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बाग – २ 
शिवयाज नगयकामयऩालरकारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको नीलत 

सवयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ । 

 
 

शिवयाज नगयऩालरकाको ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

 नीलत, २०७९ 

 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अलधकाय प्रमोग 
गयी शिवयाज नगयकामयऩालरकारे मो शिवयाज नगयऩालरकाको ववऩद् जोशखभ 

न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन नीलत, २०७९  जायी गयेको छ । 
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शिवयाज नगयऩालरकाको ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

नीलत, २०७९ 

१. ऩषृ्ठबलूभ  

लनयन्तय दोहोरय यहने फह-ुप्रकोऩका घटनाहरुफाट उत्ऩन् न ववऩद्को अत्मालधक जोशखभभा 
यहेको भरुकहरु भध्मे नऩेार ऩलन एक हो । महाॉ प्रत्मेक वर्य फाढी, ऩवहयो, चट्याङ्ग, आगरागी, 
सडक दघुयटना तथा भहाभायी जस्ता प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक प्रकोऩहरुका कायण जनधनको 
ठूरो ऺलत तथा नोक्सानी हनुे गयेको छ । भरुकु ववर्भ ्ब-ूफनावट, कभजोय बौगलबयक अवस्था, 
भौसभी ववर्भता तथा जरवाम ु ऩरयवतयनका कायण बकूम्ऩ, फाढी, ऩवहयो तथा ब-ूस्खरन, डुफान, 

चट्याङ, खडेयी, वहभऩात, अलसना, वहभ ऩवहयो, वहभतार ववष्पोटन, अलतफवृि, अनाववृि, हयुी फतास, िीत 
रहय, तातो हावाको रहय, वन डढेरो रगामतका प्राकृलतक प्रकोऩहरुफाट प्रबाववत छ । त्मसै गयी 
नेऩार सडक दघुयटना, भहाभायी, अलनकार, कीट वा सूक्ष्भ जीवाण ुआतङ्क, ऩि ुतथा चयाचरुुङ्गीभा हनु े
फ्र,ु प्मान्डालभक फ्र ुजस्ता ववश्वव्माऩी रुऩभा हनु सक्ने भहाभायी, सऩयदॊि, जनावय आतॊक, खानी, 
हवाई, जर वा औद्योलगक दघुयटना, आगरागी, ववर्ाक्त गमाॉस, यसामन वा वववकयण चहुावट, गमाॉस 
ववष्पोटन, ववर्ाक्त खाद्य सेवन, वातावयणीम प्रदरु्ण, वन ववनास वा बौलतक सॊयचनाको ऺलत तथा 
प्रकोऩ उद्धाय कामयभा हनुे दघुयटना रगामतका गैय प्राकृलतक प्रकोऩफाट ऩलन प्रबाववत छ । 
२०७२ सार फैिाखभा आएको गोयखा बकूम्ऩ, २०७१ य २०७४ सारभा आएको फाढी तथा 
ऩवहयो य मसफाट बएको ठूरो जनधनको ऺलत तथा नोक्सानी मसका ऩलछल्रा उदाहयणहरु हनु ्। 
जनसॊखमा फवृद्ध, गरयफी, अव्मवशस्थत िहयीकयण य जोशखभ असॊवेदनिीर ववकासका कामयहरुरे गदाय 
ववऩद् सङ्कटा सन् नताभा अझ फवृद्ध बइ यहेको छ । 

नेऩार सयकायरे ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका कामयहरुराई मोजनाफद्ध य 
व्मवशस्थत गनय नीलतगत, कानूनी तथा सॊस्थागत व्मवस्था गयेको छ । मस सन्दबयभा ववऩद् जोशखभ 
व्मवस्थाऩनका रालग दैवी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन, २०३९, स्थानीम स्वामत्त िासन ऐेन, २०५५, बवन 
ऐन, २०५५, याविम बवन सॊवहता, २०६०, ववऩद् जोशखभ व्मवस्थाऩन याविम यणनीलत, २०६६, 

जरवाम ुऩरयवतयन नीलत, २०६७, ब-ूउऩमोग नीलत २०६९, जर उत्ऩन् न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन नीलत, 

२०७२, याविम ऩनु् लनयभयण तथा ऩनु्स्थऩना नीलत, २०७२, याविम ववऩद् प्रलतकामयको कामय ढाॉचा, 
२०७०, फस्ती ववकास, िहयी मोजना तथा बवन लनभायण सम्फन्धी आधायबतू भागय दियन, २०७२, 

याविम िहयी ववकास यणनीलत, २०७३ आदद भहत्वऩूणय कानूनी तथा नीलतगत आधाय हनु ् बन े
नेऩारको सॊववधान, २०७२ तथा हारै ऩारयत बई कामायन्वमनभा आएका स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४, ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४, ववऩद जोशखभ न्मनुीकयण 
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तथा व्मवस्थाऩन लनमभावरी, २०७५ य ववऩद जोशखभ न्मनुीकयण तथा व्मवस्थाऩन यणनैलतक 
कामयमोजना, २०७५ देशख २०८७ ऩलछल्रा भहत्वऩूणय कानूनी व्मवस्था हनु ् । साथै केन्रदेशख 
स्थानीम तहसम्भ कानून फभोशजभ स्थावऩत ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलतहरु, नेऩार सयकायका ववलबन् न 
लनकाम एवॊ प्रलतष्ठानहरुराई भहत्वऩूणय सॊस्थागत व्मवस्थाको रुऩभा लरन सवकन्छ बने ववऩद् 
जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गयेका ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण 
तथा व्मवस्थाऩन याविम ऩरयर्द्, कामयकायी सलभलत, प्रालधकयण, प्रदेि, शजल्रा तथा स्थानीम तहका 
सलभलतहरु नमाॉ सॊस्थागत व्मवस्थाका रुऩभा यहेका छन ्।  

ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणका रालग भूरत् सेण्डाइ कामय ढाॉचा, ददगो ववकासका रक्ष्महरु, 

जरवाम ु ऩरयवयतन सम्फन्धी ऩेरयस सम्झौता रगामतका अन्तयायविम सशन्ध सम्झौता, याविम एवॊ 
स्थानीम आवश्मकता अनरुुऩ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणका रालग भूर नीलत तजुयभा गनय आवश्मक 
बएको छ । नेऩाररे ववऩद् जोशखभ व्मवस्थाऩनका रालग राग ुगयेको ववऩद् जोशखभ व्मवस्थाऩन 
याविम यणनीलत, २०६६ को कामायन्वमनफाट प्राप्त लसकाई य अनबुवहरु, २०७२ सारको गोयखा 
बकूम्ऩ तथा ऩलछल्रा अन्म ववऩद्का घटनाहरुको लसकाई य अनबुवहरु सभेतराई आधाय फनाई 
ववद्यभान ववऩद् जोशखभको न्मूनीकयण तथा अन्म नमाॉ सम्बाववत जोशखभको प्रबावकायी योकथाभ 
गयी ववऩद् जोशखभफाट सयुशऺत, जरवाम ुअनकुुलरत तथा उत्थानिीर याि तथा सभाज लनभायणको 
रालग ऩालरका स्तयीम ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन नीलत, २०७८ तमाय गयेको छ 
।  

२. दीघयकारीन सोच् 
ववऩद् जोशखभफाट सयुशऺत, जरवाम ुअनकुुलरत तथा उत्थानिीर याि तथा स्थालनम तहको 

लनभायण गदै ददगो ववकासभा मोगदान ऩरु् माउने मस नीलतको दीघयकारीन सोच यहेको छ ।  

३. ध्मेम  

ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका विमाकराऩहरुराई सन्तलुरत रुऩभा 
कामायन्वमन गयी ववऩद् फाट हनुे जनधन, स्वास््म तथा जीववकोऩाजयनका स्रोत साधनहरुका साथै 
व्मशक्त, सभदुाम य यािको आलथयक, साभाशजक तथा बौलतक ऩूवायधाय य साॉस्कृलतक एवॊ ऩमायवयणीम 
सम्ऩदाको जोशखभ तथा ऺलतभा उल्रेखम रुऩभा कभी गनुय तथा लतनीहरुको उत्थानिीरता फवृद्ध गनुय 
मस नीलतको ध्मेम यहेको छ ।  

४. रक्ष्म 

ववऩद् फाट हनुे भतृ्मदुय तथा प्रबाववत व्मशक्तहरुको सॊखमा उल्रेखम रुऩरे कभ गनुय, 
जीववकोऩाजयनका स्रोत साधनहरुका साथै कृवर्, उद्योग, सडक, सञ्चाय, खानेऩानी तथा सयसपाईका 
सॊयचना, स्वास््म य िैशऺक सवुवधाहरु जस्ता भहत्वऩूणय ऩूवायधाय तथा आधायबतू सेवाहरूभा ववऩद्रे 
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ऩरु् माउने ऺलत एवॊ अवयोधराई कभ गदै लतनीहरुको उत्थानिीरता फवृद्ध गनुय य ववऩद् फाट हनुे 
प्रत्मऺ आलथयक ऺलत कभ गनुय मस नीलतको रक्ष्म यहेको छ ।  

५.उद्दशे्महरु 

प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक ववऩद् फाट व्मशक्तको जीवन तथा सम्ऩशत्त, स्वास््म, 

जीववकोऩाजयन तथा उत्ऩादनका साधनहरु, बौलतक एवॊ साभाशजक ऩूवायधाय, साॊस्कृलतक एवॊ 
वातावयणीम सम्ऩदाभा हनुे ऺलतको उल्रेखम रुऩभा कभ गनुय मस नीलतको प्रभखु उदे्दश्म यहेको छ 
। मस नीलतका अन्म उदे्दश्महरु देहाम फभोशजभ छन ्। 

५.१ ववऩद् जोशखभको फझुाई अलबफवृद्ध गने तथा सफै तह य वगयभा ववऩद् जोशखभ 
सम्फन्धी जानकायीको ऩहुॉच सलुनशित गने ।  

५.२ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनय ववऩद् जोशखभ िासनको सदुृढीकयण 
गने । 

५.३ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणराई जरवाम ु ऩरयवतयन अनकुुरनका विमाकराऩसॉग 
एकीकयण गदै सभग्र ववकास प्रविमाभा भूर प्रवाहीकयण गने ।  

५.४ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणभा सावयजलनक तथा लनजी रगानी फवृद्ध गरय उत्थानिीरता 
अलबफवृद्ध गने । 

५.५ ववऩद् व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको सदुृढीकयण तथा फहपु्रकोऩ ऩूवय सूचना 
प्रणारीको ववकास एवॊ ववस्ताय गयी ववऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रलतकामयराई प्रबावकायी 
फनाउने ।  

५.६ “अझ याम्रो य अझ फलरमो” अवधायणा अनरुुऩ ववऩद् ऩिातको ऩनुरायब, ऩनु्स्थाऩना, 
ऩनु् लनयभायण सलुनशित गने ।  

६. अवधायणा  

ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण शिवयाज नगयऩालरका स्तयीम नीलत देहाम फभोशजभको 
अवधायणाभा आधारयत यहेको छ ।  

६.१ नेऩारको सॊववधानरे लनददयि गये फभोशजभ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण, योकथाभ तथा 
व्मवस्थाऩनभा सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तह फीच सभन्वम तथा सहकामयको 
लसद्धान्तराई अवरम्फन गने ।  

६.२ ववऩद् सिुासनको लसद्घान्त अनरुुऩ सहबालगता, जवापदेवहता य ऩायदशियता जस्ता 
ववर्महरुराई आत्भसात गयी सभाजका सफै सयोकायवाराहरुको सॊरगनता तथा 
साझेदायी य रैवङ्गक तथा साभाशजक सभावेिीकयणको लसद्धान्त अवरम्फन गने ।  

६.३ जोशखभ सॊवेदनिीर ववकासको अवधायणा अवरम्फन गने ।   
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६.४ फह-ुप्रकोऩ ववऩद् जोशखभ ब्मवस्थाऩनको अवधायणा अवरम्फन गने ।  

६.५ स्थानीम वविेर्ता अनरुुऩ ववऻान तथा प्रववलधको प्रमोग य स्थानीम साधन, श्रोत, ऻान 
य िीऩको अत्मालधक उऩमोगको अवधायणा अवरम्फन गने ।  

६.६ नव प्रवतयनभखुी ववत्तीम रगानीको अवधायणा अवरम्फन गने ।  

६.७ ऩनुरायब, ऩनु् स्थाऩना य ऩनुलनयभायणभा “अझ याम्रो य अझ फलरमो” अवधायणा 
अवरम्फन गने ।  

७. नीलत  

भालथका उदे्दश्महरु प्रालप्तका रालग देहामका नीलत अवरम्फन गरयने छन ्।  

७.१ ववऩद् जोशखभ सम्फन्धी ववर्मराई भाध्मलभक ववद्यारम तहसम्भ स्थानीम िैशऺक 
ऩाठ्यिभभा सभावेि गरयने छ ।  

७.२ जनचेतनाभूरक तथा सूचनाभूरक कामयिभहरु तमाय गयी सूचना तथा सञ्चायका 
भाध्मभहरुको प्रबावकायी उऩमोग भापय त सफैभा ऩहुॉच हनुे गयी ववऩद् सम्वन्धी 
जानकायी, सचेतना य लसकाई सभदुाम स्तयसम्भ अलबफवृद्ध गरयने छ ।  

७.३ प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक प्रकोऩहरुको लनमलभत रुऩभा सूक्ष्भ लनगयानी य भाऩन 
गरयने छ ।  

७.४ ववऩद् जोशखभ रेखाजोखा तथा नक्िाङ्कन गने प्रणारीको ववकास गरयनेछ । सॊकट 
उन्भखु सभदुामको ऩवहचान गयी त्मस्ता सभदुामको ऺभता अलबववृद्ध गरयने छ ।  

७.५ सडक दघुयटनाका सम्बाववत ऺेत्रहरुको ऩवहचान गयी ववऩद् आॉकरन य नक्िाङ्कनको 
आधायभा ववऩद् ऺेत्र लनधाययण गरयनेछ य मस सम्फन्धी सूचनाराई सावयजलनक रूऩभा 
उऩरब्ध गयाई दघुयटना न्मूनीकयणभा भद्दत गरयने छ ।  

७.६ शिऺा, स्वास््म, कृवर्, उद्योग, ऩमयटन, उजाय, आवास, मातामात, खानेऩानी, सयसपाई 
रगामतका ऩूवायधाय य ऐलतहालसक तथा साॉस्कृलतक सम्ऩदाभा ऩनय सक्ने ववऩद् 
जोशखभका प्रबाव सम्फन्धभा ववऩद् जोशखभ रेखाजोखा तथा नक्िाङ्कन गयी प्रचाय 
प्रसाय गरयने छ ।  

७.७ ववऩद् फाट व्माऩाय व्मवसाम, जनस्वास््म य ऩोर्णभा ऩनय सक्ने सम्बाव्म जोशखभ 
न्मूनीकयण गनय ववऩद् जोशखभ रेखाजोखा गरयने छ ।  

७.८ दयु सम्वेदन प्रणारी (Remote Sensing System), बौगोलरक सूचना प्रणारी 
(Geographic Information System) य खरुा स्रोत प्रववलध (Open Source 

Technology) भा आधारयत आधलुनक ववऩद् व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (Disaster 

Management Information System) ववकास गयी जनसाधायण तथा 
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सयोकायवाराहरुराई सहज रुऩभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सूचना उऩरब्ध हनु े
व्मवस्था गरयने छ ।  

७.९ ववऩद् जोशखभ न्मनुीकयण, ववऩद्को योकथाभ, ऩूवय तमायी, खोज तथा उद्धाय एवॊ ववऩद् 
ऩिातको ऩूनलनयभायण तथा ऩनु स्र्थाऩना सम्फन्धी ऺभता ववकासका ववलबन् न 
कामयदरहरुराई तालरभ ददई तमायी अवस्थाभा याशखने छ ।  

७.१० ववऩद् जोशखभको अध्ममन तथा अनसुन्धानभा सयकायी लनकामहरु, ववकास साझेदाय, 

लनजी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरु, येडिस अलबमानका अॊगहरु, ववश्व ववद्यारम य 
अनसुन्धान केन्रहरु तथा अन्म सयोकायवाराहरु फीचको सॊरगनता य सहकामयराई 
प्रोत्साहन गरयने छ ।  

७.११ ऩालरका, वडा तथा सभदुाम तहहरुभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतहरुको गठन गयी 
ऺभता अलबववृद्ध गरयने छ ।  

७.१२ स्थालनम आऩतकालरन कामय सॊचारन केन्रहरु एवॊ स्वास््म आऩत्कारीन कामय 
सॊचारन केन्रहरुको स्थाऩना, ववकास य ववस्ताय गयी लतनीहरुको सॊस्थागत ऺभता 
अलबववृद्ध गरयने छ ।  

७.१३ सडक सयुऺा सलुनशित गनय स्थानीम सडक सयुऺा यणनीलतक कामयमोजना तमाय गयी 
कामायन्वमन गरयने छ ।  

७.१४ सभदुाम स्तयको ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणका रालग लसॊचाई, नदी लनमन्त्रण, वन 
व्मवस्थाऩन, ववद्यारम, स्वास््म सॊस्था, खानेऩानी तथा सयसपाइ रगामतका मोजना 
तजुयभा, कामायन्वमन तथा व्मवस्थाऩनभा स्थानीम उऩबोक्ता, साभदुावमक सॊस्था य 
जनसभदुामको सहबालगता सलुनशित गरयन ेछ ।  

७.१५ याविम ब-ूउऩमोग नीलत अनरुुऩ स्थानीम तहभा फहपु्रकोऩीम जोशखभ रेखाजोखाको 
आधायभा जोशखभ सॊवेदनिीर ब-ूउऩमोग मोजना तजुयभा गयी व्मवशस्थत एॊव सयुशऺत 
वस्ती ववकास कामयराई सवै तहहरुसॊग सहकामय गरय अगालड फढाइने छ । साथै 
असयुशऺत फस्तीहरुराई सयुशऺत स्थानभा स्थान्तयण गने नीलत लरइने छ ।  

७.१६ सभग्र ववकास प्रविमाहरुराई फह-ुप्रकोऩ जोशखभ सॊवेदनिीरताका आधायभा 
सम्बाव्म जोशखभको न्मूनीकयण हनुे गयी कामायन्वमन तथा व्मवस्थाऩन गरयने छ ।  

७.१७ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणका सफै चयण तथा सॊयचनाभा सभावेिी ववऩद् 
व्मवस्थाऩनको अवधायणा अनूरुऩ भवहरा, फारफालरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता 
बएका व्मशक्तहरु, आलथयक तथा साभाशजक रुऩरे ऩछालड ऩयेका सभदुामहरुको ऩहूॉच, 

प्रलतलनलधत्व तथा प्रबावकायी सॊरगनता सलुनशित गरयने छ ।  
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७.१८ ववऩद् सॊवेदनिीरताको अवधायणा अनरुुऩ सावयजलनक बौलतक सॊयचनाहरु (सयकायी 
कामायरम, िैशऺक सॊस्थाहरु, स्वास््म सॊस्थाहरु, साभदुावमक बवनहरु, आश्रमस्थर 
आदद) राई जेष्ठ नागरयकभैत्री, रैंवङ्गकभैत्री, अऩाङ्गताभैत्री एवॊ फारभैत्री फनाइने छ ।  

७.१९ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनभा स्वमॊसेवक ऩरयचारनको रालग 
सभदुाम स्तयभा सॊस्थागत व्मवस्था सलुनशित गरयने छ ।  

७.२० ववऩद् जोशखभफाट सयुशऺत बवन लनभायण कामयराई प्रोत्साहन गनय याविम बवन 
सॊवहता य स्थानीम भाऩदण्डराई सभम साऩेऺ ऩरयभाजयन गयी रागू गरयने छ ।  

७.२१ ववकासका बौलतक ऩूवायधायहरुको लडजाईन तथा लनभायणका िभभा जोशखभ सयुशऺत 
ऩूवायधाय नीलत अवरम्फन गरयने छ । साथै जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुलरत ऩूवायधाय 
लनभायणराई सभेत प्रोत्सावहत गरयने छ ।  

७.२२ ववकास लनभायणका ठूरा ऩरयमोजनाहरु तजुयभा, लडजाइन, लनभायण य व्मवस्थाऩनभा 
ववऩद् जोशखभ तथा जरवाम ु ऩरयवतयनको प्रबाव सम्फन्धी अध्ममन गयी जोशखभ 
न्मूनीकयण गने नीलत लरइने छ ।  

७.२३ सयुशऺत सभाजको लनभायणका रालग ववऩद् सयुशऺत सॊस्कृलत (Culture of Safety) 

प्रफद्धयन य अवरम्वन गरयनेछ ।  

७.२४ स्थानीम तहभा ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
विमाकराऩहरुको प्रबावकायी रुऩभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गनय सभावेिी सॊमन्त्र 
स्थाऩना गरयने छ ।  

७.२५ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन कामयभा लनजी ऺेत्रको सॊरगनताराई 
प्रोत्सावहत गरयने छ ।  

७.२६ जीववकोऩाजयनका उऩामहरुराई ववववलधकयण गयी ववऩद् उत्थानिीर सभदुाम लनभायण 
गरयने छ ।  

७.२७ ववऩद् जोशखभ न्मूलनकयणभा लनजी ऺेत्र, फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था, फीभा कम्ऩनी, 
ववकास साझेदाय, दात ृसॊस्था आददको रगानी प्रफद्धयन गरयने छ ।  

७.२८ सभदुामस्तयको ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणभा साभदुावमक तथा सहकायी सॊस्थाहरुको 
रगानीराई प्रोत्साहन गरयने छ ।  

७.२९ ववऩद् प्रलतकामय य ववऩद् ऩिातको ऩनुरायब तथा ऩनु्लनभायणभा सभेत साभाशजक 
सयुऺाका कामयिभहरुराई सभावहत गयी सॊचारन गरयने छ ।  
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७.३० ववऩद्का कायण हनु सक्ने ऺलतको ऺलतऩूलतयका रालग लनजी, सयकायी तथा 
साभदुावमक बवन, िैशऺक तथा स्वास््म सम्फन्धी सॊयचनाहरु, खानेऩानी रगामतका 
अन्म बौलतक सॊयचनाहरुको अलनवामय फीभा गनय प्रोत्साहन गरयने छ ।  

७.३१ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका रालग स्थानीम सयकायफाट वावर्यक 
रुऩभा लनशित प्रलतित फजेट ववलनमोजन गयी कामयिभ सॊचारन गरयने छ ।  

७.३२ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण कामयराई ववकास भूरक विमाकराऩहरु सॉग एकीकयण 
तथा भूर प्रवाहीकयण गरयने छ । स्थानीम ववऩद् जोशखभ व्मवस्थाऩन मोजना 
तजुयभा भापय त प्राप्त ऺेत्रगत सझुावराई स्थानीम ववकास मोजनाभा प्राथलभकताका 
साथ सॊरगन गयी कामायन्वमन गरयने छ ।  

७.३३ फाढी, ऩवहयो, खडेयी, चट्याङ्ग, हावाहयुी, तातो हावाको रहय, िीतरहय, वन डढेरो, 
आगरागी, भहाभायी, रगामतका प्रकोऩहरुको लनमलभत रुऩभा अनगुभन तथा 
ऩूवायनभुानको साथै ऩूवय सूचना प्रणारी ववकास गयी ऩूवायनभुानको आधायभा ऩूवय 
तमायी तथा प्रलतकामय मोजनाहरु (Forecast Based Preparedness and Response 

Plans) फनाई राग ुगरयने छ ।  

७.३४ स्थानीम ऻान, सीऩ, श्रोत य साधनको अलधकतभ उऩमोग गदै सभदुामभा आधारयत 
ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयणका कामयिभहरु कामायन्वमन गरयने छन ्।  

७.३५ स्थानीम तहभा आकशस्भक ऩूवय तमायी मोजना य ववऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रलतकामय 
कामय मोजना फनाई कामायन्वमन गरयने छ ।  

७.३६ स्थानीम तहभा कानून फभोशजभ ववऩद् व्मवस्थाऩन कोर्को स्थाऩना गयी श्रोत 
ऩरयचारन गरयने छ ।  

७.३८ िैशऺक सॊस्था, अस्ऩतार तथा साभदुावमक बवनहरुको स्तयोन् नती गयी आऩतकारीन 
अवस्थाभा सभशुचत उऩमोग गनय लभल्ने व्मवस्था गरयने छ ।  

७.३९ ववऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रलतकामयका रालग खलु्रा ऺेत्रको ऩवहचान, ववकास य 
व्मवस्थाऩन गनुयका साथै सॊकट उन्भखु ऺेत्रभा ऩहुॉच मकु्त एवॊ सयुशऺत आश्रम 
स्थर य आऩतकालरन बण्डायण केन्रको लनभायण गरयने छ । साथै ववऩद् 
प्रलतकामयराई प्रबावकायी फनाउन भानवीम सहामता स्थर एवॊ फन्दोवस्ती स्थरको 
स्थाऩना, ववकास य ववस्ताय गरयने छ ।  

७.४० ठुरा ववऩद्को सभमभा प्राप्त हनुे अन् तयायविम भानवीम सहामता साभग्रीहरुको सहज 
आऩूलतयका रालग आवश्मक सभन्वम गरय व्मवस्था लभराइने छ ।  
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७.४१ स्थानीम स्तयभा ववऩद्को सभमभा ऩरयचालरत हनुे स्वमॊभ सेवकहरुको ऺभता 
ववकास गरयनेछ ।  

७.४२ ववऩद् ऩिात गरयने ऩनुरायब, ऩनु् स्थाऩना य ऩनु्लनयभायण कामयभा बववष्मभा ववऩद् 
जोशखभको अवस्था लसजयना हनु नददन य ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण गनय “अझ याम्रो, 
फलरमोय सयुशऺत फनाऔ ॊ” बने्न अवधायणाराई प्रोत्साहन गरयने छ ।  

७.४३ खोज, उद्धाय तथा याहत जस्ता ववऩद् प्रलतकामयभा सहमोग ऩरु् माउन स्थानीम तहभा 
याजनीलतक दर य दरसॊग सम्फशन्धत बात ृ सॊगठनहरुराई सभेत ऩरयचारन गनय 
सक्ने व्मवस्था लभराईने छ ।  

७.४४ स्थानीम तहभा ववऩद् प्रलतकामयराई प्रबावकायी फनाउन सफै ऺेत्रका 
सयोकायवाराहरूको सहबालगता यहने गयी ऺेत्रगत ऩद्घलत (Cluster System) को 
अवधायण स्थाऩना गरय कामायन्वमनभा ल्माईने छ ।  

७.४५ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका कामयहरुराई प्रबावकायी फनाउन 
जवापदेहीता, ऩायदिॉता य उच्च गणुस्तयता सलुनशितता गरयने छ ।  

७.४६ चयेु ऺेत्रको कभजोय बौगोलरक वनावटका कायण उत्ऩन् न हनुे जोशखभराई 
न्मनुीकयण गनय चयेु व्मवस्थाऩन गरुुमोजनाराई प्रबावकायी कामयन्वमनका रालग 
बयऩयु सहमोग गरयने छ य ऩालरका आपै ऩलन सॊयऺणको रालग तत्ऩय यहने छ ।  

७.४७ सॊकट उन्भखु सभदुामको जोशखभभा वहस्सेदायी तथा जोशखभ हस्तान्तयणका रालग 
कृवर्, ऩिऩुॊऺी तथा व्माऩाय व्मवसामभा फीभा गयाउने कामयराई प्रोत्साहन गयी 
फीभाभा सहज ऩहुॉचको व्मवस्था लभराइने छ । साथै फैंक तथा लफत्तीम सॉस्थाहरु 
भापय त ववऩद् प्रबाववत सभदुामराई सहलुरमत कजायको व्मवस्था गरयने छ ।  

८.नीलत कामायन्वमन  

मस नीलतको कामायन्वमनको रालग देहाम फभोशजभका उऩामहरु अवरम्फन गरयने छन ्।  

८.१ मस नीलतको मोजनाफद्ध कामायन्वमनका रालग स्थानीम तहभा ववऩद् जोशखभ 
न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन यणनीलतक कामयमोजनाका साथै आवलधक, वावर्यक तथा 
आकशस्भक मोजना तजुयभा गयी रागू गरयने छ ।  

८.२ ववर्मगत भन्त्रारम, सावयजलनक लनकामहरु, ववकासका साझेदाय तथा नीशज ऺेत्रको 
कामयिभ तजुयभा एवॊ कामायन्वमन गदाय मस नीलतराई भागय दियनको रुऩभा लरइने छ 
।  

८.३ स्थानीम सयकायका आवलधक तथा वावर्यक मोजना तथा कामयिभ तजुयभा एवॊ 
कामायन्वमन गदाय मस नीलतराई भागय दियन को रुऩभा लरइने छ ।  
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८.४ मस नीलतको कामायन्वमनका रालग स्थानीम तहभा आवश्मक वजेट ववलनमोजन गयी 
कामयिभ सॊचारन गरयने छ ।  

८.५ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ भा स्थालनम ववऩद जोशखभ 
न्मनुीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन नफाशझन े गरय व्मवस्था गये फभोशजभ आवश्मक 
सॊस्थागत सॊयचना लनभायण गरयने छ ।  

८.६ मस नीलत कामायन्वमनको रालग आवश्मक कानूनी तथा सॊस्थागत व्मवस्था गरयने छ 
।  

९.सभन्वम, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन  

९.१ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनसॉग सम्फशन्धत कामयहरुको प्रबावकायी 
कामायन्वमनको रालग स्थानीम तहभा सयकायी, लनजी, गैय सयकायी सॊस्था, येडिस 
अलबमानका अॊगहरु, याजनीलतक दरहरु तथा सयोकायवाराहरु फीच सभन्वम य 
सहकामय गरयने छ ।  

९.२ स्थालनम स्तयभा गदठत स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलतरे मस नीलतको अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन गने छ ।  

९.३ ववऩद् जोशखभ न्मूलनकयण कामयरे ऩरु् माएको मोगदानको अनगुभन गदाय जोलगएको 
जनधनको वववयण, जोशखभ न्मूनीकयण तथा लनमन्त्रणका रालग लनभायण गरयएका 
बौलतक सॊयचनाहरुफाट ऩगुन गएको सवुवधा य प्रलतपर, प्रबाववत सभदुामको 
उत्थानिीरताभा आएको ऩरयवतयन आददराई ध्मान ददइने छ ।  

९.४ ववऩद् जोशखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सम्ऩूणय वववयण वावर्यक रुऩभा 
अद्यावलधक गयी प्रलतवेदन प्रकािन गरयने छ ।  

१०. नीलत ऩनुयावरोकन 

मस नीलतराई आवश्मकता अनसुाय ऩनुयावरोकन गरयनेछ । 

आऻारे, 

गणेि प्रसाद अमायर 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत  


