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विपद्पोर्टलमा धनकुर्ा्नगरपाललकाको तथ्याङ्क
प्रस्तािना

तथा सच
ू ना व्यिस्थापन कायटविधध, २०७८

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ को नं. ७.८ मा “आधुतनक विपद्
व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी जनसाधारण िथा सरोकारिालाहरूलाई
सहज रूपमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सूचना उपलब्ध हुने व्यिस्था गररने छ”
भन्ने उल्लेि छ।

विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन,

२०७५) को दफा ११, उपदफा (१) को िण्ड (ट) मा प्राधधकरणले “राष्ट्रिय विपद्
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व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास िथा सञ्चालन गरी विपद व्यिस्थापन
सम्बन्धी सच
ू ना िथा िथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण िथा सम्प्रेषण

गने, गराउने” व्यिस्था छ। स्थानीय सरकार सञ््
चालन ऐन, २०७४ को दफा ११,
उपदफा

(२)

को

व्यिस्थापनसम्बन्धी

िण्ड

काम,

(ड)

कितव्य

मा

स्थानीय

र

सरकारको

अधधकारसम्बन्धी

स्थानीय

प्रािधानहरू

अभभलेि

छन ्।सोही

उपदफाको िण्ड (न) मा विपद व्यिस्थापनसम्बन्धी प्रािधानहरू तनर्दतरट गररएको छ।

यी प्रािधान बमोष्ट्जम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय एकीकृि विपद सच
ू ना व्यिस्थापन

प्रणाली अन्िगति विपद सूचना पोटत ल (Building् Information् Platform् Against्
Disaster) अथाति BIPAD् Portal् विकास गरी यस प्रणालीलाई संघ,् प्रदे श र

स्थानीय् िहमा विपद सम्बन्धी सूचना एकीकृि रूपमा आदान-प्रदान गनत,् विपद्को
िथ्याङ्क साझेदारीको अिधारणा तनमातण गररएको हो।

विपद्सँग सम्बष्ट्न्धि िथ्याङ्क र सच
ू नाहरू एकै ठाउँ बाट सम्बष्ट्न्धि सबैलाई
उपलब्ध गराई सबै ककभसमका विपद घटनाको व्यिस्थापन गनत र राहि वििरण

समेि नदोहोररने गरी सेिा प्रिाह होस ् भन्ने मुख्य उददे श्यले विपद पोटत लमा रहे का

सूचना िथा िथ्याङ्कहरूको मूलप्रिाहीकरण गरी िथ्यमा आधाररि रहे र विपद

जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बष्ट्न्धि योजना िजम
ुत ा गनत विपद पोटत ल अन्िगति उपडोमेनको व्यिस्था गररएको छ।

सम्बष्ट्न्धि संस्थाले विपद पोटत लको सम्बष्ट्न्धि उप-डोमेन माफति स्थानीय् िहका
अन्िगतिका प्रकोप िथा विपद् सम्बष्ट्न्धि िथ्याङ्कहरू प्रविरट गनत, सम्पादन गनत,
र

उपयोग

गनत सहज

होस ् भन्ने

अभभप्रायले

विपद् जोखिम

न्यूनीकरण र

व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) को दफा ४८ ले र्दएको अधधकार
प्रयोग गरी यो कायतविधध जारी गररएको छ।
पररच्छे द - १
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारभिः
(१) यस कायतविधधको नाम “विपद् पोटत लमा धनकुटा्नगरपाभलकाको िथ्याङ्क िथा

सूचना व्यिस्थापन कायतविधध, २०७८” रहे को छ।यसलाई संक्षिप्िमा “कायतविधध”
भतननेछ।

(२) यो कायतविधध िरु
ु न्ि प्रारम्भ हुनेछ।
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२. पररिाषा:
(१) विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यो कायतविधधमा:
(क)

“ऐन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ (संशोधन सर्हि) सम्झनुपछत ।

(ख)

“कायटकारी सलमतत” भन्नाले ऐनको दफा ६ बमोष्ट्जम गठन भएको
कायतकारी सभमति सम्झनुपछत ।

(ग)

“तनयम”

भन्नाले

विपद

जोखिम

तनयमािली, २०७६ सम्झनुपछत ।
(घ)

न्यूनीकरण

िथा

व्यिस्थापन

“प्राधधकरण” भन्नाले ऐनको दफा १० बमोष्ट्जम स्थापना भएको

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्राधधकरणलाई
सम्झनुपछत ।
(ङ)

“पन
ु लाटि” िा “विपद् पन
ु लाटि” भन्नाले विपदको घटना पतछ गररने
पुनतनतमातण एिम ््पुनस्थातपना सम्बष्ट्न्धि कायत सम्झनुपछत ।

(च)

“पूित
ट यारी” भन्नाले संभाविि सष्ट्न्नकट िा हालको प्रकोप घटना
अथिा प्रकोप अिस्थाका असरहरूको प्रभािकारी ढं गले पूिातनुमान गनत

सक्ने, प्रतिकायत गनत सक्ने र त्यसबाट पुनलातभ भलन सक्ने सरकारी
तनकाय, पेशागि/व्यिसातयक प्रतिकायत िथा पन
ु लातभको काम गने
संस्था, समुदाय र स्ियं व्यष्ट्क्िहरूदिारा विकभसि ज्ञान िथा
िमिालाई सम्झनुपछत ।
(छ)

“विपद जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले प्रकोप सम्मुििा र जनधनको

संकटासन्निा न्यूनीकरण, भूभम िथा िािािरणको बुदधधमत्तापूणत
व्यिस्थापन, प्रतिकूल अिस्थाका लाधग सदृ
त यारी लगायिका
ु ढ पि
ू ि

व्यिष्ट्स्थि प्रयत््
नदिारा विपद जोखिम न्यून गने अिधारणा एिं
अभ्यासहरूलाई सम्झनुपछत ।
(ज)

“विपद पोर्ट ल” (BIPAD Portal) िा “पोर्ट ल” भन्नाले नेपाल
सरकारको

एकीकृि विपद िथ्याङ्क िथा सूचना व्यिस्थापन

प्रणालीलाई सम्झनप
ु छत ।
(झ)

“स्थानीय ऐन” भन्नाले सम्बष्ट्न्धि धनकुटा् नगरपाभलकाको विपद
व्यिस्थापन ऐन, सम्झनुपछत ।
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“स्थानीय्तह” भन्नाले धनकुटा गाउँ पाभलकालाई सम्झनुपछत ।

“स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमतत” भन्नाले सम्बष्ट्न्धि धनकुटा्
नगरपाभलकाको विपद व्यिस्थापन सभमति सम्झनुपछत ।

(ठ)

“स्थानीय तनयम” भन्नाले धनकुटा नगरपाभलकाको विपद व्यिस्थापन
सम्बन्धी तनयम कानुन सम्झनुपछत ।

(२) यस कायतविधधमा प्रयोग भएका विषयगि प्राविधधक िथा पाररभावषक शब्दहरूको
सन्दभत एिं प्रयष्ट्ु क्ि अनस
ु ारको पररभाषा अनस
ु च
ू ी (१) मा र्दइएको छ।

पररच्छे द २
उददे श्य र कायट
३. कायटविधधको उददे श्य:
(१) यो कायतविधधको मूल उददे श्य विपद् पोटत लमा धनकुटा् नगरपाभलकाको विपद्
(२)

सम्बन्धी िथ्याङ्क िथा सूचनाको प्रभािकारी व्यिस्थापन गनुत हो।

यस कायतविधधका विभशरट उददे श्यहरू दे हाय बमोष्ट्जम रहे का छन ्।

(क) धनकुटा्नगरपाभलकामा विपद् व्यिस्थापनका लाधग आिश्यक िथ्याङ्क

एिं सूचनाहरूको सङ्कलन गनत, िथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रणालीमा प्रविरट
गनत प्राविधधक िथा प्रशासतनक प्रकियाको कायतसञ्चालन विधध तनधातरण
गने।

(ि)

िथ्याङ्क

िथा

सूचनाहरूको

व्यिस्थापनमा

सम्बष्ट्न्धि

तनकाय

िथा

व्यष्ट्क्िहरूको भूभमका, ष्ट्जम्मेिारी, अधधकार िथा उत्तरदातयत्ि स्परट गने।

(ग) विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन गनत आिश्यक िथ्याङ्क

साथसाथै अन्य जानकारीमा सम्बष्ट्न्धि सरोकारिालाहरूको पहुँच सहज
गने।

(घ) संघीय ढाँचामा विपदसम्बन्धी िथ्याङ्क व्यिस्थापन गनत आधतु नक विधुिीय

प्रविधधयुक्ि प्रणालीको प्रयोगदिारा सितसाधारणमा सूचनाको पहुँच बबस्िार
गरी विपद्जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनलाई थप प्रभािकारी बनाउने।

(ङ) सम्बष्ट्न्धि तनकायलाई पोटत लको प्रयोग गरी प्रभािकारी ढं गले विपद
जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन गनत िथ्यमा आधाररि तनणतय गने
प्रणालीको विकास गने।
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४. नगरपाललकाबार् विपद पोर्टलमा गररने कायटहरू:
(१)

नगरपाभलकाबाट विपद पोटत ल प्रयोग गरी दे हाय बमोष्ट्जमका कायतहरू

गररने छन ्।

(क) जोखिम सम्बन्धी िथ्याङ्क, जस्िैैः- सङ्कटासन्निा,

प्रकोप, सम्मुििा,

विपद् जोखिमसम्बन्धी, विपद पतछको समयमा वििरण गररएको राहि
वििरण सम्बन्धी, अिांश र दे शान्िर सर्हिको महत्िपूणत भौतिक
पि
ू ातधारहरूको
नगरपाभलका,

िथ्याङ्क

िाडत

र

साथै

तिनीहरूको

समद
ु ायस्िरमा

कियाभशल

इन्भेन्टरी,
विपद

धनकुटा्

व्यिस्थापन

सभमतिका सदस्यहरूको सम्पकत जानकारी, जनसंख्या सम्बन्धी वििरण,
प्रकोप सम्बष्ट्न्धि कागजाि आर्द सङ्कलन र पोटत लमा प्रविरट गररनेछ।
(ि) नगरपाभलका अन्िगतिका विभभन्न स्थानमा भइरहे को प्राकृतिक िा गैर

प्राकृतिक घटनाको जानकारी र सच
ू ना विपद् प्रतिकायत, पन
ु लातभ र
पुनैःस्थापना, जोखिम िथा प्रभाि विश्लेषणको लाधग योजना, रणनीति
बनाउन प्रयोग गररनेछ।

(ग) िति र नोक्सानी सम्बन्धी जानकारीहरू विपद्घटना िा घटना पतछ
पुनलातभ, पुनैःस्थापना र पुनतनतमातणको लाधग योजना बनाउन प्रयोग
गररनेछ।

(घ) विपद पोटत लमा उपलब्ध िथ्याङ्क र जानकारीहरू विपद जोखिम
न्यूनीकरण गनत र िथ्यमा आधाररि रहे र विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग
सम्बष्ट्न्धि भािी कायतयोजना बनाउन िथा विकास तनमाणतका योजना
िजम
ुत ा गनत प्रयोग गररनेछ।

(२) नगरपाभलकामा पोटत ल सञ्चालन गनत bipadportal.gov.npमा गई लगइन
िण्डमा भएको तनदे शन अनुसार एक पटक प्रयोग गनत भमल्ने गरी प्रयोगकिातको
नाम र पासिडत अनुरोध गररनेछ।

(३) पोटत ल सञ््चालन गनत आिश्यक जनशष्ट्क्ि, उपकरण र सामाग्री जस्िैैः-

इन्टरनेट, ल्यापटप िा डेस्कटप कम्प्युटर, कायतस्थल, फतनतचर, अविष्ट्छछन्नरूपमा

विदयि
ु उपलब्ध हुने व्यिस्था आर्द भमलाउने िथा पोटत ल सञ्चालनको कायत धनकुटा्
नगरपाभलकाबाट गररनेछ।
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(४) िथ्याङ्क सङ्कलन र विभभन्न स्रोििाट प्राप्ि सूचना िथा िथ्याङ्कहरूको

अध्ययन,

विश्लेषण र प्रमाणीकरण गरी सच
ू ना, िथ्याङ्कहरू विपद पोटत ल

प्रणालीमा प्रविष्ट्रट गने गराउने ष्ट्जम्मेिारी् नगरपाभलकाको िािािरण िथा विपद

व्यिस्थापन शािाको प्रमुिको हुनेछ।
(५)्नगरपाभलकाबाट उपदफा (१) बमोष्ट्जमका कायतहरू प्रभािकारी कायातन्ियन
गनत आिश्यकिा अनुसार प्राधधकरणसँग समन्िय र प्राविधधक सहायिा भलन
सककनेछ।

(६) उपदफा (१) बमोष्ट्जमको कायत प्रभािकारी कायातन्ियन गनत प्रदे शको
आन्िररक िथा कानून मन्रालय र ष्ट्जल्ला प्रशासन कायातलयसँग आिश्यक समन्िय
र सहयोग आदान-प्रदान गनत सककनेछ।

पररच्छे द ३
तथ्याङ्क सङ्कलन सभबन्धी
५

धनकुर्ा् नगरपाललकाबार्

विपद

पोर्ट लमा

प्रविम्टर्

गनट

सङ्कलन

गररने

तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूः

(१) धनकुटा् नगरपाभलकाबाट दे हाय बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सच
ू नाहरू अनस
ु च
ू ी

२ (क) र (ि) को फाराममा सङ्कलन गरी प्रोफाइल मोड्युलको जनसंख्या
सम्बन्धी प्रोफाइल, सम्पकत र कागजाि िण्डमा प्रविरट गररनेछ।

(क) `नगरपाभलका, िाडत र समुदाय स्िरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा
व्यिस्थापन सभमतिका सदस्यहरूको सम्पकत र जानकारी।

(ि) `नगरपाभलका, िाडत, र समद
ु ाय स्िरमा विपद जोखिम न्यन
ू ीकरण िथा
व्यिस्थापन

सभमतिका

सदस्यहरूको

व्यष्ट्क्िगि

वििरण

सम्बन्धी

िथ्याङ्क।
(ग) `नगरपाभलका, िाडत र समुदायस्िरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण िथा
व्यिस्थापन

सभमतिका

सदस्यहरूले

विपद् सम्बन्धमा

भलएको

िाभलमको वििरण।
(घ) `विपदसङ्ग सम्बष्ट्न्धि प्रतििेदन, कानूनी दस्िाबेज िथा कुनै घटनाको
बबस्िि
ृ जानकारी र्दने दस्िािेजहरू।
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(ङ) `जनसंख्या सम्बन्धी िथ्याङ्क, भिन तनमातण सम्बष्ट्न्धि िथ्याङ्क, भूउपयोग सम्बष्ट्न्धि िथ्याङ्क।

(च) `विपद पोटत लमा प्रविरट गने भनी प्राधधकरणले समय-समयमा तनधातरण
गरे का अन्य सूचना िथा िथ्याङ्कहरू।

(२) ् नगरपाभलकाबाट दे हाय बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू अनुसूची २ को
फाराममा सङ्कलन गरी जोखिम सूचना मोड्युलको “िमिा र साधन” िण्डमा
सङ्कलन गररनेछ।
(क)

अिांश र दे शान्िर सर्हिको महत्िपूणत भौतिक पूिातधारहरू शैक्षिक
संस्था, स्िास्थ्य संस्था, बैंककङ्ग र वित्तीय संस्था, पयतटन, धाभमतक
स्थान, उदयोग, सञ्चार, िानेपानी आपूतित योजना, यािायाि, ऊजातको
िथ्याङ्क।

(ि)

महत्िपूणत भौतिक पि
ू ातधारहरू मािहिमा रहे का उपकरण, मेभशन,
औजार, सामग्री लगायिका इन्भेन्टरीको िथ्याङ्क।

(ग)
(३)

विपद पोटत लमा तनधातररि अन्य सूचना िथा िथ्याङ्कहरू।

नगरपाभलकाबाट दे हाय बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू अनुसूची (३) र

(४) को फाराममा सङ्कलन गरी जोखिम सुचना मोड्युलको संकटासन्निा,
प्रकोप,

सम्मि
ु िा र जोखिम िण्डमा सङ्कलन गररनेछ।

(क) सङ्कटासन्निा सम्बन्धी सूचना िथा िथ्याङ्कहरू।
(ि) विभभन्न प्रकोप सम्बन्धी सूचना िथा िथ्याङ्क।

(ग) विभभन्न प्रकोपबाट हुने विपद जोखिम सम्बन्धी सूचना िथा िथ्याङ्क।
(घ) विपद पोटत लमा रहे का अन्य सूचना िथा िथ्याङ्क।

(४)् नगरपाभलकाबाट

दे हाय

बमोष्ट्जमका

सच
ू ना

िथा

िथ्याङ्कहरू

फाराममा

सङ्कलन गरी राहि िण्डमा प्रविरट गररनेछ।

(क) विपद प्रतिकायतका लाधग विभभन्न सरकारी गैर सरकारी तनकायबाट
प्राप्ि गररएको राहि सम्बन्धी सूचना िथा िथ्याङ्क।

(ि) विपद पतछ समयमा वििरण गररएको राहि वििरण सम्बन्धी सूचना
िथा िथ्याङ्क।

(ग) विपद पोटत लमा तनधातररि अन्य सूचना िथा िथ्याङ्क।
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(५) उपदफा (१), (२) र (४) मा उष्ट्ल्लखिि बबभभन्न ककभसमका सूचना िथा
िथ्याङ्क् नगरपाभलकाको

िािािरण

िथा

विपद

व्यिस्थापन

शािाले

नगरपाभलकाको प्रोफाइल, विभभन्न विषयगि शािामा उपलब्ध िथ्याङ्क, िडा
कायातलयमा उपलब्ध िथ्याङ्क साथै सम्बष्ट्न्धि संघ संस्था, तनकाय िा
(६)

समुदायबाट सङ्कलन गन्नेछ।

उपदफा (२) मा उष्ट्ल्लखिि सूचना िथा िथ्याङ्कको सङ्कलन मोबाइल एपको
प्रयोग गरी िा सम्बष्ट्न्धि अनस
ु च
ू ीमा र्दइए अनस
ु ारको फाराम छपाई तनपण
ु

(७)

गणकदिारा गनुप
त नेछ ।

उपदफा (२) मा उष्ट्ल्लखिि िथ्याङ्कको सङ्कलन गनत िर्टने गणकलाई
काममा िटाउनुपूित आिश्यक िाभलम र्दनुपनेछ साथै तनजले गने कामको

(८)

पूि-त अभ्यास गराई तनज उक्ि कामका लाधग योग्य भएको यककन गनुप
त नेछ।

उपदफा (३) बमोष्ट्जमका सच
ू ना िथा िथ्याङ्क विपद िथा िािािरण

व्यिस्थापन शािाको नेित्ृ िमा विभभन्न गैर सरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था,
(९)

अनुसन्धान संस्थाहरूबाट सङ्कलन गनत सककनेछ ।

पोटत लमा प्रविरट गररने सूचना िथा िथ्याङ्कको सङ्कलन गनत िर्टएका

गणकको सेिा सुविधा्नगरपाभलकाले तनधातरण गरे अनुसार हुनेछ।
(१०) उपदफा (३) बमोष्ट्जमका सच
ू ना िथा िथ्याङ्कको मेटाडाटा बनाई राखिनेछ

साथै िथ्याङ्कसम्बन्धी वििरण shape file मा राखिनेछ।साथै िथ्याङ्कको
प्रयोग गनत िा साितजतनक गनत सम्बष्ट्न्धि व्यष्ट्क्ि, संघसंस्था िा तनकायको
आंभशक िा पूणत स्िीकृति सम्बन्धी वििरण (disclaimer) प्राधधकरणदिारा

(११)

िोककएको ढाँचामा राख््
नुपनेछ।

उपदफा (४) मा उष्ट्ल्लखिि बबभभन्न ककभसमका िथ्याङ्क िथा सच
ू ना्

नगरपाभलकाको

िािािरण

िथा

विपद

व्यिस्थापन

शािाबाट

विपद

व्यिस्थापन सभमति िथा िडा कायातलयसङ्गको समन्ियमा सङ्कलन गरी
पोटत लमा प्रविरट गनुप
त नेछ।

(११) उपदफा (१),

(३) र (४) बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचना अदयािधधक

भएको समयमा ित्कालै र उपदफा (२) बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचनालाई
िावषतकरूपमा अध्यािधधक गनुतपनेछ।
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(१२) उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचना सङ्कलन
गनत आिश्यकिा अनस
ु ार प्राधधकरण, प्रदे श सरकाका सम्बष्ट्न्धि तनकाय,
ष्ट्जल्ला प्रशासन कायातलय िा अन्य सम्बष्ट्न्धि सरकारी, गैरसरकारी िथा
तनजीिेरका संघसंस्थासँग समन्िय गरी आिश्यक सहयोग भलन सककनेछ।
पररच्छे द ४

तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र प्रविम्टर् सभबन्धी
६.्

नगरपाललकाबार् विपद पोर्टलमा व्यिस्थापन गररने सच
ू ना तथा तथ्याङ्कको
प्रमाणीकरणको क्रममा गररने कायटहरूः

(१)

नगरपाभलकाबाट दफा ५ मा बमोष्ट्जम सङ्कलन गरी पोटतलमा प्रविरट गररने
िथ्याङ्क

िथा

अधधकारीलाई

सूचना

ष्ट्जम्मेिारी

प्रमाणीकरण

गनत् नगरपाभलकाले

र्दनुपनेछ।यसरी

िोककएको

सम्बष्ट्न्धि

नगरकायतपाभलकाको

अधधकारीले दे हाय बमोष्ट्जम प्रमाणीकरण गनप
ुत नेछ ।

(क) अस्परट र हराएका िथ्याङ्क िा िथ्याङ्क सम्बष्ट्न्धि अन्य मानहरूको
पर्हचान गने ।
(ि)
(ग)
(घ)
(२)

िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू गुणस्िरको आँकलन गने ।

पररभावषि इकाइमा िथ्याङ्कहरूको रुपान्िरण गने ।
िथ्याङ्कहरू सही भए नभएको रुजु गने ।

उपदफा (१) बमोष्ट्जमको प्रमाणीकरण्नगरपाभलकामा उपलब्ध स्थानीय विपद
जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सभमति िोकेको विज्ञ िा नगरपाभलकाको
सम्बष्ट्न्धि विषयगि शािा दिारा गनत सककनेछ।

(३)

दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लेि भए बमोष्ट्जमका नदी तनयन्रण, बाढी,
पर्हरो, भक
ू म्प, भ-ू िथा िायम
ु ण्डलीय िापमान िद
ृ धध, जलिायु पररितिन, भ-ू
उपयोग र विभभन्न प्रकोप िथा विपद सम्बष्ट्न्धि सङ्कभलि िथ्याङ्क, सूचना
िथा

नक्शाको

अध्ययन

एिं

प्रमाणीकरण् नगरपाभलकामा

काम

गने

सम्बष्ट्न्धि सरकारी िथा गैरसरकारी संघसस्था िा सो अन्िरगि रहे का
जनशष्ट्क्ि अथिा स्ििन्र विज्ञदिारा गराउन सककनेछ।
(४)

उपदफा

(३)

मा

उल्लेि भएका

िथ्याङ्कको

प्रमाणीकरण

गनत

नेपाल

सरकारदिारा मान्यिा प्राप्ि विश्िविदयालयबाट सम्बष्ट्न्धि विषयमा आिश्यक
शैक्षिक योग्यिा हाभसल गरे को, िाभलम प्राप्ि गरे को िा सम्बष्ट्न्धि विषयमा
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प्रिीण हुने कायत अनुभि भएको हुनुपनेछ।् नगरपाभलकाले प्राधधकरणसँग
समन्िय गरी उपदफा (३) मा उल्लेि भएका विषयका िथ्याङ्क प्रमाखणि
(५)

गनत विज्ञहरूको छनोट गनुप
त नेछ।

उपदफा (३) बमोष्ट्जम प्रमाणीकरण गनत आिश्यक विज्ञहरूको छनोट गरी

समूह सूची (Roster) ियार गरी आिश्यक्िा अनुसार विज्ञ पररचालन गनत
सककनेछ।

(६)

उपदफा (३) मा उल्लेि भएका विज्ञहरूको सेिा सवु िधा् नगरपाभलकाको

तनयमानुसार हुनेछ।
(७) नगरपाभलकाबाट घटना मोड्युलमा प्रविरट गररएका घटनाहरूको प्रमाणीकरण

गनत नगरपाभलकाले आधधकाररक तनकाय िा व्यष्ट्क्ि िोक्नुपनेछ। यस्िो
तनकाय िा अधधकारी विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन सभमि,

सभमतिको कुनै पदाधधकारी, सम्बष्ट्न्धि िडाको अध्यि िा सधचि िा अन्य

कमतचारी हुन सक्छ।
(८) नगरपाभलकाबाट िति र नोक्सान मोड्युलमा प्रविरट गररएका घटनाहरूको

प्रमाणीकरण िोककएको तनकाय िा अधधकारीबाट घटना भएको साि र्दन भभर
गनुप
त नेछ।

७. नगरपाललकाबार् विपद पोर्टलमा प्रविम्टर् गररने तथ्याङ्क तथा सच
ू नाहरूः

(१) ् नगरपाभलकाबाट दफा ५ बमोष्ट्जम सङ्कभलि िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू विपद्
पोटत लमा प्रविरट गररनेछ।

(२)

उपदफा (१) बमोष्ट्जमका िथ्याङ्क िथा सूचनाहरूको प्रविष्ट्रट प्राविधधक
पुष्ट्स्िकाका आधारमा गनप
ुत नेछ। यस उपदफामा प्राविधधक पुष्ट्स्िका भन्नाले
प्राधधकरणले जारी गरे को विपद्पोटत लको

(३)

प्राविधधक पष्ट्ु स्िकालाई सम्झनप
ु छत ।

दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लेि भए बमोष्ट्जमको िथ्याङ्क िथा सूचनाहरू
प्राधधकरणको/आपिकालीन
््

कायतसञ््चालन

केन्रमा

कायतरि

सम्बष्ट्न्धि

विषयका प्राविधधकसँग समन्िय गरी आिश्यकिा अनुसार प्राविधधक सहायिा
भलई प्रविष्ट्रट गनुप
त नेछ।

पररच्छे द ५
तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन सभबन्धी

10

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@^
८.

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M @)&*÷!@÷#)

नगरपाललकाबार् विपद पोर्ट लमा रहे का तथ्याङ्कको विश्लेषण तथा प्रकाशनका
लाधग गररने कायटहरूः

(१)

`नगरपाभलकाबाट

पोटतलमा

रहे का

िथ्याङ्कहरूको

विश्लेषण

गरी

दे हाय

बमोष्ट्जमका कायतहरू गनत सककनेछ।

(क) विपद पोटत लको प्रयोग गरे र् नगरपाभलकाबाट आिश्यकिा अनुसार दै तनक,
(ि)

साप्िार्हक, माभसक, अधतिावषतक र िावषतकरूपमा विपद बुलेर्टन प्रकाशन।
विपद

पोटत लमा

रहेका

िथ्याङ्क

िथा

सच
ू नाहरू

प्रयोग

गरे र

नगरपाभलकाबाट िावषतक रूपमा नगरपाभलका स्िरीय विपद प्रतििेदन
प्रकाशन।
(२)

उपदफा

(१)

नगरपाभलकाको

बमोष्ट्जमका
िेभसाइट,

प्रकाशन गनत सककनेछ।

प्रकाशन
सच
ू ना

िथा

बोडत िा

सम्बष्ट्न्धि
अन्य

जानकारीलाई्

उपयक्
ु ि

माध्यममा

पररच्छे द ६
तथ्याङ्क, सूचना तथा प्रणालीको सुरिा व्यिस्थापन
९.्
(१)

नगरपाललकाबार् विपद पोर्ट लमा रहे का तथ्याङ्क, सच
ू ना तथा प्रणालीको
सुरिा व्यिस्थापनमा गररने कायटहरूः

नगरपाभलकाबाट विपद् पोटत लमा रहे का िथ्याङ्क, सूचना िथा प्रणालीको
सुरिा व्यिस्थापन गनत दे हाय बमोष्ट्जमका कायतहरू गनुप
त नेछ।
(क)

दि प्राविधधकदिारा पोटतल सञ्चालन गने गराउने।

(ि) अनस
ु च
ू ी (५) बमोष्ट्जमको अनम
ु ति म्यार्िक्सको पालना गरी मोड्यल
ु
िथा अन्य िण्ड/पेजको सञ्चालन गने गराउने ।

(ग)

कुनै पतन व्यष्ट्क्िको व्यष्ट्क्िगि िथ्याङ्क जस्िैैः- मि
ृ क िा घाइिेको

नाम, ठे गाना, मोबाइल टे भलफोन नम्बर, ईमेल ठे गाना कानन
ु बमोष्ट्जम
(घ)

अनुमति प्राप्ि नभई साितजतनक नगने नगराउने ।

विपद् पोटत ल सञ्चालनको िममा कुनै प्राविधधक समस्या भएमा
त्यसको तनिारण र समाधान गनत् नगरपाभलकाको पोटत ल सञ््
चालन गने

प्राविधधकले प्राधधकरणमा रहे का प्राविधधक टोलीसङ्ग समन्िय गरी
आिश्यक प्राविधधक सहायिा भलने ।
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पोटत लमा रहे का िथ्याङ्क, सूचना िथा प्रणालीको सुरिा व्यिस्थापन गनत
उपदफा (१) बमोष्ट्जमका कायतहरू गनत अनस
ु च
ू ी (५) मा उल्लेि भए
बमोष्ट्जमको अनुमति म्यार्िक्सको प्रयोग बाहे क्नगरपाभलकाबाट गनुत गराउनु

पने अन्य सिालमा प्राधधकरणसँग समन्िय गरी आिश्यक उपाय अिलम्बन
गनत सककनेछ।

पररच्छे द ७
संस्थागत म्जभमेिारी र उत्तरदातयत्ि
१०.्

नगरपाललकाबार् विपद पोर्ट ल सञ््चालन गदाट सरोकारिाला तनकायबार् गररने कायटहरूः

(१)

नगरपाभलकामा विपद पोटत ल सञ््
चालन गनतका लाधग राष्ट्रिय विपद जोखिम
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्राधधकरणले दे हाय बमोष्ट्जम गनेछ।
(क)

विभभन्न सरकारी र गैर सरकारी तनकायबीच सहकायत र समन्िय गने
गराउने।

(ि)

नगरपाभलकालाई विपद पोटतल सञ्चालन गनतका लाधग प्रणालीको
स्थापना (सेट अप) गनत सहष्ट्जकरण गने गराउने।

(ग)

नगरपाभलकालाई परे को प्राविधधक समस्याको ित्काल समाधान गने
गराउने ।

(घ)

प्राधधकरणबाट सच
ू ना व्यिस्थापन प्रणाली एकीकृि गनप
ु ने अिस्थामा
नगरपाभलकाबाट प्रमाखणि सूचना िथा िथ्याङ्कहरूको अध्ययन र

विश्लेषण गरी िी िथ्याङ्क िथा सन्दभत सामग्रीहरू विपद् पोटत लको
प्रणालीमा प्रविरट गने गराउने।
(२)

नगरपाभलकामा विपद् पोटत ल सञ््
चालन गनत नगरपाभलकाले अन्य कुराको
अलािा दे हाय बमोष्ट्जमका कायत गने गराउनेछ।
(क)

प्राधधकरणको सम्पकत र समन्ियमा रही विपद पोटत लको सञ्चालन गने
गराउने।

(ि)
(ग)

पोटत लमा रहे का िथ्याङ्क िथा सूचना प्रयोग गरी विपद जोखिम
न्यूनीकरण, पूिि
त यारी साथै व्यिस्थापनको अन्य कायत गने गराउने।

विपद पोटत ल सञ्चालन गनुतपि
ू त प्रणाली स्थापना (सेटअप) गने
प्रयोगकिातको

नाम

र

पासिडत

सामाग्रीहरूको व्यिस्था भमलाउने।
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विपद् पोटत ल सञ््
चालन गनत स्थानीय विपद जोखिम

न्यनीकरण िथा

व्यिस्थापन

सञ्चालन

सभमतिले

नगरपाभलकाको

विपद

पोटत ल

िथा

व्यिस्थापनको तनदे शन सभमतिको काम गनेछ। यो सभमतिले विपद पोटत ल
कायतसञ्चाल िथा व्यिस्थापन गनत दे हाय बमोष्ट्जमका काम कारिाही गने
गराउने छ।
(क)

विपद पोटत ल सञ्चालनका लाधग तनयभमिरूपमा नगरपाभलका माफति ्
प्राधधकरणसङ्ग सम्पकत, समन्िय र सहकायत गने ।

(ि)
(ग)

विपद

पोटत लमा

आिश्यक

सूचना

िथा

िथ्याङ्क

आकलन

र

नगरपाभलकामा रहे का िथ्याङ्कहरूको गुणस्िर जाचँ गने गराउने ।

आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन गनत दि जनशष्ट्क्ि
व्यिस्थापन गनत नगरकायतपाभलकासँग समन्िय गने ।

(घ)
(ङ)

सच
ू ना िथा िथ्याङ्क सङ्कलनको मापदण्डहरू कायातन्ियन गरे
नगरे को सुपरीिेिण िथा अनुगमन गने।

िडा र समुदायस्िरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन
सभमतिसङ्ग सहकायत एिं समन्िय गने ।

(४)

नगरपाभलकामा विपद पोटत ल सञ््
चालन गनतका लाधग िािािरण िथा विपद
व्यिस्थापन शािा र सम्बष्ट्न्धि प्राविधधक िथा कमतचारीको ष्ट्जम्मेिारी दे हाय
बमोष्ट्जम हुनेछ।
(क)
िोककएको कमतचारीहरूले विपद पोटत ल सञ्चालन गनत प्राधधकरण,
नगरकायतपाभलका

र

स्थानीय

विपद

जोखिम

न्यनीकरण

िथा

व्यिस्थापन सभमतिले िय गरे का नीति िथा तनदे शनका आधारमा
कायत गने ।
(ि)

सूचना िथा िथ्याङ्कको सम्भाविि विश्िसनीय स्रोिको पर्हचान गरी
स्रोि नक्शाङ्कन गने।

(ग)
(घ)

सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट्रट गदात गराउँ दा कायतविधध,
म्यानुिल िथा मापदण्डको पालना गने गराउने।
प्राविधधक

पष्ट्ु स्िकामा

उल्लेि

गररए

बमोष्ट्जमको

सच
ू ना

िथा

िथ्याङ्क सङ्कलनको डाटा मोडल अनुसार िथ्याङ्क सङ्कलन िथा
पोटत लमा एकीकृि गने ।
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अध्ययन,

विश्लेषण गरी र प्रमाणीकरण भएपतछ प्रणालीमा एकीकृि गने ।

प्रकाशन िथा संप्रेषणका लाधग िथ्य िथा सूचना अदयािधधक गरी
ियारी अिस्थामा राख्ने।

अन्य आिश्यक कायत गने।
पररच्छे द ८

११.
(१)

विपद पोर्ट लको तथ्याङ्क र सच
ू ना सभबन्धी

नगरपाललकामा विपद्पोर्ट लबार् प्राप्त हुने तथ्याङ्क र सूचनाहरूः
नगरपाभलकाबाट विपद् पोटतलको ड्यासबोडत मोड्युल प्रयोग गरी

दे हाय

बमोष्ट्जमका कायतहरू गररने छन ्।

(क) जब प्रकोपले चेिािनी िा ििराको भसमामान पार गछत , िब विपद
पोटत लमा चेिािनी सच
ू ना प्रदशतन हुन्छ। यी सच
ू ना साथै सम्बष्ट्न्धि
अन्य जानकारी सम्बष्ट्न्धि पाभलकाले विपद अगािै अपनाइने ित्परिा,
ियारी र अधग्रम विपद्प्रतिकायत कायतका लाधग प्रयोग गनत सककनेछ।
(ि) सिकतिा सम्बन्धी सच
ू नाले सम्बष्ट्न्धि नगरपाभलकालाई सम्भाविि

जोखिमका बारे मा अदयािधधक रहन र प्रकोपहरूको सामना गनतका लाधग
समद
ु ाय र विपद् व्यिस्थापन अधधकारीलाई आिश्यक जानकारी र
तनदे शन

प्रदान

गनत

मददि

पुर््
याउँ छ।यी

जानकारी

र

सम्बष्ट्न्धि

िथ्याङ्कलाई संभाविि प्रभाि विश्लेषण र विपद् प्रतिकायतको लाधग
प्रयोग गनत सककनेछ।
(२)

नगरपाभलकाबाट पोटत लको घटना मोड्युल प्रयोग गरी संभाविि जोखिम र

प्रभाि विश्लेषण गरी विपद्प्रतिकायत, पन
ु लातभ र पन
ु ैःस्थापनाका लाधग योजना
बनाउनका लाधग प्रयोग गनत सककनेछ।
(३)

नगरपाभलकाबाट पोटत लको िति र नोक्सान मोड्युलको प्रयोग गरी िथ्यमा

आधाररि रहे र विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बष्ट्न्धि योजना िजम
ुत ा गनत
प्रयोग गनत सककनेछ। ।
(४)

नगरपाभलकाबाट पोटत लको ररयलटाइम मोड्यल
ु को प्रयोग गरी िषात प्रकृति र
मारा एिं नदीको जलस्िर अनुगमन, भूकम्प, िायु प्रदष
ु ण र डढे लोको
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ररयलटाइम िथ्याङ्क अिलोकन गनत, आिश्यक प्रतिकायत गनत ित्पर रहन र
प्रतिकायत कायतका लाधग योजना बनाउन प्रयोग गनत सककन्छ।
(५)

नगरपाभलकाबाट

पोटत लको प्रोफाइल मोड्युलको प्रयोग गरी त्यहाँ रहे का

िथ्याङ्क र जानकारीहरूको प्रयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण गनत र
िथ्यमा आधाररि रहे र विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बष्ट्न्धि कायत योजना
(६)

बनाउन, विकास तनमाणत योजना िजम
ुत ा गनत प्रयोग गनत सककनेछ।

नगरपाभलकाबाट पोटत लको जोखिम सच
ु ना मोड्यल
ु को प्रयोग गरी त्यहाँ रहे का

िथ्याङ्क र जानकारीहरूको प्रयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण गनत र
िथ्यमा आधाररि रहे र विपद जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बष्ट्न्धि कायत योजना
बनाउन, विकासका तनमाणत योजना िजम
ुत ा गनत प्रयोग गनत सककनेछ।
पररच्छे द ९
जनशम्तत
१२.

व्यिस्थापन, आधथटक व्यिस्थापन र अन्य विविध

जनशम्तत व्यिस्थापनः विपद पोटत ल संचालन िथा व्यिस्थापन एक जना
विपद व्यिस्थापन फोकल पसतन िा प्रमुि प्रशासककय अधधकृिले िोकेको
अधधकृि बाट गररनेछ छ।िथ्याङ्क सङ्कलन को समयमा विपद व्यिस्थापन
फोकल पसतनबाट

िथ्याङ्क सङ्कलनमा िर्टने जनशष्ट्क्ि हरूको वििरण

ियार पारी व्यिस्थापन गररनेछ।यस पोटत लको
कायत
१३.

विपद

व्यिस्थापन

शािाबाट

गररनेछ।िर

शािाका

कमतचारीहरु पररचालान गनत सककन्छ।

आधथटक

व्यिस्थापनः

(१)

पोटत ल

तनयभमिरूपमा व्यिस्थापकीय

संचालन

आिश्यकिा

गनत

आधथतक

हे री

अन्य

व्यिस्थापन

नगरपाभलकाबाट गररन्छ। आिश्यक सामग्रीहरुको िररद र कमतचारीहरुको
१४.

व्यिस्थापनको सम्पुणत कायत नगरपाभलकाबाट गररन्छ ।

विपद पोर्ट ल सञ्चालन कायटको समन्ियः (१)् नगरपाभलकामा विपद पोटत ल
सञ्चालन गदात कुनै प्रशासतनक, व्यिस्थापकीय र प्राविधधक समस्या िा
दविविधा उत्पन्न भएमा प्राधधकरणको प्राविधधक सहयोग िथा समन्िय
बमोष्ट्जम सम्बष्ट्न्धि् नगरपाभलकाको िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन
शािाले यसको तनिारण गनुप
त नेछ।
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िथा

अन्य

जानकारीका बारे मा कुनै वििाद, दविविधा िा समस्या भएमा तनदे शन
सभमतिले तनिारण िा समाधान गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्जम समस्या िा दविविधा समाधान गनत

तनदे शन सभमतिको बैठक बस्नु अगािै समस्याको तनिारण गनप
ुत ने अिस्थामा

नगरपाभलकाको िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन उपशािाले नगर प्रमुि र
प्रमि
प्रशासकीय अधधकृिसँग सम्न्िय गरी ित्काल समस्या समाधान िा
ु

दविविधाको तनिारण गरी तनदे शन सभमतिको (स्थानीय विपद् व्यिस्थापन
सभमतिको) आगामी बैठकमा पेश गनुप
त नेछ।

(४) विपद पोटत ल सञ्चालन गदात् नगरपाभलकामा कायतरि विषयगि

१५.

तनकाय, संघसंस्था र तनजी िेरले आिश्यक सहयोग र सहकायत गनुप
त नेछ।

िाधा अड्काउ फुकाउः (१) यो कायतविधध कायातन्ियनका लाधग कुनै िाधा

अडकाउ आइपरे मा पोटत लको प्राविधधक िथा सञ्चालन सम्बन्धी माभमलामा
प्राधधकरणले र िथ्याङ्क िथा ििसम्बष्ट्
न्धि माभमलामा तनदे शन सभमतिले
््
तनिारण/समाधान गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्जम सभमतिले गरे को कायत िा तनणतय आगामी
१६.

नगरकायतपाभलकाको बैठकमा पेश गरी अनम
ु ोदन गनप
ुत नेछ।

िचाऊः (१) विपद् पोटत ल सञ्चालन गदात असल तनयिले गरे का सूचना िथा

िथ्याङ्क व्यिस्थापन सम्बन्धी कायतमा हुने सामान्य रुटीमा कुनै कमतचारी
उपर कारिाही गररने छै न। िर जानाजानी गररएका गल्िी कमजोरी प्रति
१७.

प्रचभलि कानून बमोष्ट्जम कारिाही हुनेछ।
कायटसञ्चालन कायटविधधको पन
ु रािलोकनः (१)प्रस्िि
ु कायतविधध विपद पि
ू त र
विपदको समयमा प्रतिकायतलाई प्रभािकारी बनाउन र सोको लाधग आिश्यक

पने पूिि
त यारी गनत ियार गररएको छ।यस कायतविधधलाई नगरकायतपाभलकाको्
बैठकबाट पुनरािलोकन्गने्छ।

अनुसूचीहरू

अनुसूची १: शब्दहरूको पररिाषा (दफा २ को उपदफा (२) सँग सम्बष्ट्न्धि)
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(क) “अलर्ट ” (Alert) भन्नाले ड्यासबोडतमा प्रदत शन हुने जोखिमबाट हुने सम्भाविि
ििराको सच
ू ना िथा भइरहे को प्रकोपबाट हुनसक्ने िा भइरहे को घटनाको
जानकारीहरूलाई सम्झनुपछत ।

(ख) “ईन्िेन्र्री” (Inventory) भन्नाले कुनै पतन संस्थामा विपद प्रतिकियाका
लाधग उपलब्ध सामानहरूलाई सम्झनुपछत ।

(ग) “इन्िेन्र्री िण्ड” भन्नाले विपद् पोटतलमा नगरपाभलकाको राहि िथा उदधार
सामग्रीको वििरण राख््
ने िण्डलाई सम्झनप
ु छत ।

(घ) “कागजात िण्ड” (Documents Section) भन्नाले नगरपाभलकाको विपदसंग
सम्बष्ट्न्धि प्रतििेदन, कानूनी दस्िाबेज िथा कुनै घटनाको बबस्िि
ृ जानकारी
र्दने दस्िािेजहरू ब्यिस्थापन गररएको िण्डलाई सम्झनुपछत ।

(ङ) “ितत र नोतसान” (Damage and Loss) भन्नाले विपद पोटत लमा अभभलेि
गररएका प्राकृतिक या गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट भसष्ट्जि
त घटनाहरूबाट भएको
जनधनको िति र नोक्सानको वििरणलाई सम्झनुपछत ।

(च) “ितत र नोतसान मोड्युल” (Damage and Loss Module) भन्नाले विपद
पोटत लमा अभभलेि राखिएका प्राकृतिक िा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट भसष्ट्जि
त

घटनाहरूबाट भएको जनधनको िति र नोक्सानलाई नक्शामा दे िाउने
पोटत लको मोड्यल
ु लाई सम्झनप
ु छत ।

(छ) “घर्ना” (Incident) भन्नाले विपद पोटत लमा अभभलेि गररएको प्राकृतिक िा
गैर

प्राकृतिक

प्रकोपबाट

भसष्ट्जि
त

सम्झनुपछत ।

घटनाको

(ज) “घर्ना मोड्युल” (Incident Module)

वििरण

िा

जानकारीलाई

भन्नाले विपद पोटत लमा अभभलेि

गररएका प्राकृतिक िा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट भसष्ट्जि
त घटनाहको वििरण िा
जानकारीलाई ब्यिस्थापन गररएको पोटत लको मोड्युललाई सम्झनुपछत ।

(झ) “जोखिम” (Risk) भन्नाले विपद पोटत लमा अभभलेि गररएको कुनै पतन स्थान

िा समुदायमा प्रकोप घटनाको सम्भाव्यिा र त्यसका संभाविि पररमाणको
अिस्थालाई सम्झनुपछत ।

(ञ) “जोखिम सच
ु ना मोड्यल
ु ” (Risk Info Module) भन्नाले विपद पोटत लमा

अभभलेि गररएको नगरपाभलकाको प्रकोप सम्मुििा, सङ्कटासन्निा, विपद्
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जोखिम, प्रकोप सामना गनत उपलब्ध स्रोि िा िमिा

र जलिायु सम्बन्धी

सच
ू ना िथा िथ्याङ्क व्यिस्थापन गररएको मोड्यल
ु लाई सम्झनप
ु छत ।

(ट) “ड्यासबोडट मोड्युल” (Dashboard Module) भन्नाले विपद पोटत लको
अििरण परृ ठलाई सम्झनुपछत ।

(ठ) “पररयोजना

िण्ड”

भन्नाले

विपद् पोटत लमा

नगरपाभलकाको

विपद

व्यिस्थापनसँग सम्बष्ट्न्धि पररयोजनाको जानकारी प्रदान गने िण्डलाई
सम्झनप
ु छत ।

(ड) “प्रोफाइल” (Profile) भन्नाले विपद् पोटत लमा रहे को नगरपाभलकाको िमिा र
संसाधन, जनसंख्या
् सम्बष्ट्न्धि वििरण, नगरपाभलकामा सञ््
चालन भएका
विपद सम्बन्धी पररयोजना, स्थानीय विपद व्यिस्थापन सभमतिको सम्पकत
सूची एिम ्् अन्य जानकारी विपदसँग सम्बष्ट्न्धि प्रतििेदन, कानूनी दस्िाबेज
िथा

कुनै

घटनाको

बबस्िि
ृ

जानकारी

र्दने

प्रतििेदन

लगायिका

दस्िािेजहरूलाई सम्झनुपछत ।

(ढ) “प्रोफाइल मोड्युल”

(Profile Module) भन्नाले विपद् पोटत लमा पाभलकाको

िमिा र संसाधन, जनसंख्या
् सम्बष्ट्न्धि वििरण, नगरपाभलकाको विपद
सम्बष्ट्न्ध पररयोजनाहरू, स्थानीय विपद व्यिस्थापन सभमतिको सम्पकत
जानकारी, र विपदसंग सम्बष्ट्न्धि प्रतििेदन, कानन
ू ी दस्िाबेज िथा कुनै
घटनाको बबस्िि
ृ जानकारी र्दने दस्िािेजहरू राख्ने मोड्युललाई सम्झनुपछत ।

(ण) “राहत” भन्नाले विपदको समयमा आिश्यकिा िा कर्ठनाई भएका विपद
प्रभावििहरूलाई र्दइएको नगद, सामग्री, बस्िु िा सेिा समेिका सहयोगलाई
सम्झनुपछत ।
(त) “राहत

िण्ड” भन्नाले नगरपाभलकालाई विपद व्यिस्थापन गनत तनकासा

गररएको रकमको जानकारी र नगरपाभलकाले विपद व्यिस्थापनमा वििरण
गररएको रकम सम्बष्ट्न्ध जानकारी राख्ने िण्डलाई सम्झनुपछत ।

(थ) “ररयलर्ाइम (Real-time)” भन्नाले िषात र नर्दको जलस्िर अनुगमन,

भूकम्प, िायु प्रदष
ु ण र डढे लो जस्िा विपदका घटनाको ररयलटाइम डाटालाई
सम्झनप
ु छत ।
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(द) “ररयलर्ाइम मोड्युल (Real-Time Module)” भन्नाले िषात र नर्दको

जलस्िर अनग
ु मन, भक
ू म्प, िायु प्रदष
ु ण र डढे लोको ररयलटाइम डाटालाई
ब्यिस्थापन गररएको मोड्युललाई सम्झनुपछत ।

(ध) “सभपकट िण्ड” (Contact Section) भन्नाले नगरपाभलकाको विपद जोखिम
न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सम्बन्धी सबै सभमति र गैर सभमति सदस्यहरूको
सम्पकत वििरण ब्यिस्थापन गररएको िण्डलाई सम्झनुपछत ।

(न) “सारांश िण्ड” (Summary Section) भन्नाले नगरपाभलकाको िमिा र
संसाधन, जनसंख््या सम्बष्ट्न्धि वििरण जस्िा जानकारीहरू प्रदान गने िण्ड
लाई सम्झनुपछत ।
(ऩ) “स्र्कपाइल”

(Stockpile)

भन्नाले

सामान

िा

सामग्रीहरूको

संधचि

भण्डारणस्थल, विशेष गरी विपदको समय िा अन्य आपिकालको
समयमा
््
प्रयोगको लाधग सष्ट्ञ््
चि गरे र राखिएको सामग्रीहरूलाई सम्झनप
ु छत ।

अनस
ु च
ू ी २ (क): सभपकट र कागजातको तथ्याङ्कको ढााँचा

सूचकहरू

सम्पकतहरू

तथ्याङ्कको वििरण

वििरण

नाम
फोटो
पद
ईमेल
टे लीफोन नंबर (कायतलय)
टे लीफोन नंबर (मोबईल)
DRR फोकल व्यष्ट्क्ि हो/होइन?
सभमतिको सदस्यको िाभलम वििरण

कागजाि

कागजािको शीषतक
दस्िािेजको प्रकार (प्रकाशन, प्रतििेदन,
आर्द)
प्रकाशन भएको िेर (राष्ट्रिय, प्रदे श,
ष्ट्जल्ला, स्थातनय स्िरीय)
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प्रकाशन भएको प्रदे श (यर्द प्रदे श
स्िररय हो भने मार)
प्रकाशन भएको ष्ट्जल्ला (यर्द ष्ट्जल्ला
स्िररय हो भने मार)
प्रकाशन भएको स्थातनय स्िरीय (यर्द
स्थातनय स्िररय हो भने मार)
यर्द उक्ि दस्िािेज कुनै घटना संघ
सम्बष्ट्न्धि छ भने छान्ने
दस्िािेज प्रकाभशि भमति

अनुसूची २ (ि): जनसांम्ययकीय तथ्याङ्क, ििन तनमाणट सभबम्न्धत

तथ्याङ्क, िूलम प्रयोग अभ्यास सभबम्न्धत तथ्याङ्क, संतकलनको ढााँचा
जनसांम्ययकी वििरण

जनसंयया िगीकरण
मर्हला
पुरुष

अन्य
कुल

जनसंख्या घनत्ि (प्रति िगत ककमी)

०-४

आयु समह
ु

आयु समुह दिारा जनसंयया िगीकरण
कुल

महहला

परु
ु ष

अन्य

५-०९
१०-१४
१५-१९
२०-२४
२५-२९
३०-३४
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३५-३९
४०-४४
४५-४९
५०-५४
५५-५९
६०-६४
६५-६९
७०-७४
७५ माथी
शैक्षिक म्स्थतत
कुल

सािरिा दर
लशिा स्तर
प्राथभमक

महहला

पुरुष

कुल महहला पुरुष अन्य

अन्य

फरक िमता िएका

तनम्न माध्यभमक
एसएलसी िा

सो सरह

मध्याभमक िा बराबर
स्नािक िा बराबर
स्नात्तकोत्तर र विदयािाररधी
कुनै भशिा प्राप्ि नगरे को

अन्य अनौपचाररक भशिा
योग्य नभएको (५ बषत भन्दा कम)
थाहा छै न
स्िनपान गराउने आमा
अशक्ििा भएको स्िनपान गराउने आमा
सामाम्जक सुरिा लाि को प्रकार दिारा िगीकृत जनसंयया
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जेठ् नागररक
एकल मर्हला
फरक िमिा भएको व्यक्िी
लोपउन्मि
ु जाति
बाल सुरिा
पेन्सन
अन्य
पाएको छै न
लागु नहुने
फरक िमता िएको व्यतती

कुल

शारीररक अपाङ्गिा

महहला

पुरुष

अन्य

दृष्ट्रट सम्बन्धी अपाङ्गिा
सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गिा

श्रिण दृष्ट्रटविहीन अपाङ्गिा
स्िर र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गिा
मानभसक िा मनोसामाष्ट्जक अपाङ्गिा
बौदधधक अपाङ्गिा
अनि
ु ंशीय रक्िश्राि (हे मोकफभलया) सम्बन्धी अपाङ्गिा
अर्टज्म सम्बन्धी अपाङ्गिा
बहुअपाङ्गिा
रोजगारीको म्स्थतत
िलबी
सम्झौिा िा ज्याला
स्िरोजगार
िैदेभशक रोजगारी
बेरोजगार
गरीबी रे िा मुतन रहे का जनसंयया
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पररिारमा उपम्स्थतत जनसंयया
उपष्ट्स्थति
उपष्ट्स्थति छै न, नेपाल भभर
उपष्ट्स्थति छै न, नेपाल बार्हर
थाहा छै न

जात

जातीयता दिारा िगीकृत जनसंयया

संयया

ब्राह्मण/चेरी
नेिार
चेपांग
ष्ट्जरे ल
राई
थारु
चमार
काजी
ककसान
कुमाल
थुदाम

िाजपुररया
दन
ु ि
ु ार
थामी

चेपांग
भोटे
गुरुङ
राजी
फ्री
धानुक
बोटे
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माझी
याख्िा
शेपात
सरु े ल

थकाली
धधमाल
िनकररया
भुजेल

मर्फहातली
लाके
भसयार
हायु

कुसिाडीया
झागड
दराई
बमारो
मुगाली
राउटे

भलम्बु

िालुंग
डोल्पो

िीन गाउले थकाली
दरु ा

पहरी
मगर
मेचे
लेप्चा
सुनुिार
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घरे लु िगीकरण

कुल पररिारको संख्या िा घरधरु ी संख्याको संख्या
मर्हला घरमूली भएको घरधुरी संख्या
वपछडडएको घर संख्या

उमेर ६० भन्दा माधथको सदस्य भएको घर संख्या
औसि पररिार संख्या
फरक सिम व्यष्ट्क्िहरूको साथ घरहरूको संख्या
आिास घनत्ि (प्रति िगत ककमी)
पररिारहरूको औसत मालसक आय (ने.रु मा )
१०,०००
१०,००० दे खि २०,००० सम्म
२०,००० दे खि ५०,००० सम्म
५०,००० दे खि,१००,००० सम्म
१०,००० िा अधधक
सािटजतनक स्रोतहरूमा पररिारहरूको पहुाँच
धचककत्सा सुविधाहरूमा पहुँच
वपउने पानीको पहुँच
सञ्चारको पहुँच

यािायाि सुविधाको पहुँच
आपिकालीन अपरे शनमा

पहुँचच

आपिकालीन शेल्टरमा पहुँच
विदयुिमा पहुँच

ििनहरूको तथ्याङ्क

आिासीय पररिार संययाको आधारमा घरहरुको संययाका
पररिारको संख्या

घरको संख्याका
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१
२-३
४-५
६-७
८+

बनािर्को आधारमा घरको प्रकार
घरको्बनािट

घरको संख्याका

माटोले बनेको घर
बासले बनेको घर
काठले बनेको घर
सेमेंट र इट्टाले बनेको घर
सेमेंट र ढुंगाले बनेको घर

माटो र इट्टाले बनेको घर
माटो र ढुंगाले बनेको घर
दं ग
ु ाले बनेको घर

नक्शा पास भएको पष्ट्क्क घर
नक्शा पास नभएको पष्ट्क्क घर
अन्य

घरको जगको आधारमा घरको प्रकार
घरको जग

घरको संययाका

िास िा काठ
सेमेंट-ढुंगा
माटो-ढुंगा
सेमेंट
अन्य

िूलम प्रयोग अभ्यास तथ्याङ्क
िूलम प्रयोग अभ्यास
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अनुसूची ३: िौततक पूिाटधारको तथ्याङ्क संतकलन ढााँचा

१. शैक्षिक संस्था
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

शैक्षिक

नाम

शैक्षिक संस्थाको नाम

संस्थाको

प्रकार

पूि-त प्राथभमक

वििरण

आधारभूि भशिा
उछच माध्यभमक विदयालय
कलेज
विश्िविदयालय
परम्परागि भशिा
व्यािसातयक भशिा
संचालकको ककभसम

तनजी
सकारी
समद
ु ाय
अन्य

यर्द माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
किा कोठा गणना

किा कोठाको संख्या

विदयालयको िेरफल कति
छ?

कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारी संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
परु
ु ष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

विदयाथीको संख्या

कुल विदयाथीको संख्या
मर्हला विदयाथीको संख्या
पुरुष विदयाथीको संख्या
अन्य विदयाथीको संख्या
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फरक िमिा भएको मर्हला विदयाथीको संख्या
फरक िमिा भएको पुरुष विदयाथीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य विदयाथीको संख्या
विदयाथीहरूको उमेर समूह

१० बषत भन्दा कम
१०-१५ िषतको बीचमा
१५-२० िषतको बीचमा
२० बषत भन्दा माधथ

विपद

के विदयालय भिन

व्यिस्थापन

building code पालना

सभबम्न्ध

गरर तनमातण गररएको हो?
के विदयालयमा िुल्ला

हो/होइन

छ/छै न

ठाउँ (OpenSpace) छ?
यदी छ भने, िुल्ला

ठाउँ को िेरफल कति छ?
के विदयालयमा आपंग

छ/छै न

मैरी पूिातधार तनमातण
गररएका छन ्?

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
के विदयालयमा

छ/छै न

evacuation route छ?
के विदयालयमा विपद

छ/छै न

व्यिस्थापन सभमति या
अन्य कुनै सम्बष्ट्न्धि
सभमति छ?

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र।
के विदयालयमा विपद

छ/छै न

व्यिस्थापन सम्बधधि सचेिेना
िथा िाभलम कायतिम
आयोजना गररएको छ?
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यदी, गछत भने, यहाँ
उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के विदयालयले विपद

छ/छै न

व्यिस्थापन सम्बधध भशिा
प्रदान गछत ?
यदी, गछत भने, यहाँ
उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के विदयालयमा स्िास्थ्य

छ/छै न

केन्र िा साइको-परामशत
केन्र छ?

२. स्िास्थ्य संस्था
शीषटक

सूचक

संस्थागत्

स्िास्थ्य्संस्थाको्नाम

वििरण्

िुल्ने्समय्

विस्तत
ृ जानकारी

बन्द्हुने्समय्
िुल्ने्समयमा्र्टप्पणी
फोन्नं्
इमेल्ठे गाना
िेबसाइट
िडा्नं्
स्थानीय्ठे गाना
स्थापना्/ दिात्भमति््
पतछल्लो्निीकरण्भमति
िैधिाको्भमति्
अधधकार

सरकारी
गैर-सरकारी

अधधकार्िह्

संघ
प्रदे श
स्थानीय्िह्

स्िाभमत्ि

स्िास्थ्य्िथा्जनसंख्या्मन्रालय
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रिा्मन्रालय
भशिा्मन्रालय
संघीय्माभमला्िथा्सामान्य्प्रशासन्
मन्रालय
गह
ृ ्मन्रालय
छयाररटी

सहकारी्सँस्था
मानिीय्सँस्था
गैर-सहकारी्सँस्था
भमसनरी
अन्िराष्ट्रिय्गैर-सहकारी्सँस्था
तनष्ट्ज्उददम्
स्थानीय्सरकार
प्रदे श्सरकार
प्रकार

विशेष्अस्पिाल
केष्ट्न्रय्अस्पिाल
भशिण्अस्पिाल
िबरय्अस्पिाल
उप-िबरय्अस्पिाल
अंचल्अस्पिाल
ष्ट्जल्ला्अस्पिाल
आधारभूि्अस्पिाल
सामान्य्अस्पिाल्
स्िास्थ्य्चौकी
प्राथभमक्स्िास्थ्य्सेिा्केन्र
ष्ट्जल्ला्ष्ट्क्लतनक
सहरी्स्िास्थ्य्केन्र
सामुदातयक्स्िास्थ्य्केन्र
दन्ि्ष्ट्क्लतनक
पोली्ष्ट्क्लतनक
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ष्ट्क्लतनक्(आँिा्/ मेडीकल्)
डाइगनोष्ट्स्टक्केन्र्(रे डडयोलोजी/ल्याब/एक्सरे )
नभशिंग्होम्
ररहाबबभलटे सन
आयि
ु ेद्अस्पिाल्
अंचल्आयि
ु ेद्औषधालय
ष्ट्जल्ला्आयि
ु ेद्स्िास्थ्य्केन्र
आयि
ु ेद्औषधालय
होभमयोप्याधथक्अस्पिाल
युनानी्अस्पिाल
प्राथभमक्अस्पिाल
माध्यभमक्ए्अस्पिाल
माध्यभमक्बब्अस्पिाल
िभशतयारी्अस्पिाल
सुपर्स्पेभसयालाइजड्अस्पिाल
आधारभूि्स्िास्थ्य्सेिा्केन्र
प्याथोलोजी
फामेसी
पशुधचककत्सा
अन्य
सेिा्प्रकार

एलोपेधथक
होभमयोप्याधथक
युनानी
आयुिेद
इन्टीग्रेटेड्सेिा्

संचालन्ष्ट्स्थति्

कायातत्मक
कायतविहीन
सस्पेन्डेड
निीकरण्नभएको
बन्द्
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बेड्संख्या्(बबरामीको्लाधग्)
हष्ट्स्पटल्बेड:- कायातत्मक्/ स्िीकृि
आई्सी्य्ू बेड:- कायातत्मक्/ स्िीकृि
भेष्ट्न्टलेटर्बेड:- कायातत्मक्/ स्िीकृि

िोप

बछचा्िोप्- छ/छै न
र्ट्डी्िोप्- छ/छै न
िोप्सुविधा्- छ/छै न

सेिाहरु

आई्एम्एन्सी्आई्- छ/छै न
ग्रोथ्मोतनटररंग- छ/छै न
सुरक्षिि्माित्ृ ि- छ/छै न
सुरक्षिि्माित्ृ ि्सेिाहरु? :- एन्टीनेटल्क्यर्
पोस्टनेटल्क्यर

बधथिंग/डेभलभरी्सुविधा
बब्ई्ओ्सी्

सी्ई्ओ्सी्
कम्प्रेहेनभशभ्अबोसतन्क्यर्
पोस्ट्अबोसतन्क्यर
पररिार्तनयोजन्– छ्/ छै न्
पररिार्तनयोजन सेिाहरु? :कण्डम/वपल्स/डडपो-प्रोभेरा
आई्यू्सी्डी

ईमप्लान्ट
भमतनल्याप्
भ्यासेकटोभम

ओपीडी्सेिा्– छ्/ छै न
ओपीडी्सेिाहरु्? :-जेनेरल्
पेडीयार्िक
अब्स्एण्ड्गाइने
डेन्टल
सजतरी
ग्यास्टोइन्टे स्टनल

33

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@^

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M @)&*÷!@÷#)
काडडतअक
मेन्टल
रे स्पीरे टरी
नेफ्रोलोजी
ई्एन्र्ट

डरमाटोलोजी
इन्डोिाइनोलोजी
अन्कोलोजी
तनउरोलोजी
अप्थाल्मोलोजी
जाँचको्सुविधा्– ट्युबरक्यक
ु ोभसस्(छ्/छै न)
्््््््््््््््एम्डी्आर्(छ्/ छै न)
लेप्रोसी्(छ्/ छै न)
मलेररया्(छ्/ छै न)
काला्अजर्(छ्/ छै न)
जापातनज्इन्सेपालीर्टज्(छ/छै न)
ल्याब्सेिा्– (छ्/ छै न)
भी्सी्र्ट्फर्एच्आइ्भी्एड्स्(छ्/ छै न)
पी्एम्र्ट्सी्र्ट्(छ्/ छै न)
एन्टी्रे िो्भाइरल्जाँच्(छ्/ छै न)
डेन्टल्(छ्/ छै न)
इन्प्यासेंट्(छ्/ छै न)
रे डडयोलोजी्(छ्/ छै न)
सष्ट्जक
त ल्सभभतस्(छ्/ छै न)
स्पेभसयालाइज्सभभतस्(छ्/ छै न)
काडडतयाक्क्याथेराइजेसन्(छ्/ छै न)
कफष्ट्जयोथेरापी्(छ्/ छै न)
एम्बल
ू ेन्स्सेिा्(छ्/ छै न)
एक्सटे न्डेड्हे ल्थ्सेिा्(छ्/ छै न)
जेररयािीक्िाडत्(छ्/ छै न)
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फामेसी्(छ्/ छै न)
ओ्सी्एम्सी्(छ्/ छै न)
स्िास्थ्य्बबमा्(छ्/ छै न)
एस्यू्(छ्/ छै न)
आयि
ु ेद्सेिा्(छ्/ छै न)
कोभभड्ष्ट्क्लतनक्सेिा्(छ्/ छै न)
इमजेन्सी्सेिा्(छ्/ छै न)
अपरे र्टङ्धथयटर्(छ्/ छै न)
ब्लड्डोनेसन्(छ्/ छै न)
विपन्न्फ्री्जाँच्:- ककड्नी्डाईलेभसस्(छ/छै न)
््््््््््््््ककड्नी्िान्सपलांट्(छ/छै न)
मेर्दकेसन्आर्फटर्ककड्नी्िान्सपलांट(छ/छै न)
हे ड्इन्जुरी्(छ्/ छै न)

्््््््््््स्पाइनल्इन्जुरी्(छ्/ छै न)

्््््््््््््््््््अल्जैमर्(छ्/ छै न)
्््््््््््््््््््क्यान्सर्(छ्/ छै न)
हाटत ्(छ्/ छै न)
्््््््््््््््््््पाककतन्सन्(छ्/ छै न)
भसकेल्सेल्अनेभमया्(छ्/ छै न)
स्पेभसयालाइज्सेिा्?
इन्टरनेट्सुविधा्(छ्/ छै न)
कमतचारीको्संख्या

कुल्कमतचारीको्संख्या
मर्हला्कमतचारीको्संख्या
पुरुष्कमतचारीको्संख्या
अन्य्कमतचारीको्संख्या
फरक्िमिा्भएको्मर्हला कमतचारीको्संख्या
फरक्िमिा्भएको्पुरुष कमतचारीको्संख्या
फरक्िमिा्भएको्अन्य्कमतचारीको संख्या

संचालकको्ककभसम््

तनजी
सरकारी

35

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@^

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M @)&*÷!@÷#)

समुदाय
अन्य
विपद

के्स्िास्थ्य्संस्थामा

छ्/छै न

व्यिस्थापन् इभ्याकुएसन्रुट्छ?
सभबम्न्ध

के्स्िास्थ्य्संस्थाको्

हो/होइन

भिन्बबष्ट्ल्डङ्कोड्
पालना्गरर्तनमातण्
गररएको्हो?
के्स्िास्थ्य्संस्थाको्

छ्/छै न

भिन्आपंग मैरी्छ?
यदी, छ भने, यहाँ्उल्लेि्
गनह
ुत ोस्र्।
के्स्िास्थ्य्संस्थामा्

छ्/छै न

हे भलप्याड् अबिरण्
सुबबधा्छ्?
के्स्िास्थ्य्संस्थामा्

छ्/छै न

विपद् फोकल्पसतन्
िोकेएको्छ?
यदी, छ भने, यहाँ्उल्लेि्
गनह
ुत ोस्र्।(नाम, फोन्न,
इमेल्ठे गाना्जस्िा्
वििरण्हल्नुहोस
के्स्िास्थ्य्संस्थामा्
िल्
ु ला ठाउँ ् छ?
यदी, छ भने्, िल्
ु ला्

ठाउँ को िेरफल्कति्छ?
के्स्िास्थ्य्संस्थामा्औषधध् छ/छै न
भण्डार्गने्ठाउँ ्छ्?
के्स्िास्थ्य्संस्थामा्

छ/ छै न्

ब्याकअप्बबजुली््छ्?
इन्िेन्र्रीहरू

के्विपद्प्रतिकियाको्

छ्/छै न

लाधग्इन्भेन्टरीहरू्
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उपलब्ध्छ
यर्द्छ्भने,के ्उपलब्ध्छ?
जीपीएस्लोकेसन्

आिांश
दे शान्िर

३. बैंककं ग र वित्त संस्था
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

नाम

बैंककं ग र वित्त संस्थाको नाम

वििरण

प्रकार

िाखणष्ट्ज्य बैंक
माइिो िेडडट विकास बैंक
वित्त संस्था
विकास बैंक
सहकारी संस्था

संचालकको ककभसम

तनजी
सरकार
समुदाय
अन्य

यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
सेिा प्रकार

बैंक
मर
ु ा वितनमय (Money exchange )
एटीएम (ATM)
अन्य

यर्द सेिा प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न, यहाँ सच
ू ीकृि गनह
ुत ोस ्।
सेिा प्रयोगकिातहरू

जनसंख्या

कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको पुरुष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या
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हो/ होइन

आनुसार डडजाइन

गररएको हो?

के भिनमा evacuation

छ/छै न

route छ?
के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
सभपकट
वििरण

िल्
ु ने समय

सरु
ु हुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

िेबसाइट

िेबसाइट

संस्थाको स्थानीय ठे गाना
िाडत न
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ ?

४. संस्थागत वििरण
शीषटक

सच
ू क

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

नाम

संस्थाको नाम

वििरण

प्रकार

सरकारी
आईएनजीओ
एनजीओ
सामुदायीक संस्था

अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समुदाय
अन्य
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यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

विपद
व्यिस्थापन
सभबम्न्ध

के भिन तनमातण building
code

हो/ होइन

आनुसार डडजाइन

गररएको हो?

के भिनमा evacuation

छ /छै न

route छ?
के संस्थामा िुल्ला ठाउँ

छ /छै न

(OpenSpace) छ?

िुल्ला ठाउँ (OpenSpace)
िेरफल कति छ?

के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
के यहाँ विपद व्यिस्थापन

छ /छै न

के यहाँका कमतचारीहरु ले

छ /छै न

इकाई छ?

विपद व्यिस्थापन
सम्बष्ट्न्धि िाभलम प्राप्ि
छन ् ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र । (कति मर्हला /
पुरुष

के यस संस्थामा helipad

छ /छै न

आबिरण सुबबधा छ ?
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सुरुहुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

िेबसाइट

िेब ठे गाना

संस्था रहे को िाडत न
संस्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीह

के विपद प्रतिकियाको

रू

लाधग इन्भेन्टरीहरू

छ /छै न

उपलब्ध छ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ ?

५. होर्े ल तथा िोजनालय
शीषटक
संस्थागत
वििरण

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

नाम

प्रकार

होटल
भोजनालय
लज
होमस्टे

कोठाको संख्या
बेडको संख्या
कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या
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हो/ होइन

आनुसार डडजाइन

के भिनमा evacuation

छ/छै न

route छ?
के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
सभपकट
वििरण

िल्
ु ने समय

सरु
ु हुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

िेबसाइट

िेब ठे गाना

संस्था रहे को िाडत न
संस्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको

छ /छै न

लाधग इन्भेन्टरीहरू
उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?

६. धालमटक स्थान
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

Name

धाभमतक स्थानको नाम

वििरण

प्रकार

र्हन्द ू
इस्लाम
किष्ट्श्चयन
बौदध
ककराि
भसि धमत
यहूदी धमत
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यर्द प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र
विपद
व्यिस्थापन
सभबम्न्ध

के भिन तनमातण building code
डडजाइन गररएको हो?

आनुसार

के संस्थामा िुल्ला ठाउँ (OpenSpace) छ?

हो/ होइन
छ /छै न

िुल्ला ठाउँ (OpenSpace) िेरफल कति छ?
िुल्ला ठाउँ को कुल िमिा
के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
वपउने पानी उपलब्ध छ

छ /छै न

शौचालय उपलब्ध छ

छ /छै न

यर्द छ भनी, कति िटा शौचालयहरू छन ्?

संख्या

के स्िछछिा (WASH) सबु बधा उपलब्ध छ ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के सत्ु नका लाधग सवु िधा उपलब्ध छ ? (िाट,

छ /छै न

चटाई आर्द)

यदी, छ भने, कति छ यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के बबधुिको सुविधा उपलब्ध छ?

छ /छै न

अन्य सुविधा उपलब्ध छ भने
सभपकट
वििरण

िुल्ने समय

सुरुहुने समय
बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

कायातलय रहे को िाडत न
कायातलयको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?

छ /छै न

यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?
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७. उदयोगको नाम
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

शीषतक

उदयोगको नाम

वििरण

प्रकार

सेिा उन्मि
ु
उत्पादन उन्मि
ु

उप-प्रकार

कटे ज उदयोग
माइिो उदयोग
सानो उदयोग
मध्यम उदयोग
ठुलो उदयोग

अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समुदाय
अन्य

यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
परु
ु ष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको
संख्या

विपद
व्यिस्थापन
सभबम्न्ध

के भिन तनमातण building
code

हो/ होइन

आनुसार डडजाइन

गररएको हो?

के भिनमा evacuation

छ/छै न

route छ?
के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
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गनह
ुत ोस्र ।
सभपकट
वििरण

िुल्ने समय

सुरुहुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

कायातलय

रहे को िाडत न

कायातलयको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?

८. सञ्चार सबु बधा
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

नाम

वििरण

सञ्चार सुबबधाको नाम

प्रकार

एफएम रे डडयो
स्थानीय टे भलभभजन
स्थानीय समाचार पर
मोबाइल फोन
केबल
इन्टरनेट सेिा प्रदायक

अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समुदायीक
अन्य

यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
टािरको नाम

टािरको नाम टािरको नाम (रे डडयो टािर)

कभरे ज Radius (KM)

कक. मीमा औसि (Km)

कफ्रक्िेन्सी (Frequency)

मेगाहे ट्तजमा frequency
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इन्टनेट सेिा

छ/छै न

कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको
संख्या
फरक िमिा भएको पुरुष कमतचारीको
संख्या

फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको
संख्या
विपद

के भिन तनमातण building

व्यिस्थापन

code

सभबम्न्ध

गररएको हो?

हो/ होइन

आनुसार डडजाइन

के भिनमा evacuation

छ/छै न

route छ?
के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
सभपकट
वििरण

िुल्ने समय

सुरुहुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

कायातलय रहे को िाडत न
कायातलयको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?
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९. आपतकालीन शेल्र्र
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

संस्थागत

नाम

आपिकालीन शेल्टरको नाम

वििरण

अपरे टरको प्रकार

सरकार
आईएनजीओ
एनजीओ
समुदाय

संरचना (एक िल्ल िा बहु िल्ल)
िमिा

आपिकालीन शेल्टर को उपयोग
विपद
व्यिस्थापन
सभबम्न्ध

के भिन तनमातण building code

हो/ होइन

आनुसार डडजाइन गररएको हो?
के वपउने पानी उपलब्ध छ ?

छ
छै न

के शौचालय उपलब्ध छ ?

छ
छै न

यर्द छ भनी, कति िटा शौचालयहरू
छन ्?
के हाि धन
ु ी सबु बधा उपलब्ध छ ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के िाना बनाउन उपलब्ध छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, कति छ यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र ।
के सत्ु नका लाधग सवु िधा उपलब्ध छ ?

छ /छै न

यदी, छ भने, कति छ यहाँ उल्लेि

संख्या

(िाट, चटाई आर्द)
गनह
ुत ोस्र ।

के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र।
सभपकट

िुल्ने समय

सुरुहुने समय
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बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

कायातलय

रहे को िाडत न

कायातलयको

ठे गाना

अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?

१०. िुला स्थान
सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

िुला स्थानको नाम

िेरफल
िमिा
हालको भू-उपयोग
उचाई
के हे भलप्याडको

आपिकालीन अििरणको लागी प्रयोग गरीन्छ?

गररन्छ/गररदै न

वपउने पानी उपलब्ध छ

छ/ छै न

शौचालय उपलब्ध छ

छ/ छै न

यर्द छ भनी, कति िटा शौचालयहरू छन ्?
अन्य सवु िधा उपलब्ध छ भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
िाडत न
ठे गाना
अिांश
दे शान्िर

११. पुल
सच
ू क

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

पुलको नाम
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Arch पुल
Beam पुल
काठ पल
ु
Cantilever पुल
सस्पेंशन पल
ु
Cable-stayed पल
ु
कल्भटत पल
ु
बेली पल
ु
Truss पल
ु
अन्य

के पूल गाडी चल्न योग्य छ?
यर्द छ भनी कति lane को बाटो छ?
लम्बाई (मीटरमा)
चौडाई (मीटरमा)
अिस्था

राम्रो
नराम्रो

िाडत न
ठे गाना
अिांश
दे शान्िर

१२. ऊजाट सेिा
सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

ऊजात सेिाको नाम

प्रकार

जलविदयुि
स्टे शन
बाँध
प्रसारण लाइन
अन्य

म्स्थतत

संचालनमा छ
ममति चार्हन्छ
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काम गने अिस्थामा छै न
िमता
प्रिदटधक
फोन नभबर
िाडट न
ठे गाना
अिांश
दे शान्तर

१३. आगो तनिाउने उपकरण
शीषटक
संस्थागत
वििरण

सच
ू क

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

आगो तनभाउने उपकरण को नाम

अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समद
ु ायीक
अन्य

यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
फोकल व्यष्ट्क्िको नाम
फोकल व्यष्ट्क्िको सम्पकत
प्रभशक्षिि कमतचारीको संख्या
के सुरिा उपकरण उपलब्ध छ ?

छ/ छै न

के नगरपाभलकाले अरु पाभलकासंग
आगो तनभाउने उपकरणको सहयोग
अदान प्रदान गछत ?
उपकरणको

प्रकार

दमकल

वििरण

फायर बाइक
अन्य

आगो तनयन्रण उपकरण उपलब्ध
संख्या
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पानी धारण गने िमिा (भलटर मा)

सिारी साधन नम्बर
चालकको नाम
चालकको सम्पकत नम्बर
गोिािोरको िैकष्ट्ल्पक संख्या
आगो तनभाउने उपकरणको ष्ट्स्थति

संचालनमा छ
ममति चार्हन्छ
काम गने अिस्थामा छै न

ठे गाना

िाडत न
ठे गाना
अिांश
दे शान्िर

१४. सरसफाई सबु बधा
सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

नाम

नाम

प्रकार

ल्यान्डकफल
साितजतनक शौचालय
डष्ट्म्पंग साइट

िेरफल
के ल्यान्डकफल स्थायी हो?

हो/ होइन

यर्द सुविधा साितजतनक शौचालय हो भने, मर्हला
शौचालयको संख्या उल्लेि गनह
ुत ोस ्

यर्द सुविधा साितजतनक शौचालय हो भने, पुरुष
शौचालयको संख्या उल्लेि गनह
ुत ोस ्

यर्द साितजतनक शौचालय, धाराहरु संख्या

संख्या

अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समुदायीक
अन्य
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यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
िाडत न
ठे गाना
अिांश
दे शान्िर

१५. िानेपानी आपूततट योजना
सूचक

सूचक
नाम

संस्थागत

विस्तत
ृ जानकारी
िानेपानी आपूतित योजनाको नाम
सानो

वििरण

मध्यम
ठूलो
अपरे टरको प्रकार

तनजी
सरकार
समद
ु ायीक
अन्य

यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
के प्राविधधक कमतचारीहरु

छ /छै न

छन ्?
यर्द छन ् भने, यहाँ

उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।(मर्हला

र पुरुष संख्या, नाम, फोन
न, इमेल ठे गाना)

कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको पुरुष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

सेिा प्रयोगकिातहरु

पररिारको संख्या
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छ/छै न

के भिन तनमातण building code हो/ होइन
आनुसार डडजाइन गररएको हो?

के भिनमा evacuation route छ?

छ/छै न

के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि
गनह
ुत ोस्र।
सभपकट
वििरण

िुल्ने समय

सुरुहुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

कायातलय रहे को िाडत न
कायातलयको

ठे गाना

अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग
इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?

छ /छै न

यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?

१६. हे ललप्याडको सुबबधा
शीषटक

सूचक

सामान्य

हे भलप्याडको नाम

वििरण

संचालन भएको भमति

विस्तत
ृ जानकारी
नाम

स्िाभमत्ि

नेपाल नागररक उड्डयन प्राधधकरण
नेपाली सेना
नेपाल प्रहरी
सशस्र प्रहरी बल
अन्य

यर्द स्िाभमत्ि माधथ उल्लेि गररएको छै न, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
के हेभलप्याड नेपाल नागररक उड्डयन

प्राधधकरण को मानक पररचालन र्दशातनदे श,
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२०७५ को पालना गरी बनेको हो?

हे भलप्याडको िेर
उचाई

१७. स्थलमागट सुबबधा
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

सामान्य

नाम

नाम

वििरण

प्रकार

यािायि सभमति
बसपाकत

यािायि साधनको प्रकार

बस
माइिो
भ्यान
अन्य

यर्द प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
यािायि साधनको संख्या
यर्द अपरे टरको प्रकार माधथ
उल्लेि गररएको छै न भने,
यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र ।
कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
पुरुष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको पुरुष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

आपंगा मैरी यािायिको

छ /छै न

साधन उपलब्ध छ?
यर्द छ भने, कति िटा छ?
के भिन तनमातण building code

हो/होइन

िुल्ने समय

सुरुहुने समय

आनुसार डडजाइन गररएको हो?

सभपकट
वििरण

बन्द हुने समय
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फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना
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संस्था रहे को िाडत न
संस्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?

१८. हिाईमागट सुबबधा
शीषटक

सूचक

विस्तत
ृ जानकारी

सामान्य

नाम

एरपोटत को नाम

वििरण

प्रकार

राष्ट्रिय
अन्िरातष्ट्रिय

एरपोटत को िेरफल
िमिा
कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
परु
ु ष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

विपद
व्यिस्थापन
सभबम्न्ध

के भिनमा evacuation route छ? छ /छै न

के भिन आपंग मैरी छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्लेि गनुतहोस्र ।
के भिन तनमातण building code हो/होइन
अनुसार डडजाइन गररएको हो?

के मानिीय सहायिा स्थल छ? छ /छै न
सभपकट

िुल्ने समय

सुरुहुने समय
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वििरण
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बन्द हुने समय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

संस्था रहे को िाडत न
संस्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग

छ /छै न

इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?
यर्द हो भने , के उपलब्ध छ?

१९. जलमागट सबु बधा
शीषटक

सामान्य

नाम

वििरण

प्रकार

सच
ू क
नाम

विस्तत
ृ जानकारी

सामान्य डुग
् ा
इलेष्ट्क्िकल डुग
् ा
अन्य डुग
् ा

यर्द प्रकार माधथ उल्लेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्लेि गनह
ुत ोस्र
िमिा
अिस्था

राम्रो
नराम्रो

कमतचारीको संख्या

कुल कमतचारीको संख्या
मर्हला कमतचारीको संख्या
परु
ु ष कमतचारीको संख्या
अन्य कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको मर्हला कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको परु
ु ष कमतचारीको संख्या
फरक िमिा भएको अन्य कमतचारीको संख्या

के भिन आपंग मैरी छ?

छ/ छै न

यदी, छ भने, यहाँ
उल्लेि गनह
ुत ोस्र।
सभपकट

वििरण

िल्
ु ने समय
फोन नम्बर

सरु
ु हुने समय

बन्द हुने समय

फोन नम्बर

िेबसाइट

िेब ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

इ-मेल ठे गाना

संस्था रहे को िाडत न
संस्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्िर
इन्िेन्र्रीहरू

के विपद प्रतिकियाको लाधग
इन्भेन्टरीहरू उपलब्ध छ ?

यर्द हो भने, के उपलब्ध छ?
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अनुसूची ४: िौततक पूिाटधार मातहका इन्िेन्र्रीहरूको तथ्याङ्क संतकलन ढााँचा
शीषतक

एकाई

पररमान

शीषतक

एम्बुलेन्स

संख्या

आगो तनभाउने यन्र

गोटा

ब्याकह लोडर

संख्या

फायर सूट

गोटा

बेल्चा

गोटा

प्राथभमक उपचारको सामान

गोटा

कम्बल

गोटा

गैिी

गोटा

बाष्ट्ल्टन

गोटा

जेनेरेटर

संख्या

कपडा

गोटा

गम बुट

गोटा

कन्टे नर

गोटा

हथौडा

गोटा

िोबबार

गोटा

स्िछछिा ककट

गोटा

डोजर

संख्या

जीिन भेस्ट

गोटा

डिल मेशीन

गोटा

हल्का

गोटा

उत्िनन

संख्या

गददा

गोटा

दमकल

संख्या

मेगाफोन

गोटा

प्लाष्ट्स्टक रोल

गोटा

मोबाइल फोन

गोटा

चामल

केष्ट्ज

गैर िादय राहि िस्िु

गोटा

डोरी कटर

गोटा

चाउचाउ

Cartoon

रबर डुबत्गा

संख्या

कागज

Cartoon

सब्बल

गोटा

प्याराभसटामोल

गोटा

सुरिा हे लमेट

गोटा

प्लाष्ट्स्टक दस्िाने

गोटा

जत्त
ु ा

गोटा

पाल

गोटा

स्िे चर

गोटा

र्िपल सानो

गोटा

तिरपाल

गोटा

ट्यूब

गोटा

डोरी

गोटा

पानी

Cartoon

िार जाल

गोटा

गो बैग

गोटा
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अनस
ु च
ू ी ५: पाललका स्तरीय अनम
ु तत भयाह तस
मोड्यल
ु

ड्यासबोडत

-

घटना

-
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(Permission Matrix)
पाभलकालाई प्राप्ि अनम
ु ति

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

िथ्याङ्क डाउनलोड गनत सक्ने
उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने
िथ्याङ्क डाउनलोड गनत सक्ने
र्टप्पणी र प्रमाखणि गनत सक्ने
िति र

-

नोक्सान

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने
िथ्याङ्क डाउनलोड गनत सक्ने
र्टप्पणी र प्रमाखणि गनत सक्ने

ररयलटाइम

-

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

प्रोफाइल

सारांश

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

पररयोजना

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

जनसांष्ट्ख्यकीय

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

सम्पकत

नयाँ िथ्याङ्क थप्न सक्ने

िथ्याङ्क डाउनलोड गनत सक्ने

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने,
उपलब्ध िथ्याङ्क सम्पादन िा पररमाजतन गनत सक्ने।
िथ्याङ्क मेटाउन सक्ने ।
कागजाि

नयाँ िथ्याङ्क थप्न सक्ने
उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने,
उपलब्ध िथ्याङ्क सम्पादन िा पररमाजतन गनत सक्ने।
िथ्याङ्क मेटाउन सक्ने ।

जोखिम

संकटासन्निा

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

सच
ु ना

सम्मि
ु िा

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

जोखिम

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

प्रकोप

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने

िमिा र

नयाँ िथ्याङ्क थप्न सक्ने

संसाधन

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने,
उपलब्ध िथ्याङ्क सम्पादन िा पररमाजतन गनत सक्ने।
िथ्याङ्क मेटाउन सक्ने ।

जलिायु

पररिितन

राहि िण्ड

उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने,
िथ्याङ्क डाउनलोड गनत सक्ने
नयाँ िथ्याङ्क थप्न सक्ने
उपलब्ध िथ्याङ्क हे नत सक्ने,
उपलब्ध िथ्याङ्क सम्पादन िा पररमाजतन गनत सक्ने।
िथ्याङ्क मेटाउन सक्ने ।

/fd axfb'/ yfkf
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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