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प्ररस्तािना
विपद जोखिम न्यूनीकरर् राविय नीसत, २०७५ को नं. ७.८ मा “आिुसनक विपद व्यिस्थापन िूचना
प्रर्ािीको विकाि गरी जनिािरर् तथा िरोकारिािाहरूिाई िहजरूपमा विपद व्यिस्थापन िम्बन्िी िूचना
उपिब्ि हुने व्यिस्था गररनेछ” भन्ने उल्िे ि छ।
विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम िं शोिन, २०७५) को दफा ११, उपदफा
(१) को िण्ड (र्) मा प्रासिकरर्िे “राविय विपद व्यिस्थापन िूचना प्रर्ािीको विकाि तथा िञ्चािन गरी
विपद व्यिस्थापन िम्बन्िी िूचना तथा तथ्याङ्कको िङ्किन, विश्लेषर्, भण्डारर् तथा िम्प्रेषर् गने, गराउने”
व्यिस्था छ।स्थानीय िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११, उपदफा (२) को िण्ड (ड) मा
स्थानीय िरकारको स्थानीय असभिेि व्यिस्थापन िम्बन्िी काम, कतटव्य र असिकार िम्बन्िी प्राििानहरू
छन्।िाथै, िोही उपदफाको िण्ड (न) मा विपद व्यिस्थापन िम्बन्िी प्राििानहरू सनर्दटष्ट गररएको छ।यी
प्राििानहरू बमोखजम नेपाि िरकारिे राविय एकीकृत विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी अन्तगटत विपद
िूचना पोर्टि जििाई अंग्रज
े ीमा Building Information Platform Against Disaster र छोर्करीमा BIPAD Portal
नामकरर् र विकाि गरी यि प्रर्ािीिाई िं घ, प्रदे श र स्थानीय तहमा विपद िम्बन्िी िूचना एकीकृत
रूपमा आदान प्रदान गनट, विपदको तथ्याङ्क िाझेदारीको अििारर्मा सनमाटर् गररएको हो।
विपदिं ग िम्बखन्ित तथ्याङ्क र िूचनाहरू एकै ठाउँबार् िम्बखन्ित िबैिाई उपिब्ि गराई िबै वकसिमका
विपद घर्नाको व्यिस्थापन गनट र राहत वितरर् िमेत नदोहोररने गरी िेिा प्रिाह होि् भन्ने मुख्य
उद्देश्यिे विपद पोर्टिमा रहेका िूचना तथा तथ्याङ्कहरूको मूिप्रिाहीकरर् गरी तथ्यमा आिाररत रहेर
विपद जोखिम न्यूनीकरर्िँग िम्बखन्ित योजना तजुम
ट ा गनट विपद पोर्टि अन्तगटत उप-डोमेनको व्यिस्था
गररएको छ। उक्त डोमेन माफटत िम्बखन्ित स्थानीय तहहरूिे प्रकोप तथा विपद िम्बखन्ित तथ्याङ्कहरू
प्रविष्ट गनट, िम्पादन गनट, र उपयोग गनट िहज होि् भन्ने असभप्रायिे िम्बखन्ित स्थानीय तहको सिरहा
नगरपासिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनट बनेको ऐन, २०७५ को दफा ५(ि) िे
र्दएको असिकार प्रयोग गरी यो कायटविसि जारी गररएको छ ।

पररच्छे द - १
प्रारखम्भक
१. िं खिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यि कायटविसिको सिरहा नगरपासिकामा विपद पोर्टिः तथ्याङ्क तथा िूचना व्यिस्थापन कायटविसि,
२०७७ रहेको छ । यििाई िं खिप्तमा कायटविसि भसननेछ । (२) यो कायटविसि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा:
(१) विषय िा प्रिँगिे अको अथट निागेमा यो कायटविसिमा:
(क) “ऐन” भन्नािे िं घीय तहमा जारी भएको विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४
(िं शोिन िवहत) िाई िम्झनुपछट ।
(ि) “स्थानीय ऐन” भन्नािे सिरहा नगरपासिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५
िम्झनुपछट ।
(ग) “सनयम भन्नािे” विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन सनयमाििी, २०७६ िम्झनुपछट ।
(घ) “प्रासिकरर्” भन्नािे ऐनको दफा (१०) बमोखजम स्थावपत राविय विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा
व्यिस्थापन प्रासिकरर्िाई िम्झनुपछट ।
(ङ) “कायटकारी िसमसत” भन्नािे ऐनको दफा ६ बमोखजम गर्ठत विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन
कायटकारी िसमसत िम्झनुपछट ।
(च) “स्थानीय तह भन्नािे” गाउँपासिका, नगरपासिका, उप-महानगरपासिका र महानगरपासिकािाई
िम्झनुपछट ।
(छ) “विपद पोर्टि (BIPAD Portal)” भन्नािे नेपाि िरकारको एवककृत विपद िूचना व्यिस्थापन
प्रर्ािीिाई िम्झनुपछट ।
(ज) “ड्यािबोडट मोड्युि (Dashboard Module)” भन्नािे विपद पोर्टिको अितरर् पृष्ठिाई िम्झनुपछट ।
(झ)

“अिर्ट” भन्नािे ड्यािबोडटमा प्रदटखशत जोखिमबार् हुने िम्भावित ितराको िूचना तथा भइरहेको

प्रकोपबार् हुनिक्ने िा भइरहेको घर्नाको जानकारीहरूिाई िम्झनुपछट ।
(ञ) “घर्ना मोड्युि (Incidents Module)” भन्नािे प्राकृसतक या गैर प्राकृसतक प्रकोपबार् िृखजत रे पोर्ट
गररएका घर्नाहको वििरर् िा जानकारीहरूिाई ब्यिस्थापन गररएको मोड्युििाई िम्झनुपछट ।

(र्) “िसत र नोक्िान मोड्युि (Damage and Loss Module)’’ भन्नािे प्राकृसतक या गैर प्राकृसतक
प्रकोपबार् िृखजत रे पोर्ट गररएका घर्नाहको िसत र नोक्िानको नक्शामा प्रदटखशत डे र्ाबेि मोड्युििाई
िम्झनुपछट ।
(ठ) “ररयिर्ाइम मोड्युि (Real-Time Module)” भन्नािे िषाट र नर्दको जिस्तर अनुगमन, भूकम्प, िायु
प्रदुषर् र डढे िोको ररयिर्ाइम डार्ािाई ब्यिस्थापन गररएको मोड्युििाई िम्झनुपछट ।
(ड) “प्रोफाइि मोड्युि (Profile Module)” भन्नािे पासिकाको िमता र िं िािन, जनिांखख्यकीय वििरर्,
नगरपासिकाको विपद िम्बखन्ि पररयोजनाहरू, स्थानीय विपद व्यिस्थापन िसमसतको िम्पकट जानकारी, र
विपदिं ग िम्बखन्ित प्रसतिेदन, कानूनी दस्ताबेज तथा कुनै घर्नाको सबस्तृत जानकारी र्दने दस्तािेजहरू
राख्ने मोड्युििाई िम्झनुपछट ।
(ढ) “िारांश (Summary) िण्ड” भन्नािे नगरपासिकाको िमता र िं िािन, जनिांखख्यकीय वििरर् जस्ता
जानकारीहरू प्रदान गने िण्ड िाई िम्झनुपछट ।
(र्) “पररयोजना (Projects) िण्ड भन्नािे नगरपासिकाको विपद व्यस्थापनिँग िम्बखन्ित पररयोजनाहरू
जानकारीहरू प्रदान गने िण्डिाई िम्झनुपछट ।
(त) “िम्पकट (Contacts) िण्ड” भन्नािे नगरपासिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरर् र व्यिस्थापन िम्बन्िी
िबै िसमसत र गैर िसमसत िदस्यहरूको िम्पकट वििरर् ब्यिस्थापन गररएको िण्डिाई िम्झनुपछट ।
(थ) “कागजात (Documents) िण्ड” भन्नािे नगरपासिकाको विपदिं ग िम्बखन्ित प्रसतिेदन, कानूनी
दस्ताबेज तथा कुनै घर्नाको सबस्तृत जानकारी र्दने दस्तािेजहरू ब्यिस्थापन गररएको िण्डिाई िम्झनुपछट
।
(द) “जोखिम िुचना मोड्युि (Risk Info module” भन्नािे नगरपासिकाको प्रकोप, िं कर्ािन्नता, िम्मुिता
जोखिम िमता र स्रोत, र जििायु िम्बखन्ि िूचना तथा तथ्याङ्कहरूहरू व्िस्थापन गररएको मोड्युििाई
िम्झनुपछट ।
(ि) “इन्भेन्र्री (Inventory) िण्ड” भन्नािे नगरपासिकाको राहत तथा उद्धार िामग्रीको वििरर् राख्ने
िण्डिाई िम्झनुपछट ।
(न) “राहत (Relief) िण्ड” भन्नािे नगरपासिकािाई विपद व्यिस्थापन गनट सनकाशा गररएको रकमको
जानकारी र नगरपासिकािे विपद व्यिस्थापनमा वितरर् गररएको रकमको िम्बखन्ि जानकारी राख्ने िण्डिाई
िम्झनुपछट ।
(प) “जोखिम” भन्नािे कुनै पसन प्रकोप घर्नाको िम्भाव्यता र त्यिका नकारात्मक पररमार्हरूको िमग्र
अिस्थािाई िम्झनुपछट ।

(फ) “पूित
ट यारी” भन्नािे िं भावित िा हािको प्रकोप घर्ना अथिा प्रकोप अिस्थाका अिहरूको प्रभािकारी
ु ान गनट िक्ने, प्रसतकायट गनटिक्ने र त्यिबार् पुनिाटभ सिन िक्ने िरकारी सनकाय, पेशागत
ढं गिे पूिाटनम
व्यििावयक प्रसतकायट तथा पुनिाटभ िं स्था, िमुदाय र स्ियं व्यखक्तहरूद्वारा विकसित ज्ञान तथा िमतािाई
िम्झनुपछट ।
(ब) “पुनिाटभ” भन्नािे विपद प्रभावित िमुदायमा आिारभूत िुवििाहरू एिं जीविकोपाजटनका उपायहरू र
माध्यमहरूको िं भि भएिम्मको पुनस्र्थापना तथा िुिारिाई िम्झनुपछट ।
(भ) “ईन्भेन्र्री” (Inventory) भन्नािे कुनै पसन िं स्थामा विपद प्रसतवियाका िासग उपिब्ि िामानहरूिाई
िम्झनुपछट ।
(म) “ राहत” भन्नािे विपद्को िमयमा आिश्यकता िा कर्ठनाई भएकाहरूिाई र्दईएको आसथटक िा
व्यािहाररक िहयोगिाई िम्झनुपछट।
(य) “स्र्कपाइि” (Stockpile)भन्नािे िामान िा िामग्रीहरूको िं चवयत स्र्क, विशेष गरी विपद्को िमय
िा अन्य आपतकािको िमयमा प्रयोगको िासग िं खचत गरे र राखिएको िामान िा िामग्रीहरूिाई िम्झनुपछट।
(र) “घर्ना” भन्नािे प्राकृसतक या गैर प्राकृसतक प्रकोपबार् िृखजत रे पोर्ट गररएका घर्नाहको वििरर् िा
जानकारीहरूिाई िम्झनुपछट ।
(ि) “िसत र नोक्िान” भन्नािे प्राकृसतक या गैर प्राकृसतक प्रकोपबार् िृखजत रे पोर्ट गररएका घर्नाहको िसत
र नोक्िानको वििरर्िाई िम्झनुपछट ।
(ि) “ररयिर्ाइम” (Real-time) भन्नािे िषाट र नर्दको जिस्तर अनुगमन, भूकम्प, िायु प्रदुषर् र डढे िो
जस्ता विपद्का घर्नाको ररयिर्ाइम डार्ािाई िम्झनुपछट ।
(श) “प्रोफाइि” भन्नािे नगरपासिकाको िमता र िं िािन, जनिांखख्यकीय वििरर्, नगरपासिकाको विपद
िम्बखन्ि पररयोजनाहरू, स्थानीय विपद व्यिस्थापन िसमसतको िम्पकट जानकारी, र विपदिं ग िम्बखन्ित
प्रसतिेदन, कानूनी दस्ताबेज तथा कुनै घर्नाको सबस्तृत जानकारी र्दने दस्तािेजहरूिाई िम्झनुपछट ।
(ष) “ विपद जोखिम न्यूनीकरर्” भन्नािे प्रकोप िम्मुिता र जनिनको िं कर्ािन्नता न्यूनीकरर्, भूसम तथा
िातािरर्को बुवद्धमतापूर्ट व्यिस्थापन, प्रसतकूि अिस्थाका िासग िुदृढ पूित
ट यारी िगायतका व्यिखस्थत
प्रयत्नद्वारा विपद जोखिम न्यून गने अििारर्ा एिं अभ्यािहरूिाई िम्झनुपछट ।

पररच्छे द २
उद्देश्य र कायट
३. कायटविसिको उद्देश्य:
(१) यो कायटविसिको मूि उद्देश्य राविय विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन प्रासिकरर्िे िञ्चािन
गरे को राविय एकीकृत विपद तथ्याङ्क तथा िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािीमा स्थानीय तहको विपद िम्बन्ि
तथ्याङ्क तथा िूचनाको प्रभािकारी व्यिस्थापन गनुट हो ।
(२) यि कायटविसिको विखशष्ट उद्देश्यहरू दे हाय बमोखजम छन् ।
(क) स्थानीय तहमा विपद व्यिस्थापनका िासग आिश्यक तथ्याङ्क एिं िूचनाहरूको िङ्किन गनट,
तथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रर्ािीमा प्रविष्ट गनट प्राविसिक तथा प्रशािसनक प्रवियाको कायटविसि सनिाटरर्
गनुट ।
(ि) तथ्याङ्क तथा िूचनाहरूको व्यिस्थापनमा िम्बखन्ित सनकाय तथा व्यखक्तहरूको भूसमका,
खजम्मेिारी, असिकार तथा उत्तरदावयत्ि स्पष्ट गनुट ।
(ग) विपद जोखिम न्यूनीकरर् र व्यिस्थापन गनट आिश्यक तथ्याङ्क िाथिाथै अन्य जानकारीमा
िम्बखन्ित िरोकारिािाहरूको पहुँच िहज गनुट ।
(घ) िं घीय ढाँचामा विपद िम्बन्िी तथ्याङ्क व्यिस्थापन गनट आिुसनक वििुसतय प्रविसि युक्त
प्रर्ािीको प्रयोगद्वारा ििटिािारर्मा िूचनाको पहुँच सबस्तार गरी विपद जोखिम न्यूनीकरर् र
व्यिस्थापनिाई थप प्रभािकारी बनाउनु ।
(ङ) िम्बखन्ित सनकायिाई पोर्टिको प्रयोग गरी प्रभािकारी ढं गिे विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा
व्यिस्थापन गनट तथ्यमा आिाररत सनर्टय गनट िहयोग गनुट ।
४. स्थानीय तहबार् विपद िम्बन्िी राविय एकीकृत तथ्याङ्क तथा िूचना पोर्टिमा गररने कायटहरू:
(१) सिरहा नगरपासिकाबार् विपद िम्बन्िी राविय तथ्याङ्क तथा िूचना पोर्टि प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका
कायटहरू गररने छन्।
(क) जोखिम िम्बन्िी तथ्याङ्क जस्तै िं कर्ािन्नता, प्रकोप, िम्मुिता, जोखिम िम्बन्िी, विपद पसछ
िमयमा वितरर् गररएको राहत वितरर् िम्बन्िी, अिांश र दे शान्तर िवहतको महत्िपूर्ट भौसतक
पूिाटिारहरूको तथ्याङ्क िाथै सतनीहरूको इन्भेन्र्री, स्थानीय, िाडट, र िमुदाय स्तरमा विपद व्यिस्थापन
िसमसतका िदस्यहरूको िम्पकट जानकारी, जनिांखख्यकीय वििरर् िम्बखन्ित, प्रकोप िम्बखन्ित
कागजात िं क्िन गररने छन्।

(ि) सिरहा नगरपासिकाको विसभन्न स्थानमा भइरहेको प्राकृसतक िा गैर प्राकृसतक घर्नाको
जानकारीहरू नगरपासिकािे प्रसतविया, पुनःप्रासप्त र पुनःस्थापना, जोखिम प्रभाि विश्लेषर्को िासग
योजना बनाउन प्रयोग गररने छन्।
(ग) िसत र नोक्िान िम्बन्िी जानकारीहरू नगरपासिकािे आपतकाि पसछ पुनःप्रासप्त,
पुनःस्थापना र पुनसनटमाटर्को िासग योजना बनाउन प्रयोग गररने छन्।
(घ) तथ्याङ्क र जानकारीहरूको प्रयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरर् गनट र तथ्यमा आिाररत
रहेर विपद जोखिम न्यूनीकरर्िँग िम्बखन्ित कायट योजना बनाउन, विकािका सनमार्ट योजना
तजुम
ट ा गनट गररने छन् ।
(२) नगरपासिकामा पोर्टि िञ्चािन गनट प्रासिकरर्को इमेि password@bipadpotalgov.np माफटत
एकपर्क प्रयोग गनट समल्ने गरी प्रयोगकताट नाम र पाििडट तथा अन्य िामाग्री जस्तै इन्र्रनेर् ल्यापर्प िा
डे स्कर्प कम््युर्रको व्पिस्था समिाउने तथा पोर्टि िञ्चािन पासिकाको िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन
शािाबार् गररनेछ ।
(३) तथ्याङ्क िङ्किन र विसभन्न स्रोतिार् प्राप्त िूचना तथा तथ्याङ्कहरुको अध्ययन, मान्यकरर् र विश्लेषर् गरी
िूचना, तथ्याङ्कहरु तथा िन्र्दभ िामग्रीहरु प्रर्ािीमा प्रविवष्ट गनट गराउने खजम्मेिारी पासिकाको िातािरर्
तथा विपद व्यिस्थापन शािाको शािा प्रमुिको हुनेछ ।
(४) व्यखक्तगत डे र्ा (प्रयोगकताटहरू द्वारा प्रदान गररएको, उनीहरूका नामहरू, ठे गानाहरू, मोबाइि र्े सिफोन
नम्बरहरू, ईमेि ठे गानाहरू) ब्याकइन्ड (Backend)

प्रर्ािीमा रहने छ र फकेन्ड (Frontend) प्रर्ािीमा

िम्बखन्ित व्यखक्तको अनुमसत सिएपसछ मात्र राखिनेछ ।
(५) सिरहा नगरपासिकाबार् उपदफा (१) बमोखजमका कायटहरू प्रभािकारी कायाटन्ियन गनट आिश्यकता
अनुिार प्रासिकरर्िँग िमन्िय र प्राविसिक िहायता सिन िवकनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोखजमको कायट प्रभािकारी कायाटन्ियन गनट प्रदे श न. २ को आन्तररक तथा कानून
मन्त्राियिँग आिश्यक िमन्िय र िहयोग आदानप्रदान गररने छ ।
पररच्छे द ३

तथ्याङ्क िङ्किन िम्बन्िी
५ स्थानीय तहबार् विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) मा प्रविवष्ट गनट िङ्किन गररने तथ्याङ्क
तथा िूचनाहरू
(१) यि नगरपासिकाबार् दे हाय बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू अनुिूची १ र २ को फाराममा
प्रोफाइि मोड्युिको जनिांखख्यकीय प्रोफाइि, िम्पकट र कागजात िण्डमा िङ्किन गररने छन् ।

(क) स्थानीय, िाडट, र िमुदाय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसतका
िदस्यहरूको िम्पकट जानकारी,
(ि) स्थानीय, िाडट, र िमुदाय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसतका
िदस्यहरूको व्यखक्तगत वििरर् िम्बन्िी तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू,
(ग) स्थानीय, िाडट, र िमुदाय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसतका
िदस्यहरूिे विपद िम्बखन्ित तासिम वििरर्,
(घ) विपद िम्बखन्ित कागजात जस्तै विपदिं ग िम्बखन्ित प्रसतिेदन, कानूनी दस्ताबेज तथा कुनै
घर्नाको सबस्तृत जानकारी र्दने दस्तािेजहरू,
(ङ) जनिांखख्यकीय तथ्याङ्क, भिन सनमार्ट िम्बखन्ित तथ्याङ्क, भूसम प्रयोग अभ्याि िम्बखन्ित तथ्याङ्क,
(च) पोर्टिमा सनिाटररत अन्य तथ्याङ्क ।
(२) यि नगरपासिकाबार् दे हाय बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू अनुिूची ३ को फाराममा जोखिम
िुचना मोड्युिको िमता र िािन िण्डमा िङ्किन गररने छन् ।
(क) अिांश र दे शान्तर िवहतको महत्िपूर्ट भौसतक पूिाटिारहरू (शैखिक िं स्था, स्िास्थ्य िं स्था,
बैंवकंग र वित्त िं स्था, पयटर्न, िासमटक स्थान, उद्योग, िञ्चार, िानेपानी आपूसतट योजना, यातायात,
ऊजाट)को तथ्याङ्क,
(ि) महत्िपूर्ट भौसतक पूिाटिारहरू मातहतमा रहेका मेखशन, ओजार, िामग्री िगायतका इन्भेन्र्रीको
तथ्याङ्क,
(ग) पोर्टिमा सनिाटररत अन्य तथ्याङ्क
(३) यि नगरपासिकाबार् दे हाय बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू जोखिम िुचना मोड्युिको िं कर्ािन्नता,
प्रकोप, िम्मुिता र जोखिम िण्डमा िङ्किन गररने छन् ।
(क) िं कर्ािन्नता िम्बन्िी तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू,
(ि) विसभन्न विपद्का प्रकोप िम्बन्िी तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू,
(ग) विसभन्न विपद्का जोखिम िम्बन्िी तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू,
(घ) पोर्टिमा सनिाटररत अन्य तथ्याङ्क ।
(४) यि नगरपासिकाबार् दे हाय बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू अनुिूची ४ को फाराममा राहत
िण्डमा िङ्किन गररने छन् ।

(क) विपद प्रसतकायटका िासग विसभन्न िरकारी गैर िरकारी सनकायबार् प्राप्त गररएको राहत िम्बन्िी
तथ्याङ्क
(ि)विपद पसछ िमयमा वितरर् गररएको राहत वितरर् िम्बन्िी तथ्याङ्क
(ग)पोर्टिमा सनिाटररत अन्य तथ्याङ्क ।
(५) उपदफा (१), (२), (४) मा उखल्िखित सबसभन्न वकसिमका तथ्याङ्कको िङ्किन पासिकाको िातािरर् तथा
विपद व्यिस्थापन शािाबार् नगरपासिकाको प्रोफाइि, विसभन्न विषयगत शािा तथा िडा कायाटियबार्
गररनेछ ।
(६) उपदफा (२) मा उखल्िखित तथ्याङ्कको िङ्किन मोबाइि एपको प्रयोग गरी िा अनुिूची अनुिारको
फारम छपाई गर्क द्वारा गररने छ ।
(७) उपदफा (२) मा उखल्िखित तथ्याङ्कको िङ्किन गनट िवर्एका गर्कको योग्यता कम््यूर्र विज्ञान,
ईखन्जसनयररमा सड्िोमा िरहको हुनेछ ।
(८) उपदफा (३) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू विपद तथा िातािरर् व्यिस्थापन शािाको नेतत्ृ िमा
विसभन्न गैर िरकारी िं स्था, शैखिक िं स्था, अनुिन्िान िं स्थाहरूबार् िङ्किन गररने छन् ।
(९) उपदफा (२) मा उखल्िखित तथ्याङ्कको िङ्किन गनट िवर्एका गर्कको िेिा िुवििा पासिकाको
सनयमनुिार हुनेछ।
(१०) उपदफा (३) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू मेर्ाडार्ा र अस्िीकरर्को िवहत Shape file मा
गररनेछ ।
(११) उपदफा (४) मा उखल्िखित सबसभन्न वकसिमका तथ्याङ्कको िङ्किन पासिकाको िातािरर् तथा विपद
व्यिस्थापन शािाबार् विपद व्यिस्थापन िसमसत तथा िडा कायाटियबार् गररनेछ ।
(११) उपदफा (१), (३), र (४) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरूको अद्यािसि पररितटन भएको िमयमा
तत्काि र उपदफा (२) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरूको अद्यािसि िावषटक रुपमा गररने छन् ।
(१२) उपदफा (१), (२), (३), (४) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू िङ्किन गनट आिश्यकता अनुिार
प्रासिकरर्िँग िमन्िय र प्राविसिक िहायता सिन िवकनेछ ।

पररच्छे द ४
तथ्याङ्क प्रमार्ीकरर् र प्रविवष्ट िम्बन्िी
६. स्थानीय तहबार् विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) मा व्यिस्थापन गररने तथ्याङ्क तथा
िूचनाहरूको प्रमार्ीकरर्मा गररने कायटहरूः (१) यि नगरपासिकाबार् पररच्छे द ३ को दफा ५ मा
बमोखजमका िङ्कसित तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू दे हाय बमोखजम प्रमार्ीकरर्मा गररने छन् ।
(क) अस्पष्ट र हराएका मानहरूको पवहचान गने ।
(ि) तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू गुर्स्तरको आकिन गने ।
(ग) पररभावषत इकाइमा तथ्याङ्कहरूको रुपान्तरर् गने ।
(घ) तथ्याङ्कहरू िही भए नभएको रुजु गने ।
(२) पररच्छे द ३ को दफा (५) मा बमोखजमका िङ्कसित तथ्याङ्क तथा िूचनाहरूको प्रमार्ीकरर् पासिकामा
उपिब्ि, पासिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरर् र व्यिस्थापन िसमसत तोकेको विज्ञ िा पासिका स्तरीय
विषयगत शािा द्वारा गररनेछ ।
(३) पररच्छे द ३ को दफा (५) को उपदफा (३) मा उल्िेि भए बमोखजमका नदी सनयन्रर्, बाढी, पहरो,
भूकम्प, भूमण्डिीय तापमान िृवद्ध, जििायु पररिटतन, भूउपयोग र विसभन्न प्रकोप तथा विपद िम्बखन्ित
िङ्कसित तथ्याङ्क, िूचनाहरू तथा नक्शाको अध्ययन एिं म प्रमार्ीकरर् पासिकामा कायट गने विसभन्न िं घिस्था
िा िो अन्र्तगत रहेका जनशखक्त अथिा स्ितन्त्र विज्ञ द्वारा गररने छ ।
(४) उपदफा ३ मा उल्िेि भएका विज्ञहरुको िमुह (Rost er) तयार पारी राखिररने छ र आिश्यक्ता
अनुिार पररचािन गररने छ ।
(५) उपदफा ३ मा उल्िेि भएका विज्ञहरुको िेिा िुवििा पासिकाको सनयमनुिार हुनेछ।
(६) नगरपासिकाबार् घर्ना मोड्युिमा ररपोर्ट गररएका घर्नाहरूको प्रमार्ीकरर् पासिका स्तरीय विपद
जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसत, िम्बखन्ित िडाको अध्यि िा िखचि अथिा तोवकएको िदस्य
द्वारा गररनेछ ।
(७) नगरपासिकाबार् िसत र नोक्िान मोड्युिमा ररपोर्ट गररएका घर्नाहरूको प्रमार्ीकरर् पासिका स्तरीय
विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसत, िम्बखन्ित िडाको अध्यि िा िखचि अथिा तोवकएको
िदस्य द्वारा एक मवहना सभत्र गररनेछ ।

७. स्थानीय तहबार् विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) मा प्रविवष्ट गररने तथ्याङ्क तथा िूचनाहरूः
(१) यि नगरपासिकाबार् दफा ५ बमोखजम िं कसित तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू पोर्टिमा प्रविवष्ट गररने छन्
।
(२) पासिकाबार् उपदफा (१) बमोखजमका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू प्रविवष्ट प्राविसिक पुखस्तकाका आिारमा
गररने छ ।
(३)दफा (५) को उपदफा (३) मा उल्िेि भए बमोखजमको िं कसित तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू केन्रको
प्राविसिकिँगको िमन्िय र प्राविसिक िहायतामा प्रविवष्ट गररने छन् ।
पररच्छे द ५
तथ्याङ्क विश्लेषर् तथा प्रकाशन िम्बन्िी
८. स्थानीय तहबार् विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) मा रहेका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषर् तथा
प्रकाशनमा गररने कायटहरूः
(१) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिमा रहेका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषर् गरी दे हाय बमोखजमका प्रकाशनका
कायटहरू गररने छन् ।
(क) विपद पोर्टिको प्रयोग गरे र पासिकाबार् आिश्यकता अनुिार दै सनक, िाप्तावहक, मासिक,
अिट िावषटक, र िावषटक रुपमा विपद बुसिवर्न प्रकाशन गररने छन् ।
(ि) विपद पोर्टिमा रहेका तथ्याङ्क तथा िूचनाहरू प्रयोग गरे र पासिकाबार् िावषटक रुपमा
पासिका स्तरीय विपद प्रसतिेदन प्रकाशन गररने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमका प्रकाशनहरूिाई पासिकाको िेबिाइर्, िूचना बोडटमा प्रकाखशत गररने छ
।
पररच्छे द ६
तथ्याङ्क, िूचना तथा प्रर्ािीको िुरिा व्यिस्थापन विसि
९. स्थानीय तहबार् विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) मा रहेका तथ्याङ्क, िूचना तथा
प्रर्ािीको िुरिा व्यिस्थापनमा गररने कायटहरू
(१) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिमा रहेका तथ्याङ्क, िूचना तथा प्रर्ािीको िुरिा व्यिस्थापन गनट दे हाय
बमोखजमका कायटहरू गररने छन् ।
(क) नगरपासिकामा विपद पोर्टि दि प्राविसिक द्वारा िञ्चािन हुनेछ र नेपाि िरकारिे तयार
गरे को विपद पोर्टिको अनुमसत म्याविक्िको आिारमा िञ्चािन हुनेछ ।

(ि) कुनै पसन व्यखक्तको व्यखक्तगत तथ्याङ्क जस्तै या मृतक िा घाइतेहरूको नामहरू, ठे गानाहरू,
मोबाइि र्े सिफोन नम्बरहरू, ईमेि ठे गानाहरू कुनै अनुमसत सबना विपद पोर्टिमा ििटजसनक
गररने छै न ।
(ग) प्राविसिक िमस्या भएमा, त्यिको सनिारर् गनट, विपद पोर्टिको डार्ा प्रविवष्ट, पोर्टिको डार्ा
गदाट आउने िबै वकसिमका प्राविसिक िमस्याहरू हि गनट पासिबार् प्राविसिकिे प्रासिकरर्मा
रहेका प्राविसिक र्ोिी िगं िमन्िय र प्राविसिक िहायता सिन िक्नेछन ।
(२) नगरपासिकाबार् दफा (९) उपदफा (१) बमोखजमका कायटहरू गने अनुिूची (५) मा उल्िे ि भए
बमोखजमको अनुमसत म्याविक्िको प्रयोग गररने छ ।
पररच्छे द ७ .
िंस्थागत खजम्मेिारी र उत्तरदावयत्ि
१०. स्थानीय तहबार् विपद िम्बन्िी राविय तथ्याङ्क तथा िूचना पोर्टि िञ्चािन िरोकारिािा सनकायबार्
गररने कायटहरू
(१) यि नगरपासिकामा पोर्टि िञ्चािन गनट राविय विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन
प्रासिकरर्को खजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िहरू
(क) प्रासिकरर्िे विसभन्न िरकारी र गैर िरकारी सनकायबीच िहकायट र िमन्िय गनेछ ।
(ि) नगरपासिकािाई विपद पोर्टि कायटिञ्चािन गनट प्रर्ािी िेर् अप गनट िहखजकरर् गनेछ ।
(ग) प्रासिकरर्िे स्थासनय तहिाई परे को िमस्याको तत्काि िम्बोिन गनेछ।
(घ) प्रासिकरर्बार्ै िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी एवककृत गनुपने पासिकाबार् प्रमाखर्त िूचना तथा
तथ्याङ्कहरूको अध्ययन र विश्लेषर् गरी तथ्याङ्कहरू तथा िन्र्दभ िामग्रीहरू प्रर्ािी एवककृत गनेछ।
(२) यि नगरपासिकामा पोर्टि िञ्चािन गनट नगरपासिकाको खजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िहरू
(क) नगरपासिकािे विपद पोर्टिको िञ्चािन कायट प्रासिकरर्को िम्पकट र िमन्ियमा रही कायट
गनेछ।
(ि) नगरपासिकािे विपद पोर्टिको प्रयोग विपद पुिक
ट ो अिस्था, विपद िमयमा र विपद पसछको
अिस्थामा पोर्टिमा रहेका िूचना तथा तथ्याङ्क प्रयोग गरर विपद जोखिम व्यिस्थापनको िेत्रमा
पूित
ट यारी तथा जोखिम न्युनीकरर् कायट गने छ ।
ू ट प्रर्ािी िेर्अप गने प्रयोगकताट नाम र पाििडट
(ग) नगरपासिकािे विपद पोर्टि िञ्चािन गनुप
ट ि
अनुरोि गने तथा आिश्यक िामाग्रीहरूको व्यिस्था समिाउने कायट गनेछ ।

(३) यि नगरपासिकामा पोर्टि िञ्चािन गनट नगर स्तरीय विपद जोखिम न्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन
िसमसतको खजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िहरू
नगर स्तरीय विपद जोखिम न्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसत विपद पोर्टि िञ्चािन तथा व्यिस्थापनको
सनदे शन िसमसत हुनछ
े ।यो िसमसतिे विपद पोर्टि कायटिञ्चाि तथा व्यिस्थापन गनट दे हाय बमोखजमका काम
कतटव्य र असिकार रहने छ।
(क) विपद पोर्टि कायटिञ्चािनका िासग सनयसमत रुपमा नगरपासिका माफटत केन्दिगं िम्पकट,
िमन्िय र िहकायट गने।
(ि) विपद पोर्टिमा आिश्यक िूचना तथा तथ्याङ्क आकिन र पासिकामा रहेका तथ्याङ्कहरूको
गुर्स्तर जाचँ गने गराउने।
(ग) आिश्यक िूचना तथा तथ्याङ्क िक्किन गनट दि जनशखक्त व्यिस्थापन गनट पासिकािगँ िहकायट
गने।
(घ) िूचना तथा तथ्याङ्क िङ्किनको मापदण्डहरू कायाटन्ियन गरे नगरे को िुपरीिेिर् तथा अनुगमन
गने।
(ङ) िडा र िमुदाय स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसत िगंिहकायट एिंम
िमन्िय गने।
(४) यि नगरपासिकामा पोर्टि िञ्चािन गनट िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन शािा र प्राविसिक तथा
कमटचारीको खजम्मेिारी र उत्तरदावयत्िहरू
(क) नगरपासिका कायाटिय सभत्र रहेको िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन शािा र मातहतका
पोर्टि िञ्चािन गनट तोवकएको कमटचारीहरूिे विपद पोर्टि िञ्चािन गनट केन्र, पासिका र नगर
स्तरीय विपद जोखिम न्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन िसमसतिे तय गरे का नीसत तथा सनदे शनका
आिारमा कायट गनेछन् ।
(ि) नगरपासिका सभत्र िूचना तथा तथ्याङ्कको िम्भावित विश्विनीय िोत्रको पवहचान गरी िोत
नक्शांकन गने । िम्भावित िोत्रको विस्तृत जानकारी जस्तै िूचना तथा तथ्याङ्क प्रदान गने
असिकारीको नाम, िम्र्पक नं, आर्दको जनकारी राख्ने ।
(ग) प्राविसिक पुखस्तकामा उल्िे ि गररएको बमोखजम को िूचना तथा तथ्याङ्क िङ्किनको डार्ा मोडि
अनुिार तथ्याङ्क िङ्किन तथा पोर्टिमा एवककृत गने ।
(घ) विसभन्न स्रोतिार् प्राप्त िूचना तथा तथ्याङ्कहरूको अध्ययन, मान्यकरर् र विश्लेषर् गरी िूचना,
तथ्याङ्कहरू तथा िन्र्दभ िामग्रीहरू िसमसतमा छिफि गने र प्रर्ािीमा एवककृत गने ।

(ङ) उपयुक्त तथ्य तथा िूचना तयारी अिस्थामा राख्ने ।
(च) केन्र पासिका र िसमसतको िुझाि बमोखजम तथ्याङ्कहरू िं क्िन तथा अध्यािसिक गने ।
पररच्छे द ८
विपद िूचना व्यिस्थापन प्रर्ािी (विपद पोर्टि) िम्बन्िी
११. स्थानीय तहमा विपद िम्बन्िी राविय तथ्याङ्क तथा िूचना पोर्टिबार् प्राप्त हुने तथ्याङ्क र िूचनाहरू
(१) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको ड्यािबोडट मोड्युि प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू गररने छन्
(क)चेतािनी िा ितरा िीमा मानहरू पार गछट, विपद पोर्टिमा चेतािनी िूचना प्रदखशटत हुन्छ र
तथ्याङ्क, िूचना तथा जानकारीहरू पासिकािे विपद पसछको तत्परता र प्रसतकायट कायटका िासग
योजना बनाउन प्रयोग गररने छन् ।
(ि) ितकटताहरूिे पासिकाहरूिाई िम्भावित जोखिममा अद्यािसिक रहन र प्रकोपहरूको
िासग जानकारी प्रदान गनट मद्दत पुयाउँछ र िो तथ्याङ्किाई प्रसतविया र जोखिम प्रभाि विश्लेषर्को
िासग प्रयोग गररने छन् ।
(२) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको घर्ना मोड्युि प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू गररने छन्।
क) मोड्युिमा भएका जानकारीहरूका प्रसतविया, पुनःप्रासप्त र पुनःस्थापना, जोखिम प्रभाि विश्लेषर्को
िासग योजना बनाउनका िासग प्रयोग गररने छन् ।
(३) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको िसत र नोक्िान मोड्युिको प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू
गररने छन्
(क) तथ्यमा आिाररत रहेर विपद जोखिम न्यूनीकरर्िँग िम्बखन्ित योजना तजुम
ट ा गनट प्रयोग गररने
छन्।
(४) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको ररयिर्ाइम मोड्युिको प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू गररने
छन्
क) िषाट र नर्दको जिस्तर अनुगमन, भूकम्प, िायु प्रदुषर् र डढे िोको ररयिर्ाइम तथ्याङ्क
अििोकन गने र तत्परता र प्रसतकायट कायटका िासग योजना बनाउन प्रयोग गररने छन् ।
(५) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको प्रोफाइि मोड्युिको प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू गररने छन्
(क) तथ्याङ्क र जानकारीहरूको प्रयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरर् गनट र तथ्यमा आिाररत रहेर
विपद जोखिम न्यूनीकरर्िँग िम्बखन्ित कायट योजना बनाउन, विकािका सनमार्ट योजना तजुम
ट ा गनट
प्रयोग गररने छन् ।

(६) यि नगरपासिकाबार् पोर्टिको जोखिम िुचना मोड्युिको प्रयोग गरी दे हाय बमोखजमका कायटहरू गररने
छन्
(क) तथ्याङ्क र जानकारीहरूको प्रयोग गरी विपद जोखिम न्यूनीकरर् गनट र तथ्यमा आिाररत रहेर
विपद जोखिम न्यूनीकरर्िँग िम्बखन्ित कायट योजना बनाउन, विकािका सनमार्ट योजना तजुम
ट ा गनट
प्रयोग गररने छन् ।
पररच्छे द ९
विविि
जनशखक्त व्यिस्थापन, आसथटक व्यिस्थापन र अन्य विविि
१२. जनशखक्त व्यिस्थापनः विपद पोर्टि िं चािन तथा व्यिस्थापन एक जना विपद व्यिस्थापन फोकि

पिटन िा प्रमुि प्रशािवकय असिकृतिे तोकेको कमटचारीबार् गररनेछ छ।तथ्याङ्क िङ्किनको िमयमा
विपद व्यिस्थापन फोकि पिटनबार् तथ्याङ्क िङ्किनमा िवर्ने जनशखक्तहरूको वििरर् तयार पारी
व्यिस्थापन गररनेछ।यि पोर्टिको सनयसमत रूपमा व्यिस्थापकीय कायट विपद व्यिस्थापन शािाबार्
गररनेछ।तर आिश्यकता हेरी अन्य शािाका कमटचारीहरु पररचािान गनट िवकन्छ।

१३. आसथटक व्यिस्थापनः
(१) पोर्टि िं चािन गनट आसथटक व्यिस्थापन नगरपासिकाबार् गररन्छ। आिश्यक िामग्रीहरुको
िररद र कमटचारीहरुको व्यिस्थापनको िम्पुर्ट कायट नगरपासिकाबार् गररन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजमका व्यिस्थापनका सनखम्त सिरहा नगरपासिका आपतकािीन कायट

िञ्चािन केन्र विसििाई आिार मानी BIPAD पोर्टिको िं चािनमा चावहने आसथटक व्यिस्थापन
गररने छ ।

१४. विपद पोर्टि िञ्चािन कायटको िमन्ियः
(१) स्थानीय तहमा विपद पोर्टि िञ्चािन गदाट कुनै प्रशािसनक, व्यिस्थापकीय र प्राविसिक िमस्या

िा र्द्ववििा उत्पन्न भएमा प्रासिकरर्को प्राविसिक िहयोग तथा िमन्िय बमोखजम िम्बखन्ित स्थानीय
तहको िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन शािािे यिको सनिारर् गनुप
ट नेछ।

(२) स्थानीय तहिँग िम्बखन्ित तथ्याङ्क, िूचना तथा अन्य जानकारीका बारे मा कुनै वििाद, र्द्ववििा िा
िमस्या भएमा सनदे शन िसमसतिे सनिारर् िा िमािान गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम िमस्या िा र्द्ववििा िमािान गनट सनदे शन िसमसतको बैठक बस्नु अगािै
िमस्याको सनिारर् गनुप
ट ने अिस्थामा स्थानीय तहको िातािरर् तथा विपद व्यिस्थापन शािािे

नगर प्रमुि र प्रमुि प्रशािकीय असिकृतिँग िम्न्िय गरी तत्काि िमस्या िमािान िा र्द्ववििाको

सनिारर् गरी सनदे शन िसमसतको (स्थानीय विपद व्यिस्थापन िसमसतको) आगामी बैठकमा पेश
गनुप
ट नेछ।

(४) विपद पोर्टि िञ्चािन गदाट स्थानीय तहमा कायटरत विषयगत सनकाय, िं घिं स्था र सनजी िेत्रिे
आिश्यक िहयोग र िहकायट गनुप
ट नेछ।

१५. िािा अड्काउ फुकाउः
(१) यो कायटविसि कायाटन्ियनका िासग कुनै िािा अडकाउ आइपरे मा पोर्टिको प्राविसिक तथा
िञ्चािन िम्बन्िी मासमिामा प्रासिकरर्िे र तथ्याङ्क तथा तत्िम्बखन्ित मासमिामा सनदे शन
िसमसतिे सनिारर्/िमािान गनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम िसमसतिे गरे को कायट िा सनर्टय आगामी कायटपासिकाको बैठकमा पेश
गरी आिश्यकता अनुिार जानकारीको िं प्रष
ट नेछ।
े र् िा बैठकबार् अनुमोदन गनुप

१६. िचाऊः
(१) विपद पोर्टि िञ्चािन गदाट अिि सनयतिे गरे का िूचना तथा तथ्याङ्क व्यिस्थापन िम्बन्िी

कायटमा हुने िामान्य त्रुर्ीमा कुनै कमटचारी उपर कारिाही गररने छै न। तर जानाजानी गररएका
गल्ती कमजोरी प्रसत प्रचसित कानून बमोखजम कारिाही हुनेछ।
१७. कायटिञ्चािन कायटविसिको पुनराििोकनः

(१)प्रस्तुत कायटविसि विपद पूि ट र विपद्को िमयमा प्रसतकायटिाई प्रभािकारी बनाउन र िोको
िासग आिश्यक पने पूित
ट यारी गनट तयार गररएको छ।यि कायटविसििाई नगरपासिकास्तरीय
स्थानीय विपद व्यिस्थापन िसमसतबार् आिश्यकता अनुिार िमयिापेि पुनराििोकन गरर
सनयमसत रुपमा गनट िक्नेछ।

अनुिूचीहरू
अनुिूची १: िम्पकट र कागजातको तथ्याङ्कको ढाँचा
िूचकहरू

तथ्याङ्कको वििरर्

िम्पकटहरू

नाम

वििरर्

फोर्ो
पद
ईमेि
र्े िीफोन नंबर (कायटिय)
र्े िीफोन नंबर (मोबईि)

DRR फोकि व्यखक्त हो/होइन?
िसमसतको िदस्यको तासिम वििरर्
कागजात

कागजातको शीषटक

दस्तािेजको प्रकार (प्रकाशन,
प्रसतिेदन, आर्द)
प्रकाशन भएको िेत्र (राविय, प्रदे श,
खजल्िा, स्थासनय स्तरीय)
प्रकाशन भएको प्रदे श (यर्द प्रदे श
स्तररय हो भने मात्र)
प्रकाशन भएको खजल्िा (यर्द खजल्िा
स्तररय हो भने मात्र)

प्रकाशन भएको स्थासनय स्तरीय (यर्द
स्थासनय स्तररय हो भने मात्र)

यर्द उक्त दस्तािेज कुनै घर्ना िं घ
िम्बखन्ित छ भने छान्ने
दस्तािेज प्रकाखशत समसत

अनुिूची २: जनिांखख्यकीय तथ्याङ्क, भिन सनमार्ट िम्बखन्ित तथ्याङ्क, भूसम प्रयोग अभ्याि िम्बखन्ित तथ्याङ्क,
िंक्किनको ढाँचा
जनिांखख्यकी वििरर्
जनिं ख्या िगीकरर्
मवहिा
पुरुष
अन्य
कुि
जनिं ख्या घनत्ि (प्रसत िगट वकमी)

आयु िमुह द्वारा जनिं ख्या िगीकरर्
आयु िमुह

कुि

मवहिा

पुरुष

अन्य

०-०४
०-०९
१०-१४
१५-१९
२०-२४
२५-२९
३०-३४
३५-३९
४०-४४
४५-४९
५०-५४
५५-५९
६०-६४
६५-६९
७०-७४
७५

शैखिक खस्थसत
कुि

मवहिा

पुरुष

अन्य

िािरता दर

खशिा स्तर

कुि

मवहिा

पुरुष

अन्य

फरक िमता
भएका

प्राथसमक
सनम्न माध्यसमक
एिएििी िा बराबर
मध्यासमक िा बराबर
स्नातक िा बराबर
मास्र्िट र पीएचडी
कुनै खशिा प्राप्त
नगरे को

अन्य अनौपचाररक
खशिा
योग्य नभएको (५ बषट
भन्दा कम)
थाहा छै न

स्तनपान गराउने आमा
अशक्तता भएको स्तनपान गराउनेआमा

िामाखजक िुरिा िाभ को प्रकार द्वारा िगीकृत जनिं ख्या
जेठ् नागररक
एकि मवहिा
फरक िमता भएको व्यक्ती
िोपउन्मुि जासत
बाि िुरिा
पेन्िन
अन्य
पाएको छै न
िागु नहुने

फरक िमता भएको व्यक्ती
शारीररक अपाङ्गता
दृवष्ट िम्बन्िी अपाङ्गता
िुनाइ िम्बन्िी अपाङ्गता
श्रिर् दृवष्टविहीन अपाङ्गता
स्िर र बोिाइ िम्बन्िी
अपाङ्गता
मानसिक िा मनोिामाखजक
अपाङ्गता
बौवद्धक अपाङ्गता
अनुिंशीय रक्तश्राि
(हेमोवफसिया) िम्बन्िी
अपाङ्गता
अवर्ज्म िम्बन्िी अपाङ्गता
बहुअपाङ्गता

कुि

मवहिा

पुरुष

अन्य

रोजगारीको खस्थसत
तिबी
िम्झौता िा ज्यािा
स्िरोजगार
िैदेखशक रोजगारी
बेरोजगार
गरीबी रे िा मुसन रहेका जनिं ख्या
पररिारमा उपखस्थसत जनिं ख्या
उपखस्थसत
उपखस्थसत छै न, नेपाि सभत्र
उपखस्थसत छै न, नेपाि बावहर
थाहा छै न

जातीयता द्वारा िगीकृत जनिंख्या
जात

घरे ि ु तथ्याङ्क
घरे ि ु िगीकरर्
कुि घर को िं ख्या
मवहिा प्रमुि भएको घर िं ख्या
वपछसडएको घर िं ख्या
उमेर ६० भन्दा मासथ को उमेर भएको घर िं ख्या
औित पररिार िं ख्या
फरक ििम व्यखक्तहरूको िाथ घरहरूको िं ख्या
आिाि घनत्ि (प्रसत िगट वकमी)
पररिारहरूको औित मासिक आय
१०,०००
१०,००० दे खि २०,००० िम्म
२०,००० दे खि ५०,००० िम्म

िं ख्या

५०,००० दे खि,१००,००० िम्म
१०,००० िा असिक
िािटजसनक स्रोतहरूमा पररिारहरूको पहुँच

खचवकत्िा िुवििाहरूमा पहुँच
वपउने पानीको पहुँच
िञ्चारको पहुँच

यातायात िुवििाको पहुँच
आपतकािीन अपरे शनमा

पहुँचच

ँ
आपतकािीन शेल्र्रमा पहुच
विद्युतमा पहुँच

भिनहरूको तथ्याङ्क

आिािीय घरपररिारको िंख्याका आिारमा घरहरु
घरपररिारको िंख्याका

घरको िंख्याका

१
२-३
४-५
६-७
८+

बनािर्को आिारमा घरको प्रकार
घरको बनािर्
मार्ोिे बनेको घर
बाििे बनेको घर
काठिे बनेको घर
िेमेंर् र इट्टािे बनेको घर
िेमेंर् र ढुं गािे बनेको घर
मार्ो र इट्टािे बनेको घर
मार्ो र ढुं गािे बनेको घर
दुं गािे बनेको घर
नक्शा पाि भएको पर्क्क घर
नक्शा पाि नभएको पर्क्क घर
अन्य

घरको िंख्याका

घरको जगको आिारमा घरको प्रकार
घरको जग

घरको िंख्याका

िाि िा काठ
िेमेंर्-ढुं गा
मार्ो-ढुं गा
िेमेंर्
अन्य

भूसम प्रयोग अभ्याि तथ्याङ्क
भूसम प्रयोग अभ्याि
जंगि िेत्र
कृवष भूसम
िं रखित िेत्र
आिािीय िेत्र
जि िेत्र
अन्य

अनुिूची ३: भौसतक पूिाटिारको तथ्याङ्क िंक्किन ढाँचा
िूचकहरू

तथ्याङ्कको वििरर्

विस्तृत जानकारी

शीषटक

शैखिक िं स्थाको नाम

प्रकार

पूि-ट प्राथसमक
आिारभूत खशिा
उच्च माध्यसमक विद्यािय
किेज
विश्वविद्यािय
अन्य

शैखिक िं स्था

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िकारी
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।

एकाइ

किा कोठा गर्ना

किा कोठाको िं ख्या

के विद्यािय building code

हो/ होइन

पािना गरर सनमाटर् गररएको
हो?
विद्याियको िेत्रफि कसत छ?
के विद्याियमा िुल्िा ठाउँ

छ/छै न

(OpenSpace) छ?
िुल्िा ठाउँको िेत्रफि कसत
छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)को
तखस्बर
के विद्याियमा आपंग मैत्री

छ/छै न

पूिाटिार सनमाटर् गररएका छन्?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
के विद्याियमा evacuation

छ/छै न

route छ?
के विद्याियमा विपद

छ/छै न

व्यिस्थापन िसमसत या अन्य
कुनै िम्बखन्ित िसमसत छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
के विद्याियमा विपद

छ/छै न

व्यिस्थापन िम्बसित िचेतेना
तथा तासिम कायटिम आयोजना
गररएको छ?
यदी, गछट भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के विद्याियिे विपद

गछट/ गदै न

व्यिस्थापन िम्बसि खशिा प्रदान
गछट?
यदी, गछट भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के विद्याियमा स्िास्थ्य केन्र
िा िाइको-परामशट केन्र छ?

छ/छै न

िं ख्या

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या
पुरुष कमटचारीको िं ख्या
अन्य कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या

विद्याथीको िं ख्या

मवहिा विद्याथीको िं ख्या
पुरुष विद्याथीको िं ख्या
अन्य विद्याथीको िं ख्या
फरक िमता भएको
मवहिा विद्याथीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
विद्याथीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
विद्याथीको िं ख्या

विद्याथीहरूको उमेर िमूह

१० बषट भन्दा कम
१०-१५ िषटको बीचमा
१५-२० िषटको बीचमा
२० बषट भन्दा मासथ

विद्यािय रहेको िाडट
विद्याियको ठे गाना
अिांश
दे शान्तर
शैखिक िं स्थाको फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ?
स्िास्थ्य िं स्था

शीषटक

स्िास्थ्य िं स्थाको नाम

स्िास्थ्य िं स्था प्रकार

स्थानीय अस्पताि
सनजी अस्पताि
प्राथसमक स्िास्थ्य िेिा
केन्र
खक्िसनकि
दन्त खक्िसनकि
फामे िी
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकारी
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
के स्िास्थ्य िं स्थाको भिन

छ /छै न

building code पािना गरर
सनमाटर् गररएको हो?
उपिब्ि िेिाहरू
आकखस्मक िेिाहरू

छ /छै न

आईिीयू

छ /छै न

Nआईिीयू

छ /छै न

अपरे वर्ं ग सथएर्र

छ /छै न

एक्ि-रे िेिा

छ /छै न

एम्बुिेन्ि िेिा

छ /छै न

प्रिुती िेिा

छ /छै न

अन्य
यर्द उपिब्ि िेिाहरू मासथ उल्िेि गररएको छै न,
सतनीहरूिाई यहाँ िूचीबद्ध गनुह
ट ोि्।
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

बेड िख्या

बेड िख्या

के स्िास्थ्य िं स्थाको भिन

छ /छै न

आपंग मैत्री छ?

यदी, छ भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के स्िास्थ्य िं स्थामा helipad

छ /छै न

आबतरर् िुसबिा छ ?
के स्िास्थ्य िं स्थामा

छ /छै न

evacuation route छ?
के स्िास्थ्य िं स्थामा Disaster

छ /छै न

फोकि point तोकेएको छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।(नाम, फोन न, इमेि
ठे गाना जस्ता वििरर् हल्नुहोि
के स्िास्थ्य िं स्थामा िुल्िा

छ /छै न

ठाउँ (OpenSpace) छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
िेत्रफि कसत छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
फोर्ो
सबिुत आपूसतटकोब्याकअप

छ /छै न

छ?
औषसि भण्डारर् ठाउँ छ?

छ /छै न

फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या
पुरुष कमटचारीको िं ख्या
अन्य कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या

विशेषज्ञता
स्िास्थ्य िं स्था रहेको िाडट
स्िास्थ्य िं स्थाको ठे गाना

अिांश
दे शान्तर
स्िास्थ्य िं स्थाको फोर्ो
के

विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छन् ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ?
बैं वकंग र वित्त

शीषटक

िं स्था

बैं वकंग र वित्त िं स्थाको
नाम

प्रकार

िाखर्खज्य बैं क
माइिो िेसडर् विकाि
बैं क
वित्त िं स्था
विकाि बैं क
िहकारी िं स्था
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
िेिा प्रकार

बैं क
एर्ीएम
अन्य

यर्द िेिा प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न, यहाँ िूचीकृत
गनुह
ट ोि्।
के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के भिन आपंग मैत्री छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।

छ /छै न

नाम

िेिा प्रयोगकताटहरू

जनिं ख्या

िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको

िं ख्या

फोन नम्बर
इ-मेि ठे गाना
िेबिाइर्
कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष

िं ख्या

कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य

िं ख्या

कमटचारीको िं ख्या
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

िं स्थाको स्थानीय ठे गाना
िाडट न
बैं वकंग र वित्त िं स्था
को फोर्ो
अिांश
दे शान्तर
शीषटक

िं स्थाको नाम

प्रकार

िरकारी
आईएनजीओ
नजीओ
िामुदायीक िं स्था

िरकारी/
गैर-िरकारी/
िामुदावयक
िं स्था

अन्य
यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।

के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के िं स्थामा िुल्िा ठाउँ

छ /छै न

(OpenSpace) छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
िेत्रफि कसत छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
फोर्ो
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
के यहाँ विपद व्यिस्थापन

छ /छै न

इकाई छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
के यहाँका कमटचारीहरु िे

छ /छै न

विपद व्यिस्थापन िम्बखन्ित
तासिम प्राप्त छन् ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र । (कसत मवहिा /
पुरुष
के यि िं स्थामा helipad
आबतरर् िुसबिा छ ?
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या
पुरुष कमटचारीको िं ख्या
अन्य कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या

फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

िं स्था रहेको िाडट न
िं स्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्तर
िं स्थाको फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
पयटर्न

शीषटक

पयटर्न िाइर् र स्थान को
नाम

प्रकार

होर्ि
भोजनािय
िज
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि
गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इमेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको

िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष

िं ख्या

कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य

िं ख्या

कमटचारीको िं ख्या
कोठाको िं ख्या
बेडको िं ख्या
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

िं स्था रहेको िाडट न
िं स्थाको ठे गाना
अिांश
दे शान्तर
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
िासमटक स्थान

शीषटक
िमट

िासमटक स्थान
वहन्दू
इस्िाम
विखियन
बौद्ध
वकरात
सिि िमट
यहू दी िमट
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

नाम

के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के िं स्थामा िुल्िा ठाउँ

छ /छै न

(OpenSpace) छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
िेत्रफि कसत छ?
िुल्िा ठाउँ (OpenSpace)
फोर्ो
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
वपउने पानी उपिब्ि छ

छ /छै न

शौचािय उपिब्ि छ

छ /छै न

यर्द छ भनी, कसत िर्ा

िं ख्या

शौचाियहरू छन्?
के स्िच्छता (WASH) िुसबिा

छ /छै न

उपिब्ि छ ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
के िुत्नका िासग िुवििा

छ /छै न

उपिब्ि छ ? (िार्, चर्ाई
आर्द)
यदी, छ भने, कसत छ यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
के सबिुतको िुवििा उपिब्ि

छ /छै न

छ?
अन्य िुवििा उपिब्ि छ भने
यहाँ उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
अिांश
दे शान्तर
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग
इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?

छ /छै न

िं ख्या

यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
उद्योग

शीषटक

उद्योग

प्रकार

िेिा उन्मुि

नाम

उत्पादन उन्मुि
उप-प्रकार

कर्े ज उद्योग
माइिो उद्योग
िानो उद्योग
मध्यम उद्योग
ठु िो उद्योग

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

के भिन सनमाटर् building code
आनुिार सडजाइन गररएको हो?

हो/ होइन

के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
िाडट न
ठे गाना
अिांश
दे शान्तर
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ?
िञ्चार

शीषटक

िञ्चार

प्रकार

एफएम रे सडयो
स्थानीय र्े सिसभजन
स्थानीय िमाचार पत्र
मोबाइि फोन
केबि
इन्र्रनेर् िेिा प्रदायक
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदायीक
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
र्ािरको नाम

र्ािरको नाम र्ािरको
नाम (रे सडयो र्ािर)

कभरे ज Radius (KM)
विक्िेन्िी (Frequency)

वक. मीमा औित (Km)
मेगाहेर्टजटमा frequency

इन्र्नेर् िेिा
के भिन सनमाटर् building code
आनुिार सडजाइन गररएको हो?

हो/ होइन

नाम

के भिनमा evacuation route

छ/छै न

छ?
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या
अिांश
दे शान्तर
िाडट न
पुरा ठे गाना
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
पुि

शीषटक

पुिको नाम

प्रकार

Arch पुि
Beam पुि
काठ पुि
Cantilever पुि
िस्पेंशन पुि
Cable-stayed पुि
कल्भर्ट पुि

नाम

बेिी पुि
Truss पुि
अन्य
यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के पूि गाडी चल्न योग्य छ?
यर्द छ भनी कसत lane को
बार्ो छ?
िम्बाई (मीर्रमा)
चौडाई (मीर्रमा)
अिस्था

राम्रो
नराम्रो

िाडट न
ठे गाना
पूिको फोर्ो
अिांश
दे शान्तर
िानेपानी

शीषटक

िानेपानी आपूसतट योजना

आपूसतट योजना

स्केि

िानो

नाम

मध्यम
ठू िो
अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदायीक
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इमेि ठे गाना

इमेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या

फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या
के प्राविसिक कमटचारीहरु छन्?

छ /छै न

यर्द छन् भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।(मवहिा र पुरुष
िं ख्या, नाम, फोन न, इमेि
ठे गाना )
के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
िेिा प्रयोगकताटहरू

घरिुरीको िं ख्या

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय

िं ख्या

बन्द हुने िमय
िाडट न
ठे गाना
फोर्ो
अिांश (पानी ट्यावकको
स्थान)
दे शान्तर (पानी ट्यावकको
स्थान)
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
यातायात

शीषटक

यातायात

प्रकार

स्थिमागट

नाम

हिाइमागट
जिमागट
यर्द स्थिमागट हो भने
उपप्रकार

यातायत िसमसत
बिपाकट

यर्द स्थिमागट हो भने , यातायत

बि

िं ख्या

िािनको प्रकार

माइिो

िं ख्या

भ्यान

िं ख्या

अन्य

िं ख्या

यर्द प्रकार मासथ उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
यर्द स्थिमागट हो भने

यातायात िुवििा को िं ख्या

यर्द स्थिमागट हो भने

सनजी

अपरे र्रको प्रकार

िरकार
िमुदाय
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ
उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
यर्द स्थिमागट हो भने, आपंगा

छ/छै न

मैत्री यातायतको िािन
उपिब्ि छ?
यर्द छ भने, कसत िर्ा छ?
यर्द हिाइमागट हो भने, उप-

राविय

प्रकार

अन्तराटविय

एरपोर्ट को िेत्रफि
यर्द हिाइमागट हो भने, के

हो/होइन

भिन सनमाटर् building code
आनुिार सडजाइन गररएको हो?
यर्द हिाइमागट हो भने, के

छ/छै न

भिनमा evacuation route छ?
यर्द हिाइमागट हो भने , के

छ/छै न

भिन आपंग मैत्री छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
यर्द हिाइमागट हो भने, के
मानिीय िहायता स्थि छ?
यर्द जिमागट हो भने उप-

िामान्य

प्रकार

इिेखक्िकि
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।

िं ख्या

यर्द जिमागट हो भने , के

छ/छै न

भिन आपंग मैत्री छ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
अिस्था

राम्रो
नराम्रो

िमता
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इमेि ठे गाना

इमेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

कमटचारीको िं ख्या

मवहिा कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

पुरुष कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

अन्य कमटचारीको िं ख्या

िं ख्या

फरक िमता भएको
मवहिा कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको पुरुष
कमटचारीको िं ख्या
फरक िमता भएको अन्य
कमटचारीको िं ख्या
िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

अिांश
दे शान्तर
िाडट न
ठे गाना
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
ऊजाट

शीषटक

ऊजाट िेिाको नाम

प्रकार

जिविद्युत
स्र्े शन
बाँि
प्रिारर् िाइन
अन्य

नाम

यर्द प्रकार मासथ उल्िेि
गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
अिांश
दे शान्तर
िाडट न
ठे गान
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ?
आपतकािीन

शीषटक

केन्रको नाम

शेल्र्रमा

अपरे र्रको प्रकार

िरकार

(Evacuation

आईएनजीओ

Center )

एनजीओ
िमुदाय
अन्य
यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ
उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
के भिन सनमाटर् building code

हो/ होइन

आनुिार सडजाइन गररएको हो?
िं रचना (एक तल्ि िा बहु
तल्ि)
िमता (कसत जनािाई िेिा
उपिब्ि गनट िवकन्छ ?
के भिन आपंग मैत्री छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
वपउने पानी उपिब्ि छ

छ /छै न

शौचािय उपिब्ि छ

छ /छै न

यर्द छ भनी, कसत िर्ा

िं ख्या

शौचाियहरू छन्?
के स्िच्छता (WASH) िुसबिा
उपिब्ि छ ?

छ /छै न

िं ख्या

यदी, छ भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
के िुत्नका िासग िुवििा

छ /छै न

उपिब्ि छ ? (िार्, चर्ाई
आर्द)
यदी, छ भने, कसत छ यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
के िाना बनाउन उपिब्ि छ?

छ /छै न

यदी, छ भने, कसत छ यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
अन्य िुवििा उपिब्ि छ भने,
यहाँ उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
केन्रको प्रयोगहरु यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय
बन्द हुने िमय

केन्र रहेको िाडट न
केन्रको ठे गाना
अिांश
दे शान्तर
केन्रको फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
िुिा ठाउँ

शीषटक

स्थानको नाम

िेत्रफि
िमता
हािको भू-उपयोग
फोन नम्बर

फोन नम्बर

इ-मेि ठे गाना

इ-मेि ठे गाना

िेबिाइर्

िेब ठे गाना

िुल्ने िमय

िुरुहुने िमय

नाम

बन्द हुने िमय
वपउने पानी उपिब्ि छ

छ /छै न

शौचािय उपिब्ि छ

छ /छै न

यर्द छ भनी, कसत िर्ा

िं ख्या

िं ख्या

शौचाियहरू छन्?
के स्िच्छता (WASH) िुसबिा

छ /छै न

उपिब्ि छ ?
यदी, छ भने, यहाँ उल्िे ि
गनुह
ट ोस्र ।
अन्य िुवििा उपिब्ि छ भने,
यहाँ उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
अिांश
दे शान्तर
फोर्ो
के विपद प्रसतवियाको िासग

छ /छै न

इन्भेन्र्रीहरू उपिब्ि छ ?
यर्द हो भने, के उपिब्ि छ ?
िरिफाइ

शीषटक

िरिफाइ िुवििाको नाम

िुवििा

प्रकार

ल्यान्डवफि
िािटजसनक शौचािय
डखम्पंग िाइर्
अन्य

यर्द प्रकार मासथ उल्िे ि
गररएको छै न भने, यहाँ उल्िेि
गनुह
ट ोस्र ।
ल्यान्डवफिको िेत्रफि
के ल्यान्डवफि स्थायी हो?
डखम्पंग िाइर्को िेत्रफि
के डखम्पंग िाइर् स्थायी हो?
यर्द िुवििा िािटजसनक
शौचािय हो भने, पुरुष
शौचािय र मवहिा शौचाियको
िं ख्या उल्िेि गनुह
ट ोि्
यर्द िािटजसनक शौचािय,
िाराहरु िं ख्या

हो/ होइन

नाम

अपरे र्रको प्रकार

सनजी
िरकार
िमुदायीक
अन्य

यर्द अपरे र्रको प्रकार मासथ
उल्िेि गररएको छै न भने, यहाँ
उल्िेि गनुह
ट ोस्र ।
िाडट
ठे गाना
फोर्ो
अिांश
दे शान्तर
फोर्ो

अनुिूची ४: भौसतक पूिाटिार मातहका इन्भेन्र्रीहरूको तथ्याङ्क िं क्किन ढाँचा
शीषटक

एकाई

एम्बुिेन्ि

मान

शीषटक

एकाई

िं ख्या

आगो सनभाउने यन्त्र

गोर्ा

ब्याकह िोडर

िं ख्या

फायर िूर्

गोर्ा

बेल्चा

गोर्ा

प्राथसमक उपचारको िामान

गोर्ा

कम्बि

गोर्ा

गैती

गोर्ा

बाखल्र्न

गोर्ा

जेनेरेर्र

िं ख्या

कपडा

गोर्ा

गम बुर्

गोर्ा

कन्र्े नर

गोर्ा

हथौडा

गोर्ा

िोबबार

गोर्ा

स्िच्छता वकर्

गोर्ा

डोजर

िं ख्या

जीिन भेस्र्

गोर्ा

सिि मेशीन

गोर्ा

हल्का

गोर्ा

उत्िनन

िं ख्या

गद्दा

गोर्ा

दमकि

िं ख्या

मेगाफोन

गोर्ा

्िाखस्र्क रोि

गोर्ा

मोबाइि फोन

गोर्ा

चामि

केखज

गैर िाद्य राहत िस्तु

गोर्ा

डोरी कर्र

गोर्ा

चाउचाउ

Cartoon

रबर डुबत्गा

िं ख्या

कागज

Cartoon

िब्बि

गोर्ा

्यारासिर्ामोि

गोर्ा

िुरिा हेिमेर्

गोर्ा

्िाखस्र्क दस्ताने

गोर्ा

जुत्ता

गोर्ा

पाि

गोर्ा

स्िे चर

गोर्ा

विपि िानो

गोर्ा

सतरपाि

गोर्ा

ट्यूब

गोर्ा

डोरी

गोर्ा

पानी

Cartoon

तार जाि

गोर्ा

गो बैग

गोर्ा

अनुिूची ५: पासिका स्तरीय अनुमसत म्याविक्ि
मोड्युि
ड्यािबोडट

(Permission Matrix)
पासिकािाई प्राप्तअनुमसत

-

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने
तथ्याङ्क डाउनिोड गनट िक्ने

घर्ना

-

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने
तथ्याङ्क डाउनिोड गनट िक्ने
वर््पर्ी र प्रमाखर्त गनट िक्ने

िसत र नोक्िान

-

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने
तथ्याङ्क डाउनिोड गनट िक्ने
वर््पर्ी र प्रमाखर्त गनट िक्ने

मान

ररयिर्ाइम

-

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने
तथ्याङ्क डाउनिोड गनट िक्ने

प्रोफाइि

िारांश

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

पररयोजना

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

जनिांखख्यकीय

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

िम्पकट

नयाँ तथ्याङ्क थ्न िक्ने

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने,
उपिब्ि तथ्याङ्क िम्पादन िा पररमाजटन गनट िक्ने।
तथ्याङ्क मेर्ाउन िक्ने ।

कागजात

नयाँ तथ्याङ्क थ्न िक्ने

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने,
उपिब्ि तथ्याङ्क िम्पादन िा पररमाजटन गनट िक्ने।
तथ्याङ्क मेर्ाउन िक्ने ।

जोखिम िुचना

िं कर्ािन्नता

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

िम्मुिता

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

जोखिम

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

प्रकोप

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने

िमता र िं िािन

नयाँ तथ्याङ्क थ्न िक्ने

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने,
उपिब्ि तथ्याङ्क िम्पादन िा पररमाजटन गनट िक्ने।
तथ्याङ्क मेर्ाउन िक्ने ।

जििायु पररितटन

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने,
तथ्याङ्क डाउनिोड गनट िक्ने

राहत िण्ड

नयाँ तथ्याङ्क थ्न िक्ने

उपिब्ि तथ्याङ्क हेन ट िक्ने,
उपिब्ि तथ्याङ्क िम्पादन िा पररमाजटन गनट िक्ने।
तथ्याङ्क मेर्ाउन िक्ने ।

