
 
 

माननीय गहृमन्त्री श्री राम बहादरु थापा "बादल" को अध्यक्षतामा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर 
पोखरेलको विशेष उपस्थथततमा तमतत 2076।03।28 मा विपद् जोस्खम न्त्यूनीकरण तथा व्यिथथापन काययकारी सतमतत 
बैठक बसी देहाय बमोस्जमका तनणययहरु गररयो : 

1. तमतत 2076।03।2६ देस्ख परेको अविरल िषायसँगै पवहरो, बाढी, कटान तथा डिुानको प्रभािको सतमक्षा 
गररयो । यी विपद्हरुले परु् याएको क्षतत एिं खोज, उद्धार तथा प्रततकाययको बारेमा गहृ मन्त्रालयबाट जानकारी 
गराइयो । यस दुुःखद विपद् मा परी ज्यान गमुाउने व्यस्िहरुको आत्माको चीर शास्न्त्तको कामना गने र 
घाईतेहरुको शीघ्र थिाथ्य लाभको कामना गररयो । 

2. प्रभावितहरु तथा सम्भावित जोस्खममा रहेका व्यस्ि, पररिार तथा समदुायको तत्काल उद्धार तथा सरुस्क्षत 
आश्रयथथलको व्यिथथा अझ प्रभािकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, तथा 
मानिीय क्षेरमा काम गने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेरका सम्पूणय सम्बस्न्त्धत तनकायलाई तनदेशन ददने र 
सबै जनप्रतततनतध, थथानीयिासी, थियंसेिकहरुलाई सहयोगको लातग जटु्न अनरुोध गने ।  

3. सम्पूणय विषयगत क्षेर (Clusters) लाई प्रभावित र जोस्खममा रहेको व्यस्िहरुको राहत तथा आश्रयथथलको 
व्यिथथापनको लातग पररचातलत हनु र संयिु राष्ट्र संघ आिसीय प्रतततनतधको कायायलय (UNRCO) लाई आिश्यक 
समन्त्िय गनय अनरुोध गने । 

4. तत्कालै विषयगत क्षेरहरु थिाथ्य, खानेपानी, सरसफाई, आिास समन्त्िय तथा व्यिथथापन, शीघ्र पनुलायभ, 
बन्त्दोिथती, सञ्चार, स्शक्षा, कृवष, पोषण, संरक्षण (Clusters) को संयिु र छुट्टा छुटै्ट बैठक राखी कायय आरम्भ 
गनय तनदेशन ददने । 

5. मनसनु पूियतयारी तथा प्रततकायय योजना, 2076 अनसुार सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय, विभाग, सरुक्षा तनकाय, मानिीय 
क्षेरमा वियाशील संघ-संथथा, तनजी क्षेर समेतलाई आिश्यक स्रोत तथा साधन सवहत उच्च सतकय तामा रहने 
र आिश्यक उद्धार, राहत तथा प्रततकाययमा जटु्न तनदेशन ददने । 

6. आपत  कालीन सामग्रीको मौज्दात राख्न ेर सम्बस्न्त्धत स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततको समन्त्ियमा माग गदाय 
उपलब्ध गराउन देहायका तनकायहरुलाई तनदेशन ददने ।  

(क) खाद्य सामग्री- खाद्य संथथान 

(ख) प्रकोप तनयन्त्रण, स्चवकत्सक पररचालन तथा अत्यािश्यक औषधी-  थिाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 

(ग) अन्त्य गैर खाद्य सामग्री- नेपाल रेडिस सोसाईटी, मानिीय सहायता समूह/संघ-संथथा, सरोकारिाला 
तनकायहरु 

7. सबै विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बस्न्त्धत तनकायहरुले गहृ मन्त्रालयलाई विषयगत क्षेरहरुको क्षतत तथा 
आिश्यकताबारे सूचना उपलब्ध गराउने । साथै विपद् व्यिथथापनको website: www.drrportal.gov.np मा 
upload गररएका situation update लाई हेरी आिश्यक सूचना थप घट गनय सहयोग गने । साथै विषयगत 
क्षेरले गरेका प्रततकायय तथा राहतका काययहरुको अद्याितधक वििरण रावष्ट्रय आपत  कालीन कायय सञ्चालन केन्त्र 



 
 

(NEOC) लाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने । विषयगत मन्त्रालयले ती मन्त्रालय अन्त्तगयतका स्जल्लास्थथत 
कायायलयलाई समेत विपद् व्यिथथापनमा सहयोग गनय तनदेशन ददने । 

8. थथानीय थतरमा थथानीय तहले र स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततले थथानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग 
समन्त्िय गरी तत्काल राहतका काययहरु अगाडी बढाउन तनदेशन ददने । थप स्रोतसाधनको आिश्यकता परेमा 
स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततले गहृ मन्त्रालयलाई अनरुोध गने र तनदेशन अनसुार उद्धार र राहतका काययहरु 
गने । 

9. राहत काययमा एकद्धार प्रणाली अनसुार स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततको समन्त्ियमा थथानीय तनकायहरुबाट 
उपलब्ध गराउने । सबै सरोकारिाला तनकायहरु, संघ-संथथा, तनजी क्षेर र व्यस्िगत रुपमा राहत उपलब्ध 
गराउन चाहनेले सम्बस्न्त्धत स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततमा सम्पकय  र सहकायय गने, गराउन लगाउने । 

10. तत्कालीन खाद्यन्न पानी, औषधी, तरपाल जथता अत्यािश्यक िथतहुरु थथानीय तह र प्रदेशसँग समन्त्िय गरी 
स्जल्ला विपद् व्यिथथापन सतमततले उपलब्ध गराउने व्यिथथा तमलाउने, थप अत्यािश्यक सामग्री र खाद्यान्न 
आिश्यक पदाय स्जल्ला विपद् व्यिथथापन कोषबाट रकम खचय गरी तनकासा माग गनय तनदेशन ददने ।  

11. अिरुद्ध भएका सडक, पलु, विद्यतु, टेतलफोन, खानेपानी जथता आधारभतू आिश्यकताका पूिायधारहरु शीघ्र 
सूचारु गराउन तत्काल सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय, विभाग र कायायलयहरुले आिश्यक कायय गने । 

12. विषयगत क्षततको वििरण सङ्कलन गरी विषयगत मन्त्रालय तथा विभागले आद्याितधक गरी प्रततकायय तथा 
पूनलायभका तत्कालीन तथा दीघयकालीन योजनाहरु समन्त्ियात्मक रुपमा अगाडी बढाउने, क्षततको वििरण 
सङ्ककलन गदाय िीमा लगायतका विषयलाई ध्यान ददने । 

13. नेपालमा विपद् तनरन्त्तर भईरहने भएकोले कुनै पतन पूिायधार संरचना तनमायण गदाय जोस्खम संिेदनशीलतालाई 
मूलप्रिाहीकरण गने व्यिथथा तमलाउने । 

 

तमतत: 2076।03।28 


