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हाम्रो भनार्ा 
मलुकुको दीर्ाकालीन ववकासको लक्ष्य हातसल गनािथा समयको पररविानसँगै बढ्दो जनअपेक्षा परुा गनाका 
लातग नेपाल सरकारबाट समय समयमा राविय नीतिहरूको िजुामा िथा कायाान्त्वयन हुँदै आर्रहेको छ। 
नीतिको उद्देश्य प्रातिका लातग नीति कायाान्त्वयनको अवस्था, कायाान्त्वयनमा देन्त्खाका समस्या िथा समाधानका 
उपाय समेि पवहल्यार्ा अन्त्र् बढ्नपुने हनु्त्छ।  

यसै सन्त्दभामा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामा प्रविया, कायाान्त्वयन अवस्था र प्राि 
उपलन्त्धधको लेखाजोखा गने ाविं आगामी ददनमा गनुापने सधुारका क्षेरहरूको पवहचान गने मखु्य उद्देश्यका 
साथ प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयबाट नेपाल सरकारका राविय नीतिको अध्ययन सम्बन्त्धी 
अवधारणा पर तमति २०७७/०९/१३ गिे स्वीकृि गरी पूवााधार ववकास महाशाखाबाट जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययन प्रतिवेदन ियार गरराको छ। 

        नीतिको अध्ययनबाट िजुामामा सम्पूणा पक्षलार्ा समेटन नसकेको, जोन्त्खम न्त्यूनीकरण ावम ्पूवाियारीको ववषय 
कम प्राथतमकिामा परेको, नदी तनयन्त्रण कायामा िीन िहको कायािमबीच पयााि समन्त्वय नदेन्त्खाको, 
आवतधक योजना, बावषाक नीति िथा कायािम, वावषाक बजेट िथा कायािमको नीतिसँग िादात्म्य राख्न 
नसकेको, जल उत्पन्न प्रकोप सम्वन्त्धी ववषयको लातग ाकल न्त्जम्मेवारी भाको ववन्त्शष्टीकृि तनकाय नरहेको, 
दबैु तछमेकी मलुकुसँग जलजन्त्य प्रकोपको सूचना आदान प्रदान गना औपचाररक सिंयन्त्र स्थावपि नभाको 
लगायि समग्र पक्षहरुको ववश्लषेणका आधारमा यो नीतिलाई पररमाजान गनुापने देन्त्खाको छ। यस अध्ययनबाट 
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका ववतभन्न सवालहरु साथै सिंर्ीयिा अनकूुलको कायाान्त्वयनयोग्य नीति िजुामा 
गरी कायाान्त्वयन गना नीति िजुामा गने तनकायलार्ा पषृ्ठपोषण प्राि हनु सददछ। यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन सम्वन्त्धी ववषयमा अध्ययन अनसुन्त्धान गना चाहनेहरुका लातग जानकारीमूलक सन्त्दभा सामग्रीको 
रुपमा समेि उपयोगी हनु सदने अध्ययन कायादलको अपेक्षा रहेको छ।  

अध्ययन प्रतिवेदन ियारीका िममा पषृ्ठपोषण ददन ु हनुे प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद् कायाालयका सन्त्चव  
डा. वैकुण्ठ अयााल प्रति कृिज्ञिा व्यक्त गदाछौ। अध्ययन प्रतिवेदन ियार गने िममा सैद्धान्त्न्त्िक िथा 
व्यवहाररक ज्ञान ददन ु हनु े नेपाल सरकारका पूवा सन्त्चव डा. िीथा राज ढकाल प्रति हाददाक आभार व्यक्त 
गदाछौ। िथ्याङ्क िथा सूचना सिंकलनमा आवश्यक दस्िावेज ावम ् अतभलेख उपलव्ध गरार् सहयोग गने 
राविय योजना आयोग, अथा मन्त्रालय, ऊजाा जलस्रोि िथा तसचँार् मन्त्रालयर जलस्रोि िथा तसचँार् ववभागलार्ा 
धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छौ। प्राथतमक सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलनका लातग मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा र समूह 
केन्त्न्त्िि छलफलमा आफ्ना अमूल्य भनार्ा राखी यो अध्ययनलार्ा सारगतभाि बनाउन सहयोग गनुाहनुे सम्पूणा 
सहभागी धन्त्यवादका पार हनुहुनु्त्छ। अन्त्िमा अध्ययन कायादलमा रही काया गनुा हनुे र कायाालयका सबै 
कमाचारीसाथीहरु प्रति अध्ययन कायामा परु ्याउन ु भाको योगदानका लातग समेि हाददाक धन्त्यवाद व्यक्त 
गदाछौं।  
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सावाजतनक नीति माफा ि सरकारले नागररकको बहआुयातमक वहि प्रवद्धान गना नागररक प्रतिको बहृि ्
दावयत्व तनवााह गने सङ्कल्प गरेको हनु्त्छ। सरकारले िजुामा गने राविय नीतिमा जनचाहना प्रतितबन्त्म्बि 
भाको हनुपुछा भने्न मान्त्यिा रवह आाको छ। प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयबाट नेपाल 
सरकारका राविय नीति मध्येबाट छनौट गरराका केही राविय नीतिको अध्ययन सम्वन्त्धी तमति 
२०७७/०९/१३ मा स्वीकृि अवधारणा पर बमोन्त्जम अध्ययनको लातग पूवााधार ववकास 
महाशाखाबाट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ छनौट भाको हो। उक्त नीतिको िजुामा 
प्रविया, कायाान्त्वयन अवस्था र प्राि उपलन्त्धधको लेखाजोखा गने ाविं आगामी ददनमा गनुापने सधुारका 
क्षेरहरूको पवहचान गने मखु्य उदे्दश्यका साथ अध्ययन कायादल समेि गठन गरी उक्त अध्ययन 
कायादलबाट प्रतिवेदन ियार गरराको छ।  

यो अध्ययन महाशाखामा कायारि जनशन्त्क्तबाट सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलन गरी उक्त जनशन्त्क्तकै 
ज्ञान, सीप र क्षमिाको उपयोग गदै नेपाल सरकारलार्ा अतिररक्त व्ययभार नपने गरी गरराकाले 
यसमा साधन श्रोि र ववज्ञिा समेिको सीतमििा रहेको छ।जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
नीति,२०७२ को अध्ययनका लातग प्राथतमक स्रोि (मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा, समूह केन्त्न्त्िि 
छलफल) िथा दििीय स्रोि (सिंववधान, सम्बन्त्न्त्धि नीति िथा कानून, आवतधक योजनाहरू, वावषाक नीति 
िथा कायािम, बजेट वक्तव्य िथा वावषाक बजेट िथा कायािम सम्बन्त्धी दस्िावेज,अतभलेख) बाट 
सूचना िथा िथ्याङ्क (Secondary Data) सिंकलन गरी ववश्लषेण गरराको छ। 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामाका लातग ऊजाा, जलस्रोि िथा तसँचार् 
मन्त्रालयका सहसन्त्चवको सिंयोजकत्वमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ को 
कायाान्त्वयन अवस्थाको ववश्लषेण, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको ववद्यमान अवस्था र यस क्षेरमा 
आाका नवीन मान्त्यिा िथा प्रववतधहरुको अध्ययन गरी मस्यौदा ियार गना सतमति गठन भाको 
तथयो। उक्त सतमतिले ियार गरेको मस्यौदा उपर ववतभन्न पक्षसँग राय सझुाव तलाको भािापतन जल 
उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सिंलग्न रहेका उपभोक्ता समूहका प्रतितनतध, तनजी क्षेर र 
सामान्त्जक सिंस्थासँग पयााि मारामा छलफल िथा अन्त्िरविया नभाको देन्त्खन्त्छ।  

 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लातग नदी तनयन्त्रण, टारवजार सिंरक्षण, नयाँ प्रववतधमा आधाररि 
नदी तनयन्त्रण लगायिका कायािम सिंचालनमा रहेका छन।् पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली 
व्यवस्थापन कायाका लातग ववतभन्न स्थानमा स्वचातलि जलमापन केन्त्ि स्थापना भाका छन।् जनिाको 



 

 

िटवन्त्ध, सीमा नदी डुबान कटानको तनयन्त्रणका लातग सिंयकु्त सतमति, जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापनका लातग जनचेिना अतभववृद्ध, बाढी अनमुान िथा ववश्लषेण र नदसाङ्कन, पवहरो जोन्त्खम 
क्षेरको सीमाङ्कन जस्िा कायािम कायाान्त्वयनमा रहेका छन।् कायािम कायाान्त्वयनबाट िटबन्त्ध 
तनमााण, जग्गा उकास, ठूला पवहरो तनयन्त्रण िथा सीमा नदीहरुमा हनुे डुबान र कटान तनयन्त्रणमा 
उल्लेख्य उपलन्त्धध हातसल भाको देन्त्खन्त्छ।  

नीति िजुामाको समयमा सर्न ावम ् बहृि ् सहभातगिाको कमीका कारण अन्त्िरसम्वन्त्न्त्धि नीतिगि 
ववषयहरुलार्ा समेट्न नसकेको देन्त्खन्त्छ। सिंर्ीय शासन प्रणालीको अवलम्बन पश्चाि ्नयाँ सिंववधानले 
िय गरेको िीन िहको ाकल िथा साझा अतधकार क्षेर सम्बन्त्धी ववषय र नीति कायाान्त्वयन 
सिंयन्त्रका बारेमा पयााि छलफल नभाकोले ववषयवस्िमुा थप स्पष्टिा देन्त्खदैन। आवतधक योजना, 
बावषाक नीति िथा कायािम, बजेट वक्तव्य र बावषाक बजेट िथा कायािमवीच राविय नीतिको 
अन्त्िरसम्बन्त्धलार्ा आिंन्त्शक रुपमा मार सम्वोधन गरेकोले अपेक्षाकृि अन्त्िरसम्वन्त्ध स्थावपि हनु 
सकेको देन्त्खदैन।  नीति कायाान्त्वयनको लातग कायािममा ववतनयोन्त्जि बावषाक बजेट मध्ये करीव 
९०% खचा भािापतन नदी तनयन्त्रण कायािमहरुमा माग बमोन्त्जम बजेट उपलव्ध हनु सकेको छैन।् 
साथै बाढी पवहरो जस्िा ववपद् पूवा ियारीका लातग भने बजेटको कमी रहेको देन्त्खन्त्छ। 

जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणको कायालार्ा अन्त्र् बढाउन ाकल तनकाय नरहन,ु सिंर्ीय ाकार्बीच 
कायामा दोहोरोपना कायम रहन,ु ववपद् न्त्यूनीकरणको पूवा ियारी कायािममा बजेटको न्त्यूनिा रहन,ु 

नीति कायाान्त्वयनका लातग लागि नलाग्ने काया समेि हनु नसदन,ु ाकीकृि ववकास व्यवस्थापन र 
ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनको अवधारणालाई अपेन्त्क्षि रुपमा अवलम्बन नहनु,ु प्रववतधमा 
समयानकूुल सधुार गना ावम ् नयाँ प्रववतध प्रयोगमा ल्याउन नसदन,ु जोन्त्खमको आधारमा जतमनको 
पूणारुपमा वगीकरण हनु नसदन,ु नदीको उपल्लो िटीय र िल्लो िटीय क्षरेमा हनु सदने जोन्त्खम 
न्त्यूनीकरणको पयााि सिंरचना नहनु,ु नीतिको उदे्दश्य परुा गना कानूनको पयााि व्यवस्था हनु नसदन,ु 

पूवासूचना प्रणाली र पूवा चेिावनी प्रणालीलाई राविय प्रादेन्त्शक र न्त्जल्ला आपत्कालीन काया सञ्चालन 
केन्त्िहरुसँग अन्त्िर आवििा कायम गना नसदन ुजस्िा समस्याले नीति कायाान्त्वयनमा अवरोध तसजाना 
गरेका छन।्  

 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति िजुामाका िममा लाभग्राहीसँग अपेन्त्क्षि रुपमा छलफल नहुँदा  
नीतिमा अपनत्व रहेको  देन्त्खान। नीति िजुामाका िममा कायाान्त्वयन कायायोजना ियार हनु नसददा  
कायाान्त्वयनमा गति प्रदान गना नसदन,ु आवश्यक कानूनी िथा सिंस्थागि व्यवस्था अपेन्त्क्षि रुपमा 
ियार नहनु,ु आवतधक र वावषाक योजनाले नीतिले तलाका अतधकािंश पक्षलाई आत्मसाि नगररन,ु 



 

 

कायाान्त्वयनका लातग आवश्यक बजेट र जनशन्त्क्त कमी हनु,ु सिंववधान बमोन्त्जम प्रदेश िथा स्थानीय 
िहसँग साझा अतधकार सूचीसँग सम्बन्त्न्त्धि नीतिगि ववषयको स्पष्टिा भैनसदन,ु नीति कायाान्त्वयनका 
लातग ाकल समवपाि तनकाय नहनु ुजस्िा कारणहरुले गदाा नीतिको कायाान्त्वयन औसि मार भाको 
देन्त्खन्त्छ। हाल जलववद्यिु, खानेपानी, तसँचार् लगायिका कायामा समेि बाँध बनाउने गररािापतन 
बाँधको सरुक्षा िथा पूवाियारी र सीमापार जलसूचना आदान प्रदान (Cross Border Water 

Information Sharing) को ववषयलाई नीतिले समेटेको देन्त्खदैन। साथै जल उत्पन्न प्रकोप ववपद् 
व्यवस्थापनको ाउटा मखु्य पक्ष भािापतन ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ववद्यमान नीति, कानून र 
कायाान्त्वयन कायायोजनासँग िादात्म्य रहेको देन्त्खान।  

यस नीतिको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गदै अन्त्र् बढन िथा सिंर्ीय शासन प्रणाली अनरुुप नयाँ नीति 
िजुामा गने िममा देहायका ववषयहरुमा ध्यान ददनपुने देन्त्खन्त्छ:  

 

 सरकारको नीतिगि र्ोषणालार्ा यथोन्त्चि िालमेल तमलार्ा िीनै िहको स्पष्ट काया न्त्जम्मेवारी 
बाडफाँट र आपसी समन्त्वय हनुे गरी नीति िजुामा ावम ् कायाान्त्वयन सिंयन्त्रको ववकास गने, 

 ववपद् व्यवस्थापनको क्षेरका काननुी र नीतिगि व्यवस्थासँग िादात्म्य तमलाई यसका 
सिंस्थागि र सिंरचनागि व्यवस्थासँग अन्त्िर आवििा कायम गने, 

 प्रभावकारी ववपद् व्यवस्थापन ावम ्जोन्त्खम हस्िान्त्िरणका लातग Forecast Based Financing, 

Infrastructure Insurance लगायिका वैकन्त्ल्पक ववत्त व्यवस्थापनका ववतधहरुको प्रयोग गरी 
जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्त्धी जोन्त्खम न्त्यूनीकरण गदै स्रोि साधन व्यवस्थापन गने, 

 नदीको उपल्लो िटीय र िल्लो िटीय क्षेरमा हनु सदने जोन्त्खमलाई न्त्यूनीकरण गना Cross 

Border Water Induced Disaster Risk Information Sharing and Coordination Mechanism 

बनाउँन ुपने, 

 दीर्ाकालीन नीति, आवतधक र वावषाक योजना बीच सामन्त्जस्यिा कायम गने ावम ्तिनै िहको 
प्रभावकारी समन्त्वय र सहकायाका लातग उपयकु्त समन्त्वय सिंयन्त्रको व्यवस्था गररनपुने, 

 पूवासूचना प्रणाली र पूवा चेिावनी प्रणालीलाई आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्िसँग अन्त्िर 
आवििा कायम गने, 

 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका क्षेरमा उपलव्ध परम्परागि र नयाँ प्रववतधको प्रयोगमा 
बढावा ददने, 

 ाकीकृि ववकास व्यवस्थापन र ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनको अवधारणालाई अवलम्बन 
गदै Build Back Better Approach अनसुार पनुतनमााण र पनुस्थापना कायािम सञ्चालन गने ।  



 

 

 मलुकुलाई ववपद् उत्थानशील राि बनाउँन नेपालले अन्त्िरााविय मञ्चमा गरेका प्रतिवििा 
हातसल गना सदने गरी नयाँ नीतिको िजुामा र कायाान्त्वयन गनुापने।  

 

अन्त्िमा कुनै पतन सावाजतनक नीतिले पररकल्पना गरेको लक्ष्य प्रातिका लातग सोवह बमोन्त्जम आवतधक 
योजना, वावषाक नीति िथा कायािम िथा बजेटले समेटदै अन्त्र् बढाउनपुने हनु्त्छ। िर ववगि ६ 
आतथाक वषाको बजेट कायािम र ३ वटा आवतधक योजनाको ववश्लषेण गदाा यसको कमी रहन 
गाको पार्यो। साथै नदी तनयन्त्रणका लातगिटवन्त्ध तनमााणका कायालार्ा तनरन्त्िर रुपमा अन्त्र् 
बढाउँदै सिंरक्षण काया समेि ाकसाथ अन्त्र् बढाउन ु पने देन्त्खन्त्छ जसबाट समग्र अथािन्त्रमा 
सकारात्मक प्रभाव पदाछ। िसथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई सबै सरोकारवालाको 
सिंलग्निा र सहभातगिामा सिंवैधातनक व्यवस्था अनरुुप सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहको काया न्त्जम्मेवारी 
स्पष्ट गदै All of the society अवधारणाको अवलम्बन गरी पररमाजान गनुा आवश्यक देन्त्खन्त्छ।  
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पररच्छेद -१: पररचय 

१.१पषृ्ठभतूम 

सिंववधानले पररलन्त्क्षि गरेको गन्त्िव्यमा पगु्न र मलुकुको दीर्ाकालीन ववकासको लक्ष्य हातसल 
गनाका लातग नेपाल सरकारले समय समयमा ववतभन्न प्रकारका राविय नीतिहरूको िजुामा गरी 
कायाान्त्वयन गदै आर्रहेको छ। राविय नीति ववद्यमान रहने िर आवतधक योजना, नीति िथा 
कायािम, बजेटवीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध, नीतिले तलाको उदे्दश्य िथा नीति कायाान्त्वयनको अवस्था, 
रणनीति, कायानीति अनसुार काया भा नभाको िथा तिनको काया प्रभावकाररिा, नीति 
कायाान्त्वयनमा रहेका समस्याको पवहचान र समाधानको सम्बन्त्धमा कममार अध्ययन भाको 
पार्ान्त्छ। यसै सन्त्दभामा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयले नेपाल सरकारका राविय 
नीतिको अध्ययन सम्बन्त्धी अवधारणा पर तमति २०७७/०९/१३ गिे स्वीकृि गरी यस 
आतथाक वषामा चारवटा राविय नीति छनौट गरर अध्ययन गरराको हो। यसिममा पूवााधार 
ववकास महाशाखाबाट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययन गरी यो 
प्रतिवेदन ियार गरराको छ। 

 

नेपाल समिुी सवुवधाबाट बन्त्न्त्चि भा पतन जलसम्पदाको दृवष्टले ववश्वको ाक समदृ्ध देश 
मातनन्त्छ। यहाँ सानाठूला गरी 6000 भन्त्दा बढी नदीनाला छन।् यी नदी िथा वहमनदीका 
कारण वषाायाममा ववतभन्न प्रकोपहरू जस्िै; मनसनुी वषाा, वहमनदी ववष्फोटन, भ-ूक्षय, बाढी, 
पवहरो, नदी कटान, गेग्रान बहाव आदद जस्िा ववतभन्न जल उत्पन्न प्रकोपहरू तनयतमि रुपमा 
आउने गरेका छन।् यी प्रकोपहरूको कारणबाट ववतभन्न भौतिक सिंरचना जस्िै, सडक, नहर, जल 
ववद्यिु, आवास, खानेपानी आदद सिंरचनाहरूको हानी नोदसानी, कृवषयोग्य भतूमको 
ववनाश,सािंस्कृतिक सम्पदाको ववनाश, ावम ् जनधनको क्षति जस्िा नकारात्मक प्रभावहरू 
परररहेका छन।् 

 

जल उत्पन्न प्रकोपको न्त्यूनीकरणको लातग ित्कालीन जलस्रोि मन्त्रालय अन्त्िगाि नेपाल 
सरकारका सम्वन्त्न्त्धि तनकायहरूको सहभातगिा िथा जापान अन्त्िरााविय सहयोग तनयोगको 
सहयोगमा २०४८ सालमा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्रववतध केन्त्िको स्थापना भाको 
तथयो। यसै केन्त्िको उदे्दश्य िथा उपलन्त्धधहरूलाई सिंस्थागि गना २०५६ मार् २४ गिे जल 
उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण ववभागको स्थापना भाको हो। नेपाल सरकारको तमति 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A5%80
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B
https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A8&action=edit&redlink=1
https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8&action=edit&redlink=1
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२०५८।१०।११को तनणायानसुार जल उत्पन्न प्रकोपका ववषयलाई जलस्रोि मन्त्रालय 
अन्त्िगाि ाउटै तनकायबाट हेने व्यवस्था गने हेिलेु साववकमा तसँचार् ववभागको नदी तनयन्त्रण 
महाशाखाबाट सम्पादन भई आाको नदी तनयन्त्रण सम्वन्त्धी कायालाई जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन ववभागमा समावहि गररयो। सोही ववभाग अन्त्िगाि ववतभन्न न्त्जल्लाहरूमा तडतभजन 
िथा सव तडतभजन कायाालयहरू स्थापना गरी जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरणका कायाहरू 
सञ्चालन भाको तथयो।  

 

     हाल जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण ववभाग जलस्रोि िथा तसँचार् ववभागको ाक महाशाखाका 
रुपमा रहेको छ भने न्त्जल्ला न्त्स्थि कायाालयहरू प्रदेशमा समायोजन भाको अवस्था छ। अवहले 
नदी तनयन्त्रणका काया सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िीन िहबाटै सम्पादन हुँदै आर्रहेको छ। 
नेपालको भ-ूवनावट, कमजोर भौगतभाक अवस्था, मौसमी वषाा र जलवाय ु पररविान आददका 
कारणबाट नेपालका ववतभन्न नदी नालाहरूका जलाधार क्षेरमा पवहरो र भ-ूक्षय बढ्न गई हरेक 
वषा जनधनको उल्लेख्य मारामा क्षति हनुे गरेको छ। वषेनी हनुे जनधनको क्षतिलाई 
न्त्यूनीकरण गना ववतभन्न सावाजतनक, सामदुावयक िथा तनजी क्षेरको सिंलग्निा र समन्त्वयबाट 
गररनपुने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन काया राविय जलस्रोि रणनीति िथा राविय जल 
योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप क्षेरमा अङ्गीकार गरेको उदे्दश्य समेि समेटेर िजुामा भाको जल 
उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को कायाान्त्वयनको अवस्था र उपलन्त्धधको समीक्षा 
गदै कायाान्त्वयनमा देखा परेका समस्याहरू पवहचान गरी सधुारका लातग सझुाव ददने यस 
अध्ययनको उदे्दश्य रहेको छ।  

 

यस िममा नीति जारी भर्सकेपतछ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लातग आवतधक योजना 
(िेह्रौ, चौधौं र पन्त्रौं), नीति कायािम, बजेट वक्तव्य र वावषाक बजेटमा उल्लेख भाका ववषय 
िथा कायािमबाट िथ्याङ्क िथा सूचना सिंकलन गरी नीतिको कायाान्त्वयन अवस्थाको ववश्लषेण 
गरराको छ। नीति िजुामा, कायाान्त्वयन देन्त्ख लाभग्राही समेि सबै सरोकारवालाबाट सूचना िथा 
िथ्याङ्क सिंकलन गने उदे्दश्यका साथ नीतिसँग सम्बन्त्न्त्धि क्षेरका ववज्ञ, नीति िजुामाको 
नेितृ्वदायी तनकाय, सरोकारवाला/लन्त्क्षि वगासँग छलफल गरी नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि दृवष्टकोण,  

अवधारणा, उदे्दश्य, नीति प्रस्िाव िथा कायानीतिको मूल्याङ्कन गने कायाका लातग समूह केन्त्न्त्िि 
छलफल (Focus Group Discussion-FGD) िथा मूख्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informant 

Interview-KII) गरी प्राथतमक सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलन िथा ववश्लषेण गरराको छ।  
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१.२ अध्ययनको उद्दशे्य 

     यस अध्ययनको प्रमखु उदे्दश्य जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामा 
प्रविया, कायाान्त्वयन अवस्था र प्राि उपलन्त्धधको लेखाजोखा गनुा ाविं आगामी ददनमा गनुापने 
सधुारका क्षेरहरूको पवहचान गनुा रहेको छ। यस अध्ययनका ववन्त्शष्टीकृि उदे्दश्यहरू 

तनम्नानसुार रहेका छन:् 

 

 नीति कायाान्त्वयनको अवस्था र उपलन्त्धधको समीक्षा गने। 

 नीतिको िजुामा प्रविया िथा नीतिका ववववध पक्षबीचको अन्त्िरसम्बन्त्धको ववश्लषेण 
गने। 

 नीति कायाान्त्वयनमा देखा परेका समस्याको पवहचान गरी सधुारका लातग सझुाव प्रस्ििु 
गने। 

 

१.३ अध्ययनको सीमा 

अध्ययन कायादलबाट सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलन गरी उपलव्ध ज्ञान, सीप र क्षमिाको 
उपयोग गदै नेपाल सरकारलार्ा अतिररक्त व्ययभार नपने वकतसमले यो अध्ययन काया 
गरराकाले यसमा साधन श्रोि र ववज्ञिा समेिको सीतमििा रहेकोछ। यस अध्ययनका अन्त्य 
सीमाहरू देहाय वमोन्त्जम उल्लेख गरराको छ : 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, 2072 को असर िथा प्रभावको ववश्लषेण 
नगरराको। 

 अध्ययन मखु्य रुपमा दििीय सूचना िथा िथ्याङ्कमा आधाररि रहेको िर प्राथतमक िथ्याङ्क 
मखु्य सूचनादािासँगको अन्त्िवाािाा र समूह केन्त्न्त्िि छलफलिारा तलर्ाको। 
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पररच्छेद -२: समीक्षा 

२.१ सिंवैधातनक व्यवस्था 

नेपालको सिंववधानको भाग ४ राज्यका तनदेशक तसद्धान्त्ि, नीति िथा दावयत्व अन्त्िगाि धारा ५१ 
को (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोिको सिंरक्षण, सिंवर्द्ान र उपयोग सम्बन्त्धी व्यवस्था रहेको छ। 
उक्त धारा अन्त्िगाि (छ) को (४) मा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गदै 
ददगो र भरपदो तसँचार्को ववकास गने र (छ) को (९) मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हनुे जोन्त्खम 
न्त्यूनीकरण गना पूवा सूचना, ियारी, उद्धार, राहि ाविं पनुस्थापना गने व्यवस्था रहेको छ। 
सिंववधानको अनसूुची - ५ को सिंर्को अतधकार सूचीको िमसिंख्या (७) मा अन्त्िरााविय सीमा 
नदी सम्बन्त्धी ववषय उल्लेख भाको छ भने िमसिंख्या (११) मा जलस्रोिको सिंरक्षण र 
बहआुयातमक उपयोग सम्बन्त्धी नीति र मापदण्ड सम्बन्त्धी ववषय सिंर्को ाकल अतधकार 
अन्त्िगाि रहेको छ। 

त्यसैगरी ] अनसूुची ७ को सिंर् र प्रदेशको साझा अतधकार सूचीको िमसिंख्या (१३) मा प्रदेश 
सीमा नदी, िमसिंख्या (१७) मा प्राकृतिक िथा गैर प्राकृतिक ववपद् पूवा ियारी, उद्धार िथा 
राहि र पनुलााभ सम्बन्त्धी ववषय सिंर् र प्रदेशको साझा अतधकार अन्त्िगाि रहेको छ। साथै 
सिंववधानको ] अनसूुची - ८, स्थानीय िहको ाकल अतधकार सूचीको िमसिंख्या (२०) मा ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ववषय र अनसूुची -९ मा सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहको साझा अतधकार 
सूचीको िमसिंख्या (९) मा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी अतधकार रहेको छ। 

२.२ काननुी िथा नीतिगि व्यवस्था 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ जारी हनु ु पूवा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
नीति, २०६२ कायाान्त्वयनमा रहेको तथयो। नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको ाकीकृि जलस्रोि 
ववकास ावम ् व्यवस्थापन रणनीति अनरुुप जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई समग्र नदी 
बेतसनको ववकास िथा व्यवस्थापन कायाको ाक अिंशको रुपमा पयाावरणीय दृवष्टकोणका 
अतिररक्त आतथाक दृवष्टकोणले पतन सम्भाव्य र ददगो बनाउँदै नेपाल सरकारका केन्त्िीय ावम ्
स्थानीय तनकाय, गैरसरकारी सिंस्था, स्थानीय समदुाय आददका अतिररक्त तनजी क्षेरलाई पतन 
सहभागी गराउन साववक जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ खारेज गरी नयाँ 
नीतिको रुपमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ आाको देन्त्खन्त्छ। 
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जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिसँग ववतभन्न ऐन, तनयम, कायाववतध र मापदण्ड 
अन्त्िरसम्बन्त्न्त्धि रहेका छन।् राविय जलस्रोि नीति, २०७७, जलचर सिंरक्षण ऐन, २०१७ 
जलस्रोि ऐन, २०४९, भ ूिथा जलाधार सिंरक्षण ऐन, २०३९, ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४, ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन तनयमावली, २०७६, तसँचार् 
िथा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी उपभोक्ता सिंस्था माफा ि ् तनमााण काया सिंचालन 
गने/गराउने कायाववतध, २०६९ प्रमखु हनु।् जल उत्पन्न प्रकोपको जोन्त्खम न्त्यूनीकरण ावम ्
प्रभावकारी व्यवस्थापन गने उदे्दश्य तलाको राविय जलस्रोि नीति, २०७७ ले उक्त उदे्दश्य पूरा 
गना १७ वटा कायानीतिहरू उल्लेख गरेको छ। 

नेपाल तभरको भसूिह, भतूमगि वा अन्त्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोिको समनु्त्चि उपयोग, 

सिंरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गना ावम ् जलस्रोिको लाभदायक उपयोगको तनधाारण गने, 

त्यस्िो उपयोगबाट हनुे वािावरणीय िथा अन्त्य हातनकारक प्रभावको रोकथाम गने ाविं 
जलस्रोिलाई प्रदूषण मकु्त राख्न े सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना जलस्रोि ऐन, २०४९ जारी भाको 
छ। यो ऐनमा जलश्रोिको स्वातमत्व, उपयोग, उपयोगको प्राथतमकिा, सिंरचनाको सरुक्षा िथा 
जलश्रोिको उपयोग गदाा वािावरणमा प्रतिकूल असर पाना नहनुे जस्िा प्रावधानहरू रहेका 
छन।् जलचर सिंरक्षण ऐन, २०१७, मा वफस ल्याडर तनमााण गने, बाँध भत्काउन नहनुे जस्िा 
व्यवस्थाहरु रहेका छन।् बाढी पवहरो भ-ूक्षय जस्िा प्राकृतिक प्रकोपको तनयन्त्रण गरी  भ ूिथा 
जलाधार सिंरक्षण गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गना र सवासाधारण जनिाको सवुवधा र 
आतथाक वहि कायम राख्न ेलगायि ववषयमा भिूथा जलाधार सिंरक्षण ऐन, २०३९, ले समेि 
ववववध व्यवस्था गरेको छ।  

ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षिामा ववपद् 
व्यवस्थापन पररषद् र गहृमन्त्रीको अध्यक्षिामा कायाकारी सतमतिको गठन गने व्यवस्था गरेको 
छ। कायाकारी सतमतिलाई नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सदने तभरालो जतमन र डुबान हनु े
क्षेर वा ववपद् जोन्त्खमको सम्भावना भाका असरुन्त्क्षि क्षेरमा वसोवास गने व्यन्त्क्त िथा 
समदुायलाई सरुन्त्क्षि स्थानमा स्थानान्त्िरण गने, गराउने लगायिका काम, किाव्य र अतधकार 
रहेको छ। साथै सोही ऐनको दफा १० मा गहृ मन्त्रालय अन्त्िगाि ाक राविय ववपद् जोन्त्खम 
न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रातधकरण रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रातधकरणको काम, किाव्य 
र अतधकार मध्ये नदी तनयन्त्रण, बाढी, पवहरो, भकूम्प, भमूण्डलीय िापमान ववृद्ध, जलवाय ु
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पररविान, भ-ूउपयोग र ववतभन्न प्रकोप िथा ववपद्का सम्भाववि कारण र न्त्यूनीकरणका 
उपायहरुको ववषयमा अध्ययन, अनसुन्त्धान गने गराउने काया पतन रहेको छ। यसैगरी ववपद् 
जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन तनयमावली, २०७६ ले पाँच सदस्यीय ववशेषज्ञ सतमति 
गठन गना सदने व्यवस्था रहेको छ। उक्त सतमतिको काम, किाव्य र अतधकारमा प्रकोपको 
स्वरुप अनरुुप जोन्त्खमको आकँलन, नदसाङ्कन, ववश्लषेण गरी ववपद् जोन्त्खमबारे क्षमिा अतभववृद्ध, 

ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सूचना प्रवाह सम्बन्त्धी ववषयमा सझुाव ददने लगायि रहेको 
छ। 

तसँचार् िथा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी उपभोक्ता सिंस्था माफा ि तनमााण काया 
सिंचालन गने/गराउने कायाववतध, २०६९ को चार कायाक्षेर मध्ये नदी, िटबन्त्ध िथा जल उत्पन्न 
प्रकोप तनयन्त्रण िथा न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी काया ाक रहेको छ।  

२.३ आवतधक योजना 
पवहलो पञ्चववषाय योजना अवतधदेन्त्ख नै जल उत्पन्न प्रकोपको रुपमा बाढी िथा पवहरो 
व्यवस्थापनका ववषयहरूलाई कुनै न कुनै रुपमा योजनाले समेटेको देन्त्खन्त्छ। नवौं योजनाले 
वाणगगँा नदी तनयन्त्रण, वागमिी िटबन्त्ध तनमााण आयोजना, बिाहा नदी तनयन्त्रण योजना 
जस्िा नदी तनयन्त्रणका कायािमहरू साथै जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण प्राववतधक केन्त्िको 
बारेमा उल्लेख गरेको देन्त्खन्त्छ। दशौं योजनाले तसँचार् िथा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणलाई 
छुटै्ट अध्याय १७ मा उल्लेख गरेको छ। बाह्रौं योजना देन्त्ख चौधौं योजनासम्म जल उत्पन्न 
प्रकोप तनयन्त्रणलाई छुटै्ट अध्याय िथा चाल ु पन्त्रौं योजनाले जलस्रोि अन्त्िगाि जल उत्पन्न 
प्रकोप व्यवस्थापनका लातग ववतभन्न उदे्दश्य, रणनीति िथा कायानीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ। 

क) िेह्रौं योजना 

जल उत्पन्न प्रकोपबाट तसजाना हनुे सामान्त्जक िथा आतथाक क्षति तनयन्त्रण गने दीर्ाकालीन 
सोच राखेको िेह्रौं योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरण गदै मानव बस्िी, खेिीयोग्य भतूम 
िथा ववकासका पूवााधार सिंरक्षण गने उदे्दश्य तलाको छ। जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सेवामा 
जनिाको पहुँच अतभववृद्ध गने लगायिका आठ (८) वटा रणनीति तलाको यस योजनाले नदी 
तनयन्त्रण र जग्गा उकास सम्बन्त्धी कायािम सञ्चालन गदाा जनसहभातगिा पररचालन गरी 
सञ्चालन गने व्यवस्था गरेको छ। 
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साथै उकास भाको जग्गामा वकृ्षारोपण, सन्त्जवन खेिी लगायिका जीववकोपाजान र वािावरण 
सिंरक्षणका कायािम सञ्चालन गने उल्लेख गरेको छ। यस योजनाले अठार (१८) वटा 
कायानीतिहरू समेि उल्लेख गरेको छ। जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका लातग प्रकोप 
न्त्यूनीकरण सहयोग कायािम, पवहरो िथा गेग्रान बहाव व्यवस्थापन कायािम, स्थल ववशेष 
प्रकोप तनयन्त्रण कायािम, जनिाको िटबन्त्ध कायािम, बस्िीटार वजार सिंरक्षण कायािम जस्िा 
प्रमखु कायािमको रुपमा उल्लेख गरेको छ। 

 

ख) चौधौं योजना 

जल उत्पन्न जोन्त्खम प्रतिरोधी ावम ् व्यवन्त्स्थि नदी िथा भ-ूप्रणालीको सतुनन्त्श्चििा गने सोंच 
राखेको चौधौं योजनाले बाढी, पवहरो जस्िा जल उत्पन्न प्रकोप हनुअुन्त्र् नै रोकथाम गनुा र यस्िा 
जोन्त्खम र यसबाट हनुसदने जनधनको क्षति न्त्यूनीकरण गने उदे्दश्य तलाको छ। नीतिगि 
ावम ्सिंस्थागि व्यवस्था सधुार गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने 
लगायि दईु रणनीति तलाको यस योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को 
प्रभावकारी कायाान्त्वयन गने लगायिका दश (१०) वटा कायानीतिहरु उल्लेख गरेको छ। 

 

यसैगरी जनिाको िटबन्त्ध कायािम, पहाड िथा उच्च पहाडी क्षेरका ठूला मझौला नदीहरूबाट 
हनुे कटान िथा डुबान समस्यालई सवु्यवन्त्स्थि र योजनाबद्ध ढङ्गले, गरुुयोजना ियार गरी 
समाधान गना सोअनरुुप स्थायी समाधान कायािम सञ्चालन, नारायणी, कणााली र महाकाली 
नदीमा केन्त्िीयस्िरको नदी तनयन्त्रण आयोजना, िराई, मधेश बाढी तनयन्त्रण ावम ्बस्िी सिंरक्षण 
ववशेष कायािम जस्िा प्रमखु कायािम यस योजनामा उल्लेख गरराका छन।् 

ग) पन्त्रौं योजना 

 जलाधार व्यवस्थापन िथा जल उत्पन्न ववपद् न्त्यूनीकरण ावम ् व्यवस्थापनबाट आतथाक िथा 
सामान्त्जक क्षति न्त्यूनीकरण गने उदे्दश्य पन्त्रौं योजनाले तलाको छ।जलाधार व्यवस्थापनलाई 
प्रभावकारी बनाउनकुो साथै डुबान िथा बाढी पवहरोजन्त्य ववपद्को ददगो ावम ् भरपदो 
व्यवस्थापनका लातग सिंरचनागि िथा गैरसिंरचनागि प्रववतधको उपयोग र जनचेिना अतभववृद्धका 
काया गने रणनीति तलाको यस योजनामा योजनाबद्ध नदी तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनको लातग 
गरुुयोजना ियार गरी कायाान्त्वयन गने ववषय उल्लेख गरेको छ। िराई क्षेरमा हनुे डुबान 
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समस्यालाई समन्त्वयात्मक र ददगो रुपमा समाधान गदै प्राकृतिक िटबन्त्धलाई प्रोत्साहन गने 
लगायिका ६ वटा कायानीतिहरु तलाको छ। 

 

 समग्रमा  जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ मा १६ वटा नीतिहरू रहेकोमा िेह्रौ 
औ िं आवतधक योजनामा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका कायािमहरू गरुुयोजना बनाउने, ठूला 
नदी र पवहरोको प्रकोप तनयन्त्रण, उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग, प्रकोप व्यवस्थापनमा 
सहभातगिा, नयाँ िथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िार, अनसुन्त्धान िथा 
ववकासको काया जस्िा १० वटा वुदँा/ववषयहरु प्रत्यक्षरुपले उल्लेख गरेको देन्त्खन्त्छ। यस 
योजनामा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली, 
अन्त्िरााविय सन्त्न्त्ध सम्झौिा िथा मापदण्ड, स्रोि साधनमा दोहोरोपना हनु नददने नीतिका 
ववषयलार्ा सम्वोधन गरेको देन्त्खदैन। 

 

२.४ वावषाक नीति, कायािम र बजेट वद िव्य 
     यस नीतिको िजूामा पश्चािको अवतधका वावषाक नीति िथा कायािम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख 

भाका ववषयहरूको सिंन्त्क्षि समीक्षा देहाय वमोन्त्जम गरराको छ: 

 

 आ.व.२०७२/७३ को नीति िथा कायािममा बाँके, बददाया र सखेुि लगायिका न्त्जल्लाहरू र 
तसन्त्धपुाल्चोक न्त्जल्लाको जरेुमा गाको बाढी पवहरोबाट क्षतिग्रस्ि क्षेरको पनुःस्थापना िथा 
जोन्त्खमयकु्त बस्िी सिंरक्षण काया सम्पन्न गने, नवलपरु न्त्जल्लाको ससु्िा क्षेरको सिंरक्षण गनुाका 
साथै पलु तनमााण गने कायालाई अगातड बढाउन,े वहमिाल र वहमनदीको सिंरक्षण गरी जल 
उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण र नदी प्रणाली लगायि जलस्रोिको सिंरक्षण गने कायािम उल्लेख 
गरराको छ। यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गना जोन्त्खमयकु्त ठूला र मझौला 
पवहरोको तनयन्त्रण कायािमलाई ववशेष प्राथतमकिाका साथ कायाान्त्वयन गने ववषय उल्लेख 
छ। 

 

 आ.व. २०७३/७४ को नीति िथा कायािममा जल िथा मौसम भववष्यवाणी स्वचातलि 
प्रणालीमा ववकास गने, उच्च जोन्त्खम रहेका महत्वपूणा नदी प्रणाली क्षेरमा बाढी अनगुमन 
सूचना प्रणाली तबस्िार गने, प्राकृतिक प्रकोपजन्त्य जोन्त्खम व्यवस्थापन गना ठूला नदीबाट 
कायाान्त्वयन शरुु गरराको जनिाको िटबन्त्ध कायािम स्थानीय जनसहभातगिा माफा ि ्
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अतभयानको रुपमा कायाान्त्वयन गने ावम ् नदी तनयन्त्रणमा जैववक र्न्त्न्त्जनीयररङ ववतध प्रयोग 
गरी हररि ववकासलाई अन्त्र् बढार्ने ववषय उल्लेख गरराको छ।  

 

 आ.व. २०७४/७५ को नीति िथा कायािममा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गना 
जोन्त्खमयकु्त ठूला र मझौला पवहरोको व्यवस्थापन कायािमलाई ववशेष प्राथतमकिाका साथ 
कायाान्त्वयनमा जोड ददर्न,े ववपद्को जोन्त्खमलाई न्त्यून गना बहपु्रकोप पूवा सूचना प्रणालीलाई 
ववस्िार र सदुृढीकरण कायािम अन्त्िगाि मौसम मापन केन्त्िहरू, स्वचातलि जल सिह मापन 
केन्त्ि र चट् याङ मापन केन्त्िको जडान काया सम्पन्न गररने ववषय उल्लेख गरराको छ। 

 

 

 आ.व. २०७५/७६ को नीति िथा कायािममा ठूला नदी तनयन्त्रण र वकनारा सिंरक्षण गरी 
नदी वकनारामा ववद्यिु प्रसारण लार्न र सडक तनमााण गने नीति तलर्ाको छ। साथै आ.व. 
२०७६/७७ को नीति िथा कायािममा मानव बस्िी, कृवषयोग्य जतमन र अन्त्य राविय 
महत्वका स्रोि र सम्पदालाई क्षति हनुबाट बचाउन कोशी, तरयगुा, कमला, नारायणी र कणााली 
लगायिका नदी वकनारमा िटबन्त्ध तनमााण गने कायालाई अतभयानको रुपमा सञ्चालन गने, नदी 
प्रणाली व्यवन्त्स्थि गदाा उपलधध हनुे नदी उकास जतमनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गने 
लगायिका कायािमहरु उल्लेख भाका छन।् 

 

 आ.व. २०७७/७८ को नीति िथा कायािममा वहमिाल र वहमनदीको सिंरक्षण गरी जल 
उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण, मानव बस्िी, कृवषयोग्य जतमन र अन्त्य स्रोि सम्पदालाई क्षति हनुबाट 
बचाउन कोशी, कमला, नारायणी र कणााली नदी तनयन्त्रणका ववशेष कायािम सञ्चालन गने, 

नदी तनयन्त्रणमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी जैववक प्रववतध अवलम्बन गने लगायिका 
कायािमहरु नीति कायािममा उल्लेख छन।् त्यसैगरी महाकाली, कणााली, नारायणी, कमला 
र कोशी लगायिका ठूला नदी र अन्त्य जोन्त्खमयकु्त नदी तनयन्त्रणका कायािम सञ्चालन गररने, 
सीमा क्षेरमा हनुे नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गना दिपक्षीय सिंयन्त्रलाई वियाशील 
बनार्न,े नदी तनयन्त्रण र पवहरो व्यवस्थापनमा बायोर्न्त्िनीयररङ प्रववतधको प्रयोगमा जोड ददर्ने 
लगायिका कायािमहरु रहेका छन।् 
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२.५ नीति िजुामा प्रविया  

प्रस्ििु नीतिको मस्यौदा ियार गना ऊजाा, जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालयका सहसन्त्चवको 
सिंयोजकत्वमा ाक सतमति गठन गरी ववगिको समीक्षा, ववद्यमान अवस्था र आगामी 
आवश्यकिालाई सम्बोधन गदै सरोकारवालासँगको सहभातगिामा ववस्ििृ र कायाान्त्वयनयोग्य 
नीति िजुामा गने काया अन्त्र् बढार्ाको तथयो। सतमतिले सबै पक्षहरुलाई समावेश गरी नीतिको 
मस्यौदा ियार गरी ववतभन्न िहमा छलफल िथा अन्त्िरविया सञ्चालन गरराको तथयो। यसै 
िममा तमति २०७२।३।२१ मा ित्कालीन जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभागले ाक 
अन्त्िरविया कायािमको आयोजना गरी कृवष िथा जलश्रोि सतमतिका सभापति, ववकास 
सतमतिका सभापति, अन्त्िरााविय सम्वन्त्ध िथा श्रम सतमतिका सभापति, वािावरण सिंरक्षण 
सतमतिका सभापति लगायि तसँचार्, गहृ, वन िथा भ-ूसिंरक्षण, भतूमसधुार, नापी सम्वद्ध 
सरोकारवाला तनकायहरूसँग व्यापक छलफल गरी राय सझुावहरु तलर्ाको तथयो।साथै 
नीतिको मस्यौदा उपर ववज्ञहरुको सझुाव समेि तलर्ाको तथयो। 

 

त्यसैगरी तसँचार् मन्त्रालयबाट तमति २०७२।४।२० मा राविय योजना आयोगको सन्त्चवालय, 

अथा मन्त्रालय, कृवष ववकास मन्त्रालय, काननु, न्त्याय, सिंववधान िथा सिंसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, 

वन मन्त्रालय,  ववज्ञान िथा वािावरण मन्त्रालय,  सहरी ववकास मन्त्रालय र सिंर्ीय मातमला िथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय लगायिका सम्वन्त्न्त्धि सरकारी तनकायबाट प्राि राय सझुावलाई 
आवश्यकिा अनसुार समावेश गरी पररमाजान गरराको तथयो। 
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पररच्छेद -३: अध्ययनको ववतध 

 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययनका लातग देहाय वमोन्त्जमका 
प्राथतमक र दििीय स्रोिबाट सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलन गरराको छ: 

३.१ प्राथतमक िथ्याङ्क सङ्कलन 

     मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informant Interview- KII) र समूह केन्त्न्त्िि छलफल (Focus 

Group Discussion- FGD) ववतधको प्रयोग गरी नीति अध्ययनको लातग प्राथतमकिथ्याङ्क (Primary 

data) सिंकलन गरराको छ। 

  समूह केन्त्न्त्िि छलफल (Focused Group Discussion-FGD): 

 नीति िजुामा प्रकृया, कायाान्त्वयन, स्रोि व्यवस्थापन, उपभोक्ता समूह ावम ् ववकास 
समन्त्वयसँग सम्बन्त्न्त्धि तनकायका पदातधकारीहरुसँग समूह केन्त्न्त्िि छलफल गरराको 
छ। 

 

 मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informant Interview-KII):  

  तनधााररि प्रश्नावलीका आधारमा मखु्यसूचनादािा अन्त्िवाािाा माफा ि ् सूचना िथा िथ्याङ्क 
सिंकलन  गरराको छ। 

३.२ दर्द्िीय िथ्याङ्क सङ्कलन 

     यस नीतिको अध्ययनको लातग सिंववधान, सम्बन्त्न्त्धि नीति िथा काननु, आवतधक योजना, वावषाक 
नीति िथा कायािम, बजेट वक्तव्य िथा वावषाक बजेट िथा कायािम सम्बन्त्धी दस्िावेजहरूको 
सिंकलन िथा अध्ययन गरी दििीय िथ्याङ्क (Secondary data) सिंकलन गरराको छ। 
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पररच्छेद-४: नतिजा 
 

यस नीतिको अध्ययनको िममा प्राथतमक स्रोिको सूचना िथा िथ्याङ्कको रुपमा नीति िजुामा 
िथा कायाान्त्वयनमा सिंलग्न पदातधकारी ावम ् लाभग्राही समावेश गरी मखु्य सूचनादािा 
अन्त्िवाािाा (Key Informant Interview) र समूह केन्त्न्त्िि छलफल (Focus Group Discussion) 

(FGD)   बाट िथ्याङ्क िथा सूचना सिंकलन गरराको छ। दििीय स्रोिको सूचना िथा िथ्याङ्कको 
रुपमा सिंववधान, सम्बन्त्न्त्धि नीति िथा काननुहरु, आवतधक योजनाहरू, वावषाक नीति िथा 
कायािम, बजेट वक्तव्य  िथा वावषाक बजेट िथा कायािमको अध्ययन गरी आवश्यक सूचना 
िथा िथ्याङ्क सिंकलन गरी कायाान्त्वयनको अवस्था र प्राि उपलन्त्धधको ववश्लषेण गरराको छ। 

४.१ नीति िजुामा प्रविया ववश्लषेण 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ अनरुुप ववभागले १० वषा देन्त्ख आफ्ना 
कायािमहरू सिंचालन गदै आाको पररप्रके्ष्यमा वािावरणमा आाको पररविान, बढ्दो जनसिंख्याको 
चाप, नदीको बहाव क्षेरको अतििमण गरी वसोवास गने प्रवनृ्त्त्तको ववकास, पहाडको तभरालो 
जतमनमा वसोवास गने प्रवनृ्त्त्त लगायिका कारणले वषेनी ठूलो मारामा रािले मानवीय िथा 
भौतिक क्षति व्यहोदै आाको छ। यस्िो क्षतिको मारा हरेक वषा बढ्दो िममा रहेको 
देन्त्खन्त्छ। मातथ उन्त्ल्लन्त्खि कुरालाई मनन ्गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ 
मा समसामवयक सधुार र पररमाजान गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ िजुामा 
गरी कायाान्त्वयनमा ल्यार्ाको हो। 

क) नीति िजुामाको चरणमा गरराको अन्त्िरविया, छलफल िथा राय सझुाव सिंकलन 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामाका लातग ित्कालीन तसँचार् 
मन्त्रालयका सहसन्त्चवको सिंयोजकत्वमा ाक सतमतिको गठन गरी मस्यौदा ियार गरेको तथयो। 
यस सतमतिले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२ को कायाान्त्वयन अवस्थाको 
ववश्लषेण, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको ववद्यमान अवस्था र यस क्षेरमा ववकास भाका 
नवीन प्रववतधहरुको अध्ययन गरी नीतिको मस्यौदा ियार गरी ववतभन्न पक्षहरुसँग अन्त्िविा या 
िथा छलफल कािा महरु सञ्चालन गरी राय सझुावहरु तलाको तथयो। िर जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सिंलग्न रहेका उपभोक्ता समूहका प्रतितनतधहरुसँग अन्त्िविा या गरी राय 
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सझुाव तलाको देन्त्खन आउन। त्यसैगरी मस्यौदा सतमतिले नीति िजुामाका िममा तनजी क्षेर र 
सामान्त्जक सिंस्थाहरुसँग पतन अन्त्िविा या गरी राय सझुाव तलाको देन्त्खदैन। िर नेपाल 
सरकारका ववतभन्न मन्त्रालय िथा ववभागहरु, सिंसदका ववतभन्न सतमतिहरुसँग भने छलफल 
आयोजना गरी सझुाव तलाको पार्न्त्छ। िसथा यो नीति सबै सरोकारवाला पक्षहरुको 
धारणालाई समेटी बहृि सहभातगिामूलक प्रवियाबाट िजुामा भाको देन्त्खदैन। िसथा यो नीति 
Whole-of-the-Government Approach को अवलम्बन गरी ियार भाको देन्त्खन्त्छ। 

ख) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ का महत्वपणुा व्यवस्थाहरु  

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ ले मलुकुमा जल उत्पन्न प्रकोपबाट तसन्त्जाि 
मानवीय, भौतिक िथा आतथाक हानी नोदसानीलाई उपयकु्त प्रववतधको माध्यमबाट जोन्त्खम 
न्त्यूनीकरण गदै जाने दरुदृवष्ट राखेको छ। यो नीति प्रकोप न्त्यूनीकरण, अनकूुलन, सिंस्थागि 
सदुृढीकरण, ववकेन्त्न्त्िि िथा सहभातगिामूलक कायापद्धति लगायिको अवधारणालाई आत्मसाि ्
गरी िजुामा गरराको छ।यस नीतिका ७ उदे्दश्य, १६ नीति, ५८ कायानीतिहरु ावम ्५ अनसूुची 
हरु रहेका छन।् 

 

यस नीतिका उदे्दश्यहरुमा पूवााधारको उपयोतगिालाई ददगो बनाउने, जोन्त्खम क्षेरको वगीकरण 
गने, उकास जग्गाको उपयोग गने, िीन िहका सरकार, गैरसरकारी र तनजी क्षेरको भतूमका 
स्पष्ट पारी समन्त्वयात्मक रुपले काया गने, समदुायको चेिना ववकास गने, तनयतमि ममाि सिंभार 
गरी सिंरचनाहरु ददगो बनाउने र सिंस्थागि ववकास गने रहेका छन।् यसका प्रमखु नीतिहरुमा 
जलाधार क्षेरको ाकीकृि सिंरक्षणका लातग गरुुयोजना बनाउने, प्रकोप प्रभावविहरुको 
सहभातगिामा आयोजना सञ्चालन गने, ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापन िथा वेतसनको अवधारणा 
अनरुुप कायािम िजुामा गने, पूवासूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणालीको व्यवस्थापन गने, जोन्त्खम 
क्षेरको वगीकरण िथा प्रकोप तनयन्त्रणका लातग नयाँ िथा उपयकु्त प्रववतधको उपयोग गने, 

कटान िथा डुबान समस्या समाधान गने, अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिा 
ददन,ेउकास जग्गाको उपयोग गने, काननुी ावम ्सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गने, कायािमहरुमा 
दोहोरोपना आउन नददन े िथा समन्त्वयात्मक रुपमा कायािम सञ्चालन गने लगायि रहेका 
छन।् 
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िराई र पहाडमा गर्रहने बाढी, पवहरो िथा भ-ूक्षयलाई न्त्यूनीकरण गनाका लातग जलाधार क्षेर 
व्यवस्थापन (Watershed Management) गने काया अन्त्य तनकायबाट समेि हदैु आईरहेको छ। 
ववभाग अन्त्िगाि गररने ववतभन्न कायािम माफा ि ् अन्त्य तनकायबाट हदैु आर्रहेको कायामा 
सकभर दोहोरोपना नहनुे गरी आफ्ना कायािमहरू सहज, ददगो, नयाँ प्रववतधयकु्त, 

जनसहभातगिामूलक र प्राववतधक रुपले समेि प्रभावकारी रुपमा काया सिंचालन गना सहयोग गने 
नीति अवलम्वन गरराको छ। यस नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि अन्त्य महत्वपूणा व्यवस्था देहाय वमोन्त्जम 
रहेका छन ्: 

 ववभाग अन्त्िगाि सिंचालन गररने नदी तनयन्त्रण र पवहरो तनयन्त्रण कायामा 
जनसहभातगिालाई ववशेष जोड ददर्ाको। 

 प्राववतधक दृवष्टकोणले ववतभन्न नदीको बाढी पनुरावनृ्त्त्तकाल (Flood Return Period) 
अनरुुप नदीको वहाव क्षेर वकटान गरी सोही अनसुार सरुन्त्क्षि बस्िी ववकास र 
आतथाक ववकास सम्बन्त्धी कायािम सञ्चालन गररन।े 

 पहाडमा जतमनको तभरालोपन (Slope) अनसुार जतमनको वगीकरण गरी सरुन्त्क्षि बस्िी 
ववकास र आतथाक ववकासका वियाकलाप सिंचालन गररने । 

 ववतभन्न पवहरोहरूको वगीकरण गरी सोवह अनरुुप पवहरो तनयन्त्रण र व्यवस्थापन काया 
सिंचालन गररने। 

 चरेु क्षेरमा बस्िी ववकास र आतथाक वियाकलापका कायाहरू गना तनरुत्सावहि गररने।  

 अन्त्य सरकारी िथा गैर सरकारी तनकायसँग समन्त्वय िथा सहकायामा कायािम 
सिंचालन गना सहयोग गने। 

 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ मा नदीको बहाव क्षेर अतििमण गने 
प्रवनृ्त्त्तलाई काननुीरुपमा नै तनरुिस्ावहि गने र पहाडी क्षेरमा मापदण्ड अनरुुपको तभरालो 
जतमनमा मार बस्िी ववकास र आतथाक वियाकलापका कायाहरू गना प्रोत्साहन तमल्न ेअपेक्षा 
गरराको छ। फलस्वरुप जल उत्पन्न प्रकोपलाई धेरै हदसम्म तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन गना 
यस नीतिबाट सहयोग पगु्ने ववश्वास गरराको छ। 
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ग) नीतिका ववववध पक्षवीचको अन्त्िरसम्वन्त्धको ववश्लषेण 

मलुकुमा जल उत्पन्न प्रकोपबाट तसन्त्जाि मानवीय, भौतिक िथा आतथाक हानी नोदसानीलार्ा 
उपयकु्त प्रववतधको माध्यमबाट जोन्त्खम न्त्यूनीकरण गदै जाने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
नीति, २०७२ को दृवष्टकोण रहेको छ। उपयकु्त प्रववतधको प्रयोग, जल उत्पन्न प्रकोप प्रभाववि 
क्षेरमा अनकुुलनका कायािम सञ्चालन, सिंस्थागि सदुृढीकरण र जनशन्त्क्तको ववकाससँग 
सम्वन्त्न्त्धि ववषयलार्ा नीतिको अवधारणामा समेवटाको छ। यसै गरी नीतिमा पूवााधारको 
उपयोगलार्ा ददगो बनाउने, बाढी पवहरो िथा डुबानबाट प्रभाववि क्षेरको वगीकरण, उकास 
जग्गाको उपयोग, सरोकारवाला सबै तनकाय र क्षेरको समन्त्वय,  सीमा नदीहरुमा हनुे डुबान 
िथा कटान न्त्यूनीकरण र सचेिनामा अतभवदृर्द् लगायिका उदे्दश्य रान्त्खाका छन।् उदे्दश्य 
प्रातिका लातग प्रकोप प्रभाववि समूहको सहभातगिामा गरुुयोजना ियारी, पूवा सूचना प्रणाली र 
चेिावनी प्रणालीको ववकास, उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग लगायिका १६ वटा नीतिहरु 
रान्त्खाका छन।् 

 

नीतिमा आपत्कालीन बचाउ काया, जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण र न्त्यूनीकरण काया, बाढी पवहरो 
क्षेरको वगीकरण, जल उत्पन्न प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूह गठन िथा पररचालन, 

जनसहभातगिा, वािावरण सिंरक्षण िथा समन्त्वय र सामिस्यिा समेिका कायानीति माफा ि ्नीति 
कायाान्त्वयनको व्यवस्था गरराको छ। नीतिले प्रदेश र स्थानीय िहसँग समन्त्वय गरी नदी 
तनयन्त्रण काया गने उल्लेख गरे िापतन सिंववधान र काया ववस्ििृीकरण प्रतिवेदन अनरुुप प्रदेश 
र स्थानीय िहसँग सम्बन्त्न्त्धि नदी तनयन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापन कायाको स्पष्ट नीतिगि र 
काया न्त्जम्मेवार बाँडफाँट भाको छैन। साथै जल उत्पन्न प्रकोप ववपद् व्यवस्थापनको ाउटा 
मखु्य पक्ष भािापतन ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ववद्यमान नीति, काननु र कायाान्त्वयन 
कायायोजनासँग िादात्म्य रहेको छैन। ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, 2074 
अनरुुपका सिंस्थागि र काननुी व्यवस्थालाई पूणा रुपमा आत्मसाि ्गना सकेको छैन। 

 

यो नीतिमा उदे्दश्य हातसल गने रणनीतिहरु उल्लेख गरराको छैन। सामान्त्यि: यस नीतिको 
दृवष्टकोण, अवधारणा, उदे्दश्य, नीति िथा कायानीतिहरुबीचको िादात्म्य रहेको देन्त्खन्त्छ। यद्यवप 
यस नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि दीर्ाकालीन दृवष्टकोण िथा उदे्दश्यहरु हातसल गना थप नीति िथा 
कायानीतिहरुको प्रस्िाव गना सवकने पयााि ठाउँ भन ेदेन्त्खन्त्छ। नीति िजुामाको समयमा सर्न 
िथा बहृि ् सहभातगिाको कमीका कारण कतिपय ऊजाा, जलश्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालयको 
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कायाक्षेर भन्त्दा बावहरका िर यससँग अन्त्िरसम्वन्त्न्त्धि नीतिगि ववषयहरुलार्ा समेट्न सकेको 
पार्ान। साथै नीति िजुामा गदाा सिंर्ीय शासन प्रणालीको अबलम्बन पश्चाि ् नयाँ सिंववधानले 
िय गरेको िीन िहको अतधकारक्षेर सम्बन्त्धी ववषय र नीति कायाान्त्वयन सिंयन्त्रका बारेमा 
यथेष्ट मारामा तमवहन ववश्लषेण भई ववषयवस्िमुा थप स्पष्टिा ल्याउन सवकाको देन्त्खदैन। यसरी 
ववतभन्न ववषयहरु थप व्यवन्त्स्थि िवरले ल्याउन नसकेको भािापतन नीतिको दृवष्टकोण, उदे्दश्य, 

नीति िथा कायानीतिहरुबीच औसि रुपमा अन्त्िरसम्बन्त्ध रहेको देन्त्खन्त्छ। 

४.२ नीति कायाान्त्वयन अवस्थाको ववश्लषेण 

     बाढी पवहरो जस्िा जल उत्पन्न प्रकोपहरूको चनुौिीलाई सम्बोधन गना ६ वटा कायािमहरू 
(नदी तनयन्त्रण कायािम, भारिीय अनदुान सहयोगमा सञ्चातलि नदी तनयन्त्रण योजना, टारवजार 
सिंरक्षण कायािम, नयाँ प्रववतधमा आधाररि नदी तनयन्त्रण कायािम, प्राथतमकिा प्राि नदी वेन्त्शन 
बाढी जोन्त्खम व्यवस्थापन आयोजना र जोन्त्खमयकु्त पवहरो व्यवस्थापन आयोजना) कायाान्त्वयनमा 
रहेका छन।् जलाधार क्षेरको ाकीकृि सिंरक्षणको लातग कायाान्त्वयनमा रहेका गरुुयोजनामा 
नदी तनयन्त्रण कायािम अन्त्िगाि महाकाली नदी, काणााली नदी, बबर्ा नदी, नारायणी नदी, कोशी 
नदी, भारिीय अनदुान सहयोगमा सञ्चातलि नदी तनयन्त्रण योजना अन्त्िगाि बागमिी िथा 
लालबकैया नदी, कमला नदी, टारवजार सिंरक्षण कायािम अन्त्िगाि चैनपरु, बझाङ दनैु डोल्पा, 
बेनी म्याग्दी, प्राथतमकिा प्राि नदी वेन्त्शन बाढी जोन्त्खम व्यवस्थापन आयोजना  अन्त्िगाि 
मोहना, खटुीया नदी, मावा, रिवुा नदी रहेका छन।् 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी आवश्यक पने पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली 
व्यवस्थापन कायामा स्वचातलि जलमापन केन्त्ि अपग्रतेडङ्ग िथा स्थापना कायािम अन्त्िगाि 
हालसम्म १०१ वटा स्वचातलि केन्त्िहरू रहेका छन।् र्म्जा र च्छोरोल्पामा सिंरचना तनमााण 
गरी पूवासूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन भाको छ। जल िथा मौसम ववज्ञान ववभागले 
मनसनुको समयमा २४ र्ण्टा बाढी पूवासूचना सेवा उपलधध गरााको छ भन े२४६ वटा बाढी 
प्रभाववि क्षेरहरूमा Mass SMS पठाउँदै आर्रहेको छ। 

    प्रकोप न्त्यूनीकरण र तनयन्त्रण कायािमको िजुामा, तनमााण िथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तनकाय 
र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जनिाको िटबन्त्ध कायािम 
कायाान्त्वयन भर्रहेको छ। आपत्कालीन काया िथा नदी तनयन्त्रण कायामा उपभोक्ता समूहको 
सिंलग्निा हनुे गरेको छ। 
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    जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनमा तनजी क्षेर, सहकारी िथा समदुायमा आधाररि 
प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको समेि नदी तनयन्त्रण कायामा सिंलग्निा हनुे गरेको िथा 
गैरसरकारी सिंस्थाहरुबाट समदुायमा आधाररि ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
(Community Based Disaster Risk Management) काया हनुे गरेको छ। 

    तछमेकी मलुकु भई बग्ने सीमा नदीहरूमा हनुे डुबान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको 
आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधानका लातग Joint Committee on Water 

Resources (JCWR) र Nepal India Joint Committee on Inundation and Flood Management 

(JCIFM) गठन भर् वियाशील रहेका छन।् 

जल उत्पन्न प्रकोपसँग सम्बन्त्न्त्धि अन्त्िरााविय सन्त्न्त्ध सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना 
ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गना महाकाली सन्त्न्त्ध, कोशी िथा गण्डक 
सम्झौिासँग अन्त्िर सम्बन्त्न्त्धि ववषय र जल उत्पन्न प्रकोपसँग सम्बन्त्न्त्धि तबषयहरूमा समन्त्वय 
गना JCWR (Joint Committee on Water Resources, JSTC (Joint Standing technical 

committee), JCKGP (Joint committee on Koshi and Gandak Project) जस्िा दर्द्पक्षीय सिंस्थागि 
सिंयन्त्रहरू स्थापना गरी समन्त्वय भर्रहेको छ। गण्डक आयोजनामा Cross Drainage 

Structures को Congestion को कारणले भर्रहेको डुबान (Inundation) सम्बन्त्धी समस्याको 
आपसी सहमतिमा समाधानको प्रयास भर्रहेको छ। 

कोशी सम्झौिा बमोन्त्जम भारिीय पक्षले गनुा पने Flood Embankment को ममाि/सिंभारको 
मदु्दाउठान गरी आवश्यक ममाि सिंभारको कायाहरू भर्रहेको छ। महाकाली नदीले 
कन्त्चनपरुको भजेूलामा भाको कटान सम्बन्त्धमा दबैु पक्षबाट सिंयकु्त तनरीक्षण भई समाधानको 
प्रयास भर्रहेको छ। महली सागर, बैरगतनया बाँध (Bairganiya Ring Bund),राि ुिथा लखनदेही 
नदी डबुानको सम्बन्त्धमा दर्द्पक्षीय बैठकमा मदु्दाउठान भाको साथै पारस्पररक लाभको 
अन्त्िरााविय मान्त्यिा अनरुुप कायाहरू गने प्रयास भर्रहेको छ। महली सागरमा सिंयकु्त सभे 
भाको छ। जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण कायाको प्रभावकाररिाका लातग नयाँ प्रववतधमा 
आधाररि नदी तनयन्त्रण कायािम कायाान्त्वयन भाको िथा Geo-bag, Bamboo Porcupine प्रयोग 
गरी काम भाको छ।  

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन क्षेरमा अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका 
साथ अगातड बढाउन देहायका कायािमहरू सञ्चालन गरराका छन:्- 
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क) ववकास कायामा कन्त्चनपरु न्त्जल्लाको सनु्त्दरी खोलाको दायाँ वकनारामा Bamboo 

Porcupine Revetment र Stud को तनमााण काया भाको। 

ख) अनसुन्त्धान कायामा नारायणी नदीमा जलवाय ु पररविानका कारण नदीको रुपान्त्िरण 
प्रवियाबारे अध्ययन भाको छ।नख्ख ु खोलामा पवहरो सिंवेदनशीलिा मानन्त्चर र 
सिंभाववि बहाव क्षेर Runout Zone बारे अध्ययन भाको छ। त्यसैगरी बागमिी तसँचार् 
आयोजना र बिाहा नदीमा River Bed Sedimentation र यसको प्रभावका बारेमा 
अध्ययन भाको छ।मोहना नदीमा नदीको रुपान्त्िरण प्रवियाबारे अध्ययन भाको छ। 
बढुी केशतलया र रिवुा मावा नदीमा River Training कायाको सूची ियार गरी 
तडन्त्जटलीकरण गरराको छ। 

    चाल ुआ.व.मा पतन थप केन्त्िबाट अनसुन्त्धान िथा ववकासका कायाहरु भैरहेका छन।् जसमा 
ववकास काया अन्त्िगाि बिाहा नदीमा Sediment Measuring Structure  तनमााण गरेको छ। 
साथै अनसुन्त्धान काया अन्त्िगाि खाँडो नदीमा Satellite Remote Sensing and GIS Technique 
प्रयोग गरी नदीको Shifting पवहचान गरराको र बाढी जोन्त्खम नदसा र lifeline को 
vulnerability ववश्लषेण गरराको (सौराहामा ाक पार्लट अध्ययन भाको) छ।  

         यस नीतिको उदे्दश्य हातसल गना आवश्यकिा अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररने उल्लेख 
गरराको छ। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको आपत्कालीन कायाको कायाववतध २०७३, 

राविय जल योजना २००५ अनसुार ाकीकृि जलश्रोि व्यवस्थापनको अवधारणा बमोन्त्जम नदी 
वेतसन अनसुार सिंस्थागि व्यवस्थाको लातग सँगठन िथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरी मन्त्रालयमा 
पेश भाको छ। 

    स्थानीय रुपमा जनस्िरबाट जल उत्पन्न प्रकोपको कारण आपत्कालीन समयमा अपनाउनपुने 
उपायका सम्बन्त्धमा जनचेिना अतभववृद्ध गररनकुा साथै आपत्कालीन उद्धार अभ्यासमा प्रत्येक 
वषा Roving Seminar हनुे गरेको िथा डकुमेन्त्री ियार गरी जनस्िरमा जनचेिना अतभववृद्ध गने 
गरराको छ।जल उत्पन्न प्रकोपको रोकथाम र त्यस्िो प्रकोपबाट गररने आकन्त्स्मक उद्धार िथा 
राहिका लातग देशका ववभन्न ठाउँहरूमा तनमााण सामग्री, उपकरण लगायिका उद्धार िथा राहि 
सामग्रीहरूको व्यवस्था गना उद्धार िथा भण्डारण केन्त्िको स्थापनामा आपत्कालीन कायाको पूवा 
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ियारीको लातग बोरा जाली िथा न्त्जआर् िार जालीको भण्डारण प्रत्येक कायाालयमा हनुे गरेको 
छ। 

 

    जलप्रवाह मागा र बाढी प्रभाववि क्षेरमा तनमााण गररने ववशेष गरी प्रकोप तनयन्त्रण गने भौतिक 
सिंरचनाहरूको लातग तनन्त्श्चि मापदण्ड तनधाारण गना Water Ways Length, Scour Depth, Height 

and Slope of Embankment हरूको मापदण्ड िथा DPR िजुामाको चरणमा तनधाारण गरी 
कायाान्त्वयन गने गरराको छ। प्रकोप तनयन्त्रणका लातग अल्पकालीन, मध्यकालीन र 
दीर्ाकालीन रुपमा बायोर्न्त्न्त्जनीयररङ्ग सवहिका उन्त्चि सिंरचनात्मक िथा जनचेिनामूलक 
उपायहरू अवलम्बन गना ावम ् बायोर्न्त्न्त्जनीयररङ्गको लातग ववरुवा उत्पादन गना तगरुबारी, 
नवलपरासी िथा रािी नगरपातलका न्त्चिवनमा नसारी स्थापना गरराको छ। लोथर जलाधार, 

मनहरी िथा मनु्त्ग्लङ नारायणर्ाट अन्त्िगाि बायोर्न्त्न्त्जनीयररङ्ग काया भाको छ।  
 

    बाढी जोन्त्खम नदसा (Flood Hazard Map) ियार गने कायािम अन्त्िगाि ओरही, तबररङ्ग, 
बिाहा, बाणगगँा, बलान, बढुी खोला, चौर्र, न्त्चसाङ्ग, दोधा, पूवी रािी, गागन, जलाद, न्त्झम, 

कणााली, कान्त्िा, कन्त्काई, कमला, खाँडो, खवुटया, लखनदेही, लालबकैया, मोहना नदीहरूको 
Flood Analysis को काम सम्पन्न गरी Mapping को काम भर्रहेको छ। 

 

ववस्िारै सने पवहरो (Landslide), भीर पाखा भन्त्त्कन ेपवहरो (Slope Failure) िथा गेग्रान बहाव 
जस्िा ववतभन्न प्रकारका पवहरोहरूको अध्ययन गरी अद्यावतधक िथ्याङ्क राख्नका लातग सो 
अनसुार प्रत्येक पवहरो जोन्त्खम क्षेरको तसमाङ्कन सवहिको नदसाङ्कन ियार गने काया अन्त्िगाि 
र्लाम, पाँचथर, िाप्लेजङु, िेह्रथमु, धनकुटा, तसन्त्धपुाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, तसन्त्धलुी, 
मकवानपरु, लतलिपरु, भक्तपरु, काभ्र,े काठमाडौं, धाददङ्ग, रसवुा, नवुाकोट, गोखाा, म्याग्दी, बाजरुा र 
दाच ुाला न्त्जल्लान्त्स्थि केही पवहरोको पवहरो जोन्त्खम नदसा (Land Slide Hazard Map) ियार 
गरराको छ। 
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सिंववधान, सम्बन्त्न्त्धि नीति िथा काननु, आवतधक योजनाहरू, वावषाक नीति िथा कायािम, बजेट 
वक्तव्य िथा वावषाक बजेट िथा कायािमको ववश्लषेण देहाय वमोन्त्जम गरराको छ: 

 

क) आवतधक योजना 
         िेह्रौ आवतधक योजनादेन्त्ख पन्त्रौ योजनासम्म जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी योजनाको 

दस्िावेजमा भाका नीतिगि व्यवस्थाहरुको देहाय बमोन्त्जम ववश्लषेण गरराको छ: 

 

टेवल निं. १ - जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ र आवतधक योजनाबीचको 
अन्त्िरसम्बन्त्ध 

आवतधक योजना 
समग्र नीतिको 

सिंख्या 
उल्लेख भाका 
नीतिको सिंख्या 

उल्लेख नभाका 
नीतिको सिंख्या 

    िेह्रौ योजना १६ १० ६ 

    चौधौं योजना १६ १२ ४ 

    पन्त्रौ योजना १६ ८ ८ 

 
 

   

िेह्रौ योजनामा जम्मा १६ वटा नीति मध्ये १० वटा नीतिलार्ा सम्वोधन गरेको छ भने ६ वटा 
नीतिको सम्वोधन हनु नसकेको देन्त्खन्त्छ। चौधौं आवतधक योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप 
तनयन्त्रणका कायािमहरू गरुुयोजना बनाउने, ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण, 

उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग, प्रकोप व्यवस्थापनमा सहभातगिा, पूवा सूचना प्रणाली र 
चेिावनी प्रणाली, नयाँ िथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िार, अनसुन्त्धान िथा 
ववकासको काया जस्िा १२ वटा नीतिहरु उल्लेख गरेको देन्त्खन्त्छ। यस योजनामा अन्त्िरााविय 
सन्त्न्त्ध सम्झौिा िथा मापदण्ड, स्रोि साधनमा दोहोरोपना हनु नददने लगायि नीतिका चारवटा 
ववषयलार्ा सम्वोधन गरेको देन्त्खदैन। 

 

    पन्त्रौ आवतधक योजनाले जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका कायािमहरू, गरुुयोजना बनाउने, ठूला 
नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण, पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली, उकास जग्गाको 
समनु्त्चि उपयोग, प्रकोप व्यवस्थापनमा सहभातगिा, नयाँ िथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास 
िथा ववस्िार, अनसुन्त्धान िथा ववकासको काया, नीतिगि िथा सिंस्थागि ववकास जस्िा ८ वटा 
नीतिहरु उल्लेख गरेको देन्त्खन्त्छ। यस योजनामा सीमा नदीको व्यवस्थापन, अन्त्िरााविय सन्त्न्त्ध 
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१६ १६ १६

१०

१२

८

६

४

८

१ ३  औं योजना १४  औं योजना १५  औं योजना

नी ति र आवतधक योजनाबीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध

समग्र नीति उल्लेख भएका नीति उल्लेख नभएका नीति

सम्झौिा िथा मापदण्ड, स्रोि साधनमा दोहोरोपना हनु नददने लगायि नीतिका ८ वटा 
ववषयहरुलार्ा सम्वोधन गरेको देन्त्खदैन। 

 

चाटा निं. १- जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति र आवतधक योजनाबीचको 
अन्त्िरसम्बन्त्ध 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ र आवतधक योजनाबीचको अन्त्िरसम्बन्त्धलार्ा चाटा 
निं. १ मा देखार्ाको छ। चाटामा िेह्रौ आवतधक योजनादेन्त्ख पन्त्रौ योजनाको दस्िवेजमा समग्र 
नीति र आवतधक योजना वीचको सम्वन्त्धलार्ा हेदाा चौधौं योजनाले सबै भन्त्दा धेरै १६ मध्ये 
१२ वटा नीतिलार्ा सम्वोधन गरेको देन्त्खन्त्छ। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलार्ा िेह्रौ 
देन्त्ख पन्त्रौ आवतधक योजनाले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको देन्त्खन्त्छ। जब योजनाले नीतिका 
ववषयलार्ा प्राथतमकिा दददै जान्त्छ नीति कायाान्त्वयनको ददशािफा  उन्त्मखु रहन्त्छ।  

 

 चेिावनी प्रणाली, पूवा सूचना प्रणाली, उकास जग्गाको उपयोग, प्रकोप व्यवस्थापनमा सहभातगिा 
लगायिका ववषयलार्ा आवतधक योजनाले समेटेको देन्त्खन्त्छ।यसबाट ववपद् व्यवस्थापन िथा 
कृवष ावम ् बस्िी ववकासका कायािमलार्ा समेि सहज रुपमा अन्त्र् बढाउन 
सवकन्त्छ।धनजनको क्षति हनुे िम र्टदै जान्त्छ साथै प्रकोप व्यवस्थापनका कायािममा 
जनसहभातगिा बढदै जाने िमले कायािममा लाभग्राहीको अपनत्व रहन्त्छ।कायािमको 
प्रभावकाररिा बढ्दै जाने र प्रकोप व्यवस्थापनमा सहजिा आउने देन्त्खन्त्छ। िसथा आगामी 
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योजनाहरुले राविय नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि ववषयलार्ा सम्वोधन गने गरी प्राथतमकिाका साथ 
कायाान्त्वयनमा लैजानपुने देन्त्खन्त्छ। 

ख) वावषाक नीति िथा कायािम 

  जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा भाका व्यवस्थालार्ा आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख आ.व. 

२०७७/७८ सम्मको वावषाक नीति िथा कायािमलार्ा देहाय बमोन्त्जम ववश्लषेण गरराको छ: 

टेवल निं.2: जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ र वावषाक नीति िथा कायािम अन्त्िरसम्बन्त्ध 

आ.व. 

समग्र नीतिको 
सिंख्या 

उल्लेख भाका नीतिको 
सिंख्या 

उल्लेख नभाका नीतिको 
सिंख्या 

२०७२/७३ १६ ३ १३ 

२०७३/७४ १६ ७ ९ 

२०७४/७५ १६ ३ १३ 

२०७५/७६ 16 २ १४ 

२०७६/७७ 16 २ १४ 

२०७७/७८ 16 ४ १२ 

      

     प्रस्ििु टेवलमा यो नीति कायाान्त्वयनका ६ वटा आतथाक वषाको नेपाल सरकारको नीति िथा 
कायािममा उल्लेख भाका यस क्षेरसँग सम्बन्त्न्त्धि नीतिहरुको सिंख्या देखार्ाको छ। यस 
नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि १६ वटा नीति प्रस्िाव मध्ये औसि कररव २२ प्रतिशि मार सरकारको 
वावषाक नीति िथा कायािममा समेवटाका छन।् िातलका अनसुार सबैभन्त्दा बढी नीतिका 
ववषयलार्ा आ.व. २०७३/७४ मा समेवटाको छ भने सबैभन्त्दा कम आ.व. २०७५/७६ र 
२०७६/७७ मा समाववष्ट गरराको छ।  
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१६ १६ १६ 1
6

1
6

1
6

३

७

३

२ २

४

१३

९

१३

१४ १४

१२

२ ० ७ २ -०७३ २०७३ -०७४ २०७४ -०७५ २०७५ -०७६ २०७६ -०७७ २०७७ -०७८

नी ति िथा वा वषाक नी ति िथा कायािमबीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध
समग्र नीति उल्लेख भाका नीति उल्लेख नभाका नीति

चाटा निं.२ – नीति िथा वावषाक नीति िथा कायािमबीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  चाटा निं. २ मा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति र आ.व. २०७२/०७३ देन्त्ख आ.व. 
२०७७/०७८ सम्मको नीति िथा कायािमबीचको अन्त्िरसम्वन्त्धलार्ा देखार्ाको छ। आ.व. 
२०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ मा सबै भन्त्दा धेरै अथााि १६ वटा नीति मध्ये १४ 
वटा नीतिलार्ा वावषाक नीति िथा कायािमले नसमेटेको देन्त्खन्त्छ।अथााि आ.व. २०७५/०७६ 
र २०७६/०७७ मा सबै भन्त्दा कम अथााि २/२ वटा नीतिलार्ा मार वावषाक नीति िथा 
कायािमले समेटेको देन्त्खन्त्छ। पतछल्ला आतथाक वषाहरुमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
नीति, २०७२ का दीर्ाकालीन नीतिहरुलाई वावषाक नीति िथा कायािमले सम्बोधन गने िम 
र्टदो रुपमा रहेको देन्त्खन्त्छ। यसबाट नीतिले पररकल्पना गरेको उदे्दश्य प्राि हनु कदठनार्ा 
हनुे देन्त्खन्त्छ। आगामी ददनमा नीतिले पररकल्पना गरेको लक्ष्य प्रातिका लातग सोवह बमोन्त्जम 
वावषाक नीति िथा कायािमले समेटदै अन्त्र् बढाउनपुने हनु्त्छ।  

ग) वावषाक बजेट िथा कायािम 

 आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख आ.व. २०७७/७८ सम्मको वावषाक बजेट वक्तव्यमा जल उत्पन्न  
प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी उल्लेख भाका व्यवस्थालार्ा देहाय बमोन्त्जम ववश्लषेण गरराको 
छ। 
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१६ १६ १६ १६ १६ १६

४ ४

३

५

६

४

१२ १२

१३

११

१०

१२

२०७२ -०७३ २०७३ -०७४ २०७४ -०७५ २०७५ -०७६ २०७६ -०७७ २०७७ -०७८

नी ति र बजेट वद िव्यबीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध

समग्र नीति उल्लेख भएका नीति उल्लेख नभएका नीति

टेवल निं.3: जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ र  बजेट वक्तव्यबीचको  
अन्त्िरसम्बन्त्ध 

आ.व. 
समग्र नीतिको 
सिंख्या  

उल्लेख भाका 
नीतिको सिंख्या 

उल्लेख नभाका 
नीतिको सिंख्या 

२०७२/७३ १६ ४ १२ 

२०७३/७४ १६ ४ १२ 

२०७४/७५ १६ ३ १३ 

२०७५/७६ १६ ५ ११ 
२०७६/७७ १६ ६ १० 
२०७७/७८ १६ ४ १२ 

 
  यसरी प्रस्ििु िातलकाबाट जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ मा उन्त्ल्लन्त्खि १६ 
वटा नीतिमध्ये औसिमा कररब २७ प्रतिशि नीतिहरुमार सरकारको वावषाक बजेट वक्तव्यमा 
समेवटाको देन्त्खन्त्छ।  

 

 

    चाटा निं. ३ – जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति र बजेट वक्तव्य बीचको अन्त्िरसम्बन्त्ध 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     चाटा निं. ३ मा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति र आ.व. २०७२/०७३ देन्त्ख आ.व. 
२०७७/०७८ सम्मको बजेट वक्तव्यवीचको अन्त्िरसम्वन्त्धलार्ा देखार्ाको छ। आ.व. 
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२०७६/०७७ मा सबैभन्त्दा धेरै अथााि १६ वटा नीति मध्ये ६ वटा नीतिलार्ा बजेट 
वक्तव्यले सम्बोधन गरेको देन्त्खन्त्छ भने आ.व. २०७४/०७५ मा सबैभन्त्दा कम अथााि ३ 
वटा नीतिलार्ा मार सम्बोधन गरेको देन्त्खन्त्छ। नीतिको कायाान्त्वयनको लातग बजेट वक्तव्यले 
पूणारुपमा सम्बोधन गदै लैजानपुने देन्त्खन्त्छ। वावषाक बजेट िथा कायािम ियारी ावम ्
कायाान्त्वयन गदाा नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि ववषयलार्ा प्राथतमकिाका साथ अन्त्र् बढाउनपुने देन्त्खन्त्छ।   

र्) बजेट ववतनयोजन िथा खचा 
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ जारी भा पश्चाि आ.व. २०७७/७८ सम्ममा ६ 
आतथाक वषाहरु व्यिीि भैसकेका छन।् जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लातग प्रत्येक 
आ.व.मा बजेट ववतनयोजन भाको देन्त्खन्त्छ। बजेट ववतनयोजनको िमलार्ा हेदाा सबै भन्त्दा बढी 
आ.व. २०७४/७५ मा रु. १२ अबा ३ करोड १४ लाखबजेट ववतनयोजन भाको देन्त्खन्त्छ 
भने सबै भन्त्दा कम आ.व. २०७६/७७ मा रु. ४ अबा ५४ करोड ९० लाख बजेट 
ववतनयोजन भाको देन्त्खन्त्छ। 

 

पार् चाटा निं. १- जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लातग ववतनयोजन भाको बजेट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मातथ पार् चाटा निं. १- मा प्रस्ििु गररा बमोन्त्जम हालसम्म ववतनयोन्त्जि कूल बजेटको सबै भन्त्दा 
बढी आ.व.२०७४/७५ मा कररव २७% बजेट ववतनयोजन भाको छ भने आ.व. २०७६/७७ 
मा १०% मार बजेट ववतनयोजन भाको देन्त्खन्त्छ। 

15%

18%

27%

16%

10%
14%

आ.व. २०७२/०७३ देन्त्ख २०७७/०७८ हालसम्मको  बजेट 
ववतनयोजनको वववरण
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टेबल निं.- ४: आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख हालसम्मको बजेट िथा खचाको  ाकीकृि वववरण 

आ.व. बजेट (रु.लाखमा) खचा (रु.लाखमा) खचा  प्रतिशि 

२०७२/७३ ६,८८,५९ ५९६,५५ ८६.६३ 

२०७३/७४ ७,८९,१७ ७,६६,६४          ९७.१५ 

२०७४/७५ १२,०३,१४ ११,०८,४२ ९२.१३ 

२०७५/७६ ६,९७,३६ ६,१२,३० ८७.८० 

२०७६/७७ ४,५४,९० ३,७१,८० ८१.७३ 

२०७७/७८1 ६,२३,०० ७४,२२ ११.९१ 

जम्मा ४४,५६,१६ ३५,२९,९३ ७९.२१ 
 

आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख आ.व. २०७७/७८ सम्मको ववतनयोन्त्जि बजेट र खचा प्रतिशि हेदाा 
सबै भन्त्दा बढी बजेट ववतनयोजन आ.व. २०७४/७५ मा रु. १,२०,३१४ लाख र सबै भन्त्दा 
कम बजेट ववतनयोजन आ.व. २०७६/७७ मा रु. ४५,४९० लाख भाको देन्त्खन्त्छ। बजेट 
बढी ववतनयोजन भाको आ.व. २०७४/७५ मा बजेट खचाका वहसावले कररब ९२% खचा 
भाको देन्त्खन्त्छ। बजेट खचाको वहसाबले आ.व. २०७३/७४ मा सबैभन्त्दा बढी 97.15% 
भाको देन्त्खन्त्छ। 

 

बजेटको ववतनयोजन र खचावीचको अवस्थालार्ा सन्त्िोषजनक नै मानु्नपने देन्त्खन्त्छ। वकनवक 
आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख आ.व. २०७६/७७ सम्मको खचा ८०% भन्त्दा मातथ नै देन्त्खन्त्छ। 
आ.व. २०७७/७८ मा ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोतभड १९ को प्रभावले अपेन्त्क्षि 
रुपमा खचा हनु नसकेको हनु सदछ।  

 

 

 

 

 

                                                      
1चाल ुआ.व.को पवहलो छ मवहनासम्मको खचाको िथ्यािंङ्कमार समावशे गरराको । 
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आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख २०७७/७८ सम्मको बजेट िथा खचाको
ाकीकृि वववरण

बजेट खर्च

चाटा निं. ४: आ.व. २०७२/०७३ देन्त्ख हालसम्मको बजेट िथा खचाको  ाकीकृि वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चाटा निं. ५ मा प्रस्ििु गररा बमोन्त्जम बजेट र खचाको ाकीकृि वववरण हेदाा बजेट 
ववतनयोजनको अनपुािमा खचा हनु सकेको देन्त्खदैन।यद्यवप खचा प्रतिशि भने उल्लेख्य रहेको 
छ। िसथा आगामी ददनमा कायािम थप गनुापने र खचा गने क्षमिामा समेि वदृि गनुापने 
देन्त्खन्त्छ।  

 

४.३ उपलन्त्धधको ववश्लषेण 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ कायाान्त्वयन भा पतछ ववतभन्न क्षेर (िटबन्त्ध 
तनमााण,जग्गा उकास िथा ठूला पवहरो तनयन्त्रण) मा उल्लेख्य उपलन्त्धध हातसल भाका 
छन।् जसको ववश्लषेण देहाय बमोन्त्जम गरराको छ: 

क) िटबन्त्ध तनमााण 

    जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लातग िटबन्त्ध तनमााण प्रमखु काया हो। िटबन्त्ध तनमााणमा 
भाको उपलन्त्धधलार्ा देहाय बमोन्त्जम टेबलमा देखार्ाको छ: 
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टेबल निं.- ५ िटबन्त्ध तनमााणको वववरण 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    आ.व.२०७२/७३ देन्त्खको िटबन्त्ध तनमााणको िथ्याङ्कलाई हेदाा आ.व.२०७२/७३ सम्मको 
ाकमषु्ट कररव ८७५ वक.तम. रहेको छ भने र आ.व. २०७५/७६ मा पतछल्ला आतथाक 
वषाहरुले सबैभन्त्दा कम ४७.८० वक.तम. िटबन्त्ध तनमााण भाको देन्त्खन्त्छ। आ.व. २०७७/७८ 
मा जम्मा १६ वक.तम. िटबन्त्ध तनमााण भाको देन्त्खन्त्छ भने यसको अद्याबतधक िथ्याङ्क आउन 
बाँकी रहेको छ। िर ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोतभड १९ को असर िटबन्त्ध 
तनमााणमा समेि परेको हनु सदने देन्त्खन्त्छ।  

पार्चाटा निं. २ – िटबन्त्ध तनमााणको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2आ.व. २०५७।५८ देन्त्ख आ.व. २०७२।७३ सम्म तनमााण भाको िटबन्त्धको लम्बाई उल्लेख गरराको। 
3चाल ुआ.व.को पवहलो छ मवहनासम्मको कायाको िथ्यािंङ्कमार समावशे गरराको । 

आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख हालसम्मको समवष्टगि उपलन्त्धध 

आ.व. िटबन्त्ध तनमााण सम्पन्न (वक.तम.) 
२०७२/७३ सम्मको कूल2 ८५७ 

२०७३/७४ ६५.२ 

२०७४/७५ ७० 

२०७५/७६ ४७.८० 

२०७६/७७ ७८.८४ 

२०७७/७८3 १६ 

जम्मा (वक.तम.) ११३४.८४ 

24%

25%

17%

28%

6%

आ.व. २०७३/७४ देन्त्ख हालसम्मको िटबन्त्ध तनमााणको 
वववरण

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८
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     मातथ चाटा निं.२ मा आ.व. अनसुार िटबन्त्ध तनमााणको वववरणलार्ा प्रस्ििु गरराको छ। 
आ.व. २०७४/७५ मा सबैभन्त्दा बढी २५% िटबन्त्ध तनमााण भाको देन्त्खन्त्छ भने आ.व. 
२०७७/७८ मा सबै भन्त्दा कम ६% मार िटबन्त्ध तनमााण भाको देन्त्खन्त्छ। 

जब िटबन्त्ध तनमााणका कायाहरु अपेन्त्क्षि रुपमा अगातड बढ्दछन ्िब जल उत्पन्न प्रकोपका 
नकारात्मक असरहरु िमश: कम हनु थाल्दछन।् यसले समग्र अथािन्त्रमा समेि सकारात्मक 
प्रभाव पादाछ। िटवन्त्ध तनमााणका कायालार्ा तनरन्त्िर रुपमा अन्त्र् बढाउँदै तनमााण सम्पन्न 
भाका िटबन्त्धहरुको ममाि सिंभार िथा सिंरक्षण समेिमा ध्यान ददनपुने देन्त्खन्त्छ।   

ख) जग्गा उकास 

नीतिले जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकने उल्लेख गरेको 
छ। आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख आ.व. २०७७/७८ सम्म उकास भाका जग्गाको वववरण 
टेबल निं. ६ प्रस्ििु गरराको छ: 

 

टेबल निं - ६: उकास जग्गाको वववरण 

आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख हालसम्मको समवष्टगि उपलन्त्धध 

आ.व. हेदटर जग्गा उकास (हेदटर) 

२०७२/७३ सम्मको कूल4 ८,९३० 

२०७३/७४ ६६९ 

२०७४/७५ ५८६ 

२०७५/७६ ५५८ 

२०७६/७७ ५३९ 

२०७७/७८ ३७ 

जम्मा (हेदटर) ११,३१९ 
 

नदी तनयन्त्रण कायािम सञ्चालन पश्चाि उकास भाको जग्गाको वववरण आ.व. २०७२/७३ 
सम्ममा जम्मा ८,९३० हेदटर देन्त्खन्त्छ भने पतछल्ला आ.व.मा सबैभन्त्दा कम आ.व. 
२०७६/७७ मा ५३९ हेदटर देन्त्खन्त्छ। आ.व. २०७७/७८ को पतछल्लो िथ्याङ्क आउन 

                                                      
4आ.व. २०५७।५८ देन्त्ख आ.व. २०७२।७३ सम्म उकास भाको जतमनकोके्षरफल उल्लेख गरराको। 
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बाँकी रहेको छ। यद्यवपजग्गा उकास हनुे िम पतछल्लो आ.व.मा ितमक रुपमा र्ट्दै गाको 
देन्त्खन्त्छ। 

 

पार् चाटा निं. ३: उकास जग्गाको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मातथ चाटामा प्रस्ििु भा बमोन्त्जम उकास जग्गाको वववरण आ.व. २०७३/७४ सम्मको कूल 
उकास जग्गामध्ये २८% रहेको छ भने पतछल्ला प्रत्येक वषाहरुमा हालसम्मको िथ्यािंङ्कमा 
औसि कररव ५ प्रतिशि जग्गा उकास भाको देन्त्खन्त्छ।  

जग्गा उकास हदैुमा यसले प्रतिफल ददन सददैन। उकास भाका जग्गाको समनु्त्चि व्यवस्थापन 
हनु जरुरी देन्त्खन्त्छ।यस्िा जग्गाहरुको सिंरक्षण गरी आतथाक वियाकलाप वदृि गदै अन्त्र् बढन ु
पने हनु्त्छ।  

ग) ठूलो पवहरो तनयन्त्रण 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिले ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरू आन्त्िररक 
िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ भने्न उल्लेख गरेको छ। आ.व. २०७२/७३ 
देन्त्ख आ.व. २०७७/७८ सम्म  ठूलो पवहरो तनयन्त्रणका वववरण देहाय बमोन्त्जम टेबल निं. ७ 
मा प्रस्ििु गरराको छ: 

 

 

28%

24%
23%

23%
2%

आ.व. २०७३/७४ देन्त्ख हालसम्मको जग्गा उकासको वववरण

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८
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0%
30%

26%8%

23%

13%

आ.व. २०७२/७३ देन्त्ख हालसम्मको  ठूला पवहरो
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    आ.व.२०७२/७३ मा ठूला पवहरो तनयन्त्रण भाको देन्त्खदैन भने आ.व. २०७३/७४ मा 
सबैभन्त्दा बढी २३ वटा ठूला पवहरो तनयन्त्रण भाको देन्त्खन्त्छ। यस्िा कायािमलार्ा 
बढाउदै लैजान ुपनेमा आ.व. २०७३/७४ देन्त्ख आ.व. २०७७/७८ सम्मको ठूला पवहरो 
तनयन्त्रणको वववरण हेदाा यसको सिंख्या र्टदै गाको देन्त्खन्त्छ भन ेआ.व. २०७६/७७ मा 
१७ वटा ठूला पवहरो तनयन्त्रण भाको देन्त्खन्त्छ।   

 

पार् चाटा निं. -४: ठूलो पवहरो तनयन्त्रणका कायािमहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

     मातथ चाटामा प्रस्ििु भा बमोन्त्जम ठूला पवहरो तनयन्त्रण कायािम आ.व. २०७२/७३ मा 
शनु्त्य रहेको देन्त्खन्त्छ।त्यसै गरी आ.व. २०७३/७४ मा सबै भन्त्दा बढी ३०%  रहेको छ भन े
आ.व. २०७५/७६ मा ८%  मार रहेको देन्त्खन्त्छ। 

                                                      
5चाल ुआ.व.को पवहलो छ मवहनासम्मको कायाको िथ्यािंङ्कमार समावशे गरराको । 
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    ववशेष गरी बषाािको समयमा उच्च पहाडी र पहाडी भभूागमा देन्त्खने पवहरोको समस्या 
समाधानका लातग पवहरो तनयन्त्रणका कायािम सञ्चालन गनुापने हनु्त्छ। पवहरोका कारण िल्लो 
िटीय क्षेरमा खोलाको बहाव बढ्न गई खेिीयोग्य जमीनको कटान, पटान िथा डुबानका साथै 
बस्िी िथा महत्वपूणा पूवााधारहरुमा क्षति परु् याउने गदाछ। पहाडी भेगका कतिपय बस्िीहरु 
पवहरोका कारण अन्त्यर सरुन्त्क्षि स्थानमा सानुापने अवस्था प्राय: बषैवपच्छे आउने गदाछ। 
पतछल्लो समयमा पहाडी भेगमा हेभी औजार उपकरणको प्रयोग िथा धल्यान्त्स्टङ्ग समेि गरी 
सडक लगायिका पूवााधार तनमााणका कायामा आाको िीव्रिासँगै साना ठूला पवहरोको सिंख्यामा 
उल्लेख्य बवृद्ध भाको छ। यसले गदाा सडक िथा अन्त्य पूवााधारहरुको वषेनी ठूलो क्षति समेि 
हनुे गरेको छ। त्यसैगरी उबार जतमनको क्षतिका कारण अन्न उत्पादनमा कमी आउनकुा साथै 
नदीको बहाव क्षेर र सिह समेि बढेर िल्लो क्षेरमा उल्लेख्य मारामा हातन हनुे गरेको छ। 
पवहरोका कारण पूवााधारका अलावा स्थानीय वातसन्त्दाहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववि हनुे भाकोले 
यस्िा कायािम सञ्चालन गदाा सम्बन्त्न्त्धि स्थानीय िह र जनिाको अथापूणा सहभातगिाहनु 
आवश्यक देन्त्खन्त्छ। यस्िा कायािमले ाकािफा  धनजनको क्षतिमा कमी ल्याउँछ भने अको 
िफा  Life Lines को रुपमा रहेका महत्वपूणा पूवााधारहरु (Critical Infrastructures) को सिंरक्षण 
िथा ददगोपनामा समेि सकारात्मक योगदान गदाछ। 

र्) सीमा नदीहरूमा हनु ेडबुान िथा कटान तनयन्त्रण 

तछमेकी मलुकुवीच आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा सीमा नदीहरूमा हनुे डुबान 
िथा कटान तनयन्त्रण गरी समाधानका लातग जलस्रोि सम्बन्त्धी सिंयकु्त सतमति (Joint 

Committee on Water Resources-JCWR) र बाढी िथा डुबान सम्बन्त्धी नेपाल भारि सिंयकु्त 
सतमति (Nepal India Joint Committee on Inundation and Flood Management-JCIFM) गठन 
भई वियाशील रहेका छन।्यसबाट कमला, बागमिी र लालबकैया नदीहरूमा नदी तनयन्त्रण 
सम्बन्त्धी काया भई धनषुा र तसराहाका िमश: १५,५७५ र १८,०६५ र्रधरुी लाभान्त्न्त्वि 
भाका छन।् त्यस्िै लालबकैया नदी तनयन्त्रण कायाबाट कररब ३,००,००० र्रधरुी 
लाभान्त्न्त्वि भाका छन।् पन्त्श्चम रािी, खाँडो र बाणगगँा नदीमा भारिीय सहयोगमा नदी 
तनयन्त्रण काया गना सहमति भाको साथै DPR ियारीको चरणमा रहेको छ। साथै नेपाल र 
भारिबीच Real-Time Hydro-Meteorological Data for Flood Forecasting को Sharing गने 
सहमति भाको छ। 
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४.४ प्राथतमक िथ्याङ्क ववश्लषेण 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययनको लातग प्राथतमक सूचना 
सिंकलनका लातग मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informant Interview- KII) र  समूह केन्त्न्त्िि 
छलफल (Focus Group Discussion- FGD) ववतध अवलम्बन गरराको तथयो। जल उत्पन्न प्रकोप 
व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामा, ाविं नीतिको कायाान्त्वयनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाववि 
लाभग्राही समेि प्रश्नावली ियार गरी साि जनासँग टेतलफोन माफा ि मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा 
(Key Informant Interview) तलर्ाको तथयो। मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informant 

Interview)मा सहभागीको वववरण अनसूुची ५ मा रहेको छ।  

यसैगरी प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयमा सहसन्त्चव कृष्ण बहादरु राउिको 
सिंयोजनमा तमति २०७७/१२/२३ गिेका ददन ऊजाा, जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय, राविय 
योजना आयोग, जल िथा ऊजाा आयोग, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभागबाट सहभागी १३ जना 
पदातधकारीको उपन्त्स्थतिमा नीतिको िजुामा िथा कायाान्त्वयन सम्बन्त्धमा समूह केन्त्न्त्िि छलफल 
(Focus Group Discussion) सञ्चालन गरराको तथयो। समूह केन्त्न्त्िि छलफल (Focus Group 

Discussion) मासहभागीको वववरण अनसूुची ६ मा रहेको छ। 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ ले यस क्षेरको समग्रराविय उदे्दश्य, प्राथतमकिा 
िथा नीतिको कायाददशा उजागर गने हुँदा यसको अध्ययनमा राविय नीति सम्बन्त्धी सिंवैधातनक 
व्यवस्था, मलुकुले अङ्गीकार गरेको दीर्ाकालीन योजनालाई आधारमानी समग्रमा प्रश्नावली ियार 
गरी मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा र समूह केन्त्न्त्िि छलफल आयोजना गरराको तथयो। ववशेष 
गरी समूह केन्त्न्त्िि छलफलमा देहायका ववषयमा केन्त्न्त्िि रही छलफल सञ्चालन गरी सूचना 
िथा िथ्याङ्क सिंकलन गरराको तथयो।यसबाट आाको सूचना िथा िथ्याङ्कका आधारमा वद्धिीय 
िथ्याङ्कको ववश्लषेणबाट आाको नतिजालाई substantiate गने प्रयास समेि गरराको छ। 

 नीति िजुामाको चरणमा सरोकारवाला िथा प्रत्यक्ष लाभग्राहीसँगको छलफल,अन्त्िरविया 
र परामशा कायािम सञ्चालन सम्बन्त्धी। 

 सम्बद्ध सरकारी तनकायको धारणा, राय िथा परामशा सम्बन्त्धी। 

 सम्बन्त्न्त्धि ववषयगि/क्षेरगि नीति,कायािम िथा आयोजना कायाान्त्वयनको अवस्था, प्राि 
उपलन्त्धध, कायाान्त्वयनका चनुौिी िथा सबल ावम ्कमजोर पक्षको पवहचान र ववश्लषेण 
सम्बन्त्धी। 
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 नीतिले तसजाना गरेका क्षेरगि उपलन्त्धधको ववश्लषेण गरी यसले प्रक्षेपण गरेका अपेन्त्क्षि 
उपलन्त्धध हातसल गना कायाान्त्वयनमा आाका अभ्यास िथा प्रयत्नले तसजाना गरेका 
अवसर सम्बन्त्धी। 

 नीति कायाान्त्वयनका लातग प्रयोगमा ल्यार्ाका कायािम/आयोजनाको कायाान्त्वयन 
अवस्थाको ववश्लषेण िथा लगानी र अपेन्त्क्षि उपलन्त्धध हातसल गना परु् यााको योगदान 
सम्बन्त्धी। 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को सम्बन्त्धमा समूह केन्त्न्त्िि छलफल र मखु्य 
सूचनादािा अन्त्िवाािााबाट प्राि जानकारीका आधारमा देहाय वमोन्त्जम ववश्लषेण गरराको छ: 

    छलफलबाट प्राि जानकारी अनसुार यो नीति िजुामाका समयमा ववतभन्न तनकायका 
प्रतितनतधहरुसँग छलफल भाको तथयो। प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयमा 
प्रस्ििुीकरण गरराको तथयो िर ववपद् प्रभाववि, स्थानीय सरोकारवाला, उपभोक्ता समूहसँग भने 
छलफल नभाको देन्त्खन्त्छ। केही उत्तरदािाका अनसुार नीतिका लाभग्राही नदी िथा खोलाका 
छेउछाउमा बसोबास गने र त्यहाँसम्मको पहुँच कदठन हनुे भाकाले तिनीहरुको नीति िजुामा 
प्रवियामा सविय सहभातगिा हनु नसकेको जवाफ आाको छ। 

यो नीतिमा राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ भने्न उल्लेख 
भाकोमा लन्त्क्षि समूह छलफलमा सहभागी हनुभुाका पदातधकारीहरुका अनसुार अल्पकालीन, 

मध्यकालीन र दीर्ाकालीन गरुुयोजना बनाार काया गरौं भन्त्दा ाउटै नदीमा मार सीतमि 
हनुपुने अवस्था रहेको र साना ठूला कायािम देशैभरी छरराको हुँदा सबै नदी िथा खोला र 
पवहरोहरुको गरुुयोजना बनाउन सम्भव नभाको कुरा उल्लेख गनुाभाको छ। नीति िजुामाकै 
बेला गरुुयोजनाका ववषयमा खासै छलफल नभाको िर पतछ गार ठूला नदीहरुको सम्बन्त्धमा 
गरुुयोजना बनाार अन्त्र् बढ्नपुछा भने्न भा बमोन्त्जम गरुुयोजना बनाार अन्त्र् बढार्ाको भन्ने 
भनार्ा मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािााका िममा जानकारी हनु आाको छ। महाकाली, कणााली र 
नारायणी जस्िा केही मखु्य नदीहरुको गरुुयोजना बनाार कायाान्त्वयन भैरहेको र ववशेष गरी 
िरार्ाका न्त्जल्लालाई समेट्ने गरी ६ वटा कायाालयबाट जस्िै: तिनाउ नदीमा गरुुयोजना िथा 
ववस्ििृ पररयोजना प्रतिवेदन ियार गरी प्राथतमकिािम अनसुार काम गरररहेको देन्त्खाको छ। 
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नदी तनयन्त्रणका कायािममा बजेटको पयााििा ाविं सतुनन्त्श्चििाको बारेमा प्रश्न गदाा पूवा 
तनधााररि कायािम गना स्रोि सतुनन्त्श्चििा हनुे गरेको िर ववपद् ित्काल आर्पने समस्या 
भाकोले त्यस्िो आकन्त्स्मक कायािमका लातग बजेट कम हनुे गरेको देन्त्खन आाको छ।  

ववपद्का र्टनाहरु बढेसँगै आकन्त्स्मक रुपमा गनुापने कायािमकालातग बजेट बढाउनपुने धारणा 
अतधकािंश उत्तरदािाहरुको रहेको छ।  

    जोन्त्खमको आधारमा अति जोन्त्खमपूणा क्षेर, जोन्त्खमपूणा क्षेर, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षेर र जोन्त्खम 
रवहि क्षेरमा वगीकरण गने ववषयलाई नीतिमा उल्लेख गरेको छ। केही उत्तरदािाका अनसुार 
प्रकोप प्रभाववि क्षेरको मखु्य गरी बाढीका लातग काठमाण्डौ, पोखरा जस्िा ठाउँमा वगीकरण 
भाको भािापतन कायाान्त्वयन नभाको अवस्था रहेको छ। जोन्त्खमको पवहचान भाको ठाउँमा 
सही प्रयोग नभाको ावम ्पवहरोको जोन्त्खम क्षेर नछुट्टााको, पूवा सूचना प्रणाली पतन नभाको 
जानकारी अतधकािंश उत्तरदािाहरुले ददनभुाको छ। साथै नीतिगि व्यवस्था अनसुार केही 
स्थानहरुमा जोन्त्खम क्षेर वगीकरण गरराका छन।् कररव आधा दजान नदीहरुको बाढी जोन्त्खम 
नदसा (Flood Hazard Map) ियार भाको छ। यसरी वगीकरण भाको स्थानहरुको 
कायाान्त्वयनको अवस्था ाकीन सवकाको छैन भन े केही उत्तरदािाहरुले यसको प्रभावकारी 
तनयमन हनु नसकेको स्वीकार गरेका छन।् 

    यस नीतिले पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददाको छ। यस 
सन्त्दभामा जल िथा मौसम ववज्ञान ववभागले िीन ददनको मौषम पूवाानमुान गदै आाको  र 
पवहले भन्त्दा पूवाानमुान थप ववश्वसनीय रहेको जानकारी प्राि भाको छ। मौसम पूवाानमुानलाई 
थप ववश्वनीय बनाउन सखेुिमा राडार स्थापना भाको छ भने पाल्पा र उदयपरुमा स्थापना गने 
िममा रहेको छ। पूवा सूचना प्रणालीको लातग Mass SMS System को प्रयोग भैरहेको ाविं 
५०० वटा मौसम मापन केन्त्ि र २०० वटा जलमापन केन्त्िबाट तनयतमि िथ्याङ्क तलई 
पूवाानमुान गने काया भैरहेको छ।  

जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकने नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि 
ववषयका सन्त्दभामा झापा र धनषुा न्त्जल्लाका केही स्थानहरुमा ठूलो मारामा जग्गा उकास 
गरराको र धनषुाको कमला नदीको वकनारामा कृवष ववभागले प्रधानमन्त्री कृवष आधतुनकीकरण 
पररयोजना अन्त्िगाि फलफूल खेिी गने कायािमको ियारीमा रहेको जानकारी प्राि भाको छ। 
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साथै उकास जग्गाबाट स्थानीयले धेरै फार्दा तलाका, खेिीयोग्य जतमन बढेको, उत्पादन 
बढेको ाविं कतिपय स्थानमा र्र बनाार पतन बसेको जानकारी केही उत्तरदािाहरुबाट आाको 
छ।यो ववषयमा हालसम्म सरकारको कुनै योजना नरहेको र मातथल्ला तनकायबाट तनदेशन 
आाको खण्डमा सोवह बमोन्त्जम योजना ियार गरी कायाान्त्वयन गररने केही आयोजनाहरुमा 
कायारि उत्तरदािाहरुले बिाउन ुभाको छ।  

त्यसैगरी ाक उत्तरदािाका अनसुार उकास जग्गाको ववषयमा नीति िजुामाका समयमा छलफल 
भाको तथयो। िर नीति कायाान्त्वयनका लातग काननु िजुामा हनु नसददा यस क्षेरमा धेरै काम 
हनु नसकेको स्वीकार गनुाभाको छ।यद्यवप िटबन्त्ध तनमााण कायाबाट जग्गा उकास धेरै भाको 
छ। झापा न्त्जल्लाको उकास जग्गा तनजी धयन्त्क्तलार्ा ददने ववषय पवहले उठेको भािापतन पतछ 
काननुको अभावमा सरकारले ददन नसकेको बनु्त्झाको छ। िसथा नीतिमा  उल्लेख भा 
बमोन्त्जम उकास जग्गाको उपयोग भाको छैन।उकास जग्गा धेरै जसो उपभोक्ताकै भाकोले 
जसको जग्गा हो उसैले उपभोग गने गरेको ाकजना उत्तरदािाले बिाउन ु भाको छ।साथै 
झापा न्त्जल्लामा उकास भाको केही सरकारी जग्गा झापा औद्योतगक क्षेरमा परेको छ। 

उपयोग नभाको सरकारी जग्गाको हकमा सरकारले नै प्रयोग गने, बगैंचाहरु बनाउने, आतथाक 
वियाकलाप सञ्चालन गने भन्ने योजना भाकोमा धेरै ठाउँमा यस्िा जग्गाहरु उकास भाका 
छन।् िर जनु मारामा यो ववषयलाई ध्यान ददनपुथ्यो त्यो नभाको जानकारी समूह केन्त्न्त्िि 
छलफलमा आाको छ। उकास जग्गा उपयोग प्रत्यक्ष रुपमा आवतधक योजनामा समावेश 
नभािापतन केही ववषयहरु सम्बोधन गरराका छन।् अप्रत्यक्ष रुपमा आवतधक योजनामा 
समावेश छ िर प्रत्यक्षरुपमा सिंलग्न गनुापने आवश्यकिा रहेको कुरा छलफलमा सहभागीले  
बिााका छन।् 

    कायायोजना बनाार नीति कायाान्त्वयन गररा/नगरराको िथा प्रचार-प्रसार भाको/नभाको 
सन्त्दभामा प्रश्न गदाा छलफलमा सहभागी ाक पदातधकारीले कायायोजना नबनेको जानकारी 
ददनभुाको छ। ाक उत्तरदािाका अनसुार नीतिको कायाान्त्वयनका िममा सरोकारवालाहरुलाई 
प्रचार प्रसार गरी जानकारी गरार्ाको तथान। यद्यवप तसिंचाई मन्त्रालय र ववभागमा छलफल 
भाको िर साधन स्रोि, न्त्जम्मेवार तनकाय/पदातधकारी िोकेर प्रचार प्रसार नगरराको जानकारी 
प्राि भाको छ। 
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सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िह, गैरसरकारी सिंस्था, तनजी क्षेर र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको 
सहभातगिा र समन्त्वयका सम्बन्त्धमा प्रश्न गदाा केही उत्तरदािाहरुका अनसुार नदी तनयन्त्रण 
सम्बन्त्धी काया उपभोक्ता सतमतिको सहभातगिाबाटै गराउने गरराको छ। यस ववषयमा मेची 
नदी तनयन्त्रण आयोजनाका ाक जना लाभग्राहीसँग न्त्जज्ञासा राख्दा आयोजनाबाट मेची 
नगरपातलकाका वडा निं १, ४ र ५ का बातसन्त्दाहरुलार्ा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। पवहले 
ाक बाली मार हनुे गरेकोमा अवहले िीन बाली हनु ेगरेको छ। यसले हात्तीको आविजाविमा 
पतन कमी आाको छ। नदी तनयन्त्रण सम्बन्त्धी काया गदाा सम्बन्त्न्त्धि आयोजना मािहि 
उपभोक्ता सतमति बनाउने गरेको,सतमतिले भने वमोन्त्जम लाभग्राहीले श्रमदान गने गरेको र 
लाभग्राही अत्यन्त्ि खशुी रहेको जानकारी प्राि भाको छ। 

सीमा नदीहरुमा हनुे डुबान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा 
समझदारीका आधारमा समाधान गररने ववषय नीतिमा उल्लेख छ। यस सन्त्दभामा समूह केन्त्न्त्िि 
छलफलमा सहभागी ाक पदातधकारीका अनसुार तछमेकी मलुकु भई बग्ने सीमा नदीहरुमा हनु े
डबुान िथा कटानको समस्यालाई आपसीसमन्त्वयमा समाधान गना नेपाल भारि जलस्रोि 
सम्बन्त्धी सिंयकु्त सतमति (Joint Committee on Water Resources-JCWR) र बाढी िथा डुबान 
सम्बन्त्धी नेपाल भारि सिंयकु्त सतमति (Nepal India Joint Committee on Inundation and Flood 

Management-JCIFM) गठन भई वियाशील रहेको र सतमतिको बैठक वावषाक रुपमा बस्ने 
गरेको छ। यस सम्बन्त्धी कामलार्ा अत्यावश्यक काया र तनयतमि काया गरी छुट्टाार 
कायाान्त्वयन गने गरराको छ।अवहले पतन समय समयमा भच ुाअल माध्यमबाट बैठक भर्रहेको 
जानकारी प्राि भाको छ। 

प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्त्धि कायामा दोहोरोपना हनु नददन र अन्त्िरतनकायबीच समन्त्वय 
गना नीतिमा व्यवस्था भा अनरुुप के गनुापलाा भने्न प्रश्न गदाा प्रकोपका क्षेरमा कायािम िथा 
आयोजनाहरुको दोहोरोपना अत्यन्त्िै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको कुरा अतधकािंश उत्तरदािाले 
स्वीकार गरेका छन।् ाकै स्थानमा ाउटै काम सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहहरुले पतन गरररहेका 
छन।्कुन काम कुन तनकाय वा िहबाट गने हो स्पष्ट हनुपुने धारणा उत्तरदािाहरुको रहेको 
छ। िर यस ववषयमा उत्तरदािाका अनसुार यस सम्बन्त्धी ाक कायाववतध रहेको र सो 
कायाववतध अनसुार काम गराउने भाकाले काममा दोहोरोपना रहेको छैन। सिंर्बाट सिंचातलि 
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कायािमको प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई जानकारी गराउने गरराको देन्त्खन्त्छ।प्रमखु न्त्जल्ला 
अतधकारीको अध्यक्षिामा रहेको न्त्जल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतिको तनणाय अनसुार 
आपत्कालीन काम गने गरराको छ। स्रोि ववतनयोजन िथा कायािम कायाान्त्वयनमा दोहोरोपना 
हनु नददन िीनै िहसँग प्रभावकारी समन्त्वय ावम ्सहकाया गरी अगातड बढ्नपुछा भने्न धारणा 
आाको छ।  

    जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन क्षेरको काननुी र सिंस्थागि सधुार गररने ववषय नीतिमा उल्लेख 
छ। यस सम्बन्त्धमा समूह केन्त्न्त्िि छलफलमा सहभागीका अनसुार समग्रमा ववपद्को उत्पन्त्त्त 
हनुे पहाड नै हो। िरपतन पहाडमा कायाालय नभाकोले तनगरानी कम रहेको जानकारी 
ददनभुाको छ। हाल ५२ न्त्जल्लामा सिंर्का कायाालयहरु छैनन।् िरार्ाको कायाालय हटाार 
पहाडी न्त्जल्लामा कायाालय स्थापनाका लातग अथा मन्त्रालय र सिंर्ीय मातमला िथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरराको िर कायाान्त्वयन भैसकैको छैन। अकाा सहभागीका अनसुार 
तसँचार् र जल उत्पन्न प्रकोपको कामको प्रकृति नै फरक हो। िसथा छुटै्ट ववभाग भाको भा 
प्रभावकारी हनु्त्थ्यो भने्न धारणा आाको छ। यद्यवप जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको काया गना 
प्रदेश सरकारहरुका भौतिक पूवााधार ववकास मन्त्रालय, पूवााधार ववकास तनदेशनालय र 
कायाालयहरु स्थापना भैसकेका छन।् यी कायाालयहरुले नदी तनयन्त्रण िथा बाढी िथा पवहरो 
तनयन्त्रण र यस सम्बन्त्धी आपत्कालीन कायािमहरु सञ्चालन गरररहेका छन।् त्यसैगरी 
स्थानीय स्िरमा पतन साना खोला िथा खोल्सी सिंरक्षण िथा भ-ूक्षय रोकथामका कायाहरु हनु 
थालेका छन।् िसथा सिंर्को सबै न्त्जल्लामा सातबककै जस्िो कायाालय खोलेर काम गनुा भन्त्दा 
सिंववधान र प्रचतलि काननुी व्यवस्था वमोन्त्जम िीनै िहसँग सिंर्ीय मन्त्रालय र ववभागले 
समन्त्वय गरी काया गनुापदाछ।  

नीति िजुामाका िममा सम्वन्त्न्त्धि लाभग्राहीसँग छलफल नभाको हुँदा उनीहरुको अपेक्षालार्ा 
नीतिमा समेट्न नसवकाको सन्त्दभामा नीति िजुामा प्रविया सहभातगिामूलक बनाउन नसवकाको 
देन्त्खन्त्छ। नीति िजुामाका समयमा प्रदेश र स्थानीय िहहरु वियाशील भर् नसकेकोले यस 
नीतिमा प्रदेश र स्थानीय िहको भावना र आवश्यकिा पतन समावेश हनु सकेको छैन। यस 
अवस्थामा नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि नीति कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी व्यवस्था पतन अपूणा भाको देन्त्खन्त्छ। 
त्यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण ववभाग खारेज भई यसको काम जलस्रोि िथा तसिंचाई 



39 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ अध्ययन प्रतिवेदन 

ववभागमा गातभन,ु ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन प्रातधकरणको स्थापना हनु ु र प्रदेश र स्थानीय िहमा ववपद् सम्बन्त्धी सिंरचनागि 
व्यवस्थाहरु गररन ुलगायिका सिंर्ीय शासन प्रणाली अनरुुपको शासकीय प्रबन्त्ध हुँदै जानलेु यो 
नीतिलाई पररमाजान वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ नीतिको िजुामा गनुापने देन्त्खन्त्छ।  

त्यसैगरी नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि गरुुयोजना ियारी ावम ्कायाान्त्वयनको ववषयमा पतन तमन्त्श्रि धारणा 
राखेको पार्यो। िसथा आगामी ददनमा गरुुयोजना ियार गरी सोवह बमोन्त्जम नै अन्त्र् बढनपुने 
देन्त्खन्त्छ। ववपद्का र्टनाको न्त्यूनीकरण गना पूवाियारी लगायिका कायािममा बजेटको 
व्यवस्था गनुापने देन्त्खन्त्छ। जोन्त्खम क्षेरको वगीकरणको कायाान्त्वयन पक्षलार्ा भ-ूउपयोग नीति 
कायाान्त्वयनसँगै जोडेर िदारुकिाका साथ अन्त्र् बढाउन ु पने देन्त्खन्त्छ। जसबाट प्रकोपको 
कारण धनजनको क्षति न्त्यूनीकरणहोस ्र जोन्त्खम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी अन्त्य वियाकलापहरुलार्ा 
समेि सहज वकतसमले अन्त्र् बढाउन सवकयोस।् ववपद्का र्टनाहरु दोहोररन नददनका लातग  
पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली, ववश्वसनीय मौसम पूवाानमुान, राडार स्थापना ावम ्Mass 

SMS System को तनरन्त्िरिा र अन्त्य आवश्यक क्षेरमा समेि ववस्िार हनु जरुरी भैसकेको छ। 

 

         जोन्त्खम रवहि बगर र उकास जग्गाको उपयोगको सन्त्दभालार्ा तनजी जग्गाको सम्बन्त्धमा 
जग्गाधनीले नै उपयोग गरेको िर सरकारी जग्गाको उपयोगको सम्बन्त्धमा काननुी व्यवस्था 
गनुापने देन्त्खन्त्छ। साथै प्रकोप प्रभाववि स्थानीयको सहभातगिामा कायािम सिंचालन गदाा 
लाभग्राहीको सन्त्िवुष्ट समेि देन्त्खाकोले यस्िा आयोजनालार्ा सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहबाट 
समन्त्वय गरी सहभातगिामूलक अवधारणाबाट सञ्चालन गनुापने देन्त्खन्त्छ। यसरी उपलधध हनु 
आाका जतमनलाई सरकारले दीर्ाकालीन कृवष ववकास रणनीति र अन्त्य काननुी िथा नीतिगि 
व्यवस्थाको अधीनमा रही करार खेिी वा सहकारी खेिी गना उपयोग गना सवकन्त्छ। यसका 
अलावा यस्िो जतमनलाई खैल मैदान वा हररयाली प्रबद्धान क्षेरको रुपमा समेि ववकास र 
उपयोग गना सवकन्त्छ। उकास भाको कतिपय सरुन्त्क्षि स्थानका सरकारी जग्गाहरुमा भतूमहीन 
सकुुम्वासीहरुलाई बसोबास समेि गराउन उपयोग गना सवकन्त्छ। िसथा जलस्रोि ऐनमा 
सिंशोधन गरी यस सम्बन्त्धी व्यवस्थालाई कायाान्त्वयनमा लैजान ुपदाछ।  
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    सीमा नदीहरुमा हनुे डुबान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा 
समझदारीका आधारमा समाधान गररने नीतिको ववषय दर्द्पक्षीय सिंस्थागि िहमा प्रभावकारी 
ढिंगले अन्त्र् बढेको देन्त्खन्त्छ। िर समग्र अन्त्िरदेशीय सहयोग र समन्त्वय (Transboundary 

Cooperation and Coordination) गरी जल उत्पन्न प्रकोप जोन्त्खम सम्बन्त्धी सचुना आदान प्रदान 
गने र बाढी िथा डुबान सम्बन्त्धी समस्यालाई हल गने ववषयलाई थप जोड ददई कायाान्त्वयनमा 
लानपुने देन्त्खन्त्छ। साथै प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्वन्त्न्त्धि ववषयमा िीन िहबीच साधनस्रोि 
ववतनयोजन र आयोजना कायाान्त्वयनमा दोहोरोपना रहेकोले हाल स्थावपि सिंयन्त्रबाटै समन्त्वय र 
सहकायालाई प्रभावकारी बनाउदै लैजानपुने हनु्त्छ। साथै आवश्यकिा अनसुार अन्त्य समन्त्वय 
िथा कायाान्त्वयन सिंयन्त्र गठन गरी कायाान्त्वयन गदै अन्त्र् बढ्नपुने देन्त्खन्त्छ। 

यो नीतिले जल िथा मौसम ववज्ञान ववभागको कायाक्षेरसँग िादाम्य तमलाउन प्रयास गरेको 
देन्त्खन्त्छ। हाल दबैु ववभागको सिंलग्निा र आतथाक िथा प्राववतधक सहयोगमा बाढी पूवाानमुान 
प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ। जल िथा मौसम ववज्ञानको क्षेरमा नयाँ प्रववतधको ववस्िार िथा 
उपयोग, बाढी पूवासूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन िमश: बढीरहेको छ। मौसम 
पूवाानमुानलाई थप ववश्वसनीय बनाउन देशका िीन स्थानमा मौसम राडार राख्न े िर मौसम 
पूवाानमुान र बाढीको पूवाानमुानलाई प्रभावकारी सञ्चार र समन्त्वय गना आपत्कालीन काया 
सञ्चालन केन्त्िहरुसँग अन्त्िरआवि गने ववषय उल्लेख गरेको छैन। ववपद् पूवा ियारी 
कायायोजना, ववपद् प्रतिकाया कायाढाँचा, ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरणका सेन्त्डाई कायाढाँचा 
कायाान्त्वयनका लातग ियार गरराको राविय कायाान्त्वयन कायायोजना (2018-2030) र ववपद् 
जोन्त्खम न्त्यूनीकरण नीति, 2018 लगायि ववपद् व्यवस्थापनको क्षेरका क्षेरीय िथा 
अन्त्िरााविय सन्त्न्त्ध सम्झौिा, प्रतिवििा र राविय काननुी िथा सिंस्थागि व्यवस्थासँग पयााि 
मारामा अन्त्िरआवि नगरी यो नीति िजुामा भाको देन्त्खन्त्छ। साथै नीति िजुामाको चरणमा पतन 
सबै सरोकारवालाहरुसँग पयााि छलफल र अन्त्िरविया गरेको नदेन्त्खाकाले यो नीति ववपद् 
व्यवस्थापन क्षेरको परुानो अवधारणा Whole-of- the-government Approach मा िजुामा भाको 
देन्त्खन्त्छ। यद्यवप भने नीति िजुामा र ववशेष गरी ववपद् व्यवस्थापनका क्षेरमा व्यापक प्रचलनमा 
आाको पतछल्लो अवधारणा All-of-the-society Appproach लाई अवलम्बन गरेको देन्त्खदैन। 
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    वास्िवमा नेपालको समग्र ववपद्का र्टनामध्ये कररब आधा भन्त्दा बढी र्टनाहरु जलजन्त्य 
प्रकोपबाट सनृ्त्जि हनुे गरेका छन।् यस प्रकृतिका र्टनाबाट मानवीय िथा आतथाक क्षति वषेनी 
उल्लेख्य मारामा भैरहेको छ। यस्िा र्टना दोहोररने िम र्टाउन र मानवीय िथा आतथाक 
हातन नोदसानी कम गना ववकास तनमााण गने ववतभन्न तनकायहरुदेन्त्ख सरुक्षा तनकायहरुसँग समेि 
पयााि समन्त्वय र सहकाया आवश्यक रहन्त्छ। िर यो नीतिले िजुामा चरणमा नै सबै 
सरोकारवालाको सहभातगिा नगराउँदा नीतिको कायाान्त्वयनमा समेि कदठनार् उत्पन्न भाको 
देन्त्खन्त्छ। 

 

    यस नीतिले जलश्रोि क्षेरका अन्त्य नीतिहरु र योजनाका समग्र पक्षहरुलाई प्रकोप 
व्यवस्थापनका वहसावले समेटेको पार्न्त्छ िर कायाान्त्वयनमा जाँदा ाउटै मन्त्रालय तभरका अन्त्य 
नीतिहरुको कायाान्त्वयन गदाा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन पक्षलाई पूणा रुपले आत्मसाि ्
गरेको देन्त्खदैन। नेपालमा खासगरी जलववद्यिु उत्पादनका लातग ड्यामहरु बनाउने गरराकोमा 
हाल तसँचार् र खानेपानीका लातग समेि ड्याम बनाउने गरराको छ। िर त्यस्िा ड्यामहरुको 
सरुक्षा र पूवाियारीका लातग काननुी र नीतिगि व्यवस्था नगरराकोले बाँध सरुक्षा (Dam 

safety) सम्बन्त्धी काननुी िथा नीतिगि व्यवस्था कमजोर रहेको देन्त्खन्त्छ।त्यसैगरी यो नीतिले 
पररकल्पना गरेको काननुी र सिंस्थागि व्यवस्थाको कायाान्त्वयन पतन यो अवतधमा सामान्त्य 
ाउटा कायाववतध बनाई लागू गने बाहेक अन्त्य काम हनु सकेको छैन। मलुकु सिंर्ीयिामा गा 
पश्चाि जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण ववभाग तसँचार् ववभागमा गातभाकोले यो नीति कायाान्त्वयन 
गने ववन्त्शष्टीकृि तनकाय नरहे िापतन यस सम्बन्त्धी काया जलस्रोि िथा तसँचाई ववभागबाट हुँदै 
आाको देन्त्खन्त्छ। 

 

    जल उत्पन्न प्रकोपका क्षेरमा देश तभरका खोला नदी र पवहरोको व्यवस्थापनको पक्ष मार 
नभई तछमेकी मलुकु भार आउने नदी र सीमा नदीका कारण उत्पन्न हनु सदने प्रकोपको 
व्यवस्थापनलाई समेि दिपक्षीय वा वहपुक्षीय  समन्त्वय र सहकाया माफा ि ्जानकारी आदान 
प्रदान िथा समस्या समाधान गने सिंयन्त्र स्थापना गदै जानपुदाछ। िर यस नीतिमा सीमापार 
जल सूचना आदान प्रदान (Cross Border Water Information Sharing) को ववषयलाई समेटेको 
देन्त्खदैन। भारिसँगको सीमा नदी र डुबान सम्वन्त्धी समन्त्वयको व्यवस्था र कायाान्त्वयन 
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भैरहेिापतन भने चीन िफा बाट आउने नदी प्रणाली र त्यसबाट हनु े जोन्त्खमको आकँलन र 
आदान प्रदान सम्बन्त्धी नीतिगि िथा सिंस्थागि व्यवस्था उल्लेख भाको देन्त्खदैन। 

 

यसैगरी यस नीतिले राविय भ-ूउपयोग नीतिको व्यवस्थालाई समेटेको पार्न्त्छ िर कृवष, 
खानेपानी, सडक, पलु, जोन्त्खमयकु्त बस्िी सिंरक्षण जस्िा ववषयलाई नीतिले समेट्न नसकेको 
देन्त्खन्त्छ। िसथा यस नीतिले जल उत्पन्न प्रकोपसँग सम्बन्त्न्त्धि बहआुयातमक क्षेरका सिंस्थाहरु 
र सरोकारवालाहरु समेट्न सकेको छैन। त्यसैगरी यस नीतिको कायाान्त्वयनका लातग आवतधक 
योजना र बावषाक नीति कायािम िथा बजेटले समावेश गदै जानपुनेमा आिंन्त्शक रुपमा मार 
समेटेको पार्न्त्छ।वास्िवमा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन काया गदाा नदी 
प्रणालीको जलाधार क्षेरमा गररने सिंरक्षण, ववकास तनमााण र जल उपयोग लगायि सबै पक्षहरु 
समेवटन ुपदाछ। नदी तनयन्त्रण कायामा िटबन्त्ध सँगसँगै नहर िथा कुलो बनाई तसँचार् सेवा 
ददने र िटबन्त्धको तडललाई कोररडोर सडकको रुपमा ववकास गरी कृवष सडक ववकासको 
काम ाकीकृि रुपमा गना सवकन्त्छ। िसथा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापन र ाकीकृि ववकास 
व्यवस्थापनको अवधारणालाई समेि कायाान्त्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्था रहेको छ। 

 

नीति िजुामा भापतछ त्यसको प्रभावकारी कायाान्त्वयनका लातग आवश्यक काननुी िथा सिंस्थागि 
व्यवस्था अपेन्त्क्षि रुपमा ियार नहनु,ु आवतधक र वावषाक योजनाले नीतिले तलाका सबै 
ववषयहरुलाई आत्मसाि ्नगररन ुर कायाान्त्वयनका लातग आवश्यक बजेट व्यवस्था र जनशन्त्क्त 
कम हनु ुर सिंववधानिः प्रदेश र स्थानीय िहसँग सम्बन्त्न्त्धि नीतिगि ववषयको अस्पष्टिा रहन ु
जस्िा कारणले यो नीतिको प्रभावकारी कायाान्त्वयन हनु नसकेको देन्त्खन्त्छ। यस क्षेरमा 
अनसुन्त्धान िथा ववकास काया अन्त्र् बढाई मलुकुको भौगोतलक अवन्त्स्थति अनसुारका प्रकोपको 
व्यवस्थापनमा प्रववतधको ववकास समेि हनु सकेको छैन। त्यसैगरी नेपालमा परम्परागि रुपमा 
अवलम्बन गररदै आाको नदी िथा पवहरो तनयन्त्रण कायालाई समेि थप सधुार गरी अवलम्बन 
गने पक्षलाई नसमेटेकोले परुाना प्रववतध प्रयोग नभाको र नयाँ प्रववतध पतन पूणा रुपमा 
अवलम्बन गना नसकेको अवस्थामा नेपालको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन क्षेर रहेको 
देन्त्खन्त्छ। 
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अन्त्िमा नीति िजुामा, कायाान्त्वयन िथा समन्त्वयमा सिंलग्न पदातधकारीहरुसँग गरराको मखु्य 
सूचनादािा अन्त्िरवािाा र समूह केन्त्न्त्िि छलफलबाट समेि यो नीतिको कायाान्त्वयन औसि मार 
भाको न्त्स्वकार गरराको छ। यद्यवप नदी तनयन्त्रण कायाबाट ववशेष गरी प्रभाववि नागररकहरु 
सन्त्िषु्ट रहेको पार्यो। यस क्षेरमा केही नदी तनयन्त्रण कायािममा भारिीय सहयोग रहेको 
देन्त्खन्त्छ भने अन्त्य सबै प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायामा नेपाल सरकारको स्रोि मार 
उपयोग भाको देन्त्खन्त्छ। ववगिमा जापान अन्त्िरााविय सहयोग तनयोग लगायि ववतभन्न 
अन्त्िरााविय दिपक्षीय िथा वहपुक्षीय दाि ृ तनकायहरुले लगानी गरेको भािा पतन अन्त्य दाि ृ
तनकायहरु जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेरमा पररचालन भाको देन्त्खान। 

 

४.५ नीति िजुामा िथा कायाान्त्वयनमा देन्त्खाका समस्याहरु 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को अध्ययन गदाा यसको कायाान्त्वयन अपेन्त्क्षि 
रूपमा हनु नसकेको देन्त्खाको छ। नीति कायाान्त्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नीति िजुामाको 
चरणदेन्त्ख नै सिंवेदनशील भई सबै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर लैजानपुने हनु्त्छ।यो नीति 
प्रत्यक्षरूपमा प्रकोप प्रभाववि लाभग्राहीसँग सम्बन्त्न्त्धि रहने भािापतन नीति िजुामाको चरणमा 
लाभग्राहीसँग पयााि छलफल नभाकोले नीति कायाान्त्वयनको ाउटा सरोकारवाला पक्षको 
अपनत्व हनु सकेको देन्त्खदैन। त्यस्िै नीति कायाान्त्वयन गने सातबकको सिंरचना जल उत्पन्न 
प्रकोप तनयन्त्रण ववभाग हाल जलस्रोि िथा तसँचार् ववभागको ाउटा महाशाखामा सीतमि 
भाकोले पतन यो ववषयले आवश्यकिा अनसुार प्राथतमकिा प्राि गना नसकेको देन्त्खन्त्छ।सिंर्ीय 
व्यवस्था अनरुुप िीनै िहका सिंर्ीय ाकार्को स्पष्ट कायाक्षेर उल्लेख गरी नीति कायाान्त्वयन 
कायायोजना तबना कायाान्त्वयनमा लतगाकाले सिंर्, प्रदेश र स्थानीयिहबाट हनुे स्रोि ववतनयोजन 
र आयोजना कायाान्त्वयनमा दोहोरोपना ावम ् समन्त्वय हनु नसकेको देन्त्खन्त्छ। नीति 
कायाान्त्वयनमा बजेट ववतनयोजनको न्त्यूनिाको ववषय बारम्वार आउने गरेिापतन लागि लाग्ने र 
नलाग्ने सधुारका क्षेरहरू पवहचान हनु नसददा शनु्त्य लागिमा हनु े  काम पतन नभाको 
देन्त्खन्त्छ।नीति िजुामा पश्चाि ् यसका लातग आवश्यक पने सिंस्थागििथा काननुी व्यवस्था 
हालसम्म पतन तनमााण वा सिंशोधन हनु नसकेकाले अपेन्त्क्षि कायाान्त्वयन हनु सकेको छैन।् 
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यसरी यो नीति िजुामा र कायाान्त्वयनमा आर्परेका समस्या िथा अवरोधहरुलाई देहाय बमोन्त्जम 
औलँ्यार्ाको छ: 

  नीति िजुामाको चरणमा सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यकिा अनसुार छलफल गरी राय 
सझुाव तलन नसकेकाले सरोकारवालाहरुको यस नीतिमा अपनत्व नभाको िथा प्रभावकारी 
रुपमा  कायाान्त्वयन हनु सकेको छैन।्  

 

 यस नीतिका ववषयहरुलाई आवतधक योजना र वावषाक नीति िथा कायािमले पयााि मारामा 
समेटन नसकेको र बजेट ववतनयोजन पतन सो अनरुुप हनु नसकेकोले नेपाल सरकारले 
तलाको दीर्ाकालीन नीति र आवतधक िथा बावषाक नीतिवीच पयााि िालमेल हनु नसकेको।  

 

 नीति कायाान्त्वयनको मखु्य सिंरचनाको रुपमा रहेको जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण ववभागलार्ा 
जलस्रोि िथा तसँचार् ववभागको ाउटा महाशाखामा पररणि भापतछ जल उत्पन्न प्रकोप 
तनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायाले प्राथतमकिा पाउन नसकेको।  

 

 सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहबाट हनुे स्रोि ववतनयोजन र आयोजना कायाान्त्वयनमा दोहोरोपना भई 
आपसी समन्त्वय हनु नसकेको। 

 

 जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्त्धी कायािमहरु ववपद् पश्चािको पनुतनामााण िथा पनु:स्थापनामा 
केन्त्न्त्िि हुँदा जलजन्त्य ववपद् न्त्यूनीकरणको पूवा ियारी सम्बन्त्धी पयााि कायािम र बजेटको 
उपलधधिा नरहेको।  

 

 नीतिको कायाान्त्वयन कायायोजना बनाई लागि, समय र न्त्जम्मेवार तनकाय निोकी नीति 
कायाान्त्वयनमा लतगाकोले नीतिमा उल्लेख भाका कतिपय लागि लाग्ने र नलाग्ने सधुारका 
क्षेरहरु पवहचान हनु नसकेको िथा बजेट आवश्यक नपने कतिपय लागि नलाग्ने सधुारका 
कायाहरु (No Cost Reform) समेि हनु नसकेको।  

 

  जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कायामा ाकीकृि ववकास व्यवस्थापन र ाकीकृि जलस्रोि 
व्यवस्थापनको अवधारणालाई कायाान्त्वयनमा ल्याउन नसकेको।  
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  जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि काननुी िथा सिंस्थागि व्यवस्था हनु 
नसकेको। प्रदेशको पूवााधार ववकास सम्बन्त्धी मन्त्रालय िथा मािहिका कायाालयहरु 
स्थापना भैसकेको र स्थानीय िहले पतन प्राववतधक शाखा राखेको अवस्थामा सिंववधान िथा 
प्रचतलि काननु वमोन्त्जम सिंस्थागि समन्त्वय सम्बन्त्धी व्यवस्था नभाको। 

 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका क्षेरमा सामान्त्य रुपले अनसुन्त्धान िथा ववकास सम्बन्त्धी 
कायाहरु भैरहेको। यसले गदाा ववद्यमान परुाना प्रववतधलार्ा सधुार गरी समयानकूुल बनाउन 
नसकेको र नयाँ प्रववतधको प्रयोग समेि उल्लेख्य मारामा ल्याउन नसवकाको। 

 

 नीतिमा व्यवस्था भाका जोन्त्खमको आधारमा जतमनको पूणामा वगीकरण गने,  गरुुयोजना 
बनाई अल्पकालीन, मध्यकालीन िथा दीर्ाकालीन कायािम सञ्चालन गने लगायिका नीतिका 
प्रमखु ववषयहरु पतन पूणा रुपमा कायाान्त्वयन हनु नसकेको। 

 

 नदीको उपल्लो िटीय र िल्लो िटीय क्षेरबाट हनु सदने जोन्त्खम न्त्यूनीकरणको लातग 
वद्धपक्षीय िथा बहपुक्षीय समन्त्वय िथा कायाान्त्वयन सिंयन्त्र बनाई पूणा रुपले कायाान्त्वयनमा 
ल्याउन नसकेको।  

 

 नदी उकासका सरकारी जग्गाको उपयोगका सम्बन्त्धमा काननुी व्यवस्था नभाको कारण 
देखाई हालसम्म उकास भाको सरकारी जग्गाको उपयोगमा वेवास्िा गरराको।  

 

 जल उत्पन्न प्रकोप जोन्त्खम न्त्यूनीकरणका लातग स्थापना गररने पूवासूचना प्रणाली र पूवा 
चेिावनी प्रणालीलाई राविय, प्रादेन्त्शक र स्थानीय आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्िहरुसँग 
अन्त्िर आवििा  नगरेको ।  
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पररच्छेद - ५: तनष्कषा िथा तसफाररस 

५.१ तनष्कषा 
         जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामा प्रविया, कायाान्त्वयन अवस्था र प्राि 

उपलन्त्धधको लेखाजोखा गने ाविं आगामी ददनमा गनुापने सधुारका क्षेरहरूको पवहचान गने मूख्य 
उदे्दश्यका साथ गरराको अध्ययनबाट देहायका ववषयलार्ा तनष्कषाका रुपमा तलर्ाको छ।  

          नीति िजुामाका िममा सम्वन्त्न्त्धि लाभग्राहीसँग पयााि छलफल नभाको हुँदा उनीहरुको 
अपेक्षालार्ा नीतिमा समेट्न सकेको देन्त्खान। साथै नीतिको कायाान्त्वयन पक्षलार्ा हेदाा औसि 
रुपमा कायाान्त्वयन भाको पार्यो। यसै िममा गरुुयोजना ियार गरी अल्पकालीन, 
मध्यकालीन िथा दीर्ाकालीन रुपमा वियाकलाप वगीकरण गरी ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापन 
अवधारणा अनसुार नदी तनयन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापनका कायाहरु गना शरुुवाि भाको छ। 

    जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कायामा प्रकोप प्रभावविहरुको उत्साहजनक सहभातगिा रहेको 
भापतन नदी वकनारा र जोन्त्खमयकु्त पवहरो प्रभाववि बाहेक अन्त्यको त्यति चासो रहेको 
देन्त्खान। यस क्षेरमा ववतनयोन्त्जि बजेटको कररब 90 प्रतिशि खचा हनु े गरेको देन्त्खयो। 
जोन्त्खम न्त्यूनीकरणको पूवाियारी भन्त्दा जोन्त्खमपूणा अवस्थाबाट प्रभाववि भा पश्चाि मार नदी 
तनयन्त्रण कायाहरु हनु े गरेको देन्त्खयो। नेपालको सिंवैधातनक व्यवस्था अनसुार नदी 
व्यवस्थापनका लातग िीन िहको स्पष्ट काया बाँडफाँट व्यवन्त्स्थि भर्नसकेकोले नदी तनयन्त्रण 
कायामा िीन िहकै कायािमहरु बीच समन्त्वय हनु नसकी लगानी दोहोरो पने अवस्था तसजाना 
भाको देन्त्खाको छ।  

नीति कायाान्त्वयनका लातग आवतधक योजना,  बावषाक नीति िथा कायािम, वावषाक बजेट िथा  
कायािमले यथोन्त्चि सम्बोधन गना नसकेको देन्त्खन्त्छ। यसरी नीति पाररि भार कायाान्त्वयनमा 
लैजादा के कति साधन स्रोि लाग्छ र त्यसलाई वावषाक बजेटमा कसरी सम्बोधन गने भन्ने 
ववषय छुटेको देन्त्खन्त्छ। नीतिमा उल्लेख भाका १६ वटा नीति मध्ये अतधकािंश नीति 
कायाान्त्वयनका लातग बजेट ववतनयोजन भाको नदेन्त्खाको हुँदा नीतिले तलाको सोच र उदे्दश्य 
हातसलमा कदठनार् हनुे देन्त्खाको छ।  
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बजेट आवश्यक नपने/शून्त्य लागि लाग्ने (Zero/no cost reform)  र लागि लाग्ने (Reform 

with cost) नीतिको वगीकरण गरी कायाान्त्वयननगदाा शून्त्य लागि लाग्न े काया समेि भाको 
देन्त्खान। िसथा यो ववषयलार्ा सम्बोधन हनुे गरी आगामी ददनमा नीति िजुामा गनुापने देन्त्खन्त्छ। 
ववपद् सम्बन्त्धी नीति ववतभन्न नीतिहरुसँग िादात्म्य तमलाार अन्त्र् बढाउन नसवकाको देन्त्खन्त्छ। 

यो नीतिको कायाान्त्वयनमा Whole of the Government Approach को समेि प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्त्वयन हनु सकेको देन्त्खदैन। नीतिको उदे्दश्य हातसल गना आवश्यक पने काननुी र 
सिंस्थागि सधुारका लातग ववतभन्न प्रयास हदैु आा िापतन जल उत्पन्न प्रकोप सम्वन्त्धी ववषयको 
लातग ववन्त्शष्टीकृि तनकाय (Dedicated Institution) आवश्यक रहेको देन्त्खन्त्छ। साथै सिंर्, प्रदेश र 
स्थानीय िहसँग समन्त्वय कायम गदै साधन स्रोिको ववतनयोजन र आयोजना कायाान्त्वयनमा 
दोहोरोपना आउन नददन ववद्यमान समन्त्वय सिंयन्त्रको उपयोग बढाउनपुने देन्त्खन्त्छ।  

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेरको अननु्त्धान िथा ववकास कायालार्ा प्राथतमकिा साथ 
अन्त्र् बढाउन ववतभन्न कायािमहरु अबलम्बन गररन ु सकारात्मक शरुुवािको रुपमा तलन 
सवकन्त्छ। िर यसको सर्निा बढाउन ुआवश्यक रहेको छ। प्रकोप तनयन्त्रणका लातग िटबन्त्ध 
तनमााण, पवहरो तनयन्त्रण,  उकास जग्गाको उपयोग िथा सीमा नदीमा हनुे डुबान िथा कटानका 
लातग नेपाल र भारि सिंयकु्त सतमति वियाशील रहेका छन।् िर सबै मलुकुसँग सिंयन्त्र स्थावपि 
गरी जलजन्त्य प्रकोपको सूचना आदान प्रदान िथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहयोग तलनपुने 
देन्त्खन्त्छ। साथै प्रकोप पूवा सूचना प्रणाली िथा चेिावनी प्रणालीको स्थापना र आपत्कालीन 
कायासञ्चालन केन्त्िहरुसँग अन्त्िरआबद्धिा कायम गदै ववपद् जोन्त्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
प्रातधकरण लगायि ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्त्धि प्रादेन्त्शक र स्थानीय सिंरचनाहरुसँग समन्त्वय 
र सहकायालाई बढाउनपुने देन्त्खन्त्छ। 

यसरी नेपालको सिंवैधातनक व्यवस्था र सिंर्ीयिाको भावना र ममा अनरुुप सिंर्, प्रदेश र स्थानीय 
िहको नीति तनधाारण, कायािम िजुामा र कायाान्त्वयनमा पयााि समन्त्वय भाको देन्त्खदैन। नीति 
िजुामा भा पश्चािका िीनवटा आवतधक योजना र सो अन्त्िगाि छ वटा आतथाक वषाको बजेट 
िथा कायािमले सम्बोधन गने दर कमशः र्ट्दो िममा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय िहबाट 
लगानी गनुापने नदी तनयन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायाहरुमा काननुीरुपले स्पष्टिा 
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ल्याउन नसकी कामकारवाहीमा अन्त्यौलिा र बजेट ववतनयोजनमा दोहोरोपना देन्त्खन आाको छ। 
यी समग्र पक्षहरुको ववश्लषेणका आधारमा यो नीतिलाई पररमाजान बनाउन ुपने देन्त्खन्त्छ। 

५.२ तसफाररस 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ को िजुामा प्रवियाको समीक्षा, नीतिले उल्लेख 
गरेको १६ वटा दीर्ाकालीन नीति प्रस्िाव र कायानीतिको कायाान्त्वयनको अवस्था सम्बन्त्धी 
आ.व.२०७२/७३ देन्त्ख आ.व.२०७७/७८ सम्मको आवतधक योजना, वावषाक नीति िथा 
कायािम र बजेट ववतनयोजन र खचाको ववश्लषेण रप्राि उपलधधीको लेखाजोखा ाविं मखु्य 
सूचनादािा अन्त्िवाािाा र समूह केन्त्न्त्िि छलफलबाट प्राि सूचना िथा जानकारीको ववश्लषेणका 
आधारमा आगामी ददनमा यस नीतिको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गदै अन्त्र् बढ्न िथा सिंर्ीय 
शासन प्रणाली अनरुुप नयाँ नीति िजुामा गदाा देहायका ववषयहरुमा ध्यान ददनपुने देन्त्खन्त्छ:  

 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई सबै सरोकारवालाहरुको सिंलग्निा र सहभातगिामा 
सिंववधानको व्यवस्था अनरुुप सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहको क्षेरातधकार र काया न्त्जम्मेवारी 
स्पष्ट गदै All of the society अवधारणाको अवलम्बन गरी पररमाजान गनुापने। 

 

 प्रकोप व्यवस्थापन काया समग्र ववकास कायाहरुका लातग अन्त्िर सम्बन्त्न्त्धि ववषय रहेकाले 
अन्त्य ववकास नीति र कायािमसँग समेि िादात्म्य तमलार् नयाँ नीति िजुामा गरी ववकासका 
समग्र प्रविया र चरणमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई मूल प्रवाहीकरण गररनपुने। 

 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई ववपद् िथा वािावरण व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 
अन्त्िरााविय सन्त्न्त्ध सम्झौिा र प्रतिवििा िथा व्यवस्थापन ऐन, 2074 ववपद् जोन्त्खम 
न्त्यूनीकरण नीति, 2018 लगायिका ववपद् व्यवस्थापनको क्षेरका काननुी र नीतिगि 
व्यवस्थासँग िादात्म्य तमलाई ववपद् व्यवस्थापनको सिंस्थागि र सिंरचनागि व्यवस्थासँग 
अन्त्िर आवििा कायम हनुे गरी अन्त्र् बढाउनपुने। 

 

 आवतधक योजना, वावषाक नीति िथा कायािम ाविं बजेट िजुामा गदाा राविय नीतिमा उल्लेख 
भाका नीतिगि व्यवस्थालाई कायाान्त्वयन गने गरी नीतिगि िथा बजेट व्यवस्था गरी नीतिका 
रुपमा सरकारले गरेको र्ोषणालाई कायाान्त्वयनमा लैजानपुने। 
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 जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्त्धी काया आकन्त्स्मक रुपमा आर्पने भाकोले सो अनरुुप बजेट 
व्यवस्था गना वैकन्त्ल्पक ववत्त व्यवस्थापनका ववतधको समेि प्रयोग गने। यसका लातग 
Forecast Based Financing, Infrastructure Insurance लगायिका औजारहरुको प्रयोगका 
लातग अध्ययन गनुापने। 

 

 नदीको उपल्लो िटीय र िल्लो िटीय क्षेरमा हनु सदने जोन्त्खमलाई न्त्यूनीकरण गना Cross 

Border Water Induced Disaster Risk Information Sharing and Coordination Mechanism 

बनाउँदा उपयकु्त हनुे। 

 

 नयाँ नीतिमा सिंर्, प्रदेश र स्थानीय िहले सम्पादन गने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी कायाहरु छुट्याउदै िी कायाहरुका लातग रहनपुने सिंस्थागि व्यवस्था र समन्त्वय 
सिंयन्त्रको व्यवस्था गररनपुने। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी ववषयलाई जलस्रोि 
ऐनमा सम्वोधन गनुापने। 

 

 दीर्ाकालीन नीति, आवतधक र वावषाक योजना बीच िीनै िहका सरकारहरुमा सामन्त्जस्यिा 
कायम गना उपयकु्त समन्त्वय सिंयन्त्रको व्यवस्था गररनपुने। 

 

 जल उत्पन्न प्रकोप जोन्त्खम न्त्यूनीकरणका लातग स्थापना गररने पूवासूचना प्रणाली र पूवा 
चेिावनी प्रणालीलाई राविय प्रादेन्त्शक र न्त्जल्ला आपत्कालीन काया सञ्चालन केन्त्िहरुसँग 
अन्त्िर आवििा कायम गरी ददगो सञ्चालन र उपयोगको व्यवस्था तमलाउने। 

 
 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लातग भैरहेका परुाना प्रववतधलार्ा सधुार गरी समयानकूुल 

बनाउदै  नयाँ  प्रववतधको अवलम्वन गना जनशन्त्क्त लगायि आवश्यक व्यवस्था गने ।  

 
 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कायामा ाकीकृि ववकास व्यवस्थापन र ाकीकृि जलस्रोि 

व्यवस्थापनको अवधारणालाई अवलम्बन गदै नदी तनयन्त्रण सम्बन्त्धी कायाहरु गदाा अझ 
बतलयो र राम्रो तनमााण गरौं अवधारणा (Build Back Better Approach) लाई समेि कायाान्त्वयन 
गदै लैजाने। 
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 देशको समग्र क्षेरका नदी र पवहरो व्यवस्थापन गरी मलुकुलाई ववपद् उत्थानशील राि 
बनाउँदै नेपालले अन्त्िरााविय मञ्चमा गरेका प्रतिवििा हातसल गना सदने गरी जल उत्पन्न 
प्रकोप व्यवस्थापन नीतिको िजुामा र कायाान्त्वयन गनुापने।  

 
अन्त्िमा नीति िजुामा गदैमा कायाान्त्वयन हनुे ववषय नभाकोले िजुामाको चरणमा नै कायाान्त्वयनका 
खाका, सम्भाववि समस्या/चनुौिी र जोन्त्खम पूवाानमुान गरी समाधानका उपायहरु सवहिको 
कायायोजना ियार गरी कायाान्त्वयन गरेमा मार नीति कायाान्त्वयनबाट अपेन्त्क्षि प्रतिफल प्राि गना 
सवकन्त्छ।जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलार्ा काननुी र सिंस्थागि सिंरचनाबाट व्यवन्त्स्थि गने 
लगायिका मातथ उन्त्ल्लन्त्खि सझुाव/तसफाररस अवलम्वन गदै अन्त्र् बढेमा नेपालको सिंववधानले 
पररकल्पना गरेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी राज्यका तनदेशक तसद्धान्त्ि िथा 
नीतिहरुको सफल कायाान्त्वयन हनुेमा ववश्वस्ि हनु सवकन्त्छ।  
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अनसूुची-२ 

नीति अध्ययनको चेकतलष्ट 

 

१. छनौट भाका नीतिको अध्ययन गने, अध्ययनको िममा नीतिमा उल्लेन्त्खि महत्वपूणा नीतिगि, 

सिंस्थागि र काननुी पक्षहरूको वटपोट ियारी  

२. प्रतिवेदनको प्रारन्त्म्भक खाका ियारी 
३. नीतिको िजुामा िथा कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी वववरण सिंकलन (Secondary Information Collection) 

३.१.कायािम िथा बजेटसँग सम्बन्त्न्त्धि वववरण सिंकलन (आ.व.२०७२/७३ देन्त्ख 
आ.व.२०७७/७८ सम्म) 

३.२. काननुी व्यवस्थासँग सम्बन्त्न्त्धि वववरण सिंकलन (ऐन, तनयम, कायाववतध, तनदेन्त्शका, मापदण्ड 
लगायि)  

३.३. सिंस्थागि व्यवस्था सम्बन्त्धी सूचना सिंकलन (तनकाय गठन, सधुार लगायि) 
३.४. अन्त्य (आवतधक योजना, के्षरगि नीतिसँगको अन्त्िरसम्बन्त्ध पवहचान) 
३.५. नीति िजुामा प्रविया सम्बन्त्धी िथ्याङ्क सिंकलन 

४. नीति िजुामा िथा नीति कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी प्राथतमक सूचना िथा िथ्याङ्क सिंकलन (Primary 

InformationCollection) 

४.१. लन्त्क्षि समूह छलफल (Focus Group Discussion (FGD)  Questionnaire ियारी 
४.२. मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा (Key Informants Interview) (KII)  Questionnaire ियारी 
४.३. FGD /KII गने पदातधकारी चयन  

४.४. नीति िजुामादेन्त्ख कायाान्त्वयनमा सिंलग्न पदातधकारीहरू र अन्त्य सरोकारवालासँग मखु्य 
सूचनादािा अन्त्िवाािाा र समहु केन्त्न्त्िि छलफल 

५. नीति िजुामा िथा कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी ववश्लषेण 

५.१. नीतिको सन्त्दभा (Context) र नीतिको ववषयवस्िकुो (Content)  को ववश्लषेण 

५.२. नीति िजुामा प्रविया ाविं कायाान्त्वयन अवस्थाको ववश्लषेण 

५.३. उपलन्त्धधको ववश्लषेण 

5.४. िजुामा िथा कायाान्त्वयनका समस्या  

६. प्रतिवेदन ियारी गने 

6.1. प्रारन्त्म्भक प्रतिवेदन ियारी गने 

६.२. प्रतिवेदनको प्रस्ििुीकरण ाविं राय सझुाव सिंकलन गने 

६.३.अन्त्न्त्िम प्रतिवेदन ियारी िथा पेश गने। 

 

 



 

अनसूुची-३ 

अध्ययन कायादलको गठन 

 
नेपाल सरकारबाट जारी भाका राविय नीतिहरुको अध्ययन गने सम्बन्त्धमा प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयबाट तमति २०७७/09/13 मा स्वीकृि अवधारणापर बमोन्त्जम पूवााधार 
ववकास महाशाखा प्रमखुको सिंयोजकत्वमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२ को अध्ययन 
कायालाई समन्त्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोन्त्जमको कायादल गठन भाको ।  

 

ि.सिं. नाम, थर, पद कायाालय  वववरण 

१. सहसन्त्चव, श्री कृष्ण बहादरु राउि प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय सिंयोजक 

२. उपसन्त्चव, श्री प्रतमला आचाया प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय सदस्य 

३. उपसन्त्चव, श्री अन्त्जिा शमाा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय सदस्य 

४. उपसन्त्चव, ददतलप कुमार अतधकारी अथा मन्त्रालय सदस्य 

५. तस.तड.ई., श्री बास ुतितमन्त्ल्सना उजाा, जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय सदस्य 

६. उपसन्त्चव, श्री नारायण खतिवडा राविय योजना आयोग सदस्य 

७. तस.तड.ई.,श्री ददनेश भट्ट जलस्रोि िथा तसिंचाई ववभाग सदस्य 

८. शाखा अतधकृि,श्री प्रवीण कटवाल प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय सदस्य 

९ शाखा अतधकृि,श्री शशी पौडेल प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय सदस्य-
सन्त्चव 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

अनसूुची-४ 

मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाा र समूह केन्त्न्त्िि छलफलमा सोतधाका प्रश् नावली 
 

1= नीति िजुामा प्रविया कस्िो तथयो? िजुामा गदाा सरोकारवाला सबैको सहभातगिातथयो वा  
तथान?को को सहभागी तथा? 

2= नीति िजुामाको समयमा कायाान्त्वयनका लातग अल्पकालीन वा दीर्ाकालीन गरुुयोजना 
बनाउँदा कसरी सहज हनु्त्छ भने्न ववषयमा छलफल भाको तथयो वा तथान? 

3= नीति िजुामाकै चरणमा जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी आवश्यक पने पूवा सूचना 
प्रणाली र चेिावनी प्रणालीले प्रकोप तनयन्त्रणमा सहयोग परु् याउने ववषयमा  छलफल भयो 
भान? 

4= नीति कायाान्त्वयन योजना(साधन स्रोि, न्त्जम्मेवार तनकाय, पदातधकारी) िोवक 
सरोकारवालामा प्रचार प्रसाराविं समन्त्वय गरी कायाान्त्वयनमा लतगयो लतगान? 

5= नीति कायाान्त्वयनका िममा कायािम िथा आयोजनाको िजुामा, साधन स्रोि ववतनयोजन र 
कायाान्त्वयनमा लैजाने सम्बन्त्धमा के कस्िा कामहरु भा? 

6= जोन्त्खमरवहि बगर िथा उकास जग्गाको उपयोग के कसरी गना सवकन्त्छ भने्न ववषयमा 
कस्िो छलफल भाको तथयो? नीतिमा उल्लेख भा बमोन्त्जम जोन्त्खमरवहि बगर िथा 
उकास जग्गाको उपयोग भाको छ वक छैन? 

7= जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीतिमा िोवकाका उदे्दश्य हातसल गना के कस्िा 
काननुी र सिंस्थागिसधुारहरु गररा?गरराका सधुार पयााि हनु?् 

8= जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी कायाका लातग बजेट पयााि छ छैन? 

9= नीति िजुामा सम्बन्त्धमा भन्नआवश्यक ठानु्नभाका अन्त्य केही कुरा छ वक? 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची-५ 

मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाामा सहभागीहरुको वववरण 

 

तस.निं. नाम,थर पद कायाालय 

1=  श्री कृष्ण वेल्वासे महातनदेशक(पूवा) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग 

2=  श्री षड्मकेुश अमात्य तस.तड.ई. (पूवा) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग 

3=  श्री प्रददप कुमार मानन्त्धर तस.तड.ई.(पूवा) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग 

4=  श्री ददनेश भट्ट तस.तड.ई. जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

5=  श्री कमल दिवेदी तस.तड.ई.जी. जोन्त्खमयकु्त पवहरो व्यवस्थापन आयोजना 

6=  श्री राम कुमार शाह आयोजना प्रमखु खाँडो नदी तनयन्त्रण आयोजना 

7=  श्री नववन न्त्यौपाने  लाभग्राही मेची नदी तनयन्त्रण आयोजना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

अनसूुची-६ 

समूह केन्त्न्त्िि छलफलमा सहभागीहरुको वववरण 

 

तस.निं. नाम,थर पद कायाालय 

1=  श्री नरु महम्मद खाँ सहसन्त्चव ऊजाा, जलस्रोि िथा तसचँार् मन्त्रालय 

2=  श्री कलातनतध पौडेल सहसन्त्चव जल िथा ऊजाा आयोग 

3=  श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी महातनदेशक जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

4=  श्री नारायण खतिवडा उपसन्त्चव राविय योजना आयोग 

5=  श्री कृष्ण प्रसाद नेपाल उपहातनदेशक जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

6=  श्री प्रददप थापा उपहातनदेशक जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

7=  श्री बास ुतितमन्त्ल्सना तस.तड.ई. ऊजाा, जलस्रोि िथा तसचँार् मन्त्रालय 

8=  श्री जेववन िाम्राकार तस.तड.ई. ऊजाा, जलस्रोि िथा तसचँार् मन्त्रालय 

9=  श्री ददनेश भट्ट तस.तड.ई. जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

10=  श्री ववष्ण ुदेव यादव तस.तड.ई. जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

11=  श्री मकेुश पाठक र्न्त्न्त्जतनयर जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

12=  श्री ववरेन्त्ि कुमार यादव  तस.तड.ई. जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 

  



 

अनसूुची -७  

मखु्य सूचनादािा अन्त्िवाािाामा सहभागीहरुबाट प्राि जवाफको वटपोट 

 
श्री प्रददप  कुमार  मान्नधर, (पूवा) तस.तड.ई, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग 

1. नीति िजुामा प्रविया कस्िो तथयो ? िजुामा गदाा सरोकारवाला सबैको सहभातगिा तथयो वक 
तथान?  

पवहला जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीति,२०६२ कायाान्त्वयनमा रहेको तथयो। 
उक्त नीति समयसापेक्ष भान र नयाँ नीतिको आवश्यकिा महससु भर् यो नीति िजुामा 
गरराको हो। सहभातगिाको कुरा गदाा यो नीतिका लाभग्राही River bank मा बस्ने हनुाले 
तिनीहरुसँग समन्त्वय र सहभातगिा भान। भारि, जापान, अिेतलया लगायि देशका जल 
उत्पन्न नीतिहरु हेरेर सोही बमोन्त्जम हाम्रो देशमा बनाउन सवकन्त्छ सवकन्न भनी मन्त्रालय 
ववभाग समन्त्वय गरेर बनााको हो।सल्लाह सझुावका िममा ववभाग मार नभई पूवा सन्त्चव 
श्री शे्रष्ठ बाबकुो पतन सल्लाह सझुाव तलार यो नीति िजुामा गरराको हो। 

 

2. नीति कायाान्त्वयन गना अल्पकालीन वा दीर्ाकालीन गरुुयोजना बनाउँदा कसरी सहज हनु्त्छ 
भन्ने  ववषयमा िजुामाको बेलामा छलफल भाको तथयो वा तथान? 

गरुुयोजना बनाउने ि कुरा भाको तथयो िर कायाान्त्वयनका पक्षमा ववस्ििृ छलफल भाको 
तथान र वफल्डमा लाग ुपतन भान। 

 

3. जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी आवश्यक पने पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणालीले 
प्रकोप तनयन्त्रणमा सहयोग परु् याउने ववषयमा िजुामाकै अवस्थामा छलफल भयो भान ? 

जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका लातग पूवा सूचना प्रणाली आवश्यकिा महशसु भर् मोटामोटी 
छलफल भाको हो। ववभागले यो काम गदैन, जलवाय ुववज्ञानसँग गहन छलफल भान। 

 

4. नीति कायाान्त्वयन योजना (साधन स्रोि, न्त्जम्मेवार तनकाय, पदातधकारी) िोकी सरोकारवालामा 
प्रचार प्रसार ाविं समन्त्वय गरी कायाान्त्वयनमा लतगयो लतगान ?  

नीति कायाान्त्वयनका िममा सरोकारवालामा प्रचार प्रसार गरी कायाान्त्वयनमा लतगाको 
तथान। मन्त्रालय ववभागमा छलफल गररािापतन  न्त्जम्मेवार तनकाय पदातधकारी िोकेर प्रचार 
प्रसार गररान। 



 

5. नीति कायाान्त्वयनका िममा कायािम िथा आयोजनाको िजुामा, साधन स्रोि ववतनयोजन र 
कायाान्त्वयनमा लैजाने सम्बन्त्धमा के कस्िा कामहरु भा? 

नीति िजुामा भर्ा स्वीकृि भाको र वेभसार्टमा रान्त्खयो। िर कायाान्त्वयनका कायािम साधन 
स्रोि पयााि ववतनयोजन भाको तथान। 

 

6. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको उपयोग के कसरी गना सवकन्त्छ भने्न ववषयमा 
कस्िो छलफल भाको तथयो ?  नीतिमा उल्लेख भा बमोन्त्जम उपयोग भाको छ वक छैन ? 

उकास जग्गाको के गने भने्न छलफल त्यति बेला पतन भाको हो। सम्बन्त्न्त्धि गा.वव.स. ले 
गररराखेका पतन तथा। कहाँ कति जग्गा उकास भयो, त्यसको प्रयोग कसरी गररयो, थाहा 
भान। नीतिमा उल्लेख भा बमोन्त्जम ववभाग ादलैले गना सददैन त्यसका लातग स्थानीय 
तनकायसँग समन्त्वय गरेर अगाडी बढ्नपुयो। 

 

7. जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी नीतिमा िोवकाका उदे्दश्य हातसल गना के कस्िा 
काननुी र सिंस्थागि सधुारहरु गररा ?  िी पयााि हनु ्?  

मन्त्रालय र ववभागको समन्त्वयमा नीति लाग ुभयो िर स्थानीयलाई यो नीतिका बारेमा थाहा 
नै छैन। अब यस्िा राविय नीति िजुामा गदाा स्थानीय तनकायलार् पतन सहभागी गराउनपुछा। 

नीति बन्त्यो वफल्ड मा लाग ुगराउन सवकान। नीति बमोन्त्जम तनयम, काननु, कायाववतध पतन 
बनु्नपछा र यी कुरालार् सम्बोधन गनुापछा। ववभाग ादलैले यो नीति कायाान्त्वयन गना सम्भव 
हदैुन यसका लातग सबै तनकायहरुबीच समन्त्वय गरेर अगाडी बढ्नपुछा। नीति बनाार लाग ु
हनुे गरी कायाान्त्वयन गना सदने गरी सक्षम न्त्जम्मेवार तनकाय िोकेर मार अगाडी बढ्नपुछा। 

 

श्री षडमकेुश अमात्य, (पूवा)  तस.तड.ई. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभाग 

1. नीति िजुामा प्रविया कस्िो तथयो? िजुामा गदाा सरोकारवाला सबैको सहभातगिा तथयो वक 
तथान ?  

सहभातगिा गरराको तथयो।उपभोक्ताहरुबाट सल्लाह सझुाव तलाको ि होर्न िर लाभग्राहीकै 
गनुासो सनुवुाईको लातग त्यस सम्बन्त्धी ववज्ञ वफल्डमा गार हेरी उनीहरुको माग यस्िो छ, 
यसलार् सम्बोधन गना परुानो नीतिले हदैुन नयाँ नीति ल्याउन ु पछा भन्ने भा बमोन्त्जम 
मन्त्रालयको तनदेशनमा ववभाग र मन्त्रालय समन्त्वय गरेर गरराको हो। 



 

2. नीति कायाान्त्वयन गना अल्पकालीन वा दीर्ाकालीन गरुुयोजना बनाउँदा कसरी सहज हनु्त्छ 
भने्न ववषयमा िजुामाको बेलामा छलफल भाको तथयो वा तथान ? 

गरुुयोजनाको ववषयमा छलफल भाको तथयो। गरुुयोजना बनाार कायाान्त्वयनमा लैजानपुछा 
भनेर मखु्य मखु्य ठूला नदीहरुको गरुुयोजना बनाउने योजना बमोन्त्जम नै अगाडी बवढाको 
तथयो। 

 

3. जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी आवश्यक पने पूवा सूचना प्रणाली  र चेिावनी 
प्रणालीले प्रकोप तनयन्त्रणमा सहयोग परु् याउने ववषयमा िजुामाकै अवस्थामा छलफल भयो 
भान ? 

पूवा सूचना प्रणालीको कुरा उठेको हो। लाभग्राहीबाट माग भा बमोन्त्जम यो सेवा ददनपुछा 
भनेर कुन आधारमा यो सेवा ददने भने्न भार यसका लातग नीति नै बनाउन ुपने महससु भार 
यो नीति आाको हो। 

 

4. नीति कायाान्त्वयन योजना (साधन स्रोि, न्त्जम्मेवार तनकाय, पदातधकारी) िोवक सरोकारवालामा 
प्रचार प्रसार ाविं समन्त्वय गरी कायाान्त्वयनमा लतगयो लतगान ?  

नीति कायाान्त्वयनका लातग जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन ववभागले प्रत्येक न्त्जल्लामा 
िातलम/कायािम गरेर नीतिको प्रचार प्रसार गने काम भाको तथयो ।सोही बमोन्त्जम नीति 
कायाान्त्वयनमा लतगाको हो। 

 

5. नीति कायाान्त्वयनका िममा कायािम िथा आयोजनाको िजुामा, साधन स्रोि ववतनयोजन र 
कायाान्त्वयनमा लैजाने सम्बन्त्धमा के कस्िा कामहरु भा ? 

समस्या आर्परेर समाधानका लातग नीति ल्यार्ाको हो। त्यसका लातग धेरै कायािम बनार् 
कायाान्त्वयन भा। साववकको नीतिले ित्कालीन समस्या सम्बोधन गना सकेको तथान त्यसका 
लातग नयाँ नीति ल्यार्यो। त्यस पतछका सबै कायािमहरु नीतिलार् सम्बोधन गने गरी 
बनार्ा र बजेट पतन सोही अनरुुप ववतनयोजन गरराको तथयो।  

 

6. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको उपयोग के कसरी गना सवकन्त्छ भने्न ववषयमा 
कस्िो छलफल भाको तथयो ? नीतिमा उल्लेख भा बमोन्त्जम उपयोग भाको छ वक छैन ? 

धेरै जसो उपभोक्ताकै जग्गा उकास भाको तथयो। जसको जग्गा हो उसैले उपभोग गने 
गछान नै। धेरै जसोको हकमा उपभोक्ता सतमतिले नै गछान र उनीहरुले नगरेको सरकारी 
जग्गाको हकमा सरकारले नै प्रयोग गने बगैंचाहरु बनाउने आतथाक वियाकलाप सिंचालन गने 



 

भन्ने योजना तथयो। धेरै ठाउँमा यस्िा जग्गाहरु उकास भाका छन।् ठ्याकै्क यहाँ यस्िो काम 
गरराको भने्न अवहले मलार् थाहा छैन।  

 

7. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीतिमा िोवकाका उदे्दश्य हातसल गना के कस्िा 
काननुी र सिंस्थागि सधुारहरु गररा ? िी पयााि हनु ्?  

नीति बन्त्यो नीति सँगसँगै त्यसलार् सम्बोधन गने गरी तनयम काननु बनु्नपने हो िर बनेका 
छैनन। उपभोक्ता तनयमावली ि छ िर जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रणका लातग नीति अनरुुप 
तनयम बन्न सकेन त्यो आवश्यकिा महससु त्यतिबेला गरराको हो। त्यो बनाउने टुङ्गो 
नलाग्दै ववभाग खारेज भयो। यो ववभाग तसँचार् ववभागमा ाउटा महाशाखामा पररणि भयो 
यन्त्त्तकै सेलायो। 

 

8. नीति िजुामा सम्बन्त्धमा भन्न आवश्यक ठानु्नभाका अन्त्य केही कुरा छ वक ? 

यो नीति धेरै मेहनि गरेर बनााको हो।हामीले भोगेका समस्यालाई तलार सम्बोधन गने गरी 
बनााको हो। यो नीति अनरुुप तनयम काननु पतन बनु्नपछा। त्यो बनेको छैन। नीति छ िर 
त्यही नीति कायाान्त्वयन गने न्त्जम्मेवार सक्षम तनकाय छैन। पवहलाको ववभाग अवहले ाउटा 
महाशाखामा सीतमि छ। त्यतिबेला बाढी र पवहरोलार् सम्बोधन गना यो नीति बनार्ाको 
हो। यसमा अझ ववस्ििृ रुपमा जान भा हनु्त्थ्यो। कुन ठाउँ बस्न योग्य छ बस्न हनु्त्छ, 
कुन ठाउमा बस्न हुँदैन थाहा हनुे गरी सिंस्था, जनशन्त्क्त ववकास गना जरुरी छ। सरकारले 
यसलार् कसरी हेरेको छ ,  यो छुटै्ट तनकाय हनुपुछा। हरेक वषा Disaster बढ्दै गाको छ िर 
यसलार् हेने Dedicated  तनकाय छैन। ववभागबाट िलसम्म हेरेर Disaster सम्भव हुँदैन, त्यो 
पयााि भान प्राववतधक ववषय हो।त्यसको अध्ययन गने सोही िहमा जनशन्त्क्त खटार्न ुपछा। 
अरु सबै क्षेर हेने तनकाय छन ्िर पवहरो ववशेष हेने छुटै्ट तनकाय छैन। पवहरो रोकथामका 
लातग ठूलो बजेट र जनशन्त्क्त व्यवस्था हनुपुछा जस्िो लाग्छ। 

 

श्री कृष्ण बेलबासे, पूवा सहसन्त्चव 

1. नीति िजुामा प्रविया कस्िो तथयो? िजुामा गदाा सरोकारवाला सबैको सहभातगिा तथयो वक 
तथान ?  

परुानो नीतिले ित्कालीन समस्या सम्वोधन गना नसकेपछी नयाँ नीतिको आवश्यकिा महससु 
गरी यो नीति ल्यार्ाको हो। म त्यस सतमतिको coordinator तथा।ँ सहभातगिाको कुरा गदाा 
िल्लो िहमा उपभोक्ता/लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष सहभागी ि गरार्ान िर, राजनीतिक दलका 



 

प्रतितनतध गगन थापा लगायि ववतभन्न मन्त्रालयका प्रतितनतध सबैलार् राखेर छलफल गरेको 
हो। प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयमा सन्त्चव समक्ष ाकददन प्रस्ििुीकरण  पतन 
गरेको हो। 

 

2. नीति कायाान्त्वयन गना अल्पकालीन वा दीर्ाकालीन गरुुयोजना बनाउँदा कसरी सहज हनु्त्छ 
भने्न ववषयमा िजुामाको बेलामा छलफल भाको तथयो वा तथान ? 

नीति िजुामाकै बेला गरुुयोजनाका ववषयमा खासै छलफल भाको होर्न पतछ गार ठूला 
नदीहरुको हकमा गरुुयोजना बनाारै जाने भने्न भा बमोन्त्जम पतछ गरुुयोजना बनाार 
लतगाको हो। 

 

3. जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण सम्बन्त्धी आवश्यक पने पूवा सूचना प्रणाली  र चेिावनी 
प्रणालीले प्रकोप तनयन्त्रणमा सहयोग परु् याउने ववषयमा िजुामाकै अवस्थामा छलफल भयो 
भान ? 

पूवा सूचना प्रणालीका बारेमा त्यति बेला पतन छलफल भाको हो। DHM का प्रतितनतध 
बोलाार त्यस ववषयमा छलफल पतन भाको हो। 

 

4. नीति कायाान्त्वयन योजना (साधन स्रोि, न्त्जम्मेवार तनकाय, पदातधकारी) िोवक सरोकारवालामा 
प्रचार प्रसार ाविं समन्त्वय गरी कायाान्त्वयनमा लतगयो लतगान ?  

नीति कायाान्त्वयन योजना िोकेर सरोकारवालामा प्रचार प्रसार गररान। 

 

5. नीति कायाान्त्वयनका िममा कायािम िथा आयोजनाको िजुामा, साधन स्रोि ववतनयोजन र 
कायाान्त्वयनमा लैजाने सम्बन्त्धमा के कस्िा कामहरु भा ? 

नीति नै Binding Document होर्न रहेछ। यसलार् कायाान्त्वयन गना ऐन, तनयम, काननु बनु्नपने 
रहेछ त्यो बन्न सकेन। नीतिलाई ऐनले बाध्नपुने हो, त्यो हनु नसददा ठ्याकै्क नीति अनरुुप 
बजेट ववतनयोजन र कायािम बन्न सकेनन। नीति ाकातिर बजेट कायािम ाकातिर जस्िो 
भयो। 

 

6. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको उपयोग के कसरी गना सवकन्त्छ भने्न ववषयमा 
कस्िो छलफल भाको तथयो ? नीतिमा उल्लेख भा बमोन्त्जम उपयोग भाको छ वक छैन ? 

उकास जग्गाको ववषयमा त्यही बेला छलफल भाको हो। नीतिले ि बाटो देखाउने हो 
यसका लातग ऐन तनयम काननु बनु्नपने हो त्यो भान। जग्गा उकास धेरै भा। ाकपटक 



 

झापाको उकास जग्गा तनजी धयन्त्क्तलार् ददने ववषय पतन उठेको तथयो पछी खै के भार हो 
त्यो पतन सरकारले ददन सकेन। नीतिमै उल्लेख भा बमोन्त्जम नै उकास जग्गाको उपयोग 
भाको छैन। 

 

7. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीतिमा िोवकाका उदे्दश्य हातसल गना के कस्िा 
काननुी र सिंस्थागि सधुारहरु गररा ?  िी पयााि हनु ्?  

नीति बन्त्यो त्यो अनरुुप ऐन काननु तनयम केही बनेनन।् ऐनका ववषयमा ववभागमा छलफल 
हुँदै तथयो, मस्यौदा पतन बतनसकेको तथान। ववभाग गाभ्ने हल्ला भापतछ त्यो काम पछी 
हट्यो। ववभाग गातभयो, राज्य सिंर्ीयिामा गयो िीन िहको सरकार बन्त्यो।यसले तनरन्त्िरिा 
पाान।  

 

8. नीति िजुामा सम्बन्त्धमा भन्न आवश्यक ठानु्नभाका अन्त्य केही कुरा छ वक ? 

नीतिमा zoning जनु छ त्यो हामीले धेरे अध्ययन गरेर बनााका हौं। त्यो कायाान्त्वयनमा 
आान। यदद नेपालमा नदी तनयन्त्रण नै गने हो भने जग्गा बगीकरण गरेर अगाडी बढ्यो भन े
मार सम्भव छ। नदी वकनारामा रहेका बस्िी िथा वियाकलापलार्ा कडार् गनुापछा। यति 
क्षेरफलमा कुनै पतन गतिववतध गना नपार्ने भनेर कडार् गनुापछा। साथसाथै राज्य सिंर्ीयिामा 
गाको छ। सिंर्ले मातथ देन्त्ख िलसम्म साना ठूला सबै नदी हेछा। साँन्त्च्चकै सिंर्ीयिा लाग ु
गने हो, नदी तनयन्त्रणका काम प्रभावकारी रुपमा गने हो भने सिंर्, प्रदेश र स्थानीयलार्ा 
ठूला, मझौला र साना नदी छुट्टाउन ुपछा। सिंर्ले ठूला नदी मार हेनुापछा। साना नदीहरुको 
हकमा स्थानीयलार्ा नै न्त्जम्मेवार बनार्नपुछा। 

 

नीति कायाान्त्वयनसँग सम्वन्त्न्त्धि प्रश्नावली (KII)    

श्री ददनशे भट्ट, तस.तड.ई., जलस्रोि िथा तसिंचाई ववभाग              

1. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीति र गरुुयोजनाहरुको समग्र कायाान्त्वयन कसरी 
भैरेहेको छ ? कायाान्त्वयनका लातग बजेटको पयााििा छ छैन,  छैन भने वकन? 

महाकाली, कणााली, नारायणी जस्िा मखु्य नदीहरुको गरुुयोजना बनाार कायाान्त्वयन गरेका 
छौं। ववशेष गरी िरार्ाका न्त्जल्लालार्ा समेट्ने गरी ६ वटा कायाालयबाट नदी जस्िै: 
तिनाउमा गरुुयोजना बनाार DPR ियार गरी प्राथतमकिािम अनसुार काम गरररहेका छौं। 
पूवा तनधााररि कायािम गना स्रोि सतुनन्त्श्चििा ि हनु्त्छ िर Disaster ित्काल आर्पने समस्या 



 

हो, त्यस्िो Emergency कायािमका लातग बजेट कम हनु्त्छ। Disaster  बवढरहेका छन िर 
बजेट नबढ्दा अतल समस्या हनु्त्छ। Disaster बढे सँगै Emergency कायािमका लातग बजेट 
बढे हनु्त्थ्यो।  

 

2. जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभाववि क्षेरलार्ा जोन्त्खमको आधारमा वतगाकरण भाको छ छैन, छ 
भने त्यस्िो क्षेरमा बस्िी ववकास िथा आतथाक वियाकलाप अतभववृद्ध गने के कस्िा 
कायािमहरु  कायाान्त्वयन भैरहेका छन ्?  

जोन्त्खम क्षेर बगीकरण गरेका छौं। WRPPF project ले अध्ययन गरेर ५,६ वटा नदीमा 
Flood Hazard Map ियार भाको छ। बगीकरण भापतन तनयमन हनु सकेको छैन। सबै 
तनकाय र िहसँग समन्त्वय हनु सकेन। तसँचार् मन्त्रालयले मार गरेर प्रभावकारी भान र 
हनु पतन सददैन। यसमा नेपाल सरकारले समन्त्वय गररददामा सफल हनु्त्छ। पवहला 
नदीजन्त्य प्रकोप तनयन्त्रणका लातग छुटै्ट ववभाग तथयो। सिंधीयिा पश्चाि यो ाउटा 
महाशाखामा खनु्त्म्चन पगु्यो। सबै जसो न्त्जल्लामा यसका कायाालय तथा अवहले पहाडी 
न्त्जल्लामा १,२  वटा बाहेक अरु िरार्ाका न्त्जल्लामा छन ् जसले यस कायािमको 
प्रभावकाररिा र्ट्न ु स्वभाववकै हो। ववभागबाट देशैभरी Monitoring गना त्यति प्रभावकारी 
नहनुे रहेछ।   

 

3. िटवन्त्ध तनमााण पश्चाि उकास हनु आाको जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको 
उपयोग के कसरी गरराको छ ? यस्िो जग्गाको प्रयोगका लातग व्यन्त्क्त, समहु िथा तनजी 
क्षेरलार्ा ददर्ाको छ छैन ?  

तनजी क्षेरसँग तमलेर उकास जग्गाको उपयोग गने योजनामा छौं। तनजी उकास जग्गाहरु 
उहाँहरुले नै उपयोग गनुाभाको छ। अवहलेसम्म हाम्रो िफा बाट त्यस्िो काम शरुु भैसकेको 
छैन। 

 

4. जल उत्पन्न प्रकोप  व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूहलार्ा कसरी सहभागी गरार्ाको छ ? 

यसका लातग कायाववतध बनेको छ छैन? यसमा लागि सहभातगिा श्रमदान गनुा भाको छ 
छैन?  

नदी तनयन्त्रणका काममा उपभोक्ताको सहभातगिा तबना सिंभव नै हदैुन। जसको जग्गा हो 
उसैको समन्त्वयमा काम हनु्त्छ। जग्गा स्वेच्छाले ददनपुने हनु्त्छ। उपभोक्ताको श्रमदान पतन 
भैरहेको छ। उपभोक्ता पररचालनका लातग कायाववतध पतन बनेको छ। 

 



 

5. प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्त्धि कायामा दोहोरोपना हनु नददन र अन्त्िरतनकाय बीच समन्त्वय 
गना नीतिमा व्यवस्था भा अनरुुप  समन्त्वय सतमतिले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ छैन, 

छैन भने प्रभावकारी बनाउन के गनुा पलाा ?  

दोहोरोपना छैन वकनकी त्यो सम्बन्त्धमा ाउटा कायाववतध पतन छ त्यसैलार् Follow गछौ। 
सिंर्बाट सिंचातलि कायािमको प्रदेश िथा स्थानीयलाई जानकारी गरार्ाको छ। प्रमखु 
न्त्जल्ला अतधकारीको अध्यक्षिामा न्त्जल्ला दैवी प्रकोप िथा ववपद् समन्त्वय सतमति छ त्यस  

सतमतिले ददाको सझुावका आधारमा हामी काम गछौं। 

धेरैजसो ठूला नदीहरुमा पूवा सूचना प्रणाली रान्त्खाको छ। अवहले ADB को सहयोगमा नया ँ
प्रववतधयकु्त प्रणाली शरुुवाि गना लातगरहेका छौं। यसले थप प्रभावकारीिा ल्याउने ववश्वास 
साथ अगाडी बढेका छौं। 

 

6. नीति कायाान्त्वयनका लातग आवश्यकिा महशसु भाका अन्त्य भनु्न पने केवह कुरा छ ?  

ववपद्सँग काम गना हाम्रो ववभाग वा मन्त्रालय मार पूणा हुँदैन यसका लातग सबै तनकाय र 
िहहरुको सहयोग र समन्त्वय चावहन्त्छ। त्यो सहयोग र समन्त्वय प्राि होला भन्ने आशा छ। 

 

श्री कमल दिवेदी, तस.तड.र्ा.जी., जोन्त्खमयकु्त पवहरो व्यवस्थापन आयोजना 

1. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीति र गरुुयोजनाहरुको समग्र कायाान्त्वयन कसरी 
भैरेहेको छ ? कायाान्त्वयनका लातग बजेटको पयााििा छ छैन,  छैन भने वकन ? 

 नेपालमा जति पतन ववपद् आर्रहेका छन ्र त्यसका लातग माग भा बमोन्त्जम बजेट पयााि ि 
छैन। त्यस्िो बजेट ववपद् व्यवस्थापनका लातग भयो िर पतन पूवा ियारीमा गना पाा राम्रो 
हनु्त्थ्यो। 

2. जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभाववि क्षेरलार्ा जोन्त्खमको आधारमा वगीकरण भाको छ छैन, छ 
भने त्यस्िो क्षेरमा बस्िी ववकास िथा आतथाक वियाकलाप अतभववृद्ध गने के कस्िा 
कायािमहरु कायाान्त्वयन भैरहेका छन ्?  

केही ठाउँमा प्रकोप प्रभाववि क्षेरलार् वगीकरण गरराको छ। मखु्य गरी बाढीका लातग 
काठमाण्डौ, पोखरा जस्िा केही ठाउँमा मार वगीकरण भाको िर कायाान्त्वयन भाको छैन। 
पवहचान भर्हालेको ठाउँमा पतन सही प्रयोग भाको छैन। पवहरोको जोन्त्खम क्षेर छुट्टााको 
छैन। पवहरोको लातग पूवा सूचना पतन केही छैन। पवहला पवहरो नगाको ठाउँमा बस्ने भन्ने 
छ। यो ठाउँ बस्न योग्य वा अयोग्य केही तनधाारण गरेको छैन। 



 

 

3. िटवन्त्ध तनमााण पश्चाि उकास हनु आाको जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको 
उपयोग के कसरी गरराको छ ?  यस्िो जग्गाको प्रयोगका लातग व्यन्त्क्त, समहु िथा तनजी 
क्षेरलार्ा ददर्ाको छ छैन ?  

उकास हनुे धेरै जसो जग्गाहरु तनजी नै हनु्त्छन।् लालपजुाा भाकै हनु्त्छन ्जसको जग्गा हो 
उसैले नै प्रयोग गने भर्हाले। अरु जग्गाको हकमा जो नन्त्जक छ उसैले उपयोग गने 
पररपाटी पतन छ। सरकारी िवरबाट उकास जग्गा यसो गने भने्न नीति नै छ जस्िो मलार् 
लाग्दैन। 

 

4. जल उत्पन्न प्रकोप  व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूहलार्ा कसरी सहभागी गरार्ाको छ? यसका 
लातग कायाववतध बनेको छ छैन ? यसमा लागि सहभातगिा श्रमदान गनुा भाको छ छैन? 

              तसँचार् र नदी तनयन्त्रणका हकमा ि दठकै हो, प्रकोपको लाभग्राही हुँदैन। पीतडि हनु्त्छ या 
ि सम्भाव्य पीतडि हनु्त्छ। पवहरोको हकमा लाभग्राही हुँदैन। चार प्रतिशि उपभोक्ता 
सतमतिबाट गनुापछा भने्न नीति ि छ िर पीतडिबाट काम गराउन गाहो हदुो रहेछ। प्रकोपमा 
परेकालार्ा उिार गनुापने अवस्थामा रहेकालार्ा सहयोग गनुापनेमा योगदान गर, पैसा न्त्झक 
भन्न सवकदो रहेनछ। 

5. प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्त्धि कायामा दोहोरोपना हनु नददन र अन्त्िरतनकाय बीच समन्त्वय 
गना नीतिमा व्यवस्था भा अनरुुप  समन्त्वय सतमतिले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ छैन, 

छैन भने प्रभावकारी बनाउन के गनुा पलाा ?  

दोहोरोपना ाकदमै छ। प्रकोपका क्षेरमा यो अत्यन्त्िै ठूलो समस्या हो। त्यही काम सिंर्बाट 
पतन हनु्त्छ प्रदेशबाट पतन हनु्त्छ र पातलकाहरुले पतन त्यही काम गरररहेका छन।् यी ववतभन्न 
तनकाय/िहबाट ाउटै काम भैरहेको छ, कही िं किै समन्त्वय भने्न कुरा छैन।कुन काम कुन 
तनकाय वा िहबाट गने हो स्पष्ट हनुपुछा। 

 

6. नीति कायाान्त्वयनका लातग आवश्यकिा महशसु भाका  अन्त्य भनु्न पने केवह कुरा छ? 

नीति कायाान्त्वयनका लातग सवाप्रथम प्रकोपको बगीकरण गनुापछा। क्षेरगि र प्राववतधक रुपमा 
क्षमिा र असरका आधारमा प्रकोपको बगीकरण गरी कुन प्रकृतिको प्रकोपलार् कुन िहबाट 
हेने भनी छुट्टाार काम अगाडी बढाउन ुपछा। 

 

 



 

श्री रामकुमार शाह, खाडँो नदी तनयन्त्रण आयोजना  

1. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्त्धी नीति र गरुुयोजनाहरुको समग्र कायाान्त्वयन कसरी 
भैरेहेको छ ? कायाान्त्वयनका लातग बजेटको पयााििा छ छैन,  छैन भने वकन ? 

खाँडो नदी तनयन्त्रणका लातग गरुुयोजना बनेको छ।भारिीय अनदुानमा ४ अवा ७ करोड 
लागि गरी DPR ियार गरेर ववभागमा पेश गरेका छौं।चाल ुआ.व. मा पाँच  करोड पचास 
लाख बजेट ववतनयोजन भाको छ। सोह्र वटा प्याकेजमा ठेक्का लातग काम भैरहेको छ।झण्डै 
२४ वक. तम. लामो यो नदी तनयन्त्रणबाट कररव ाक लाख प्रभाववि छन।्बजेटले गदाा अतल 
समस्या हनु्त्छ। दश करोडको ठेक्का लागेको छ, काम पतन सम्पन्न हनु लातग सदयो, भकु्तानी 
गने सवकाको छैन। ववभागमा लेखी पठााका छौं हनु ि हनु्त्छ समयमै नभार अतल समस्या 
भाको छ। 

 

2. जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभाववि क्षेरलार्ा जोन्त्खमको आधारमा वतगाकरण भाको छ छैन, छ 
भने त्यस्िो  क्षेरमा बस्िी ववकास िथा आतथाक वियाकलाप अतभववृद्ध गने के कस्िा 
कायािमहरु  कायाान्त्वयन भैरहेका छन ्?  

वगीकरण भाको छ।बगीकरण अनसुार जोन्त्खम भाकालाई िमश: प्राथतमकिाका आधारमा 
काम गछौं। उकास जग्गामा खेिी गने गरेका छन ्वस्िी पतन बसेको छ। अतधकािंश जग्गा 
तनजी क्षेरको हनु्त्छ, उनीहरुले खेिी नै गरेका छन।् सरकारी जग्गा पतन उनीहरुले नै 
भोगचलन गरररहेको अवस्था छ। सरकारी िवरबाटै वस्िी बसाल्ने काम चावहँ भाको छैन। 

 

3. िटवन्त्ध तनमााण पश्चाि उकास हनु आाको जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको 
उपयोग के कसरी गरराको छ ? यस्िो जग्गाको प्रयोगका लातग व्यन्त्क्त, समहु िथा तनजी 
क्षेरलार्ा ददर्ाको छ छैन ?  

उकास जग्गाबाट धेरै फार्दा तलाका छन।् खेिीयोग्य जतमन बढेको छ। उत्पादन बढेको 
छ। कति ठाउँमा र्र बनाार पतन बसेका छन।् हाम्रो िफा बाट कुनै plan  छैन मातथबाट 
तनदेशन आयो भने त्यस्िा जग्गामा हामी योजना बनाउँछौं। हामी ि कायाान्त्वयन गने हो 
नीति ि मातथ बाटै बनु्नपयो। 

 

4.  जल उत्पन्न प्रकोप  व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूहलार्ा कसरी सहभागी गरार्ाको छ? 

यसका लातग कायाववतध बनेको छ छैन ? यसमा लागि सहभातगिा श्रमदान गनुा भाको छ 
छैन ?  



 

जनु ाररयामा काम गछौं त्यही ाररयाका मान्त्छे राखेर वडास्िरको सतमति बनाउँछौं र काम 
गछौं। तसँचार् तनयमावलीमा तिन प्रतिशि सम्म श्रमदान गने भने्न छ सोही अनसुार श्रमदान 
गछान।त्यस्िा काम धेरै छन ्जनु उपभोक्ता बाट गरार्न्त्छ। 

 

5. प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्त्न्त्धि कायामा दोहोरोपना हनु नददन र अन्त्िरतनकाय बीच समन्त्वय 
गना नीतिमा व्यवस्था भा अनरुुप  समन्त्वय सतमतिले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ छैन, 

छैन भने प्रभावकारी बनाउन के गनुा पलाा ?  

त्यस्िो समन्त्वय सतमति नै ि छैन। वडा कायाालय गाउँपातलका स्थानीय िहसँग समन्त्वय 
गरेर मार काम गछै।दोहोरोपना हनु ुभान स्थानीय िहसँग समन्त्वय गनुापयो। 

त्यस्िो पूवा सूचना प्रणाली ववभागमा छ।ठूला नदीहरु प्रायमा छ। खाँडोमा चावहँ छैन। 

 

 

6. नीति कायाान्त्वयनका लातग आवश्यकिा महशसु भाका  अन्त्य भनु्न पने केवह कुरा छ?  

बाँध बनाउदा तनजी जग्गाबाट मआुधजा नपाउँदा काम गना दददैनन।्काम गना गाहो 
हनु्त्छ।त्यसका लातग उनीहरुलार् नै काम लगाार समस्या हल गरररहेका छौं।खररद 
गरुुयोजना र DPR अनसुार बजेट व्यवस्थापन हनु नसददा ठेकेदारलार् समयमै भकु्तानी गना 
सवकाको छैन र DPR अनसुार ठेक्का गना र  Design अनसुार काम गना गाहो भैरहेको छ।  

 

श्री नवीन न्त्यौपान,े लाभग्राही, मेची नदी तनयन्त्रण आयोजना  

1. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लातग के के कायािम कायाान्त्वयनमा छन?् पूवा सूचना 
प्रणाली र चेिावनी प्रणाली कहाँ कहाँ छन?्  यसबाट कस्िो प्रभाव परेको छ  सकारात्मक वा  

नकारात्मक? 

यस आयोजनाबाट मेची नगरपातलका वडा निं. १, ४, ५ र ६ वडालाई सकारात्मक प्रभाव 
परेको छ। पवहला ाक वाली हनुेमा अवहले िीन बाली (आल,ु िोरी र मकै) हनुे गरेको छ।  
पवहले हात्तीको समेि जोन्त्खम रहेको बाहनुडाँगीमा अवहले िटबन्त्ध बनेपछी कटानको समस्या 
साथै हात्तीको जोन्त्खमबाट पतन मनु्त्क्त तमलेको छ। 

आयोजनाले जनप्रतितनतध मिहि सतमति बनााको छ। सतमतिले भने बमोन्त्जम लाभग्राहीले 
श्रमदान गने गरेका छन ् र लाभग्राही अत्यन्त्ि खशुी छन।् नदी सँगै हात्ती पतन तनयन्त्रण 
भाको छ।यो आयोजनाले तनरन्त्िरिा पाा हनु्त्थ्यो। आयोजनाबाट यहाँको अनगुमन पतन 
समय समयमा भर्रहन्त्छ।जग्गालाई Categorize  गना पाा हनु्त्थ्यो खेिी उधजनी बढेको छ। 



 

उकास जग्गाको उपयोग भैसकेको छैन िर उपयोग गने योजनामा छौं। यो कायािमको 
तनरन्त्िरिा होस भन्ने हामीहरुको चाहना छ। 

आ.व. २०७७/७८ देन्त्ख मोबार्लमा न्त्जल्लाका सबै नदीको पानीको सिह जोन्त्खम रहेका 
नदी क्षेर बारेमा म्यासेज आउने गरेको छ। यसबाट न्त्जल्लाका सबै नदीको अवस्था बारे 
जानकारी प्राि हनु्त्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची - ८ 

समूह केन्त्न्त्िि छलफलमा सहभागीहरुको भनार्को वटपोट 

 

१.नीति िजुामा प्रविया सहभातगिा सम्बन्त्धमा 

श्री कलानीतध पौडेल, सहसन्त्चव, जल िथा ऊजाा आयोग 

 नीति िजुामा गदाा ववतभन्न छलफल भाको हो। प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालयमा 
प्रस्ििुीकरण भाको तथयो। ववतभन्न मन्त्रालय ावम ् अन्त्िरतनकायमा काननुी राय सझुाव 
तलर्ाको तथयो । 

२. गरुुयोजना सम्बन्त्धमा  

श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी, महातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 बाढीले कहाँ कहाँ क्षति गयो कहाँ कहाँ आपत्कालीन काया गनुा पयो त्यही अनसुार बजेट  

बनाउँछौं। DPR बनाउँदा त्यसको टार्मलार्न क्षेर छुट्याउन ु पछा। तडवपआर २ अवाको 
बन्त्छ भने बजेट १० करोड मारै ववतनयोजन हनु्त्छ। अल्पकालीन, दीर्ाकालीन गरुुयोजना 
बनाार गरौं भन्त्दा ाउटै नदीमा सीतमि हनु ुपछा। हाम्रा कायािम साना ठुला देशैभरी हेनुापने 
हुँदा गरुुयोजना बनाउन सम्भव हुँदैन। दाच ुाला सदरमकुाममा गरुुयोजना अनसुार काया भै 
रहेको छ। रािी नदी लगायिका लगभग सिंर् अन्त्िगािका सबै नदीको DPR  भर्सकेको 
छ। 

श्री बास ुतितमन्त्ल्सना, तस.तड.ई, ऊजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 पानी सीतमि स्रोि हो यसको आतथाक मूल्य छ। यसका पोटेन्त्न्त्सयल प्रयोगकिााबीच वववाद 
नआओस ्भने्न तसद्धान्त्ि हो। यसले पानीको सिंरक्षण र पानीबाट हनुे क्षति न्त्यूनीकरण गने 
ाकीकृि अवधारणा भापतन पूणा रुपमा लाग ुभाको छैन । 

श्री नारायण खतिवडा, उपसन्त्चव, राविय योजना आयोग 

 जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिको मूल ध्येय जनधनको क्षति हनु नददन ु हो। जल 
उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई िेह्रौं र चौधौं योजनमा छुटै्ट खण्डमा रान्त्खाको तथयो भने पन्त्रौं 
योजनामा छुटै्ट खण्डमा नभापतन ववतभन्न बदुाँहरुमा यसलाई समेवटाको छ । सोह्रौं योजनामा 



 

यसलाई छुटै्ट खण्डमा राख्न ु पने देन्त्खयो । प्रकोप न्त्यूनीकरणका लातग योजनाले support 

गरेको छ ।  

श्री तबरेन्त्ि कुमार यादव, तस.तड.ई., जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 केही केही नदी तनयन्त्रणका कामहरु ाकीकृि वेतसन अवधारणा अनरुुप भाका छन।्  

श्री प्रददप थापा, उपमहातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 हामी कायाान्त्वयन गने तनकाय  हौं। नीतिमा आाको काया ाकीकृि रुपमा ऊजाा आयोगबाट 
आउन ुपथ्यो भने्न हो । 

श्री कलानीतध पौडेल, सहसन्त्चव, जल िथा उजाा आयोग 

 रणनीति र योजनामा Reflect  भाका ववषयलाई नीतिमा रान्त्खाको छ। Report ले जलववद्यिु 
Capacity ७,२०० मेगावट भने्न आाको छ। Irrigation, Hydro, Industry, खानेपानीमा कति 
चावहने भने्न ववषयमा अध्ययन भैरहेको छ। पानीको Budgeting and Auditing गनुापने हनु्त्छ। 
ाकीकृि व्यवस्थापनमा खासै काम भाको छैन । 

३. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी सम्बन्त्धमा  

श्री बास ुतितमन्त्ल्सना, तस.तड.ई, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 यसको प्रमखु तनकाय जल िथा मौसम ववज्ञान ववभाग हो। यसले िीन ददनको मौसम 
पूवाानमुान गदै आाको छ जनु ववगिको भन्त्दा ववश्वसनीय छ। सखेुिमा राडार स्थापना 
भाको छ भन ेपाल्पा र उदयपरुमा अको आ.व मा गने योजनामा रहेका छौं। काठमाण्डौं 
उपत्यकामा छुटै्ट राडार राख्न ेयोजनामा छौं। पूवा सूचना प्रणालीको Mass SMS System ले 
गदाा धन क्षति ि भयो होला िर मानववय क्षति ववगिमा जस्िो छैन। जल िथा मौसम 
ववज्ञान ववभागमा वटतभ स्टुतडयो सञ्चालन गने ियारीमा छौं। खोलानाला र मौषमको मापनको 
आधारमा प्रक्षेपण  गने गरराको छ जनु फलदायी नै भाको मातनाको छ। नेपालमा ५०० 
मौसम मापन केन्त्ि र २०० जलमापन केन्त्ि रहेका छन।्  

 

 

 



 

४. उकास जग्गा सम्बन्त्धमा 

श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी, महातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 जग्गा उकास कायािम कायाान्त्वयन गना गाह्रो ववषय हो,  ववभागले मार गना सददैन। जस्िै 
झापा, धनषुा न्त्जल्लामा ठूलो जग्गा उकास गरराको पतन छ । सावाजतनक उकास जग्गाको 
उपयोग कसरी गने भने्न ववषय स्थानीयलाई जग्गाको वगीकरण गरेर यसमा के गने भने्न 
छुट्टयाार न्त्जम्मा लगाउन सवकयो भने उपयकु्त हनु्त्छ। यसैगरी भतूमहीनलाई उकास जग्गा 
ददार कृवष काया गना लगाार पतन उकास जग्गा उपयोग गना सवकन्त्छ। धनषुा न्त्जल्लाको 
कमला नदीमा कृवष ववभागले प्रधानमन्त्री कृवष कायािममा फलफूल खेिी गने ियारीमा 
रहेको। 

श्री नरु महुम्मद खाँ, सहसन्त्चव, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 उकास जग्गालाई खेिीबारी, सरकारी र्रहरु तनमााण िथा भतूमहीनहरुलाई ददई उपयोग गना 
सवकन्त्छ। 

श्री प्रददप थापा, उपमहातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 जति पतन काम गरेका छौ नीति अनसुार नै गरेका छौं। सिंर्ीयिा आर्सकेपतछ सिंर्ले ाउटा 
नदीमा काया गरेको छ भने सोही नदीमा अरु िहले पतन काया गरररहेका छन।् दोहोरोपना 
हनु नददन समन्त्वय सहकाया गरी अगाडी बढ्न ुपछा यो कुरा नीतिमा उल्लेख नभाको हुँदा 
नीतिमा उल्लेख हनु ु पने। जग्गा उकासको हकमा तनजीको हकमा उसैले उपयोग गरेका 
छन ्भने ऐलानीको हकमा कृवष खेिी गने कुरा उल्लेख छ। झापा औद्योतगक क्षेरमा केही 
उकास जग्गा परेको छ। 

श्री ददनेश भट्ट, तस.तड.ई, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 Flood Hazard Map ियार गरी अन्त्र् बढाउन ुपने हनु्त्छ। हालसम्म २६ वटा नदीको Flood 

Hazard Map ियार गरराको छ। यसमा केही नगरराको हैन, काम  भैरहेको छ। User लाई 
कसरी Integrated  गरेर अगाडी बढ्ने भनेर ियारी भै रहेकोछ। 

 

 

 



 

श्री नारायण खतिवडा, उपसन्त्चव, राविय योजना आयोग 

 जनु मारामा यो ववषयलाई ध्यान ददनपुथ्यो यो भान भने्न हो। उकास जग्गा उपयोग प्रत्यक्ष 
रुपमा योजनामा समावेश नभापतन केही ववषयहरु सम्बोधन गरराका छन।् अप्रत्यक्ष रुपमा 
योजनामा समावेश छ, प्रत्यक्षरुपमा सिंलग्न गनुापने आवश्यकिा छ। 

 

५. कायाान्त्वयन कायायोजना िथा प्रचार प्रसार सम्बन्त्धमा  

श्री नारायण खतिवडा, उपसन्त्चव, राविय योजना आयोग 

 Action Plan बनेर कायाान्त्वयन भाको जानकारी नभाको। Action Plan बनाार अन्त्र् बढ्दा 
राम्रो हनु्त्छ।  

श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी, महातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 तडवपआर ि बनेको छ िर Action Plan  भने छैन। नीति  कायाान्त्वयनमा समन्त्वय गरराको 
िर योजना बनेको छैन। 

श्री कलानीतध पौडेल, सहसन्त्चव, जल िथा उजाा आयोग 

 बजेटको अपयााििाले गदाा कायायोजना बनाार बढ्न सवकान।  

 

श्री ववष्ण ुदेव यादव, तस तड र्, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 छुटै्ट ववभाग नहुँदा कायायोजना बन्न नसकेको। वावषाक योजना भने बन्त्छ। 

 

श्री जेववन िाम्राकार, तस.तड.ई., उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

IWRA को Concept महत्वपूणा हो जस्िो लाग्छ। यो ववषय तसँचार्को मार नभार खानेपानी, भवन, 
कृवष, उद्योग लगायि धेरै क्षेरसँग सम्बन्त्न्त्धि भाकोले सबैसँग समन्त्वयमा काया गनुा पदाछ। उकास 
बाटो बस्िी ववकासको लातग IWRM Concept मा Focused हनु ुपछा ।  

 

 

 



 

६. उपभोक्ता सहभातगिा सम्बन्त्धमा 

श्री नरु महुम्मद खाँ, सहसन्त्चव, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 उपभोक्ता सतमतिबाटै काया गराउँछौं। उसको Contribution त्यसैबाट कटाउँछौं। पहाडमा 
सहभातगिा हनु्त्छ िर िरार् कम सहभातगिा हनु्त्छ। सानो काम छ भने उपभोक्ता सतमतिबाट 
गराउँदा ठीकै हनु्त्छ । 

 

श्री प्रददप थापा, उपमहातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 आपत्कालीन अवस्थामा ि सिंलग्न भर्हाल्छन। नीतिले जग्गा मआुधजा ददन ेभनेको छैन। 
जग्गा जसको पछा त्यसको मआुधजा ददर्ाको छैन। कररब कररब ाउटा सहभातगिा यसलाई 
नै मातनाको छ। उपभोक्ताबाट काया गराउँदा धेरै समस्या आयो र बेरुज ुपतन धेरै आाको 
हुँदा आज भोली काया Tender बाट गराउँछौं।  

श्री कृष्ण प्रसाद नेपाल, उपमहातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् आयोग 

 जोन्त्खम नआासम्म योगदान गना कोही ियार हुँदैन र वास्िववक जोन्त्खममा परेकालाई 
योगदान गर भन्न गाह्रो छ।  

श्री बास ुतितमन्त्ल्सना, तस.तड.ई, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 सहभातगिाको कुरालाई समदुायले पतन फरक पादो रहेछ। बबई र तसदटा तसँचार् 
आयोजनामा बस्दाको अनभुव हेदाा बबई तसँचार् आयोजनामा नदी कटान हुँदा समदुायको 
सहभातगिा तनकै राम्रो पाा ँिर तसदटा तसँचार् आयोजनामा त्यही प्रकृतिको प्रकोपमा सहभागी 
भानन।् 

श्री मकेुश पाठक, र्न्त्न्त्जनीयर 

 ग्रगेान बहावले धेरै नोदसान गछा। ग्रगेान बहाव व्यवस्थापनलार् पतन नीति कायाान्त्वयनमा 
सँगै लग्न ुपने हनु्त्छ। 

श्री नारायण खतिवडा, उपसन्त्चव, राविय योजना आयोग 

 प्राकृतिक स्रोि साधन सम्बन्त्धी ाकीकृि नीति बनाउन उपयकु्त हनुे। 

 



 

७. काननुी िथा  सिंस्थागि ववकास सम्बन्त्धमा 

श्री कलानीतध पौडेल, सहसन्त्चव, जल िथा उजाा आयोग 

 भतूमगि जलस्रोि र तसँचार् सम्बन्त्धी काननु सिंसदमा पगेुको। नीति काननु Review हनु ुपने। 
भाको सिंस्था कावटयो। फेरी राख्न धेरै गाह्रो हनु्त्छ। ववभाग हटाउन ुनै दूभााग्य हो। तसँचार् 
र जल उत्पन्न प्रकोपको कामको प्रकृति नै फरक हो िसथा छुटै्ट ववभाग भाको भा 
प्रभावकारी हनु्त्थ्यो । 

श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी, महातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 समग्रमा Disaster को उत्पन्त्त्त पहाड हनुे। हाम्रा कायाालय त्यहाँ नभाकोले खोल्ने भनेको िर 
काया भाको छैन हाम्रो तनगरानी कम छ र ५२ न्त्जल्लामा कायाालय नै छैन। िरार्ाको 
कायाालय हटाार पहाडमा खोल्नका लातग अथा र सिंर्ीय मातमला िथा सामान्त्य प्रशसन 
मन्त्रालयसँग माग गरेको हो, िर कायाान्त्वयन भाको छैन ।समन्त्वय सतमति वियाशील छैन 
समन्त्वय अवहलेसम्म भाको छैन । 

श्री नरु महुम्मद खाँ, सहसन्त्चव, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 नेपालको पहाड भनकेो तभरालो जग्गाको छ। अति सिंवेदनशील ठाँउमा बसेका छौं। ववभाग 
पनुस्थापना गना सवकन्त्छ भने हेरौं ।  

८. सीमा नदीको व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा 

श्री मधकुर प्रसाद राजभण्डारी, महातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् ववभाग 

 तछमेकी मलुकु भई बग्न े सीमा नदीहरुमा हनुे डवुान िथा कटानको समस्यालाई आपसी 
समन्त्वयमा समाधान गना Joint Committee on Water Resources (JCWR)  र Nepal India 

Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM) establish भई वियाशील 
रहेको छ। कतमवटको वावषाक बैठक बस्छ। र्मजेन्त्ट वका  र सेड्युल वका  गरी छुट्टार्ाको 
छ। अवहले पतन भच ुाअल तमवटङ्ग भई रहेको छ । 

 

 

 



 

९. नीति िथा काननु कायाान्त्वयन सम्बन्त्धमा 

श्री कलानीतध पौडेल, सहसन्त्चव, जल िथा उजाा आयोग 

 Jurisdiction analysis, policy analysis and Fictional analysis  गरी िीनवटालाई िालमेल 
तमलाउन ाकीकृि जलस्रोि ऐन ल्याार आवश्यक पने खण्ड समावेश गरेर समग्र अनगुमन 
गने प्रमखु सतमति भाको काननु बनाउन ुपछा। जल िथा उजाा आयोगले पहल गरेको पतन 
हो र ड्राफ्ट पतन गरेर पठााको हो। िर मन्त्रालयबाट आउन ुपछा भनी वफिाा पठााकोमा 
मन्त्रालयमा यन्त्त्तकै थन्त्न्त्काको छ।  

श्री नरु महुम्मद खाँ, सहसन्त्चव, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 ऐन बनेपतछ सबै ववषयलाई बोल्ने हनु ुपछा। ाकीकृि हुँदा सबै ववषय समेट्न सवकदैन की ? 

 

१०. नीतिमा भन्न ुपने थप कुरा भामा 

श्री नरु महुम्मद खाँ, सहसन्त्चव, उजाा जलस्रोि िथा तसँचार् मन्त्रालय 

 Appropriate तनकाय िोवकन ु पछा। यसलाई Control Mechanism पतन चावहन्त्छ। वडादेन्त्ख 
स्थानीय िहसम्म आर्पगु्दा कायाान्त्वयन गने तनकाय  धेरै भा त्यसैले ाउटै Dedicated  

तनकाय िोवकन ुपछा।  

श्री कृष्ण प्रसाद नेपाल, उपमहातनदेशक, जलस्रोि िथा तसँचार् आयोग 

 ववकास तनमााण, वस्िी ववकास सम्बन्त्धी गतिववतध र Global warming ले ववनाश तनम्त्यार् 
रहेको छ। यसका लातग छुटै्ट तनकायको आवश्यकिा छ।  

 



 

अनसूुची- ९ 

नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि मखु्य ववषयको र आवतधक योजना, वावषाक नीति कायािम, बजेट वद िव्य, कायािम िथा बजेट सम्बन्त्धी वववरणहरू 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१३ औिं आवतधक 
योजना 
 

वावषाक नीति िथा 
कायािम 
( आ.व. 
२०७२/७३) 

 

बजेट 
बक्तव्य  

(आ.व. 
२०७२/७
३) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व.२०७
२/७३) 

१. 
 

कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

 
 

 
 

 

 
२. गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने - - - - 

३. 
 

कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय महत्वका 
ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

 
 

 
 

 
 

 
 

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।  
 

-  
 

- 

५. 
 

जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी ववकास िथा 
आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनेछ । 

-  
 

-  
 

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  
 

- - - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।  
 

- - - 

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ ।  
 

-  
 

 

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ । - - -  

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।  - -  

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया  - - - 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे ।  
 

- -  

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ ।  
 

- - - 

 



 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१४ औिं आवतधक 
योजना 
 

वावषाक नीति िथा 
कायािम  
( आ.व. 
२०७३/७४) 

 

बजेट बक्तव्य  

(आ.व.२०७३
/७४) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व. 
२०७३/७४) 
 

१. 
 

कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

 
 

  

२ गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने - -  - 

 

३. कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय 
महत्वका ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

  
 

  

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।   
 

- - 

 

५. 
 

जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी 
ववकास िथा आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनेछ । 

 -   

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  - - - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।   
 

-  

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ    
 

-  
 

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ   - -  
 

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।   
 

-  
 

 

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया  - - - 

 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे ।  - - - 

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ ।  - - - 

 

 



 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१४ औिं आवतधक 
योजना 
 

वावषाक नीति 
िथा कायािम  
( आ.व. 
२०७४/७५) 

 

बजेट बक्तव्य  

(आ.व.२०७४
/७५) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व.२०७
४/७५) 
 

१. कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

   

२ गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने - - - - 

३. कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय 
महत्वका ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

  
 

-  
 

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।  -  
 

- 

५. जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी 
ववकास िथा आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनेछ । 

  
 

-  
 

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  - - - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।  - - - 

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ   - -  
 

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ   - -  
 

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।  -  
 

 
 

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया  - - - 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे ।  - -  
 

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ ।  - - - 

 



 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१४ औिं आवतधक 
योजना 
 

वावषाक नीति िथा 
कायािम  
( आ.व. 
२०७५/७६) 
 

बजेट बक्तव्य  

(आ.व.२०७५
/७६) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व.२०७
५/७६) 
 

१. कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

   

२ गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने - - - - 

 

३. कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय 
महत्वका ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

 - - - 

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।  -   

५. जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी 
ववकास िथा आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनेछ । 

 - -  
 

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  - - - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।  - - - 

 

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ      
 

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ   - -  
 

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

 

 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।  -   
 

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया  -  - 

 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे ।  - - - 

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ ।  - - - 

 

 

 



 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१५ औिं 
आवतधक योजना 
 

वावषाक नीति िथा 
कायािम  
( आ.व. 
२०७६/७७) 

 

बजेट बक्तव्य  

(आ.व.२०७६
/७७) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व.२०७
६/७७) 
 

१. कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

   

२ गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने  - - - 

३. कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय 
महत्वका ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

  
 

 
 

- 

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।  -  
 

- 

५. जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी ववकास 
िथा आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनछे । 

 -   

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  - - - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।  
 

- - - 

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ । - - -  
 

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ । - - -  
 

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।  
 

-   

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया - -  
 

- 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे । - - -  
 

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ । - - - - 

 

 

 



 

क्षरेगि नीति (जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति,२०७२) 
नीति १.६. 

१५ औिं 
आवतधक 
योजना 
 

वावषाक नीति िथा 
कायािम  
( आ.व. 
२०७७/७८) 

 

बजेट बक्तव्य  

(आ.व.२०७७
/७८) 
 

वावषाक बजेट 
िथा कायािम 

(आ.व.२०७
७/७८) 
 

१. कायािमहरु सञ्चालन गने साथै ।राविय िथा स्थानीयस्िरमा गरुुयोजना बनाई कायाान्त्वयन गररनेछ ।  
 

 
 

  

२ गरुुयोजना अनरुुप अल्पकातलन, मध्यकातलन र दीर्ाकातलन कायािमहरु िजुामा गने  - - - 

३. कायािम िजुामा गदाा ाकीकृि जलस्रोि व्यवस्थापनका तसद्धान्त्िलाई अवलम्वन गरी बतेसनको अवधारणा अनरुुप गररनेछ । राविय 
महत्वका ठूला नदी र ठूला पवहरोका प्रकोप तनयन्त्रण कायािमहरु आन्त्िररक िथा वाह्य स्रोि पररचालन गरी तनमााण गररनेछ । 

 -  
 

- 

४. पूवा सूचना प्रणाली र चेिावनी प्रणाली व्यवस्थापन कायामा जोड ददर्नेछ ।  - - - 

५. जोन्त्खमको आधारमा अतिजोन्त्खमपूणा क्षरे, जोन्त्खमपूणा क्षरे, सामान्त्य जोन्त्खमपूणा क्षरे र जोन्त्खम रवहि क्षरेमा वगीकरण गने ।वस्िी ववकास 
िथा आतथाक वियाकलाप गना प्रोत्सावहि गररनछे । 

  
 

-  
 

६. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गाको समनु्त्चि उपयोग गना सवकनेछ ।  
 

 
 

- - 

७. जोन्त्खम रवहि बगर िथा उकास जग्गा प्रयोगका लातग तनजी के्षरले अनमुति अतनवाया रुपमा तलनपुने व्यवस्था गररनेछ । - - - - 

८. स्थानीय तनकाय र प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी सिंलग्निा बढाउन जोड ददर्नछे ।  
 

- - - 

9. तनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा तनजी के्षर सहकारी िथा समदुायमा आधाररि प्रकोप प्रभाववि उपभोक्ता समूहलाई समेि सहभागी गरार्नेछ । - - -  

१०. सीमा नदीहरुमा हनु ेडबुान िथा कटानको समस्यालाई दबैु मलुकुको आपसी समन्त्वय िथा समझदारीका आधारमा समाधान गररनेछ । - -   

११. अन्त्िराविय सन्त्धी सम्झौिा िथा मापदण्डको पालना गना ववद्यमान काननुी ाविं सिंस्थागि व्यवस्थामा सधुार गररनछे । - - - - 

१२. नया ँिथा उपयकु्त प्रववतधको पवहचान ववकास िथा ववस्िारमा जोड ददर्नछे ।  
 

   

१३. प्रदेश र स्थानीय तनकायसगँ समन्त्वय र सहकाया - - - - 

१४. अनसुन्त्धान िथा ववकासको कायालाई प्राथतमकिाका साथ अगातड बढार्नछे । - - -  

१५. स्रोि साधनको दोहोरोपना िथा व्यय हनु नददन ेनीति अबलम्बन गररनछे । - - - - 

१६. अनसुार काननुी र सिंस्थागि सधुार गररनेछ । - - - - 

 

 

 



 

अनसूुची- १० 

नीतिमा उन्त्ल्लन्त्खि मखु्य ववषयको र आवतधक योजना, वावषाक नीति कायािम, बजेट वद िव्य, कायािम िथा बजेट 
सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक वववरणहरू 

आ.व. जल उत्पन्न 
प्रकोप 
व्यवस्थापन 
नीति बुदँा  

आवतधक योजना वावषाक नीति िथा 
कायािम 

बजेट बक्तव्य वावषाक बजेट िथा कायािम 

उल्लेख 
भाका 

उल्लेख 
नभाका 

उल्लेख 
भाका 

उल्लेख 
नभाका 

उल्लेख 
भाका 

उल्लेख 
नभाका 

बजेट व्यवस्था 
भाका 

बजेट व्यवस्था 
नभाका 
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अनसूुची- ११ 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


