात, पै ो, 

िहउँपै ो, मसूलधारे वषा, क राको आ मण, तुषारोपात र िसरेटोका िशकारह लाई त काल राहत दान गन 

खचका लािग योग गनसिक छ। रा यले आपातकालीन मोचन र राहतका लािग रा य आपदा मोचन िनिधबाट 

धनरािश िनका न सके तापिन, राि य आपदा मोचन िनिध जारी ग रएको वष तथा रा य आपदा मोचन िनिध 

अ तगत िबतेको वषमा रा यले गरेको खचबीच केही अंश समायोजन गन ावधान छ। यिद सोही रा यले सोही 

वष अक  ठूलो आपदाको सामना गनुपरे, राि य आपदा मोचन िनिधबाट सहायता जारी गदा कुनौ कटौती ग रँदैन। 

रा य आपदा मोचन िनिध र राि य आपदा मोचन िनिधबाट सहायताको िनि त यो य ठह रने अिधसू िचत सूचीमा 

सामेल नरहेका रा यको थानीय प र े यमा पन रा य िवशेष आपदाका लािग धनरािश, रा य आपदा मोचन 

िनिधमा आबि टत ग रने वािषक धनरािशको 10 ितशतको सीमािभ  जुटाउन सिकनेछ।  यी द ु ई िनिधमा 

िन निलिखतका लािग ावधान छन् : 

 अनु ह राहत, 

 खोज एवं  राहत काय, वा तिवक लागत अनुसार, 

 राहत उपायह ,  

 आव यक सामानह  हवाई जहाजबाट झान/ िवतरण गन,  

 आपातकालीन िपउने पानीको आपू ित,  

 भािवत इलाका सफा गन, ढुङ्गा-माटोको ब धनसिहत,  

 कृिष, पशुपालन, म य पालन, ह तिश प, िश पी,  

 ित त पूवाधारह को मर मित/ पुन ार (त काल कृितका),  

 मता िवकास,  
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सहायताको चूक अविध िनधा रत िनयम अनुसार रहनेछ। तथािप, धरातलमा ि थितको मू याङ्कन अनुसार, 

एसईसीले वषका लािग रा य आपदा मोचन िनिधको 25 ितशतभ दा धेरै खच नना ने शतमा, एसईसीले 

िनधा रत समय सीमा बढाउन स नेछ। एसईसीले स बि धत रा य सरकारबाट अंशदान आयोजन गनका साथै 

रा य आपदा मोचन िनिध शािसत गद रा य आपदा मोचन िनिधमा भएको जमालाई भारत सरकारले समय-

समयमा अनुमोदन गरेको िनयम अनु प िनवेश गनुपनछ।  

रा यले मता िवकासको खच पिन राि य आपदा मोचनको िनिधबाट नभएर रा य आपदा मोचन बलबाट 

गनुपनछ भने यो रा य आपदा मोचन िनिधको 10 ितशतस म सीिमत रहनुपनछ। मता िवकासमा िन निलिखत 

समेिटनेछन् : 

 रा यमा आपातकालीन प रचालन के को (ईओसी) थापना/ सु िढकरण, 

 िहतधारक तथा रा यका पदािधकारीह को िश ण/ मता िवकास, 

 रा यमा आपदा ब धन के ह लाई सहयोग, 

 सङ्कट, जोिखम र भे ताको िव ेषण अनुसार आपदा ब धन योजनाको तयारी, 

 एसडीएमए र डीडीएमएको सु िढकरण। 

 

अिधकांश मािमलामा, एसईसी र, यिद आव यक परे, केि य टोलीले आव यकताको मू याङ्कन गदछ। रा य 

सरकारले बढी यान िदनका साथै, सबै लाभाथ मुखी सहायता लाभाथ को याङ्क खातामाफत् िवतरण गन 

सु िनि त गनुपजछ। थानीय आपदासिहत सबै आपदाका लािग राहत सहायताको प रमाण रा य आफदा मोचन 

िनिध/ राि य आपदा मोचन िनिधभ दा धेरै हनु  भएन। य ता आपदाका लािग रा यले सीमाभ दा बढी गरेको छ 

खच रा य आपदा मोचन िनिधबाट नभएर रा य सरकारले आ नै संसाधनबाट बेहोनुपदछ।  

रा य आपदा मोचन िनिधभ दा बढी केि य सहयोग आव यक पन आपदाका लािग, एमएचएले भारत सरकारको 

सहयोगमा रा यको अनु रोध संसािधत गदछ। मोचन त को सु िढकरण, आपदा ब दन सं थान, 

िहतधारकह को मता िवकास र डीआरआरका लािग आव यक राहत कोषको िनि त िव  म ालयले बजेट 

ावधान बनाउँदछ। यी वैधािनक ावधानह का भावी काया वयनले आपदाकोको भावी ब धनका साथै 

नकारा मक सामािजक-आिथक भाव घटाउन भारतलाई द ो ि थितमा पु याउनेछ। आपदा ब धनको अक  

मह वपूण प  हो िव ीय अनुकूलन। यसका लािग योजनाब  ि कोणका साथसाथै देशको वतमान आिथक 

ि थितमा आधा रत यािशत साथै यथाथवादी िव पोषण त को इ तम् िम ण आव यक पदछ।  

 

11.4  राि य आपदा शमन िनिध  

आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 47 अनुसार, के  सरकारले िवशेष पमा शमनको उ े य बो ने 

प रयोजनाका लािग िवशेष पमा राि य आपदा मोचन िनिध गठन गनुपनछ। चौध  िव  आयोगले आ नो 

िसफा रशलाई अिघबाटै गिठत िनिधका (राि य आपदा मोचन िनिध र रा य आपदा मोचन िनिध) लािग मा  

स दभ शत अनु प िव पोषणको यव था िसफा रश गरेको छ। शमन िनिधका लािग चौध  िव  आयोगले कुनै 

िवशेष िसफा रश गरेन।  
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11.5  चौध  िव  आयोगको िसफा रश  

आपदा ब धनका लािग अनुदानको स दभमा, चौध  िव  आयोगले ते  िव  आयोगकै कायिविध हण गद 

रा य आफदा मोचन िनिध िनधा रत गन आपदा राहतका िवगत खचह लाई योगमा याएको छ। िसफा रश 

गदा, चौध  िव  आयोगले आपदा ब धन ऐन अ तगत रा य अिन िज ला शासनमािथ थोिपएका अित र  

दािय वमािथ िवचार गरेके छ। चौध  िव  आयोगले अिधसू िचत सूचीमा उ लेख नग रएका थान िवशेष ाकृितक 

आपदामािथ पिन मनन गरेको छ, जुन केही रा यमा िवशेष गरी हने गदछन्।  

 

11.6  वैधािनक ावधान  

11.6.1   िनवारण, शमन र तयारीका लािग िव पोषण  

आपदा ब धन ऐन, 2005 अनुसार िनवारण, शमन र तयारीका लािग िव पोषणिसत स बि धत ावधान तल 

सूचीब  ग रएका छन् : 

i. अनुभाग 6(छ) अनुसार, एनडीएमएले शमनका लािग धनरािशको ावधान िसफा रश गनस दछ,  

ii. अनुभाग 18(2) अनुसार, एसडीएमएले शमन र तयारी उपायका लािग धनरािशको ावधान िसफा रश 

गनस दछ,  

iii. अनुभाग 35(2)(ग) अनुसार, के  सरकारले आपदाको िनवारण, शमन, मता िवकास र तयारीका 

लािग भारत सरकारका म ालय वा िवभागह ले धनरािशको उपयु  आब टन सु िनशअिचत गनुपदछ,  

iv. अनुभाग 36(ङ) अनसुार, भारत सरकारका म ालय वा िवभागह ले आपदाको िनवारण, शमन, 

मता िवकास र तयारीका लािग धनरािश आबि टत गनु पदछ,  

v. अनुभाग 38(2)(घ) अनुसार, रा य सरकारका िवभागह ले रा य योजना अिन िज ला योजनाका 

ावधान अनु प, आपदाको िनवारण, शमन, मता िवकास तथा तयारीको उपायका लािग धनरािश 

आबि टत गनुपदछ,  

vi. अनुभाग 39(ग) अनुसार, रा य सरकारका िवभागह ले आपदाको िनवारण, शमन, मता िवकास र 

तयारीका लािग धनरािश आबि टत गनु पदछ। 

 

11.6.2  म ालय अिन िवभागह ारा आब टन  

आपदा ब धन ऐन, 2005 को अनुभाग 49-ले म ालय अिन िवभागह ारा धनरािश आबि टत गनुपन िनिद  

गदछ। यसमा िन निलिखत उ लेख छन् : 

• अनुभाग 49(1) : भारत सरकारका सबै म ालय वा िवभागले आफअनो वािषक बजेटमा आपदा 

ब धन योजनामा िनधा रत गितिविध अिन काय मका लािग धनरािशको ावधान गनुपनछ। 

• उप-अनुभाग (1)-को ावधान, यथोिचत प रवतनका लाग रा य सरकारका िवभागह मािथ पिन लागू  

हनेछ।  
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11.6.3   आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग ऐनमा ावधान  

आपदा ब धन ऐन, 2005 मा डीआरआरको सु वाहीकरण तथा िव पोषणका लािग सामेल केही वैधािनक 

ावधान तल पुनः तुत ग रएका छन् : 

i. अनुभाग 6(2)(i) अनुसार, खतरनाक आफदाको ि थित वा आपदाको िनि त आव यक ठह रएअनु प, 

एनडीएमएले आपदाको िनवारण, वा शमन वा तयारी तथा मता िवकासका लािग य ता अ य उपाय 

हण गनस नेछ,  

ii. अनुभाग 18(2)(छ) अनुसार, एसडीएमएले रा यको िविभ न िवभागका िवकास योजनाह को समी ा 

गद यसमा िनवारण एवं  शमन उपायह  सामेल ग रएको सु िनि त गनु पनछ,  

iii. अनुभाग 22(2)(ख) अनुसार, एसईसीले रा यको िविभ न भागको िविभ न कारका आपदा ितको 

भे ता जाँच गद यसको िनवारण वा शमनका लािग िवशेष उपाय िनिद  गनुपनछ,  

iv. अनुभाग 23(4)(ख) अनुसार, रा य योजनामा आपदाको िनवारण र शमनका लािग अ नाइएका 

उपायह  सामेल हनुपनछ,  

v. अनुभाग 23(4)(ग) अनुसार, िवकास योजना अिन प रयोजनामा अ तरभु  गनुपन शमन उपायह  

रा य योजनामा सामेल गनुपनछ,  

vi. अनुभाग 23(4)(घ) अनुसार, रा य योजनामा अ नाउनुपन तयारी र मता िवकास सामेल रहनुपनछ,  

vii. अनुभाग 30(2)(iv) अनुसार, िज ला ािधकरणले राि य ािधकरण तथा रा य ािधकरण ारा 

अिधकिथत आपदाको िनवारण, यसको भावको शमन, तयारी एवं  मोचनका लािग जारी िदशािनदश 

सरकारका सबै िवभागले सबै तर लगायत िज लामा थानीय ािधकरणले अनुपालन गन सु िनि त 

गनुपनछ,  

viii. अनुभाग 30(2)(xiii) अनुसार, िज ला ािधकरणले थानीय ािधकरण, सरकारी तथा गैर सरकारी 

सङ्गठनको सहचयोगमा आपदाको िनवारण वा शमनका लािग समुदायको िश ण तथा जाग कता 

काय म आयोजन गनुपनछ,  

ix. अनुभाग 30(2)(xiv) अनुसार, िज ला ािधकरणले पूव चेतावनी त को थापना, रखरखाउ, समी ा 

र उ नयनका साथै जनमानसबीच सूचनाको समु िचत सार गनुपनछ,  

x. अनुभाग 31(3)(ख) अनुसार, िज ला योजनामा, िज ला तरमा सरकारका िवभाग तथा िज लाका 

थानीय ािधकरणले आपदाको िनवारण एवं  शमनका लािग अ नाउनुपन उपाय िज ला योजनामा 

सामेल गनुपनछ,  

xi. अनुभाग 32(क) अनुसार, िज ला तरका कायालयह ले िन निलिखत िनधा रत गद योजना 

बनाउनुपनछ : 

• िज ला योजनामा उ लेख ग रए अनुसार तथा िवभाग वा सि धत अिभकरणलाई सु ि पए 

अनुसार िनवारण एवं  शमन उपायका लािग ावधान,  

• िज ला योजनामा उ लेख ग रए अनुसार मता िवकासिसत स बि धत उपायका लािग ावधान,  

• कुनै खतरनाक ि थित वा आपदाको ि थितमा मोचन योजना र कायिविध 

xii. अनुभाग 35 (2)(ख) अनुसार, के  सरकारले भारत सरकारको म ालय वा िवभागले आ नो िवकास 
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योजना अिन प रयोजनामा आपदाको िनवारण एवं  शमनका उपायह को एिककरण सु िनि त गनुपनछ,  

xiii. अनुभाग 36(ख) अनुसार, भारत सरकारका येक म ालय/ िवभागले आ नो िवकास योजना अिन 

प रयोजनमा, राि य ािधकरण ारा अिधकिथत िदशािनदश अनुसार, आपदा िनवारण वा शमनका 

उपायह  सामेल गनुपनछ,  

xiv. अनुभाग 37(1)(क) –मा भारत सरकारको सबै म ालय तथा िवभागले िन निलिखत प  पाद आपदा 

ब धन योजना तयार गनुपनछ : 

• राि य योजना अनुसार आपदा िनवारण एवं  शमनका लािग गनुपन उपायह ,  

• राि य ािधकरण तथा राि य कायकारी सिमितको िदशािनदश अनुसार आ नो िवकास 

योजनामा शमन उपायह को एिककरणबारे िनदशन,  

xv. अनुभाग 38(2)(ङ)-मा रा य सरकारले रा य सरकारका िवभागह ले आ नो िवकास योजना अिन 

प रयोजनामा आपदाको िनवारण वा शमनका लािग उपायह  सामेल गन सु िनि त गनुपनछ,  

xvi. अनुभाग 38(2)(च) अनुसार, रा य सरकारले आ नो िवकास योजनामा, रा यको िविभ न भागमा 

िविभ न आपदाको भे ता घटाउने वा शमन गन उपायह  पिन सामेल गनुपनछ,  

xvii. अनुभाग 39(ख) अनुसार, रा य सरकारका िवभागह ले आ नो िवकास योजना अिन प रयोजनामा 

आपदाको िनवारण अिन मोचनका उपायह  सामेल गनु पनछ,  

xviii. अनुभाग 40(1)(क)(ii)-ले रा यका सबै िवभागलाई आपदा ब धन योजना तयार गन र यसमा 

आपदाको भाव िनवारण वा शमन वा द ु वै नै िवकास योजना अिन काय ममा सामेल गन िनदिशत 

गदछ,  

 

11.7   डीआरआरको काया वयन – िव ीय प   

11.7.1  सावजिनक पमा िव पोिषत योजनाह  

 

भारतमा डीआरआरिसत स बि दत योजनाह का िव पोषणको ाथिमक त  केि य र रा य तरमा सावजिनक 

िव पोषण योजनामाफत् हँदछ। िवशे, आपदाको स दभमा, िविभ न शीष म ालयले मुख भू िमका खे ने गदछ। 

यी शीष म ालयका साथै िवभागह सँग समिपत योजना हँदछ, जुन आ नो काय े िभ  आपदाको िनवारण, 

शमन र मता िवकासमािथ लि त हने गदछ। िव मान उदाहरणमा एमएचएको अि न एवं  आपातकालीन सेवाको 

सु िढकरण, एटीआइ तथा अ य िश ण सं थानलाई आपदा ब धनको िनि त िव ीय सहायता, 

एमओईएफसीसीको एिककृत तटीय े  ब धन काय म, र एमओजेएसको भल-बाढी पूवानुमान योजना सामेल 

छन्। डीओएससँग आपदा ब धन सहायता काय म र एमओईएससँग सुनामी एवं  आँधीको चेतावनी णाली छ। 

एनडीएमएले च वात जोिखम शमनका लािग िव  याङ्क ारा िव पोिषत मह वपूण प रयोजना काया वयन 

ग ररहेको छ। राि य च वात जोिखम शमन प रयोजनामा च वात पूवानुमान पैलाउने तथा चेतावनी णाली, 

मता िवकास र ढाँचागत उपाय सामेल छन्।  
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यसबाहेक, िविभ न म ालय अिन िवभाग ारा कायाि वत कैय  योजनामा डीआरआरका घटक सामेल छन्, ज तै 

उदाहरणका लािग, एमओईएफसीसी ारा कायाि वत योजनाह । सामािजक अनुकूलनमा सुधार याउने अ य धेरै 

काय म पिन छन,् जुन डीआरआरका मह वपूण घटक हन्, ज तै राि य ामीण वा य अिभयान, महा मा 

गा धी रोजगार याभू ित योजना तथा शहरी िवकासको शहरी निवकरण अिभयान।  

पुनिनमाण गितिविधका लािग प र य ायः नै अनुमोिदत काय म अनु प सव म पुनिनमाण सु िनि त गनका 

लािग के  सरकारको योजनाह सँग जोिडएका ह छन्। आपदापिछको पुनिनमाण कायलाई के  सरकारले े मा 

चिलरहेका पूवाधार प रयोजनाका लािग प यय बढाएर तथा भािवत रा यलाई शतरिहत अित र  अनुदान ारा 

िव पोषण ग र छ। के / रा यले िवशेष े मा िवशेष ह त ेपका लािग बािहरी सहायता ा  प रयोजनाको पमा 

अ तरराि य अिभकरणको धनरािश पिन उपयोग गनस दछ।  

 

11.7.2  के  ायोिजत योजनाको पमा लिचलो िनिध 

िव  म ालयको यय िवभाग अनुसार, नीित आयोगले के  ायोिजत योजनाको िववेक करणका लािग, 
कायालय ापन सङ् या ओ-11013/02/2015-सीएसएस एवं  सीएमसी, िमित 17 अग त 2016 माफत् आदेश 

जारी गरेको छ। उ  ापनको प र छेद 6 अनुसार, येक सीएसएसमा उपल ध लिचलो िनिधलाई रा यह का 

लािग येक योजना अ तगत वािषक आब टनका अित र  25% र के  शािसत देशह का लािग 30% 

बढाइएको छ। सीएसएसिभ को लिचलो िनिधलाई िन निलिखत उ े य हािसल गन योग गनसिक छ : 

क) उप-शीष तरमा कुनै योजनाको सम  उ े य हािसल गनका लािग थानीय आव यकता पू रा गन 

रा यह लाई लिचलोपन दान गन,ु  

ख) उप-शीष तरमा कुनै योजनाको सम  उ े यिभ  कौशलतामा सुधार याउनका लािग नव वतन 

याउन,ु  

ग) ाकृितक आपदाको मािमलामा शमन/ पुन ार गितिविध हण गन वा भािवत इलाकामा आ त रक 

सु र ामा गडबडीका कारण भािवत थानीय आव यकता पू रा गन।   

शमन/ गितिविधह को पुन ारका लािग ाकृितक आपदाको ि थितमा लिचलो िनिधको उपयोग सीएसएसको 

िव तृत उ े य अनु प हनुपदछ। एकै े बीच िविभ न घटकमा लिचलो िनिधलाई िमसाउन स भव भए तापिन, 

सीएसएसको िवशेष े  अ तगत लिचलो िनिधलाई अ य े को गितिविध/ योजनामा अपयोजन गन भने 

पाइँदैन। कुनै िवशेष सीएसएसको सम  उ े यिभ  शमन गितिविधलाई िव पोषण गन ोत हो लिचलो िनिध, जस 

अ तगत उ  धनरािश आबि टत ग र छ भने िवशेष गरी िविवध े मा िविवध िवषयलाई स बोिधत गन शमन 

स ब धी प रयोजनाको िव पोषणको प र े यमा अझ पिन अ तर रहने गदछ। यसलाई राि य आपदा शमन िनिध 

वा रा य आपदा शमन िनिधको थापना ारा समेट्न सिकनेछ।  

 

11.7.3  बािहरी सहायता ा  प रयोजनाह  

सावजिनक पमा िव पोिषत योजनाह का अित र , के ले भे को मू याङ्कन, मता िवकास, मोचन त को 

सं थागत सु िढकरण तथा शमन उपाय आिदका लािग बािहरी िव पोषण अिभकरणह बाट पिन धनरािश जुटाउने 

कोिशश गदछ। के  सरकारले िवशाल आपदापिछ पुनिनमाण र पुनवासका लािग रा यह लाई िव  याङ्क 

तथा अ य य ता बािहरी िव पोषण अिभकरणह का सहायता माफत् सहयोग जारी रा नेछ। 



 

 
330 |  
 

राि य आपदा ब धन योजना 

 

11.8  आपदा जोिखम तथा बीमा  

हालमा भारत सरकारले राहत िनिध (राि य आपदा मोचन िनिध र रा य आपदा मोचन िनिध) कायम गन 

उ े यका साथ वयं बीमाकताको काम ग ररहेको छ। िनिधको िनगरानी िव ीय म ालयको परामशमा एमएचएले 

गदछ। रा य आपदा मोचन िनिधका िलिग ितब  ग रएको धनरािश के  सरकारले याभू ितका पमा िनवेश 

गदछ। िव  म ालयसँग परामशपिछ एमएचएले आव यकता अनुसार याभू ितह को रखरखाउ र नगदीकरणका 

लािग िदशािनदश जारी गरेको छ। तथािप, प रयोजना वा िनजी अिभकरणह ारा जोिखम अ तरण िवलेखलाई 

पिन सरकारले मा यता िदएको छ। नीितमा प रवतन तथा धनरािशको आव यकतालाई आइआरडीए, बीमा े  

तथा अ य िहतधारकसँग िव तारका साथ चचा-प रचचा गनुपनछ। 
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12  आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण  

12.1  पृ भू िम  

आपदा जोिखम शासनको सु िढकरणलाई, जोिखम स ब धी वैि क चलनलाई बु न र घटाउन आधारिशला 
मािन छ (युएनडीपी, 2015)। शासनमा, िविभ न तरमा देशको मािमलालाई यव थापन गन, राजनीितक, 
आिथक र शासिनक ािधकारको योग सामेल रने दछ। यसमा त , ि या र सं थान  सामेल ह छन,् 
जसमाफत् समूले आ नो िच य  गनका साथै कानूनी अिधकारको योग, दािय वको िनवहन र मतभेदह  
सुलह गदछन्। नाग रकह का सि य सहभािगता ो सािहत गन सरकारी त  अिन अिधकारदेिख टाढास म यो 
जाने गदछ। जोिखम शासनमा वा य एवं  िचित सा सु र ाका साथमा पयावरणीय जोिखम ज तै सङ्कट अिन 
आपदा लगायत स पूण कारका जोिखम समावेश ह छ।  

शासनको उ पित आंिशक पमा, सावजिनक एकाइह ारा ग रने कैय  काय िविभ न सरकारी साथै िनजी े  वा 
नाग रक समाजका एकाइह ले पिन गदछन।् य तो णाली िवकास र िव न कारका िनयम ज तै रा यको 
अिधिनयिम, विनयमन र बजार त को िम णमािथ भर पन गदछ (िटयन , 2012)। यो अ य ि या ज तै 
संवाद, सहभािगता, संल नतामािथ पिन िनभर गदछ, जसले सामू िहक िनणय अिन कायलाई सहयोग गदछ। आपदा 
शासन सामािजक शासन णालीमािथ िनिहत साथै भािवत हनका साथै रा य-नाग रक समाजको स ब ध, 
आिथक सङ्गठन र सामािजक पा तरण ज ता प को आपदा शासनमािथ भाव रहने गदछ। आपदाको िविभ न 
चरणमा शासन यव था र िहतधारकको सहभािगता फरक हनस दछ, जसले शासनका चुनौतीह लाई अझ 
जिटल बनाउन स दछ। बीमा अिन पुनब मासिहत जोिखम फैलाउने त  आपदा शासनको अिभ न अङ्ग हो।  

 

युएनडीपीले आपदा शासनलाई िन न कार वणन गरेको छ : 

“जुन त रकाले जन ािधकारी, लोक सेवा, स चार मा म, िनजी े  र नाग रक समाजले समुदाय, राि य र 
े ीय तरमा आपदा र जलवायु  स ब दी जोिखम घटाउन वा यव तापन गन सहयोग गदछ। यसको अथ, 

आपदाको िनवारण, तयारी र ब धनका साथै बहालीका लािग पया  तरमा मता र संसाधन सु िनि त गनु  हो। 
यसमा नाग रकह ले आ नो िच अिभ य  गन,ु आ नो कानूनी अिधकार अिन दािय व योग गनु  र मतभेद 
स टाउनु  ज ता त , सं थान र ि या पिन सामेल हने गदछ” (युएनडीपी, 2013)। 

 

युएनआइएसडीआरले यसलाई िन न कार प रभािषत गरेको छ : 

“मागदशन, सम वयन तथा आपदा जोिखम यू िनकरण तथा अ य स नि धत े का नीितह को पयवे णका 
लािग सं थान, त , नीित एवं  कानूनी सं रचना लगायत अ य यव था।” (युएनआइएसडीआर, 2016)। 

 

यस अवधारणाको धेरै नै िवकास भएको छ भने हालको िवचारले वैि क जलवायु  प रवतन, पयावरणको ास, 
िव ीय सङ्कट तथा सङ्घषिसत स बि धत लगायत आपदा जोिखमको शासनलाई अ य कारको जोिखमबाट 
अलग गनसिकँदैन (युएनडीपी, 2015)। सन् 2005 को बीचदेिख, राि य अिन थानीय सं थानको डीआरआर 

मता बढाउने िव तृत यासका साथ; नीित, कानून र िनयोजन सं रचनालाई सु ढ बनाउन; मानव र िव ीय मता 
िवकिसत गन;  र बहिहतधारक एवं  बहिवषयक ि कोणलाई ो सािहत गन, शासनलाई सामा य पमा 
डीआरआरको के को पमा वीकार ग रएको छ। आपदा शासनको भावशीलतालाई, िहतधारकको 
सहभािगता, सहकाय, जवाफदेयता र पारदिशता ारा िन य ल गनसिक छ। जोिखममा रहेकाह का 
आव यकता ित जवाफदेयता, पारदिशता र अनु ि याताका साथमा कानूनको राज/ पया  कानूनी ावधानको 
अनुपालनमािथ बढी जोड िदन थािलएको छ। िवकासलाई बढावा िदनका साथै जोिखम यू िनकरण ो सािहत गन 
यी सबै अित मह वपूण छन्।  

शीषदेिख त लो िविभ न तरस म, डीआरआर नीित काया वयन हँदा स बि धत यि गत कारक वा सङ्गठनको 
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मता काममा आउँदछ। सतत् िवकास र आपदा जोिखम यू िनकरणतफ केि त शासन सं रचना काया वयन गदा 
यान िदनुपन िवषयह मा सहभािगता, कानूनको राज, पारदिशता, अनु ि यता, जनसङ् याको अिभसं करण, 

समानता, भावशीलता, कौशलता, जवाफदेयता र रणनीित द ू रदिशता केही कारक हन् (युएनडीपी, 2004)।  

 

12.2  से डई सं रचना तथा आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण  

से डई सं रचनाले आपदा जोिखमको कुशल अिन भावी ब धनका लािग िविभ न तरमा शासनको मह वमािथ 
जोड िदएको छ। भावी जोिखम शासनका लािग प  द ू र ि , योजना, स मता, मागदशन र िविभ न े बीच 
सम वयनका साथै, मािथ उ लेख ग रए अनु प स बि धत  िहतधारकको सहभािगता पिन आव यक पदछ। 
आपदा जोिखम यू िनकरण र सतत् िवकासको काया वयनका लािग सहकाय अिन साझेदारी बढाउन, शासनको 
सु िढकरण आव यक छ। से डई सं रचनामा आपदा जोिखम शासन सु ढ बनाउन िन निलिखतमािथ जोड 
िदइएको छ : 

क) सबै े मा आपदा जोिखम यू िनकरणको सु वािहकरण र एिककरण गद सा दिभक कानून, अिधिनयम 
र जननीितको सामा ज य तथा िवकास ो सािहत गनु । यसले, प  पमा भू िमका अिन उ रदािय व 
उ लेख गद दु वै सावजिनक अिन िनजी े लाई मागदशन गनुपदछ। यसले सावजिनक पमा वािम व, 

ब धन र िनयामक सेवा तथा पूवाधारका आपदा जोिखमलाई स बोिधत गनु पदछ। यसले यि , 
प रवार, समुदाय र कारोबारलाई काय ारा ो सािहत गनुपदछ। यसले आपदा जोिखमका लािग 
पारदिशता स बि धत त  अिन पद ेपलाई बढाउनुपदछ। यसले सम वयन र साङ्गठिनक सं रचना 
थािपत गनुपदछ।  

ख) जोिखम िसजनाको रोकथाम, िव मान जोिखमको यू िनकरण तथा अनुकूलनको सु िढकरण – आिथक, 
सामािजक, वा य र पयावरण, सबैका लािग िविभ न तर ( थानीय अिन राि य) अिन समय 
सीमािभ  आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीित अिन योजना अङ्गाक र अिन काया वयन गनु ।  

ग) िविभ न तरमा िचि हत जोिखमलाई स बोिधत गन ािविधक, िव ीय र शासिनक आपदा जोिखम 
ब धनको मू याङ्कन गनु ।  

घ) भू िम योग, शहरी िनयोजन, भवन सं िहता64, पयावरण, संसाधन ब धन, वा य एवं  सु र ा 
मानकसिहत सु र ा बढाउने े गत कानून एवं  अिधिनयमको उ च तरमा अनुपालन सु िनि त गन 
आव यक त  अिन सहिलयत ो सािहत गनका साथै आव यक देिखए, समु िचत आपदा जोिखम 

ब धनका लािग अ तन गनु ।  

ङ) िविभ न आपदा ब धन योजनाको गितको मू याङ्कन गनका लािग सामियक समी ा गन त  
िवकास एवं  सु ढ बनाउनका साथै डीआरआरमािथ सांसद लगाय स बि धत अिधकारी अिन सं थागत 
चचा-प रचचा ो सािहत गनु । 

च) सा दिभक कानूनी सं रचना माफत् आपदा जोिखम ब धन सं थान तथा ि या अिन िनणयह िभ  
समुदायका ितिनिधको प  भू िमका अिन काय तय गनका साथै य ता कानून अिन अिधिनयमको 
काया वयनलाई सहयोग गन िव तृत जन एवं  सामुदाियक परामश काय गनु ।  

छ) राि य एवं  तानीय तरका स बि धत िहतधारक, ज तै आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग राि य 
एवं  थानीय म च सामेल रहेको सरकारी सम वयन त  थािपत गद सु ढ बनाउनु । 

ज) थानीय तरमा आपदा जोिखम ब धनका लािग, नाग रक समाज, समुदाय तथा थानीय रैथाने 
जनमानसका साथै वासीह सँग काम गनका साथै तालमेल कायम रा न, उिचत ठह रए अनु प, 
िविनयामक तथा िव ीय त  माफत् थानीय ािधकरणलाई सश  बनाउनु । 

                                                             
64  भवन सं िहता : यसले ताजा/ प र कृत भारतीय मानक बोध गराउँदछ।  
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झ) स बि धत िवधाियकाको िवकास वा संशोधन तथा बजेट आब टन गरी आपदा जोिखम यू िनकरणका 
लािग सांसदह सँग काम गनु ।  

ञ) िनजी े , नाग रक समाज, िवशेष  सङ्गठन, वै ािनक सङ्गठन तथा संयु  रा को सहभािगतामा 
गुण तरीय मानक ज तै मािणकरण तथा आपदा जोिखम ब धनका लािग अिधिनणय ो सािहत गनु ।  

ट) स भव भएस म, आपदा जोिखमको स भावना रहेका इलाकामा रोकथाम वा पुन थापनाका 
मािमलालाई स बोिधत गन स बि धत सावजिनक नीित तथा कानून तजुमा गनु ।  

 

12.3   आपदा जोिखम शासन सु िढकरणका लािग उ रदािय व सं रचना  

यी िवमशह  तथा वैि क पमा आपदा जोिखम घटाउँदै अनु कूलन िवकिसत गरी आपदा जोिखम शासन सु ढ 
बनाउनमािथ बललाई यानमा रा द,ै के  अिन रा य सरकारलाई मुख काय उ रदािय व सं रचनाको पमा 

तुत ग र छ। भारतमा हाल आपदा यू िनकरण, मोचन तथा आपदा जोिखम शासनका लािग िविभ न तरमा 
के का साथै रा यह मा थानीयदेिख रा य तरमा अनेक  समिपत सं थानह  छन्। तथािप, ितनीह को 
कायप रचालन, संरचना र मतामा यापक अ तर छन्। आपदा शासनलाई सु ढ बनाउन, येक केि य 
म ालयमा आपदा ब दन को  थािपत ग रनेछ जहाँ कि तको पिन संयु  सिचव पदका अिधकारी शीष 
अिधकारी ब नेछन्। 

यहाँ तुत सं रचनाको योग गद आपदा जोिखम शासनको स पूण त लाई एनडीएमपी सु ढ बनाउन चाह छ। 
अ याय-1 मा चचा ग रए अनु प, एनडीएमपीले देशभरी लघुकालीन (टी-1), म यमकालीन (टी-2) र 
दीघकालीन (टी-3) गरी िविभ न उपाय मशः 2022, 2027 तथा 2030 िभ  काया वयन गनमािथ जोड िदएको 
छ। देशमा िविभ न रा य अिन िज लाबीच सं थागत यव थाको अित नै असमान तरलाई यानमा रा दा 
यीम ये अिधकांश अित मह वकाङ् ी देिख छन्। डीएम योजना काया वयनको वतमान ि थितको आधारमा, 

येक म ालय, िवभाग तथा रा य सरकारह ले आ नो स बि धत आपदा ब धन योजनाह लाई तयार वा 
िव मानको संशोधन गदा काया वयनका लािग पिन समय सीमा िनधा रत गनुपनछ।  

यस अनुभागमा तुत सामा य उ रदािय व सं रचनाले डीआर शासनको सु िढकरणको िवषयलाई सं ेपमा तुत 
गनका साथै स बि धत भू िमकाका साथ के  अिन रा यमा अिभकरणह  िनिद  गदछ। उ रदािय व सं रचनामा 6 
वटा िवषयगत े  छन,् जसमा के  अिन रा य सरकारह ले आपदा जोिखम शासनको सु िढकरणका लािग 
कावाही गनुपनछ : 

1. डीआरआरको सु वािहकरण तथा एिककरण तथा सं थागत सु िढकरण,  

2. मता िवकास, थानीय ािधकरणको सशि करण तथा सु ढ सम वयन त ,  

3. सहभािगतामूलक ि कोण, साझेदारी र स जाललाई ो साहन,  

4. िनवािचत ितिनिधह सँग काम गन,ु  

5. उजुरी सुनुवाई त ,  

6. गुण तर मानक, मािणकरण तथा अिधिनणयलाई ो साहन।  
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12.4  तयारी एवं  मोचनका लािग उ रदािय व सं रचना  

आपदा जोिखम शासनको सु िढकरण  

 मुख िवषय केि य/ रा य अिभकरण तथा ितनीह को उ रदािय व 

  के # उ रदािय व – के     रा य# उ रदािय व – रा य 

 

 
1 

 

•  सबै े मा 
आपदा जोिखम 
यू िनकरणको 

सु वािहकरण एवं  
एिककरण  

• सं थागत 
सु िढकरण  

 
आपदा 

ब धनिसत सबै 
केि य म ालय, 
िवभाग तथा 
अिभकरणह  

लघुकालीन (टी-1)  

• येक म ालय/ िवभागमा आपदा ब धन को  थािपत गद कि तको पिन संयु  
सिचव पदका अिधकारीलाई शीष अिधकारी िनयु  गन,ु  

• आपदा जोिखम ब धनका लािग ािविधक, िव ीय र शासिनक मताको 
मू याङ्कन गन,ु  

• सम वयन र सि मलन त  थािपत/ सु ढ बनाउन,ु  

• सा दिभक कानून, अिधिनयम तथा लोक नीितको साम ज य र िवकास ो सािहत 
गन,ु  

म यमकालीन (टी-2) 

• िविभ न तर अिन समय सीमािभ  आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीित अिन योजना 
अङ्गाक र एवं  काया वयन गन,ु  

• डीआरआरको सबै प मा सामािजक समावेशन सु ढ बनाउनु   

दीघकालीन (टी-3)  

• सुर ा बढाउने ावधानह को उ च तरमा अनुपालन सु िनि त गन आव यक त  र 
सहिलयत ो सािहत गन,ु 

• सं थानलाई कुशल र उ रदायी बनाउन;ु काय सं कारमा सुधार याउनु,  

• शासन अिन िवकासको सबै तरमा डीआरआरलाई िवका नीित अिन योजनमा 
एिककृत गन,ु  

• पारदिशता र जवाफदेयता सु िनि त गन त  र कायिविध िवकास गन,ु 

रा य/ के  
शािसत देश, 
एसडीएमए, 
डीएमडी$, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी तथा 
आपदा ब धनमा 
संल न सबै िवभाग  

लघुकालीन (टी-1)  

• थानीय ािधकरणलाई सश  बनाउन,ु  

• रा यिभ  आपदा जोिखम ब धनको सबै तरमा ािविधक, िव ीय र 
शासिनक मताको मू याङ्कन गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• काय सं कारमा सुधार याउनु,  

• सा दिभक कानून तथा लोक नीितको साम ज य र िवकास ो सािहत गन,ु  

• िविभ न तर अिन समय सीमािभ  आफदा जोिखम यू िनकरण रणनीित अिन 
योजना अङ्गीकार एवं  काया वयन गन,ु  

• सं थानह लाईकुशल र उ रदायी बनाउन,ु  

• पारदिशता र जवाफदेयता सु िनि त गन त  अिन कायिविध िवकास गन,ु  

• पारदिशताका लािग सा दिभक त  एवं  पहल बढाउन,ु  

• रा य/ िज ला र थानीय तरमा सम वयन एवं  सि मलन त  थािपत/ सु ढ 
बनाउनु   

दीघकालीन (टी-3)  

• सुर ा बढाउने ावधानह को उ च तरमा अनुपालन सु िनि त गन आव यक 
त  र सहिलयत ो सािहत गन,ु 

 

 

 

 

• मता िवकास  

• थानीय 
ािधकरणको 

सशि करण  

 

 

 

आवत   

• िवभाग, अ य अिभकरण तथा रा यह लाई मागदशन, ािविधक सहयोग, पयवे ण 
र िनगरानी  

• राि य आपदा जोिखम यू िनकरण त को सु िढकरण  

रा य/ के  
शािसत देश, 
एसडीएमए, 
डीएमडी$, आरडी, 
डीडीएमए, 

आवत   

रा यको म ालय/ िवभाग र अिभकरणह मा काया वयन  

लघुकालीन (टी-1) 

आपदा जोिखम बु न रा य, िज ला, ख ड र थानीय तरमा मता िवकास गन,ु 
आपदा ब धन योजना तयार गन,ु सा दिभक नीित, कानून काया वयन गन,ु र 
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2 

• सम वयन त को 
सु िढकरण  

 

 

 

 
अ याय 1, 4, 7, 
8, 9, 10 
सङ्कटको 
िहसाबले 
उ लेिखत 
एनडीएमए, 
एनआइडीएम तथा 
िविवध म ालय 
एवं  अिभकरण  

• िविवध े मा डीआरआरका लािग सम वयन सुगम बनाउन,ु  

• नाग रक समाज सङ्गठन, िनजी े  तथा शैि क सं थानह को सहभािगता सुगम 
बनाउनु   

लघुकालीन (टी-1)  

सबै केि य म ालय, िवभाग र अिभकरणले डीएमपी/ डीआरआरपी योजना तयार गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• डीआरआरका लािग िनयामक िनयम बु न र भावी पमा लागू  गन आव यक 
मता िवकास गन,ु  

• रा य तरीय यासलाई सहयोग गन िवशेष जोड िदनु,  

• सबै म ालय अिन िवभागको डीआरआर मता सु ढ बनाउन,ु  

• डीआरआरमा सामािजक समावेशनको मह वबारे सबै केि य म ालय, िवभाग तथा 
अिभकरणलाई सचेत गराउन,ु  

• डीआरआरमा उिचत भू िम योग र प रत को भू िमकाबारे जाग कता फैलाउन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

• िविभ न तरमा िव मान डीआरआर मताको मू याङ्कन (सबै कारको) 
मू याङ्कन गनका साथै आव यकताह लाई स बोिधत गन मता िवकास काय म 
काया वयन गन,ु  

• जलवायु  प रवतनले याएका चुनौतीह लाई स बोिधत गन िव मान मताको 
मू याङ्कन गनका साथै आव यक मता िवकास गन काय म काया वयन गन ु  

• सबै डीआरआर योजनामा पयावरणका साथै उिचत भू िम योग ब धन एिककरण 
गनु । 

पीआरआइ, 
युएलबी तथा 
आपदा ब धनमा 
संल न सबै िवभाग  

जोिखम यू िनकरण सुर ा मानकको अनुपालन सु िनि त गनु   

म यमकालीन (टी-2) 

• समुदाय, पीआरआइ, नगरपािलका, शहरी थानीय िनकाय आिद, िनवािचत 
ितिनिधत, नाग रक समाज सङ्गठन, िनजी े  तथा शैि क सं थानलाई 

संल न गराउन,ु  

• डीआरआरका लािग िनयामक िनयम र मानक बु न आव यक मता िवकास 
गद भावी पमा काया वयन गन,ु  

• रा यका सबै िवभाग अिन अिभकरणलाई डीआरआरमा सामािजक 
समावेशनको मह वबारे सचेत बनाउन,ु  

• डीआरआरमा उिचत भू िम योग र प रत को भू िमकाबारे जाग कता फैलाउनु   

दीघकालीन (टी-3)  

 िविभ न तरमा िव मान डीआरआर मताको मू याङ्कन (सबै कारको) 
मू याङ्कन गनका साथै आव यकताह लाई स बोिधत गन मता िवकास 
काय म काया वयन गन,ु 

• जलवायु  प रवतनले याएका चुनौतीह लाई स बोिधत गन रा य र थानीय 
तरमा िव मान मताको मू याङ्कन गनका साथै आव यक मता िवकास 

गन काय म काया वयन गन,ु  

• सबै डीआरआर योजनामा पयावरणका साथै उिचत भू िम योग ब धन 
एिककरण गनु । 

3 सहभािगतामूलक 
ि कोण, 

साझेदारी र 
स जाललाई 

ो साहन  

आपदा 
ब धनिसत 

स बि धत सबै 
केि य म ालय, 
िवभाग तथा 
अिभकरण 

लघुकालीन (टी-1)  

• भूिमका एवं  कायभार उिचत पमा दान गन ि या सुगम बनाउनु,  

• उ रदािय वका साथमा सहभािगतामूलक ि कोणका लािग िदशािनदश र सहयोग 
दान गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• अ तरराि य सहयोग एवं  साझेदारी ो सािहत गनु  (वैि क, े ीय, साक) 

• डीआरआरका िवशेष , समुदाय र पेशेवरसँगसंवाद एवं  सहयोग ो सािहत गनु,  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

डीएमडी$, आरडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, आपदा 

ब धनमा संल न 
सबै िवभाग, िवशेष 
गरी  डीआरडी र 
युडीडी  

आवत   

आपदा ब धनको सबै प मा समुदाय, यि , प रवार र कारोबार ारा सहभािगता 
ो सािहत गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

े / थानमा बढी देिखने सङ्कटलाई यानमा रा दै बहसङ्कट ि कोणमा 
आधा रत आपदा ब धनमा सहभािगतामूलक ि कोण अ नाउन,ु  
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दीघकालीन (टी-3)  

• डीआरआरका लािग ब धनक तथा िनयोजकह को राि य, े ीय र आ चिलक 
स जाल सु ढ बनाउनु   

• डीआरआरको सबै प का लािग िहतधारकबीच साझेदारी ो सािहत गन,ु  

4 िनवािचत 
ितिनिधह सँग 

काय  

एनआइडीएम, 
एनडीएमए, 
एमएचए, 
एमओपीए 

आवत   

• राजनीितक नेतृ वलाई सचेत गराउनु   

• डीआरआरमािथ चचाका लािग राि य तरमा राजनीितक नेतृ वलाई संल न 
गराउनु   

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

डीएमडी$, आरडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, आपदा 

ब धनमा संल न 
सबै िवभाग, िवशेष 
गरी डीआरडी र 
युडीडी 

 
आवत   

• राजनीितक नेतृ वलाई सु ाही बनाउन,ु  

• रा य, िज ला, ख ड र थानीय तरमा डीआरआरमािथ चचा गन 
राजनीितक नेतृ वह लाई संल न गराउनु   

 
5 

उजुरी सुनुवाई त  
(जीआरएम)  

सम  सम वयन 
तथा मोचनका 
लािग भारत 
सरकार ारा 
अिधसू िचत शीष 
म ालय/ 
िवभागह   

आवत  
आपदा मोचनमा संल न सबै म ालय/ अिभकरणमा समु िचत उजुरी सुनुवाई त को 
प रचालन सु िनि त गन,ु  

लघुकालीन (टी-1)  

• रा य अिन के मा, रा यिभ  अिन रा यह बीच लागू  हने िव मान जीआरएमको 
समी ा गन,ु 

• जीआरएम सु ढ बनाउनो योजना िवकिसत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

जीआरएम सु ढ बनाउने योजना काया वयन गन,ु  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

डीएमडी$, आरडी, 
पीआरआइ, 
युएलबी, आपदा 
मोचनमा संल न 
सबै िवभाग 

आवत   

• आपदा मोचनमा संल न सबै म ालय/ अिभकरणमा समु िचत उजुरी सुनुवाई 
त को प रचालन सु िनि त गन ु 

लघुकालीन (टी-1)  

• रा य अिन के मा, रा यिभ  अिन रा यह बीच लागू  हने िव मान 
जीआरएमको समी ा गन,ु 

• जीआरएम सु ढ बनाउनो योजना िवकिसत गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

 जीआरएम सु ढ बनाउने योजना काया वयन गन,ु 
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गुण तर मानतक 
ज तै मािणकरण 
तथा आपदा 
जोिखम ब धनका 
लािग 

एमआरटीएच, 
एमओआर, 
एईआरबी, डीएई, 
बीआइएस, 
एमओआरडी, 
एमएचयुए, 
एमओएचआरडी, 
मानक िवकास गन 
संल न पेशागत 
िनकाय, िविभ न 

लघुकालीन (टी-1)  

• यापक लोक परामशका साथ कानून, अिधिनयम तजुमा गन,ु  

• डीआरआरको े मा राि य मानकमािथ परामश शु  गन,ु  

म यमकालीन (टी-2)  

• डीआरआरका लािग मािणकरण र अिधिनणयको णाली थािपत गनु,  

• वतन त  िवकिसत गन,ु  

दीघकालीन (टी-3)  

रा य/ के  शािसत 
देश, एसडीएमए, 

डीएमडी$, आरडी, 
डीडीएमए, 
पीआरआइ, 
युएलबी  

आवत   

• मानकह को काया वयन सु िनि त गन,ु  

• अनुपालनको िनगरानी गनु   

लघुकालीन (टी-1)  

यापक लोक परामशपिछ रा य तरीय अिधिनयम तजुमा गनु   

म यमकालीन (टी-2) 

• िवशेष गरी शहरी र ामीण इलाकाका लािग उपयु  उप-कानून िवकास गनु   
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अिधिनणयलाई 
ो साहन  

सं थान (सङ्कट 
अनुसार िववरण 
अ याय-7 मा छ)  

• ािविधक-कानूनी शासन त  िवकिसत गन,ु  

• अनुपालनको िनगरानी गन सं थागत यव था थािपत गनु,  

• आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग मानक/ िनयम/ सं िहता थािपत गनु   

• डीआरआरका लािग मािणकरण र अिधिनणय त  थािपत गन ु

• वतन त  िवकास गनु   

दीघकालीन (टी-3) 

• ािविधक-कानूनी शासन काया वयन गनु   

• अनुपालनको िनगरानी गन सं थागत यव था थािपत गनु,  

($) डीएमडी-आपदा ब धन िवभाग : आपदा ब धनका लािग शीष िवभागको पमा काम गन रा य सरकारको िवभाग, जुन सबै रा य/ के  शािसत देशमा एक समान हँदैन।  
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13 अ तरराि य सहयोग 

13.1   अ तरराि य यासमा सहभािगता  

आपदा ब धनमािथ वैि क पहलमा भारतले सि य भू िमका खे दछ। आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई 

सं रचनामा पिन ह ता र गन मुलुक भएको हँदा योजनाब  साथै सं थागत यास ारा ती ाथिमकता अिन उ े य 

हािसल गन भारत ितब  छ। बहआयािमक पहल र िवशेष ताका साथ, आपदाको भाव शमन र यू िनकरणका 

लािग े ीय साथै अ तरराि य सहयोगको यासमा अ गामी भू िमका खे न भारत ितब  छ।  

भारत सहभागी देशह म ये पिन एक हो र युएनआइएसडीआरसँग िमलेर काम गदछ। भारतमा संयु  रा  आपदा 

ब धन टोलीमा संयु  रा का अिभकरणह  ज तै खा  एवं  कृिष सङ्गठन, अ तरराि य िमक सङ्गठन, 

संयु  रा  िवकास काय म, संयु  रा  िश ा, वै ािनक एवं  सां कृितक सङ्गठन, संयु  रा  जनसङ् या 

िनिध, शरणाथ का लािग संयु  रा को उ च आयु , संयु  रा  बाल िनिध, िव  खा ा न काय म र िव  

वा य सङ्गठन। आपदा जोिखम यू िनकरणको वैि क सु िवधामा पिन भारतले भाग िलने गदछ। एिशयाली 

आपदा यू िनकरण के को भारत पिन एक सं थापक सद य हो। भारतले आपदा ब धनको े मा सहयोगका 

लािग कैय  रा सँग स झौता गरेको छ। भारतले आपदा ब धनको े मा िवचार र िवशेष ताको िविनमयका 

लािग धेरै मुलुकसँग निजकबाट िमलेर काम ग ररहेको छ।  

 

13.2  िवदेशी सहायता वीकार गनु   

नीितको पमा, भारत सरकारले आपदाको ि थितमा िवदेशी सहायताको िनि त कुनै अपील जारी गदन। तथािप, 

अ य मुलुकका राि य सरकारले आपदा पीिडतह ित सहानुभू ित र स ाव व प वे छाले सहायता दान गन 

गदछन् र यो वीकार गनु  वा नगनु  पूण पमा केि य सरकारमािथ िनभर गदछ। य ता िवदेशी सहायताको 

समी ा गन ाथिमक दािय व पररा  म ालयको रहने गदछ, जसले यसका लािग गृह म ालयसँग परामश अिन 

सम वयन गदछ।  

िवदेशी सरकारह बाट ा  हने सबै सहायता पररा  म ालय माफत् आउँदछ। ािविधक सहयोग लगायत 

व तुका पमा सहायता, आपातकालीन उ ार टोली, पुनिनमाण सहायता आिदको मू याङ्कन येक 

मािमलाको आधारमा गृह म ालयसँग परामशपिछ मू याङ्कन ग र छ, जसले स बि धत रा यबाट ा  

आव यकताको मू याङ्कन गनछ।  

एनआरआइ, पीआइओ र िवदेशी गैर सरकारी सङ्गठन ज तै यास आिदबाट अंशदानको मािमलामा, य ता दान 

धानम ी तथा मु यम ी राहत कोषमाफत् ा  गनसिकनेछ। िवदेशी गैर सरकारी ित ानबाट भारतीय गैर 

सरकारी ित ानह मा दान पररा  अंशदान (िविनयमन) ऐन, 2010 अ तगतका िनयमह  अनु प रहनुपनछ। 

 

13.3  बहराि य सहायता वीकार गनु   

यिद संयु  रा  अिभकरणह बाट सहायता दान ग रए, भारत सरकारले य ता सबै तावलाई यो यताको 

आधारमा भारत सरकारले मू याङ्कन गनछ। यिद वीकार ग रए, भारत सरकारले स बि धत म ालय वा रा य 

सरकारलाई स बि धत संयु  रा  अिभकरणसँग सम वयन गन िनदशन जारी गनछ। आपदाको समय काम 

ग ररहेका संयु  रा  अिभकरणका साथै अ तरराि य एनजीओह लाई, िनयम अिन माचार अनु प, 

स बि धत केि य म ालय/ िवभाग तथा रा य सरकारसँग सम वयन गद भािवत इलाकामा मानवीय सहायता 

दान गन काम जारी रा न  अनुमित िदनेछ।  
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13.4  साझेदारीलाई बढावा  

आपदा ब धनको े मा आ नो िवशेष ता र काय अ य मुलुकसँग साझा गन भारत इ छुक छ। भारतले एिशया-

शा त े मा मता िवकासको िनि त महत् भू िमका खे नका साथै से डई सं रचना अ तगत सतत् े ीय साथै 

अ तरराि य साझेदारी िवकास गन अपे ा रा दछ। े का साथै यहाँदेिख टाढाका रा ह सँग आपदा िव  

अनुकूिलत रा  अिन समुदायको िवकास गन भारत ितब  छ। िवपि मा परेका मुलुकह लाई मानवीय सहायता 

दान गन अ तरराि य समुदायसँग आब  ब ने पिन भारत आशा रा दछ।  
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14  योजना कायम रा दै िनगरानी एवं  अ तन  

14.1  पृ भू िम  

आपदा ब धन योजनाको सा दिभकता सु िनि त गन िनयिमत रखरखाउ मह वपूण ठहदछ। योजनाको रखरखाउ 

गितशील ि या हो। सरकारको नीित, पहल र ाथिमकतासँग तालमेल रा नका साथै वैि क अनुभू ितका 

ािविधक प रवतनह  सामेल गनका लािग पिन योजनलाई सामियक पमा अ तन गनुपदछ। योजनामा 

रेखाङ्िकत ल य, उ े य, िनणय, कावाही र समय सीमा ारा सफल मोचन काय गनसिक छ वा सिकँदैन भ ने 

आँ नका लािग पिन योजनाको भावशीलताको मू याङ्कनमा िश ण काय म, कायअ यास तथा िव का 

वा तिवक प रघटनाह  सामेल रहने गदछ। एक कारले, आपातकालीनको िनि त तयारी, िनयोजन ि याको 

अिभ न अङ्ग ब दछ। आपदा ब धन िनयोजक, भारतको िविभ न भागका साथै िव भरीका पाठ अिन 

कायिविधबारे सजग रहनुपदछ। योजनाको प रचालन प को मू याङ्कन गन, अ तर पाट्न र योजनाको 

कुशलतामा सुधार याउनका लािग िश ण, कृि म अ यास मह वपूण ह छ। आपातकालको स भावना तथा 

वा तिवक प रघटना पिन योजनाको मू याङ्कन गन, नव वतन गन र योजना, एसओपी र िदशािनदश अ तन वा 

प र कार गन अवसर ब ने गदछ। किहले-कािह,ँ पु राना जानकारी, िन भावी कायिविध, गतल भू िमका दान 

गनका साथै पु राना िनयमह ले पिन प रचालन अनुभू ितको स दभमा बाधक ब ने गदछ। यसका साथै, मता 

िवकिसत हँदै जाँदा संसाधन बढ्ने वा घट्ने कारण सामेल समुदाय प रवतन हने हँदा, े ािधकारको ाथिमकता 

पिन समयसँगै प रवतन हने गदछ।  

 

14.2  िश ण एवं  कायअ यास  

िविभ न तरमा, स बि धत आपदा ब धन योजना िवकास गन िज मेवारी पाएका शीष अिभकरणले िवशेष 

दािय व (केि य म ालय/ िवभाग/ रा य सरकार/ के  शािसत देश आिद) रहेका योजना काया वयन गन अ य 

अिभकरणलाई योजना सा रत गनुपनछ। यी मुख िहतधारक अिभकरणह ले, योजनामा िचि हत 

कायिन पादनका लािग आव यक ान, कौशल र मताका लािग आ ना कमचारीह लाई िशि त गनुपनछ। 

येक अिभकरणले आपदा ब धनको िनि त शीष अिधकारी तैनाथ गनका साथै िश णका लािग पया  समय 

तािलका तयार गनुपदछ। आपदा ब धनका लािग येक शीष अिभकरणले, अिनवाय समय तािलका अनु प 

िनयिमत  कृि म अ यासका साथ कि तमा पिन वषमा द ु ईपटक िश ण कायगो ी आयोजन गनुपदछ। य ता 

काय म आपदा मोचन प रचालन टोली, सं थागत त का साथै उपकरणह को पूण तयारीका साथै प रचालन 

त परताका लािग मह वपूण ठहदछ।  

आपदा मोचन सि य भएपिछ स दो कि त समयिभ  तैनाथ गन तयारीको परी ण गनका लािग पिन कृि म 

अ यास र िश ण आयोजन गनुपदछ। यो अि नशमन िवभाग वा सेनाको एकाइ ारा ग रने कृि म अ यासको 

पमा आयोजन गनुपदछ। य ता कायशाला अिन कृि म अ यास पूव िनधा रत थानमा वा आधार िशिवरमा  

िनिद  प रघटना कमा डर तथा स बि धत िवभागीय मुखको मागदशनमा आयोजन गनुपदछ। य ता सबै 

िश ण र कृि म अ यासको उ े य टोलीलाई डीएमपीसँग प रिचत गराउनका साथै उनीह को कायप रचालन 

कौशलता बढाउनका लािग हनेछ। िनदशको प  पद सोपािनक शृङ्खलाका साथ आपातकालीन मोटनमा 

टोलीको पमा काम गन भावना उ प न गराउने िदशामा अवधारणा र िदशािनदशभ दा यापक रहने भएका कारण 

पिन िश ण अित मह वपूण ठहदछ। कायशाला अिन कृि म अ यासले एसओपीको अ यास गन अवसर दान 
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गदछ। यी कायाशालाह ले सबै िहतधारकलाई एकब  मोचन एकाइको पमा सबै िहतधारकलाई िवकास गन 

अवसर दान गदछ।  

 

14.3  योजनाको परी ण तथा सुधारका लािग अ ययन  

योजनामा रेखाङ्िकत ल य, उ े य, िनणय, कावाही र समयको कारण सफल मोचन काय हने िनधा रत गनका 

लािग, िश ण काय म तथा वा तिवक घटनाको िम ण ारा नै योजनाको भावशीलता मू याङ्कन ग र छ। 

कायअ यास तथा कृि म अ यासको उ े य, स बि धत िहतधारकह को समान सहभािगता ारा योजनाको 

परी ण माफत् त परता अिन तयारी ो सािहत गनु  ह छ। मू याङ्कन र उपचारी कावाहीको ि याले डीएमपीमा 

रहेका सम या िचि हत, कािशत र समाधान गदछ। यस ि याले कायअ यास, आपदापिछको आलोचना, वयं 

मू याङ्कन, लेखापरी ण, शािसक समी ा वा िसिकएको पाठको ि याबारे जानकारी िट नुपदछ, जसले ु िट-

कमीह  औ ं याउन स दछ। िनयोजन टोलीका सद यह ले सम याको चचा गन बैठक गनका साथै सबै अिभयान 

े मा उपचार खो न दािय व दान गनुपदछ।  

उपचारी कायमा िनयोजनको अवधारणा र प रचालन प रक पनामािथ पुनिवचार गरने, साङ्गठिनक काय प रवतन 

गन वा साङ्गठिनक काया वयन िनदश (ज तै, एसओपी, एसओजी) संशोिधत गन ि या सामेल हँदछ। उपचारी 

कायमा मताको पुनमू याङ्कन, डीएमपीका अनुमानह को पुनिवचार, कमीह  हटाउन समाधान खो ने काय 

पिन सामेल हँदछ। उपचारी काय ि याको अि तम घटक, िनिद  कायको पिछ ला दै अनुगमन गन त  हो। 

उिचत ठह रए अनु प, उपचारी काय ि या तथा/ वा वािषक समी ा ारा िचि हत मह वपूण िवषय अिन 

सम याले िनयोजन टोलीलाई योजनमा आव यक संशोधन गन ज री सूचना उपल ध गराउनु  पदछ।  

 

14.4  केि य म ालय/ िवभाग तथा रा य एवं  के  शािसत देश ारा िनगरानी  

सबै केि य म ालय, िवभाग तथा रा य अिन के  शािसत देशले स बि धत आपदा ब धन योजना 

काया वयनको गितमािथ िनयिमत िनगरानी रा न स यसाधक सूचकका साथ जाँचसूची तयार गनुपदछ। िनगरानी 

त  से डई सं रचनाको िनगरानी सूची अनु प हनुपदछ (प रिश - III)। से डई सं रचनालाई स दभको पमा िलँद,ै 

िविभ न सङ्कट अनु प िवशेष जाँचसूची िवकास गनुपदछ। िनगरानीमा अध-च य वा आवत  कृितका 

सङ्कट, ज तै च वात वा भल-बाढीसँग जोिडएको सामियक समी ा पिन हनुपदछ। यसका साथै कुनै 

चेतावनीिबना आइपन वा अित दु लभ आपदा ज तै भूइँचालो वा सुनामीको िनि त तयारीको पिन िनयिमत पमा 

समी ा गनुपदछ। आवत  वा बार बार आइरहने सङ्कटका लािग, मौसमको शु वातअिघ तयारीको मू याङ्कन 

गन जाँचसूची योग गनु पदछ। अ य सङ्कटका लािग वािषक अ यासका पमा िलनसिक छ। भारत सरकारका 

म ालय/ िवभागह ले पिन योजना काया वयनका लािग आव यक िव ीय ावधान तय गन सामियक समी ा 

गनुपदछ।  

 

14.5  संशोधन/ अ तन  

यस कदमले िनयोजन ि याको ार ब द गदछ। यसले योजनाको काया वयनदेिख िलएर िसिकएको पाठको 

आधारमा हािसल ानमािथ यान केि त गद िनयोजन च  पुनः शु  गदछ। सबै स बि धत िहतधारकले 

योजनाको समी ा एवं  संशोधनको ि या थािपत गनुपदछ। येक आपदा ब धऩ योजना सामियक पमा 

समी ा गद अ तन गनुपदछ। यसलाई तल उ लेख ग रए अनुसार समी ा र अ तन गनुपदछ : 
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• येक मुख घटनापिछ यापक समी ा एवं  संशोधन,  

• प रचालन संसाधनमा उ लेखनीय प रवतनपिछ (ज तै, नीित, कमचारी, साङ्गठिनक सं रचना, ब धन 

ि या, सु िवधा, उपकरण) 

• कुनै अिधसूचना वा िनयोजन िदशािनदश वा मानकको औपचा रक अ तनपिछ,  

• आपातकालको अपे ामा योजना सि य बनाइएका येक मािमलापिछ,  

• यापक कावाही पू रा गरेपिछ,  

• िज लाको जनसङ् या वा सङ्कट वा खतराको ि थितमा प रवतनपिछ,  

• नयाँ वा संशोिधत कानून वा अ यादेश अिधिनयिमत ग रएपिछ।  

घटना वा प रि थितले अित र  उपायको माग गन असाधारण प रि थितमा, उिचत ािधकरणले आव यक 

संशोधन गनुपनछ। िविभ न म ालय, रा य तथा के  शािसत देशले आव यकता अनुसार योजनाको संशोधन 

कायमा सहयोग गनुपनछ। आफदा ब धन ऐनको अनुभाग 11(4) अनसुार, एनडीएमपीलाई वािषक पमा 

समी ा एवं  अ तन गनु पदछ।  
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प रिश  – I : एनडीएमएको आपदा ब धन िदशािनदश सूची  

ोत : http://ndma.gov.in/en/ndma-guidelines.html (30 से टे बर, 2019 स म) 

 

1. जैिवक आपदा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

2. जहाज-डुङ्गा सु र ा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

3. रासायिनक आपदा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

4. रासायिनक (आतङ्कवादी) आपदा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

5. सां कृितक धरोहर थल एवं  प रसर ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

6. च वात ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

7. आपदापिछ मृ य ु( ब धनमािथ िदशािनदश) 

8. िद याङ्गता समावेशी आपदा जोिखम यू िनकरण (राि य आपदा ब धन िदशािनदश) 

9. खडेरी ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

10. भूइँचालो ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

11. अि न सेवा (प रमाण, उपकरणको कार तथा िश णमािथ िदशािनदश) 

12. भल-बाढी ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

13. तापलहर लू  (काययोजनाको तयारी – रोकथाम एवं  ब धनका लािग िदशािनदश) 

14. अ पताल सु र ा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

15. घटना मोचन णाली ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

16. पै ो तथा िहउँपै ो ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

17. िचिक सा तयारी तथा यापक हताहत ब धन ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

18. सङ् हालय ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

19. आपदा ब धन सूचना एवं  स चार णाली ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

20. परमाणु  तथा रेिडयोधम  आपातकाल ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

21. आपदामा मनो-सामािजक एवं  मानिसक वा य सेवा ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

22. राहत ( यूनतम मानकमािथ िदशािनदश) 

23. कूल सु र ा नीित ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

24. कमजोर भवन एवं  सं रचनाको भूक पीय पुनःसंयोजन ( ब धनमािथ िदशािनदश 

25. आपदा ब धन योजना (तयारीका लािग िदशािनदश) 

26. आपदा भािवत प रवारका लािग अ थायी शरण थल ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

27. चट्याङ एवं  व पात/ धुला मे हरी/ अिसनापात तथा आँधी-बता (रोकथाम एवं  ब धनका लािग िदशािनदश)  

28. सुनामी ( ब धनमािथ िदशािनदश) 

29. शहरी भल-बाढी ( ब धनमािथ िदशािनदश) 
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प रिश  – II : भारतको सङ्कट जोिखम मानिच   

भारतको भे ता एटलास, ते ो सं करण, 2019, भवन साम ी एवं  िविध वतन प रषद्  (बीएमटीपीसी)  

http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html (15 अ टोबर, 2018 मा िझकाइएको)  
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भूइँचालो सङ्कट मानिच  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/eq.html , (15 अ टोबर, 2019 मा िझकाइएको) 
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हरी-बतास सङ्कट मानिच  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/wind.html , (15 अ टोबर, 2019 मा िझकाइएको) 
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भल-बाढी सङ्कट मानिच  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/flood.html , (15 अ टोबर, 2019 मा िझकाइएको) 
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पै ो सङ्कट घटना मानिच  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/landslide.html,  (15 अ टोबर, 2019 मा िझकाइएको) 
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चट्याङ/ व पात सङ्कट मानिच  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/th.html , (15 अ टोबर, 2019 मा िझकाइएको) 
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प रिश  – III : से डई सं रचना सूचक  

आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डी सं रचना काया वयनको वैि क गित ना न 38 वटा सूचक 

िचि हत ग रएको िथयो। सूचकह ले से डई सं रचनाको वैि क ल य हािसल गन हािसल गित ना नका 

साथै जोिखम र ित यू िनकरणमा वैि क वृि  िनधा रत गनछ। 

 

वैि क ल य क : वैि क पमा आपदाबाट हने मृ युलाई 2030 स म उ लेखनीय पमा मनह को घटाउन,ु वष 

2005-2015 को तुलनामा 2020-2030 बीच ित 1,00,000 वैि क मृ युको औसतलाई कि त गन ल य।  

क-1 (िमि त)  आपदाको कारण मन र हराउने यि को सङ् या, ित 1,00,000 जनसङ् या  

क-2 आपदाको कारण मनको सङ् या, ित 1,00,000 जनसङ् या  

क-3 आपदाको कारण हराउने यि ह को सङ् या, ित 1,00,000 जनसङ् या। 

यसका साथै यसपिछका ल यह मा आपदाको काय े लाई आपदा जोिखम यू िनकरणको से डई सं रचना, 2015-

2030 मा प रभािषत ग रएको छ र यो ाकृितक वा मानवजिनत सङ्कट, लघु तरीय अिन बृहत् तरीय, आवत  

अिन अनावत , आकि मक वा सु त कारले आउने आपदा लगायत पयावरण, ािविधक र जैिवक सङ्कट अिन 

जोिखममािथ लागू  हँदछ।  

 

वैि क ल य ख : वैि क पमा आपदाबाट हने मृ युलाई 2030 स म उ लेखनीय पमा भािवत यि ह को 

सङ् या घटाउन,ु वष 2005-2015 को तुलनामा 2020-2030 बीच ित 1,00,000 वैि क औसतलाई कि त गन 

ल य।   

ख-1 (िमि त) आपदाको कारण य  पमा भािवत मािनसह को सङ् या, ित 1,00,000 जनसङ् या 

ख-2 आपदाको कारण घाइते वा िबमार यि ह , ित 1,00,000 जनसङ् या 

ख-3 आपदाको कारण आ नो घरमा नो सानी हने मािनसह को सङ् या  

ख-4 आपदाको कारण घर ित त हने मािनसह को सङ् या  

ख-5 आपदाको कारण आजीिवका बािधत वा व त भएका मािनसह को सङ् या  

 

वैि क ल य ग : वैि क सकल घरेलु  उ पादको (जीडीपी) स दभमा 2030 स म आपदाको कारण य  आिथक 

नो सानी घटाउनु   

ग-1 (िमि त) वैि क सकल घरेलु  उ पादको स दभमा आपदाको कारण य  आिथक नो सानी।  

ग-2 आपदाको कारण य  कृिष नो सानी।  

कृिषमा फसल, पशुधन, माछापालन, मौरीपालन र व य े का साथै स बि धत पूवाधार अिन सु िवधा सामेल 

रहेको मािन छ।  

ग-3 आपदाको कारण व त वा ित त उ पादनशील स पि का कारण ये  आिथक नो सानी।  

अ तरराि य विगकरणको िहसाबले, उ पादनशील स पि लाई, सेवासिहत आिथक े ले अलग छुट्याउने 

गदछ। देशह ले आ नो अथनीितिसत सा दिभक आिथक े ह बारे सू िचत गनुपनछ। यसलाई स ब  

मेटाडाटामा वणन गनुपनछ। 

ग-4 आपदाको कारण आवास े मा य  आिथक नो सानी।  
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ित त तथा व त आवासको िहसाबले त याङ्कलाई अलग छुट्याउनुपनछ।  

ग-5 आपदाको कारण व त मह वपूण पूवाधारको कारण य  आिथक नो सानी।  

िहसाबमा सामेल गनुपन मह वपूण पूवाधारका त वह बारे िनणय सद य रा य ारा गद यसलाई संल न 

मेटाडाटामा वणन गनुपनछ।  

सा दिभक ठह रए अनु प सुर ा पूवाधार र ह रत पूवाधार पिन सामेल गनुपनछ।  

ग-6 आपदाको कारण ित त वा व त सां कृितक धरोहरका कारण य  आिथक नो सानी।  

 

वैि क ल य घ  : वा य एवं  िश ण सु िवधालगायत 2030 स म अनुकूलनको िवकाससिहत मह वपूण पूवाधार तथा 

बु िनयादी सेवाह मािथ आपदा ारा ित उ लेखनीय पमा घटाउनु ।  

घ-1 (िमि त) आपदाका कारण मह वपूण पूवाधारमा ित।  

घ-2 आपदाको कारण ित त वा व त वा य सु िवधाको सङ् या।  

घ-3 आपदाको कारण ित त वा व त शैि क सं थानको सङ् या।  

घ-4 आपदाका कारण ित त वा व त मह वपूण पूवाधार एकाइ अिन सु िवधाको सङ् या।  

िहसाबमा सामेल गनुपन मह वपूण पूवाधारका त वह बारे िनणय सद य रा य ारा गद यसलाई संल न 

मेटाडाटामा वणन गनुपनछ।  

सा दिभक ठह रए अनु प सुर ा पूवाधार र ह रत पूवाधार पिन सामेल गनुपनछ।  

घ-5 (िमि त) आपदाको कारण बािधत बुिनयादी सेवाको सङ् या।  

घ-6 आपदाको कारण बािधत शैि क सेवाको सङ् या।  

घ-7 आपदाको कारण बािधत वा य सेवाको सङ् या। 

घ-8 आपदाको कारण बािधत अ य बु िनयादी सेवाको सङ् या।  

िहसाबमा सामेल गनुपन मह वपूण पूवाधारका त वह बारे िनणय सद य रा य ारा गद यसलाई संल न 

मेटाडाटामा वणन गनुपनछ।  

 

वैि क ल य ङ : 2030 स म राि य तथा थानीय आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीित हने देशह को सङ् या उ लेखनीय 

पमा बढाउनु ।  

ङ-1  आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग से डई सं रचना, 2015-2030 अनु प राि य आपदा जोिखम यू िनकरण 

रणनीित अङ्गीकार गद काया वयन गन देशको सङ् या।  

ङ -2 राि य रणनीित अनुसार थानीय आपदा जोिखम यू िनकरण रणनीित अङ्गीकार गद काया वयन गन थानीय 

सरकारको ितशत।  

आपदा जोिखम यू िनकरणको िज मेवारी भएको राि य तरमु िन उिचत सरकारी तरमा सूचना उपल ध 

गराउनुपनछ।  
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वैि क ल य च : संरचनालाई 2030 स म काया वयनका लािग राि य कावाहीलाई सहयोग गन िहसाबले िवकासशील 

रा ह लाई पया  अिन सतत् सहयोगका साथ उ लेखनीय पमा अ तरराि य सहयोग बढाउनु । 

च-1 राि य आपदा जोिखम कायका लािग कूल आिधका रक अ तरराि य सहयोग (आिधका रक िवकास सहायता 

(ओडीए) तथा अ य आिधका रक वाह) 

आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग अ तरराि य ावधान वा ाि बारे सूचना ेषण स बि धत रा मा लागू  हने 

तवर-त रका अनुसार हनेछ। ा कता देशह लाई राि य आपदा जोिखम यू िनकरण ययको अनुमािनत रकमबारे 

सूचना उपल ध गराउन ो सािहत ग र छ।  

च -2 बहप ीय अिभकरणह ारा राि य आपदा जोिखम यू िनकरण कायका लािग दान ग रएको कूल आिधका रक 

अ तरराि य सहयोग (ओडीएका साथमा अ य आिधका रक वाह)। 

च-2 बहप ीय अिभकरणह ारा राि य आपदा जोिखम यू िनकरण कावाहीका लािग दान ग रएको कूल 

आिधका रक अ तरराि य सहयोग (ओडीएका साथमा अ य आिधका रक वाह)। 

च-3 ि प ीय पमा राि य आपदा यू िनकरण कायका लािग दान ग रएको कूल आिधका रक अ तरराि य सहयोग 

(ओडीएका साथमा अ य आिधका रक वाह)। 

च-4 आपदा जोिखम यू िनकरणिसत स बि धत िविधको अ तरण एवं  िविनिमयका लािग कूल आिधका रक 

अ तरराि य सहयोग (ओडीएका साथमा अ य आिधका रक वाह)। 

च-5 िवकासशील रा ह लाई आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग िव ान, िविध र नव वतनको अ तरण एवं  

िविनमयका लािग अ तरराि य, े ीय र ि प ीय काय म एवं  पद ेपको सङ् या। 

च-6 आपदा जोिखम यू िनकरणका लािग मता िवकास गन कूल आिधका रक अ तरराि य सहयोग (ओडीएका 

साथमा अ य आिधका रक वाह)। 

च-7 िवकासशील रा ह मा आपदा जोिखम यू िनकरणिसत स बि धत मता िवकासगका लािग अ तरराि य, े ीय 

तथा ि प ीय काय मको सङ् या।  

च-8 आपदा जोिखम यू िनकरणिसत स बि धत साङ्ि यक  मता सु ढ बनाउन अ तरराि य, े ीय तथा ि प ीय 

पद ेप ारा सहयोग ग रएका िवकासशील देशह को सङ् या। 

 

वैि क ल य - छ : जनतालाई 2030 स म बहसङ्कट पूव चेतावनी णाली तथा आपदा जोिखम सूचना एवं  

मू याङ्कनस म पहँच र उपल धता उ लेखनीय पमा बढाउनु   

छ-1 (िमि त) छ 2-छ5)  बहसङ्कट पूव चेतावनी णाली हने देशह को सङ् या। 

छ-2 बहसङ्कट िनगरानी एवं  पूवानुमान णाली भएका देशह को सङ् या।  

छ-3 थानीय सरकतार वा राि य सार त  माफत् पूव चेतावनी णाली अ तगत ित 1,00,000 मा समेिटएका 

मािनसको सङ् या  

छ-4 पूव चेतावनीमािथ काम गन योजना भएका थानीय सरकारको ितशत  

छ-5 राि य अिन थानीय तरमा जनतालाई सुगम, बोधग य, योग गन िम ने र सा दिभक आफदा जोिखम सूचना 

एवं  मू याङ्कन उपल ध देशह को सङ् या।  

छ-6 पूव चेतावनी णालीको मा यम ारा आपदाको जोिखममा रहेका मािनसह लाई सुर ा दान ग रएको ितशत।  

यसो गन ि थितमा रहेका सद य मुलुकह लाई उ ार ग रएका मािनसह को सूचना उपल ध गराउन ो सािहत 

ग र छ।  

ोत : https://www.preventionweb.net/sendai -framework/sendai-framework-monitor/indicators 
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