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नेपाल रहरी
विपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहत एकाठहॲको
स्चालन कायाादेश (SOP)
२०७३

वमवत २०७३ ्ये२ ५ गते नीवत सम्िय सवमवत
(Policy Co-ordination Committee-PCC) को वन्ायले
संगठन रमख
ु रहरी महावनरीषक री उपे्र का्त अयााल्यूबाट
वमवत २०७३ ्ये२ १० गते जारी कायाादेश

रहरी रधान कायाालय, काया विभाग
विपद ्यि्थापन महाशाखा, काठमा्डं ।
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स्दभा
नेपाल रहरीले आ्नो ्थापना कालदेबख अपराध रोकथाम, अनस
ु ्धान र शाब्त सरु षा कायम रा्ने िहन
बज्मेिारीका साथै बिपद ्यि्थापनका हरेक कृयाकलापमा अरणी भूबमका बनिाा ह िदै आठरहेको स्दभा मा
रहरी ऐन २०१२ तथा रहरी बनयमािली २०७१ ले बिबभ्न तहका रहरी कायाा लय तथा रहरी
कमा चारीहॲको काम, कता ्य र दाबय्िका स्ि्धमा ्प१ उ्लेख िरी बिपद ्यि्थापनमा तदाॲकताका
साथ पररचालन हुनपु ने भनी बनबदा १ िरेको छ । बिपद ्यि्थापन काया का लाबि सम्िय, पिू ा तयारी, षमता
अबभिबृ ि र बिपद रबतकाया लाठ रभािकारी ॲपमा स्चालन िने उदे्य अनॲु प ्थापना भएको बिपद
्यि्थापन महाशाखाले रहरी ऐन, बनयमािली तथा बिबभ्न समयमा जारी भएका आदेश, बनदेशन तथा
पररपर आबदको आधारमा पररचाबलत भठ काया स्चालन िदै आठरहेको परररेषमा के ्रदेबख ्थानीय
तहस्म बिपद ्यि्थापनका लाबि बि्तार हुने एकाठहॲको दाबय्ि र बज्मेिारीलाठ थप ्प१ पाना ु पने
अपररहाया ता एिं बिपद रबतकाया लाठ ्यिसाबयक, बिबश१कृत र पररणाममख
ु ी िनाउनका लाबि बिपद
्यि्थापन कायाा लय तथा मातहत एकाठहॲको काया स्चालन र पररचालनका स्ि्धमा कायाा देश तयार
िरी कायाा ्ियन िना जॲरी देबखएकोले यो कायाा देश (Standard Operating Procedures-SOP)
तयार िररएको छ ।
नेपाल रहरी
विपद ्यि्थापन महाशाखा, काठमा्डं ।
्ये२ २०७३
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संवषत श्दािली
SOP:

Standard Operating Procedure

CSSR:

Collapsed Structures Search and Rescue

BS:

Bikram Sambat

AOR:

Area of Responsibilities

DBM:

Dead Body Management

CBRN:

Chemical, Biological, Radiological & Nuclear

DIRS:

Daily Incidents Reporting System

GIS:

Geographical Information System

TQM:

Total Quality Management

QRT:

Quick Response Team

PPEs:

Personal Protection Equipment

BA Set:

Breathing Apparatus

TEAs:

Tools, Equipment and Accessories

PFD:

Personal Floating Devices

EMS:

Emergency Medical Service

SAR:

Search and Rescue

PCC:

Policy Coordination Committee

SARTEAs:

Search and Rescue Tools, Equipment and Accessories

PTSD:

Post-Traumatic Stress Disorder

IT Section:

Information Technology Section
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परर्छेद-१
रारंवभक ख्ड
१.१. रारंवभक
नेपालको संबिधान २०७२, दैिी रकोप उिार ऐन २०३९, रहरी ऐन २०१२, रहरी बनयमािली
२०७१, खोज तथा उिार राबरिय रणनीबतक काया योजना २०७१, नेपाल रहरीको बिपद उिार तथा
्यि्थापन नीबत तथा काया रणाली (SOP) २०५९ लिायत नेपाल सरकारिाट समय समयमा जारी
भएका बिबभ्न नीबत, काया रम, बनदेबशका, काया बिधी, मािा दशा न, पररपर तथा आदेशहॲमा बनबदा १ भए
अनस
ु ार नेपाल रहरीले आ्नो ्थापना कालदेबख नै कानून कायाा ्ियन िने बनकायको ॲपमा बिपद
्यि्थापनमा मह्िपूणा बज्मेिारी िहन िदै आटरहेको छ । यसै स्दभा मा बिपद पूिातयारी, शीर
पररचालन एिं ्यिसाबयक खोज तथा उिार काया मा दषता अबभिबृ ि, बिपद रबतकाया का लाबि सेिा
बिबशब१करण र बिपद जोबखम ्यबु नकरण काया मा नेपाल रहरीले बनबदा १ िरेको ल्य अनॲु प बमबत
२०७२ आब्िन १४ ितेको नेपाल सरकार म्रीपररषदको बनणा य िमोबजम थप नयाँ दरि्दी समेत
िरी १,०७२ जनाको के ्रीय तहमा बिपद ्यि्थापन महाशाखा र षेरीय ्तरमा बिपद ्यि्थापन
काया दल ्थापना भठ काया स्चालन समेत सचु ाॳ भटसके को एिं आिामी बदनमा यसको बि्तार
्थानीय तहस्म िदै लैजानु पने भएकोले रहरी बनयमािली २०७१ को बनयम १९६ को उपबनयम
१ िमोबजम यो स्चालन कायाा देश-२०७३ (SOP-Standard Operating Procedures, 2073
BS) तयार िररएको छ ।
१.२. कायाादेश (SOP) को उॖे्य
नेपाल रहरी बिपद ्यि्थापन महाशाखा र यस मातहतमा काया रत रहरी जनशबिको काया स्चालन
र पररचालन स्ि्धी कायाा देश (SOP) को उदे्य देहाय िमोबजम हुनेछ:
क. बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहतका बिपद ्यि्थापन काया दलको दाबय्ि र काया षेर
(AOR) बनधाा रण िने ।
ख. बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहतका बिपद ्यि्थापन काया दलको पररचालन स्ि्धी
कायाा देश तयार िने ।
ग. बिपद ्यि्थापनको लाबि आि्यक पने समय सापेष रोत साधनको पबहचान तथा ्यि्थापन
िने ।
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परर्छेद-२
विपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहत एकाठहॲको रशासवनक संरचना र दावय्ि
२.१. विपद ्यि्थापन महाशाखा
बिपद ्यि्थापन महाशाखाले नेपाल रहरीको के ्रीय तहमा रही बिपद ्यि्थापनका लाबि आि्यक
पने नीबत बनमाा ण, योजना तजा मु ा, सपु ररिेषण, सम्ियका अबतररि अबभलेखीकरण र आि्यकता
अनस
ु ार बिपद रबतकाया मा समेत पररचाबलत हुनेछ । यस महाशाखाको रशासबनक संरचना पररबश१-१
मा उ्लेख भए अनस
ु ार हुनेछ र यस महाशाखाको देहाय िमोबजमको दाबय्ि हुनेछ:
क. रहरी रधान कायाा लय काया बिभािको मातहतमा रही बिपद ्यि्थापन स्ि्धी योजना तजा मु ाका
लाबि राय सझ
ु ाि पेश िनेछ ।
ख. बिपद ्य्थापनका लाबि जनशबि योजना, पूिातयारी, षमता अबभिबृ ि आबद पषमा के ्रीय तहमा
नीबत तथा काया रम तयार िरी सोही अनॲु प कायाा ्ियन, सपु ररिेषण र अनिु मन िरी मातहत
एकाठहॲमा समेत आि्यक बनदेशन बदनेछ ।
ग. बिपद ्यि्थापन (जोबखम ्यूबनकरण, पूिातयारी तथा रबतकाया ) सँि स्िब्धत सरोकारिाला
सरकारी तथा िैर सरकारी संघ सं्थाहॲसंि सम्िय र सहकाया लाठ िहृ तर ॲपमा अिाबड
िढाउनेछ भने ठूलो रकृबतका बिपद (Mega Disaster) का घटनाहॲमा खोज तथा उिार काया लाठ
रभािकारी िनाउन सूचना आदानरदान, सम्िय र पर्पर सहयोिका लाबि स्िब्धत राबरिय
तथा अ्तराा बरिय संघसं्थाहॲ एिं बनयोिका अबधकारीहॲसँि नीबत तथा बनयमको पररबधबभर रही
स्पका र सम्िय िनेछ ।
घ. काया रत रहरी कमा चारीको बिपद ्यि्थापन स्ि्धी सीप बिकास तथा षमता अबभिबृ िका लाबि
रहरी रधान कायाा लयको नीबत िमोबजम राबरिय तथा अ्तराा बरिय बनकाय र संघसं्थाहॲसंि
सम्िय र सहकाया िरी तालीम र अनबु शषण काया रमहॲ स्चालन िनेछ ।
ङ. बिपद जोबखम ्यूबनकरणका लाबि ्थानीय रहरी (सामदु ाबयक रहरी समेत) तथा नािररक
समदु ायसँिको सम्िय र सहकाया मा सचेतनामूलक काया रम स्चालन िररनेछ ।
च. बिपद जोबखम ्यूबनकरण तथा रबतकाया को लाबि रहरी कमा चारीहॲलाठ बिपद ्यि्थापन स्ि्धी
्यिसाबयक तालीम तथा अनबु शषण काया रमहॲ स्चालन िनेछ ।
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छ. रहरी रधान कायाा लयको बनदेशन िमोबजम अ्य रहरी कायाा लयमा काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ
बिपद ्यि्थापन स्ि्धी रबशषण रदान िनेछ ।
ज. बिपद ्यि्थापन स्ि्धी रबशषण काया को लाबि िाबषा क तालीम ्याले्डर तयार िरी तालीम
स्चालन िने एिं संचाबलत तालीमको रभािकाररता म्ू यांकन िरी पाठ् यरमलाठ समयसापेष
ॲपमा पररमाजा न तथा बिकास िनेछ ।
झ. उपल्ध रोतसाधन, जनशबि, उिार उपकरण तथा औजारहॲको समबु चत रयोि िरी बिपद
्यि्थापन काया लाठ रभािकारी र पररणाममख
ु ी िनाउने एिं खोज तथा उिार काया लाठ रबिबधमैरी
िनाउन समयसापेष उिार उपकरण, औजार र साधनको ्यि्थापन िनेछ ।
ञ. बिपदको रकृबत र असरको आधारमा खोज तथा उिारको लाबि उपकरण सबहतको उिार टोली
पररचालन िनेछ ।
ट. संभाबित बिपदको मू्यांकन िरी तालीम रा्त उिारकमी सब्मबलत उिार समूहहॲ (CSSR,
Fire Control, First Aid & DBM, Rope Rescue, Water Induced Disaster Rescue
लिायत अ्य) को ्यि्था िरी तदअ
् नुॲपको खोज तथा उिार उपकरण तथा औजारहॲ सबहत
तयारी हालतमा रा्नेछ ।
ठ. जबटल रकृबतका बिपदका घटनाहॲ िा ठूलो सं्यामा मानिीय षबत (Mass Casualty) भएको िा
हुनस्ने दघु ा टनामा उिार काया को लाबि आि्यकता अनुसार देशको जनु सक
ु ै ्थानमा पररचाबलत
हुनेछ ।
ड. बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा के ्रीय रहरी उिार समूहमा काया रत रहरी कमा चारीको बनय्रण,
पररचालन, अनिु मन, सुपररिेषण र काया संपादन मू्यांकन िने एिं काम कारिाहीको स्ि्धमा
्यबिित अबभलेख रा्नेछ ।
ढ. देशभर हुने स्पूणा बिपद स्ि्धी घटनाहॲको अबभलेख ्यि्थापन िनेछ भने घबटत घटनाको
बि्लेषणका आधारमा जोबखम ्यूबनकरण र पूिा तयारीका लाबि योजना तजा मु ा र सो को कायाा ्ियन
िने िा िराउनेछ ।
२.१.१. रशासन समहू
बिपद ्यि्थापन महाशाखा अ्तिा त दैबनक काया स्चालनका लाबि रशासन समूह रहनेछ । यस समूह
अ्तिा त क््यटु र, लेखा, रि्ध, स्चार लिायतका शाखा तथा उप-शाखाहॲ रहनेछन् । यस शाखाले
देहाय िमोबजमका काया िनेछ:
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1.

महाशाखामा काया रत रहरी कमा चारीको बिदा, तालीम, परु ्कार, सजाय, सॲिा, िढुिा लिायतका
स्पूणा अबभलेख अयािबधक िने एिं िराउने ।

2.

रहरी रधान कायाा लय तथा अ्य कायाा लयिाट रा्त ररहॲ दताा िने र कायाा लय रमख
ु समष पेश
िरी आदेशानस
ु ार कायाा ्ियन िने िा िराउने ।

3.

कायाा लयको िाबषा क रबतिेदन तयार पारी कायाा लय रमख
ु तथा स्िब्धत अबधकारी समष जाहेर
िरी मजकुर कायाा लयमा समेत पठाउने ।

4.

माबसक तथा पाबषक काया योजनाहॲ तयार पारी कायाा लय रमख
ु मा जाहेर िने र सो को कायाा ्ियन
िरी रिबत बििरणको अबभलेख ्यि्थापन िने र मजकुर कायाा लयमा समेत पठाउने ।

5.

बिपद ्यि्थापन महाशाखामा काया रत रहरी कमा चारीहॲको दैबनक कामकाज, ड् यूटी अरनखटन
एिं उिार टोली ्ट् या्डिाठ रा्ने र रभािकारी पररचालन िने ।

6.

कायाा लयको बनरीषण तथा सुपररिेषण िने ्यि्था बमलाउने ।

7.

काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ बिभािीय नीबत, आदेश तथा बनदेशन अनॲु प ्यि्थापन िने
िराउने ।

8.

उ्कृ१ काया िने रहरी कमा चारीहॲलाठ परु ्कृत र आचरण बिपररत काया िने रहरी कमा चारीहॲलाठ
कारिाही िने ।

9.

दैबनक रशासबनक काया हॲ, बनदेशन, पररपरको कायाा ्ियनका लाबि बनयबमत Follow Up समेत
िने ।

10.

कायाा लयको संिठना्मक तथा जनशबि बििरण ताबलका अयािबधक िनाठ रा्ने ।

11.

स्िब्धत अबधकृतसंि सम्िय राखी ड् यूटीको काया ताबलका बनका्ने ।

12.

रहरी रधान कायाा लयिाट थप मित माि भठ आएमा कायाा लय रमख
ु समष जाहेर िरी समयमै
अरनखटनको ्यि्था बमलाउने ।

13.

बिपद ्यि्थापन महाशाखाको सं्थाित बिकासका लाबि कायाा लय रमख
ु मा आि्यक पने
स्लाह सझ
ु ािहॲ पेश िने ।

14.

काया रत रहरी कमा चारीहॲको िनु ासो तथा पीरमकाा को सनु िु ाठ र क्याणकारी काया हॲको ्यि्था
बमलाउने ।

15.

महाशाखा तथा मातहतिाट संपाबदत काया हॲ तथा िबतबिबधहॲका स्ि्धमा स्पका अबधकृत
तोकी सूचना रिाहलाठ ्यिब्थत िने ।
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क) सूचना रविवध शाखा ( IT Section)
कायाा लयको कामकारिाहीलाठ क््युटर रणालीको मा्यमिाट संपादन िने ्यि्था बमलाठ Less
Paper को अिधारणा अनस
ु ार दैबनक काया स्चालनलाठ बमत्ययी र बडबजटल अबभलेख ्यि्थापन
(Digital Record Management) को अबतररि देहायका काया हॲ िनेछ:
1.

कायाा लय स्चालनका लाबि क््यटु र स्ि्धी राबिबधक सहायता उपल्ध िराउने ।

2.

अबभलेख ्यि्थापनका लाबि तथयांक दताा (Data Entry) र ताबलकीकरण (Tabulation)
लिायत कायाा लय स्चालनका लाबि क््युटर रोरामहॲ स्ि्धी अनबु शषण रदान िने ।

3.

कायाा लय रमख
ु को बनदेशन िमोबजम कायाा लयका िबतबिबधहॲलाठ िेभसाठट (Website) तथा
सामाबजक स्जाल (Social Network) मा अयािबधक िने तथा नेपाल रहरीको िेभसाठट, ठमेल,
ठ्िानेट आबदको िहु-उपयोि िरी सूचना आदानरदानलाठ रतु तर िने ।

4.

क््युटर नेटिका रणालीवारा काया स्चालन िरी Less Paper को अिधारणालाठ रिधा न िने ।

5.

Digitized अबभलेख ्यि्थापन मा्ात सिै बकबसमका अबभलेखहॲलाठ दीघा काबलन ॲपमा
सरु बषत तिरले रा्ने ्यि्था बमलाउने ।

6.

कायाा लयमा रहेका क््यटु र तथा क््यटु र स्ि्धी अ्य मह्िपूणा सामारीहॲको ममा त संभार
तथा ्यि्थापन िने ।

7.

दैबनक घटना जाहेरीलाठ दॲु ्त रा्न नेपाल रहरीको Daily Incidents Reporting System
(DIRS) को पहुचँ लाठ सहजीकरण िने ।

8.

बिपद स्ि्धी अबभलेखहॲको बि्लेषणको आधारमा जोबखमयि
ु षेरहॲको पबहचान िरी ्यसको
GIS Mapping समेत िने ।

ख) लेखा शाखा
कायाा लयको दैबनक काया स्चालन, तालीम ्यि्थापन, आय्ययको बििरण र रहरी कमा चारीहॲको
राशन, तलिभता लिायत आबथा क रशासनलाठ सचु ाॳ िना का लाबि लेखा शाखा रहनेछ र यसले
संिठनको नीबतबनदेशन लिायत स्ि्धीत ऐन, बनयमािलीको पररधीबभर रही काया स्चालन िनेछ ।
ग) स्चार शाखा
बिपद ्यि्थापनलाठ रभािकारी िनाउन स्चार शाखाले सूचना आदानरदानको मा्यमिाट
सम्ियकारी भूबमका बनिाा ह िनेछ र स्चार साधनहॲको बह्ाजत एिं स्चार ्यि्थापन संिै देहाय
िमोबजमको दाबय्ि पूरा िनेछ:
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1.

बिपद स्ि्धी मह्िपूणा घटनाहॲ त्काल ब््ड अबधकृत मा्ात कायाा लय रमख
ु मा जाहेर िरी
बनदेशन िमोबजम मजकुर कायाा लयमा जाहेर िने ।

2.

शाखामा रहेका स्चार साधनहॲ दॲु ्त अि्थामा राखी अबभलेख ्यि्थापन िने ।

3.

मजकुर कायाा लयिाट रा्त हुने स्चार परहॲ समयमै जाहेर िरी दताा तथा ्ाठबलङ् िरी अबभलेख
रा्ने ।

4.

बिपद स्ि्धी घटनामा रबतकाया का लाबि पररचाबलत टोलीहॲसंि बनर्तर सम्िय र स्पका
कायम िरी घटना तथा काया रिबतको िारेमा जानकारी बलठ स्िब्धत अबधकारीलाठ जाहेर िने ।

5.

बिपद रबतकाया मा खबटने टोली कमा्डरलाठ संचार साधन उपल्ध िराउने ।

6.

स्चार शाखामा रा्त हुने संिेदनशील स्चार परहॲको िोपबनयता कायम रा्ने ।

7.

काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ स्चार साधन अपरेबटङ् स्ि्धी अ्यास िराउने ।

8.

देशभरर घटेका बिपद स्ि्धी घटना तथा अ्य मह्िपूणा पररचालनको समेत जानकारी बलठ
स्िब्धत अबधकारीलाठ जाहेर िने ।

9.

ठूलो रकृबतको बिपदका घटना (Mega Disaster) हॲमा कमा्ड पो१ खडा िदाा स्चार डे्क
समेत ्थापना िरी खोज तथा उिार काया लाठ सहजीकरण िने ।

10.

बिपद रबतकाया को लाबि राबरिय आपतकाबलन काया स्चालन के ्र (NEOC), षेरीय तथा बज्ला
आपकाबलन काया स्चालन के ्रहॲ, दैिी रकोप उिार सबमबतहॲ, रहरी रधान कायाा लय स्चार
बनदेशनालय, पररचालन कष (Operation), महानिरीय रहरी कायाा लय, षेरीय रहरी कायाा लय
लिायत मातहत कायाा लयहॲ संि समेत बनयबमत स्पका र सम्िय िरी दैबनक घटनाहॲको बििरण
उपल्ध िराउने ।

घ) रब्ध शाखा
बिपद रबतकाया तथा रबशषण लिायत अ्य आि्यक सामारीहॲको ्यि्थापन, रहरी कमा चारीहॲले
बनयम अनस
ु ार पाउने ्के लका सामानहॲको माि िने र बनकाशा भएका सामानहॲको समबु चत बितरण
एिं अबभलेख ्यि्थापन िने दाबय्िको साथै रि्ध शाखाले देहाय िमोबजमका दाबय्ि पूरा िनेछ:
1.

2.

कायाा लयमा रहेका खोज तथा उिार उपकरण-औजारहॲ, हातहबतयार, िोलीिठा, असभाि र
सिारी साधन आबदको अि्थाको िारेमा कायाा लय रमख
ु लाठ जाहेर िरी सो को बििरण माबसक
ॲपमा मजकुर कायाा लयमा समेत पठाउने ।
आि्यक पने रोत साधनका लाबि मातहत समेतिाट संकलन िरी आपूबता का लाबि मजकुर
कायाा लयमा माि िने ।
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3.

कायाा लयमा रहेका उपकरण तथा औजारहॲको ममा तसंभार तथा पररचालन स्ि्धी काया योजना
िा काया बिधी तयार िरी सो अनस
ु ार उपल्ध रोत साधनको पूणा िणु ्तर ्यि्थापन (TQM)
िने ।
4. थप िा पन
ु : खररद िने रोतसाधनको ्यिहाररक, दीिो तथा राबिबधक षमता आबद लिायत स्पूणा
्े हरर्त तयार पारी अनुमाबनत लाित समेतको बििरण कायाा लय रमख
ु मा जाहेर िने ।
5. समयसापेष रबिधीमैरी खोज तथा उिार उपकरण-औजारहॲका स्ि्धमा अ्िेषण िरी आि्यक
पने उपकरण र औजारहॲको िारेमा कायाा लय रमख
ु मा जाहेर िने ।
6. मजकुर कायाा लयिाट बनकाशा तथा बिबभ्न संघसं्थािाट रा्त भएका िा कायाा लयिाट खररद
िररएका बज्सी सामारी तथा उपकरणहॲ बज्सी बकतािमा आ्दानी िाँबध मजकुर कायाा लयमा
समेत जाहेर िने ।
7. कायाा लयमा रहेका उिार उपकरण तथा सामारीहॲको समयसारणी (Schedule) िनाठ सरस्ाठ,
मेबशन स्चालन (start) िने, ्यािी चाजा , ठ्धन, तेल (ठब्जन आयल) चेक लिायतका काया
िने ।
8. सिारी साधनको लि िक
ु राखी सही रयोि र अि्थाको िारेमा एकीन िने, ठ्धन, तेल (ठब्जन
आयल), लाठट, साठरन, रेक आयल, टायर रेसर आबदको बनयबमत चेक िने, ममा त संभार िराउने
र सिारी चालकलाठ पूणातया बज्मेिार र जिा्देही िनाउने ।
9. रि्धमा रहेका हातहबतयार, िोलीिठा तथा अ्य उिार उपकरणहॲको आि्यकता अनस
ु ार
सरस्ाठ िरी तयारी हालतमा रा्ने ।
10. बिपद उिार सामारीहॲको सर
ु बषत भ्डारण र आि्यकता परेको िेला त्काल पररचालन िना
सबकने िरी रा्ने ।
11. त्काल पररचालन हुने टोलीको लाबि आि्यक सामारी र उपकरणहॲ तयारी अि्थामा रा्ने ।
12. बिपद उिारमा रयोि हुने उपकरणहॲ स्ि्धी ठ्धन लिायत अ्य उपसाधनहॲ (Accessories)
भए िा नभएको एकीन िने र नभएमा तॲु ्त माि िने ।
13. बिबभ्न रबशषणहॲमा आि्यक पने सामारी तथा उपकरणहॲ उपल्ध िराउने र उपल्ध हुन
नस्ने अि्था भएमा स्िब्धत बनकायमा सम्िय िरी माि िने ।
14. रबशषण िा उिार काया का लाबि पठाउनु पने उपकरण तथा सामारीहॲ बज्मेिार ्यबिलाठ भरपाठ
बदठ पठाउने र ब्ताा भए पबछ दॲु ्त हालतमा रहे नरहेको हेरी अबभलेखमा जनाउने ।
15. आबथा क रशासनको पररबध बभर रही ममा त संभार िरी पन
ु : रयोि िना नसबकने सामारीहॲको
ररतपिू ा क ध्ु याउने तथा बललाम रकृयाको लाबि पहल िने ।
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२.१.२.तालीम (रवशषक समहू ) शाखा
रहरी रधान कायाा लय काया बिभािको बनदेशन तथा तालीम बनदेशनालयसंि आि्यक सम्िय िरी
बिपद ्यि्थापन काया दल तथा स्पूणा रहरी कमा चारीहॲको बिपद रबतकाया षमता अबभिबृ ि तथा
बिपदको समयमा हुनस्ने संभाबित षबत ्यूनीकरणका लाबि बिपद ्यि्थापन स्ि्धी रबशषण एिं
समदु ायसंिको सहकाया मा नािररक सचेतना स्ि्धी सामदु ाबयक काया रम स्चालन िने र तालीम
स्ि्धी नीबत, काया रम तथा योजना तजा मु ा संिै तालीमको रभािकाररता मू्यांकन, समयसापेष
पाठ् यरमको अ्िेषण, बनमाा ण एिं पररमाजा न िने ल्य अनॲु प तालीम शाखा (रबशषक समूह) ले देहाय
िमोबजमका काया हॲ िनेछ:
क) आ्तररक रवशष्
बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहतमा काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ बिपद ्यि्थापन
स्ि्धी तालीम स्चालनका संिै Reserve Units (िण, ि्ु म) मा काया रत रहरी कमा चारीलाठ समेत
बिपद ्यि्थापन स्ि्धी तालीम तथा अनबु शषण काया रमहॲ स्चालन िना क
ु ा अबतररि यो शाखाले
देहायका काया हॲ िनेछ:
1.

िाबषा क तालीम ्याले्डर अनस
ु ार बिपद ्यि्थापन स्ि्धी तालीमहॲ ्यिब्थत ॲपले
स्चालन िने िा िराउने ।

2.

काया रत रहरी कमा चारीको पेशाित दषता अबभिबृ िका लाबि बिपद ्यि्थापनमा स्िब्धत
बनकायहॲसंि सम्िय र सहकाया िरी बिबभ्न तालीम तथा अनबु शषण स्चालन िना क
ु ा साथै अ्य
पेशाित तालीमहॲ (On the job Training) मा समेत सहभािी िराउने ।

3.

स्िब्धत बनकायहॲसंि सम्िय र सहकाया िरी बिपद ्यि्थापन तालीमका लाबि रबशषाथी
छनौट िने ।

4.

तालीमको रकृबत अनुसार आ्तररक तथा िा्य रबशषक छनौट र सपु ररिेषण, मू्यांकन िने एिं
स्चाबलत तालीमको अनिु मन िने ्यि्था बमलाउने ।

5.

तालीमको रभािकाररता, िूण्तर र पररणामको अनिु मन एिं मू्यांकन समेत िरी समयसापेष
पाठ् यरम पररमाजा न िने र नयाँ पाठ् यरम तयार पाने ।

6.

तालीम स्चालनका लाबि आि्यक पने सामारीहॲ समयमा नै उपल्ध िराउने तथा रबशषण कष
दॲु ्त हालतमा राखी स्चालन भटरहेको तालीमको लाबि सा्ताबहक काया ताबलका तयार पाने ।

7.

काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ आि्यकता अनुसार तालीमको लाबि बस्ाररस िने ।

8.

बिबभ्न बिषयित रोत ्यबिहॲको पबहचान िरी अबभलेख रा्ने ।

9.

काया रत रहरी कमा चारीको तालीम स्ि्धी अबभलेख अयािबधक िने ।
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10.

रहरी रधान कायाा लयको पूिा ्िीकृती बलठ बिबभ्न संघ सं्था लिायत अ्य सरोकािालाहॲलाठ
बिपद ्यि्थापन स्ि्धी तालीम रदान िने ।

11.

रहरी कमा चारीहॲलाठ अनबु शषण रदान िना समय-समयमा काया ताबलका िनाठ आि्यकता
अनस
ु ार पनु ताा जिी तालीमहॲ स्चालन िने र संचाबलत र्येक तालीम काया रमको तालीम
रबतिेदन तयार िने ।

ख) सामदु ावयक कायारम
बिपदको समयमा आम नािररक नै िढी जोबखममा हुने र बिपदको घटनाको र्यषदशी तथा पबहलो
उिारकमी समेत उबनहॲ नै भएको कारण बिपद रबतकाया मा आमनािररकहॲको बिपद जोबखम
्यूबनकरण र रबतकाया मा अहम भूबमका हुने हुदँ ा समदु ायका हरेक सद्यहॲमा बिपद ्यि्थापन
स्ि्धी ्यूनतम ञान र सीप हुनु अपररहाया भएकोले नािररक समदु ायसंि सहकाया र सम्िय िरी
बिपद जोबखम ्यूबनकरण तथा बिपदको समयमा हुनस्ने संभाबित षबत ्यूबनकरण र सूचना
आदानरदानका लाबि सामदु ाबयक काया रम अ्तिा त देहायका काया हॲ िररनेछ:
1.

्थानीय रहरी (सामदु ाबयक रहरी समेत), नािररक समदु ाय, बियालय, सरोकारिाला सरकारी तथा
िैर सरकारी संघसं्थाहॲसंि सम्िय र सहकाया िरी बिपद स्ि्धी सचेतनामूलक काया रमहॲ
िने ।

2.

भौिोबलक िनािट, मौसम तथा संभाबित बिपदका घटनाहॲको जोबखमको बि्लेषण िरी षबत तथा
जोबखम ्यूबनकरण स्ि्धी सचेतना काया रमहॲ (अनबु शषण, पचाा , Pamphlet, Brochure,
Websites, सामाबजक स्जाल आबद) िने ।

3.

भक
ु ्प लिायत अ्य आपतकाबलन अि्थामा सरु बषत ्थान (Open Space) को िारेमा जानकारी
िराउने ।

4.

बिपदको समयमा िररने खोज तथा उिार, पनु :्थापना एिं ्यि्थापन काया लाठ सहज तथा
रभािकारी िनाउनका लाबि रहरी र नािररक िीचको पार्पररक स्ि्ध समु धरु र बि्िसनीय
ॲपमा बि्तार िने ।

5.

बिपदको समयमा िररने खोज तथा उिारलाठ रभािकारी िनाउन नािररक समदु ाय तथा रहरीसंिको
सूचना आदानरदानको मा्यमलाठ सहज िनाउन आपतकाबलन न्िर (Hotline/Dial-100) को
िारेमा जानकारी िराउने ।

6.

सामदु ाबयक सचेतना काया रम स्चालनका रममा सहभािी ्यबि तथा सं्थाहॲको स्पका न्िर,
ठे िाना लिायतका स्पूणा बििरण तयार िरी अबभलेखमा रा्ने ्यि्था बमलाउने ।
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२.१.३.के ्रीय रहरी विपद उॗार समहू
के ्रीय रहरी बिपद उिार समूहले बिपदको समयमा यथाशीर पररचाबलत भठ खोज तथा उिार (बिपद
रबतकाया ) काया िनेछ भने बिपद िा आपतकाबलन समयमा िाहेक अ्य समयमा २४ सं घ्टा ्ट् या्िाठ
रही मौसम अनस
ु ार घट् न स्ने संभाबित बिपदका घटनाहॲलाठ म्येनजर िरी षमता अबभिबृ ि िना
सीपमूलक अनबु शषण र अ्यास बनर्तर ॲपमा िनेछ । यस समूहमा बिपद रबतकाया का लाबि
उिारकताा हॲले रा्त िरेको बिबशब१कृत तालीम, सीप र दषता अनॲु प बिबभ्न उिार समूह (MFR &
DBM, CSSR, Fire Control, Water Induced, Rope Rescue, Canines लिायत अ्य
CBRN, Manhole, Deep well) मा ििीकरण िरी सोही अनॲु पको उिार उपकरण तथा औजारहॲ
समेत तयारी हालतमा राखीनेछ । यस बकबसमको संरचना के ्रीय उिार समूहका ३ िटै काया दल र ५
िटै षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दलमा रहनेछ । के ्रीय रहरी बिपद उिार समूहले देहाय िमोबजमका
काया हॲ िनेछ:
1.

बिपद ्यि्थापन महाशाखाको ्थापनाको औबच्य अनुॲप बिपदका घटनाहॲ लिायत मजकुर
कायाा लयको आदेश अनुसार अ्य आकब्मक तथा आपतकाबलन अि्थामा समेत रहरी जनशबि
पररचालन िने ।

2.

नेपालको भौिोबलक िनािट तथा मौसम अनस
ु ार घट् न स्ने बिपदका घटना िा आपतकाबलन
अि्थालाठ म्यनजर िरी आपतकाबलन रबतकाया (खोज तथा उिार) योजना तजा मु ा िने ।

3.

आपतकाबलन अि्था र संभाबित घटनालाठ म्यनजर िरी उिारकमीहॲले रा्त िरेको
बिबशब१कृत तालीम, सीप र दषताका आधारमा बिबभ्न समूहमा ििीकरण िरी आि्यक पने उिार
उपकरण तथा सामारीहॲ सबहत तयारी हालतमा रा्ने ।

4.

रबतकाया मा खबटने समूहका हरेक उिारकमीको ्यबिित सरु षा तथा टोलीको सरु षा सतकाताका
लाबि बनदेशन िने तथा ्यबिित सरु षाका सामारी (PPEs) हॲको रयोि दॲु ्त िराउने ।

5.

पररचालनको अि्थामा उिार टोलीको काया स्पादनको सपु ररिेषण िरी आि्यक बनदेशन बदने
तथा उिार काया प्चात देबखएका कमीकमजोरीलाठ प२ृ पोषण िने ।

6.

बिपद स्ि्धी ठूला घटनाहॲको अबभलेख, बि्लेषण र रो्ाठबलङ् िरी रबतकाया मा तथा
पररचालनमा देबखएका चनु ौबतहॲको पबहचान िरी सोही अनुॲपको काया योजना तयार पाने ।

7.

बिपद रबतकाया मा रहरी पररचालनलाठ रभािकारी तथा पररणाममख
ु ी िनाउन उिार उपकरणका
अबतररि अ्य अ्याि्यक ि्दोि्तीको ्यि्थापन समयमा नै िने ।
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8.

बिपद उिारमा खबटने अ्य सरोकारिाला बनकायसंि बनर्तर सहकाया र सम्िय िरी जोबखमलाठ
्यूबनकरण िने तथा सामूबहक पररचालनलाठ जोड बदने ।

9.

बिपद उिारमा खबटएका टोलीको काया स्पादन मू्यांकन िरी अबभलेख ्यि्थापन िने र उ्कृ१
काया िनेलाठ परु ्कार तथा अ्य िबृ त बिकासका लाबि बस्ाररस िने ।

10.

बिपद उिारमा खबटएको टोलीिाट भएको रिबत बििरण कायाा लय रमख
ु , स्िब्धत अबधकारी
लिायत मजकुर कायाा लयमा जाहेर िने ।

२.१.३.१. राथवमक उपचार तथा विपद प्चात शि ्यि्थापन (MFR and DBM) काया
कुनै पबन बिपदको घटनामा घाठतेको उिार िदाा संभाबित जोबखम िा थप घाठते हुनिाट जोिाउन र
घाठतेको ब्थबतलाठ ब्थर राखी अ्पताल स्म प्ु याउनका लाबि राथबमक उपचार काया
अ्याि्यक हुने तथा मतृ कहॲको समेत उिार प्चात बनब्चत कानूनी रकृया पूरा िरी शिलाठ
्यिब्थत िने दाबय्ि समेत उिारकमीहॲको भएको कारण के ्रीय र षेरीय बिपद ्यि्थापन
काया दलमा राथबमक उपचार तथा बिपद प्चातको शि ्यि्थापन समूह रहनेछ र यसले बिपदको
समयमा देहाय िमोबजमका काया हॲ िनेछ:
(क) पवहलो चर्: घटना्थल पु्नु भ्दा पवहला गने काया वििर्
1.

घटनाको यथाथा जानकारी बलने र बनब्चत ्थानको िारेमा ि्ु ने ।

2.

उिारकमीहॲको ्यबिित सुरषा सामारीहॲ (PPEs), राथाबमक उपचार तथा शि ्यि्थापन
सामारी, सिारी साधन लिायत अ्य आि्यक तयारी िने ।

3.

उिारमा खबटने जनशबिको काया बिभाजन (Logistic, Photography, सूचना संकलन आबद) एिं
संकेत न्िर र कल साठन समेत बितरण िने ।

4.

्थानीय रहरीसँि बनर्तर सम्िय िरी घटना्थलमा नपिु े स्म घटनाको ताजा बििरण
बलठरहने ।

5.

कमा्डरले टोलीलाठ बिपदको रकृबत, ्थान र िना पु ने काया को िारेमा बरब्ङ िने ।

(ख) दोरो चर्: घटना्थल पुगेपवछ गने काया वििर्
1.

घटना्थलको सु्म अिलोकन तथा सरु बषत ्थानिाट घटना्थलाको नबजक स्म पिु ी
स्भाबित जोबखम म्ू यांकन िने ।

2.

्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) सबह तररकाले रयोि िने ।
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3.

्थानीय रहरीको सहयोिमा (अनाि्यक भीड भए हटाउने) घटना्थल सरु षा िने तथा
सिा साधारणलाठ संभाबित जोबखमिाट टाढा रा्ने र सरु षा सतकाता अपनाउने ।

4.

पीबडतको सं्या अनस
ु ार जनशबि िाँड्ाड िरी घाटतेहॲको राथबमबककरण (Triage) िने ।

5.

उिारको रममा हुनस्ने स्भाबित घटनालाठ म्यनजर िरी उिारकताा हॲले कब्तमा जोडीमा
पररचाबलत भठ उिार काया िने ।

(अ) घाठतेलाठ राथबमक उपचार िदाा को काया बििरण:
1.

घाठते तथा उिारकमीको ्यबिित सरु षामा ्यान बदने ।

2.

घाठतेलाठ राथाबमकताका आधारमा उपचार िने ।

3.

राथबमक उपचार प्चात घाठतेलाठ हब्पटल पठाउने ।

4.

घाठतेको बििरण रा्ने ।
(आ) शि ्यि्थापन िदाा को काया बििरण:
1.

घटना्थलको ्ोटो बलने ।

2.

बदशा सचु क रा्ने ।

3.

शिको ्ोटो (पूणा मख
ु ाकृबत, आधा शरीर तल/माबथ, पूणा) बलने ।

4.

शि तथा शिका छुरिएका अंि भए सो को सूचक (Tag) रा्ने ।

5.

घटनासँि स्िब्धत भौबतक बचजि्तुको सूचक (Tag) रा्ने ।

6.

ट् याबिङ प्चात पनु : ्ोटो बलने ।

7.

िेपता भएका ्यबिको बििरण संकलन िने ।

8.

शि सनाखत र ह्ता्तरण ्ाराम भने ।

9.

शि र छुरिएका अंिहॲ छुिा छुिै ्यािमा संकलन िने ।

10.

भौबतक चीज ि्तहु ॲलाठ छुिा छुिै Property Bag मा संकलन िने ।

11.

शि र संकबलत बचज ि्तु ह्ता्तरण िरी सो को भरपाठ बलने ।

12.

बिपद प्चातको शि ्यि्थापन स्ि्धी मािा दशा न-२०६८ अनस
ु ारका काया हॲ िने ।

(ग) तेरो चर्: उॖार प्चात गने काया वििर्
1.
2.

स्पूणा उिार उपकरण तथा औजारहॲको संकलन, बनररषण तथा ॲजु िने ।
उिारकमीहॲको ्िा्थय अि्थाका िारेमा जानकारी बलने ।
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3.

राथबमक उपचार र शि ्यि्थापन स्ि्धमा रारंबभक रबतिेदन तयार िरी भए िरेका काया को
सबमषा िने र कायाा लयमा जाहेर िने ।

4.

अ्य कानूनी रकृया लिायत अबभलेबखकरणका लाबि ्थानीय रहरी सँि सम्िय िने ।

5.

स्चार मा्यमसंि स्पका िनै पने अि्था भएमा बटम कमा्डरले मार िने र अ्याि्यक सूचना
मार संरेषण िने ।

MFR तथा DBM सामारी तथा उपकर्हॲको सचू ी पररवश१-२ मा समािेश गररएको छ ।
२.१.३.२. भ्के का संरचनामा गररने खोज तथा उॗार (CSSR) काया
भक
ु ्प, िाढीपबहरो िा अ्य कुनै पबन कारणिाट भब्कएका संरचनामा िररने खोज तथा उिार काया
अ्य्तै जोबखमपूणा हुने भएकोले उिारकमीको ्यबिित सुरषा िा भ्नािशेषमा ्याबपएका िा परु रएका
पीबडतहॲको सकुशल उिार िदाा खतराको म्ू यांकन िरी जोबखमयि
ु षेर र उिार िने षेरलाठ सरु बषत
िरेप्चात मार खोज तथा उिार काया िना जॲरी भएकोले ्यसको लाबि देहाय िमोबजम िररनेछ:
(क) पवहलो चर्: घटना्थल पु्नु भ्दा पवहला गने काया वििर्
1.

भ्के का संरचनामा िररने खोज तथा उिार काया का लाबि आि्यक पने उिार उपकरण तथा
सामारीहॲ छनौट िरी तयारी िने ।

2.

घटनाको रकृबत, ठे िाना, प्ु ने िाटो, दरु ी, समय आबदको एकीन िने ।

3.

घटना्थलमा खोज तथा उिार काया को लाबि कुकुर पररचालनका लाबि सम्िय िने ।

4.

उिारकताा हॲको ्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) तथा भौिोबलक िनािट, मौसम र समय
अनस
ु ारका अ्य अ्याि्यक ि्दोि्तीको रि्ध िने ।

5.

उिारमा खबटने जनशबिको काया बिभाजन (Photography, First-Aid, Search & Rescue
Team, Safety Officer, Shoring Group, Logistic, Debris Removal Group etc.) र
सूचना आदानरदानका लाबि संकेत न्िर र कल साठन समेत बितरण िने ।

6.

उिार सामारी तथा उपकरणहॲमा आि्यक पने ट्धन, ठब्जन आयल, उप-साधनहॲ
(Accessories) बनररषण िने ।

7.

कमा्डरले टोलीलाठ घटना्थल र काम कता ्यका िारेमा बरब्ङ् ि िने ।

8.

्थानीय रहरीसंि बनर्तर सम्िय िरी सो िीचमा घटनाको ताजा बििरण बलठरहने ।

9.

घटना्थलमा सरु बषत ॲपमा यथाशीर प्ु ने ।
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(ख) दोरो चर्: घटना्थल पुगेपवछ गने काया वििर्
1.

घटना्थलको सरु षा अि्था (Scene Assessment) का िारेमा एकीन िरी िाब्क तथा भीड
बनय्रण िने, ए्िल
ु े्स, िाॳण आबदको आि्यकता अनुसार माि िने ।

2.

्थानीय रहरी िा र्यषदशीको सहयोिमा संभाबित पीबडतहॲको अि्था र ्थानको एकीन िने
र Safety Officer लाठ Activate िने ।

3.

्थानीय रहरीको सहयोिमा घटना्थल सरु षा िने र सिा साधारणलाठ संभाबित जोबखमिाट टाढा
रा्ने ।

4.

उिारकताा हॲले रयोि िने ्यबिित सरु षाका सामारी (PPEs) हॲको दॲु ्त रयोि िने ।

5.

हराएका ्यबि तथा संभाबित भ्नािशेषमा परु रएका ्यबिहॲको ्यबिित बििरण िा हुबलया समेत
एकीन िने ।

6.

भ्नािशेषमा कोही ्यबि परे िा नपरको एकीन िने र जीबित उिार काया लाठ राथबमबककरण िने ।

7.

सरु बषत ्थानिाट घटना्थलको नबजकस्म पिु ी जोबखम षेरको असर र संभाबित जोबखमको
स्ु म अिलोकन तथा मू्यांकन िने ।

8.

संभाबित जोबखम (बिजुलीको करे्ट, भिन ढ्न स्ने जोबखम, बिर्ोट हुनस्ने ्यास बसबल्डर
लिायत खतराज्य के बमकल आबद) को मू्यांकन िरी सरु षा सतकाता अपनाउने ।

9.

भ्नािशेषको संरचना, आकार आबदको िारेमा एकीन िरी सोही बकबसमका उपकरण तथा औजारहॲ
रयोि िने ।

10.

खोज तथा उिार काया का लाबि भ्नािशेषलाठ टेको (Shoring) िरी सरु बषत िने ।

11.

खोज तथा उिारकाया िदाा सिैभ्दा पबहला िाबहरी सतहमा देबखने घाठतहेॲको उिारलाठ
राथबमकता बदने ।

12.

उिारकमीको ्यबिित सरु षा तथा रभािकारी काया का लाबि जोडीमा पररचाबलत भठ भ्नािशेषमा
देबखएका अिरोध हटाठ उिार काया िने ।

13.

टोली कमा्डर र उिारकताा िीच बनर्तर संचार स्पकामा रहने तथा भए िरेका हरेक िबतबिबधको
जानकारी बलने ।

14.

उपकरण तथा औजारहॲ रयोि िदाा उिारकताा को ्यबिित सुरषालाठ बिशेष ्यान बदने ।

15.

उिारको रममा भेबटएका मह्िपणू ा बज्सी तथा निद ्थानीय रहरीलाठ बज्मा लिाउने ।
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(ग) तेरो चर्: खोज तथा उॗार काया प्चातको काया वििर्
1.

स्पणू ा उिार उपकरण तथा औजारहॲको संकलन बनररषण तथा ॲजु िने ।

2.

कमा्डरले उिारकमीहॲको ्िा्थय अि्थाका िारेमा जानकारी बलने ।

6.

उिार प्चात मानिीय षबत, घाठते, पीबडत, अनुमाबनत भौबतक लाितको षबत तथा
काया स्पादनको स्ि्धमा रारब्भक रबतिेदन तयार िरी भए िरेका काया को सबमषा र जाहेर िने
एिं अ्य कानूनी रकृया लिायत अबभलेबखकरणका लाबि ्थानीय रहरी सँि सम्िय िने ।

3.

स्चार मा्यम संिको स्पका कमा्डरले मार िने र आि्यक बििरण मार उपल्ध िराउने ।

4.

उिार षेरको सुरषाका लाबि संकेत बच्ह (INSARAG Marking) बदने ।

CSSR सामारी तथा उपकर्हॲको सूची पररवश१-३ मा समािेश गररएको छ ।
२.१.३.३.अ्नी वनय्र् (Fire Control) काया
आिलािीिाट हुने षबत ्यूबनकरणका लाबि उपल्ध रोत साधनको समबु चत ्यि्थापन तथा तयारीका
साथै कुनै पबन घटना भएमा त्काल पररचालन िररनेछ र सो अनॲु प देहायको चरणमा काया िररनेछ:
(क) पवहलो चर्: घटना्थल पु्नु भ्दा पवहला गने काया वििर्
1.

पानी सबहतको Fire Engine (दमकल) तयारी िने ।

2.

्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) तथा मौसम, समय र भौिोबलक िनािट अनस
ु ारका अ्य
अ्याि्यक ि्दोि्तीको रि्ध िने ।

3.

BA Set को तयारी िरी Air Pressure चेक िने (कब्तमा २५० Bar हुनुपने) ।

4.

उिारमा खबटने जनशबिको काया बिभाजन, संकेत न्िर र कल साठन समेत बितरण िने ।

5.

आिलािीको रकृबत, ्थान, िाटो, दरु ी आबदको िारेमा आि्यक जानकारी बलठ कमा्डरले
टोलीलाठ बरब्ङ् ि िने ।

6.

उिार सामारीहॲ (Ladder, BA Set, Hose, Branch, Fire Extinguisher, Rope,
Stretcher, संचार सेट आबद) बनररषण िरी ॲजु िने ।

7.

्थानीय रहरी संि बनर्तर सम्िय िरी घटनाको ताजा बििरण बलठरहने ।

8.

घटना्थलमा सरु बषत एिं यथाशीर प्ु ने ।
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(ख) दोरो चर्: घटना्थल पुगेपवछ गने काया वििर्
1.

2.

सरु बषत ्थानिाट घटना्थलको नबजकस्म पिु ी जोबखम षेरको असर र संभाबित जोबखमको
स्ु म अिलोकन तथा मू्यांकन िने ।
्थानीय रहरीको सहयोिमा घटना्थल सरु षा िने तथा सिा साधारणलाठ जोबखमिाट टाढा
रा्ने ।

3.

उिारकताा हॲले ्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) को दॲु ्त रयोि िने ।

4.

संभाबित जोबखम (बिजल
ु ीको करे्ट, भिन ढ्न स्ने जोबखम, बिर्ोट हुनस्ने, ्यास बसबल्डर
लिायत खतराज्य के बमकल आबद) को मू्यांकन िरी सरु षा सतकाता अपनाउने ।

5.

आिलािीमा कोही ्यबि परे िा नपरेको एकीन िने उिार काया लाठ राथबमबककरण िने ।

6.

उिारकताा तथा दमकल अपरेटरले जोडीमा पररचाबलत भठ उिार काया तथा आिलािी बनय्रण
िने ।

7.

टोली कमा्डर र उिारकताा िीच बनर्तर संचार स्पकामा रही आिलािी बनय्रण र उिार
काया लाठ एकै साथ लैजाने ।

8.

थप पानीको लाबि रोतको पबहचान िने तथा कृबतम पोखरी आि्यकता अनस
ु ार बनमाा ण िने ।

9.

उिारकताा ले आ्नो सुरषाको बिशेष ्यान बदठ BA Set को रयोि िदाा चेतािनीमूलक आिाज
(Warning Beep) को ्याल िने ।

(ग) तेरो चर्: उॗार प्चातको काया वििर्
1.
2.
3.

कमा्डरले उिारकमीहॲको ्िा्थय अि्थाका िारेमा जानकारी बलने ।
उिार सामारीको सं्या र अि्थाको बनररषण िने ।
आिलाबि बनय्रण तथा उिार प्चात मानिीय षबत, घाठते, पीबडत, अनमु ाबनत षबत, आिलािीको
कारण तथा काया स्पादनको स्ि्धमा रारब्भक रबतिेदन तयार िरी भए िरेका काया को सबमषा र
जाहेर िने एिं अ्य कानूनी रकृया लिायत अबभलेबखकरणका लाबि ्थानीय रहरी सँि सम्िय
िने ।

4.

स्चार मा्यम संिको स्पका कमा्डरले मार िने तथा आि्यक बििरण मार उपल्ध िराउने ।
Fire Control सामारी तथा उपकर्हॲको सूची पररवश१-४ मा समािेश गररएको छ ।
२.१.३.४. पिातीय उॗार र डोरीको मा्यमबाट गररने उॗार (Mountaineering and Rope Rescue) काया
पिा तीय उिार िा डोरीको मा्यमिाट िररने उिार काया अ्तिा त अ्ला भिन, खंच, ि्छी आबद
्थानमा उिार काया लाबि देहाय अनस
ु ारको काया िररनेछ:
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(क) पवहलो चर्: घटना्थल पु्नु भ्दा पवहला गने काया वििर्
1.

घटनाको रकृबत (भिन, चिान, पहाड, खंच, ि्छी आबद), ठे िाना, प्ु ने िाटो, दरु ी, समय आबदको
एकीन िने ।

2.

उिारको लाबि आि्यक सामारी तथा उपकरणहॲ (अब्सजन, हेलमेट, ्याके ट, प्जा, िटु ,
उिार उपकरण आबद) लिायत ्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs), मौसम र समय अनस
ु ारका
आि्यक अ्य ि्दोि्तीका सामारीहॲको रि्ध िने ।

3.

उिारमा खबटने जनशबिको काया बिभाजन (Logistic, Photography आबद) र संकेत न्िर र
कल साठन समेत बितरण िने ।

4.

्थानीय रहरी सँि बनर्तर सम्िय िरी सो िीचमा घटनाको ताजा बििरण बलठरहने ।

(ख) दोरो चर्: घटना्थल पुगेपवछ गने काया वििर्
1.

सरु बषत ्थानिाट घटना्थलको नबजकस्म पिु ी जोबखम षेरको असर र संभाबित जोबखमको
स्ु म अिलोकन तथा मू्यांकन िने ।

2.

र्यषदशीलाठ स्पका िरी घटनाको िा्तबिकताको िारेमा िझ
ु ी पीबडतहॲको िारेमा ि्ु ने ।

3.

्थानीय रहरीको सहयोिमा घटना्थल सरु षा िने र सिा साधारणलाठ संभाबित जोबखमिाट टाढा
रा्ने ।

4.

घटना्थलको रकृबत तथा संभाबित जोबखमको म्ू यांकन िरी सरु षा सतकाता अपनाउने ।

5.

्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) को दॲु ्त रयोि िने ।

6.

्यबिित सरु षा र रभािकारी काया को लाबि उिारकमीहॲ जोडीमा पररचाबलत भठ उिार काया
िने ।

7.

टोली कमा्डर र उिारकताा िीच बनर्तर संचार स्पका रा्ने ।

8.

उपकरण तथा औजारहॲ रयोि िदाा उिारकताा ले ्यबिित सुरषामा बिशेष ्यान बदने ।

9.

मह्िपणू ा बज्सी तथा निद ्थानीय रहरीलाठ बज्मा लिाउने ।

(ग) तेरो चर्: खोज तथा उॗार काया प्चातको काया वििर्
1.

स्पूणा उिार उपकरण तथा औजारहॲको संकलन बनररषण तथा ॲजु िने ।

2.

कमा्डरले उिारकमीहॲको ्िा्थय अि्थाका िारेमा जानकारी बलने ।
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3.

खोज तथा उिार प्चात मानिीय षबत, घाठते, पीबडत, अनमु ाबनत षबत तथा काया स्पादनको
स्ि्धमा रारब्भक रबतिेदन तयार िरी भए िरेका काया को सबमषा र जाहेर िने एिं अ्य कानूनी
रकृया लिायत अबभलेबखकरणका लाबि ्थानीय रहरी सँि सम्िय िने ।

4.

स्चार मा्यम संिको स्पका कमा्डरले मार िने तथा आि्यक बििरण मार उपल्ध िराउने ।

पिातीय उॗार िा डोरीको मा्यमबाट गररने उॗार सामारी तथा उपकर्हॲको सूची पररवश१-५
मा समािेश गररएको छ ।
२.१.३.५. जल उ्प्न रकोप उॗार (Water Induced) काया
नेपालको भौिोबलक िनािट अनस
ु ार जलज्य रकोपिाट समेत जोबखममा रहेकोले सोही अनस
ु ारको
उपकरण तथा औजारहॲ सबहतको पिू ा तयारी िरी आि्यकता अनुसार पररचालन समेत िररनेछ । जस
अ्तिा त देहायका काया हॲ िररनेछ:
(क) पवहलो चर्: घटना्थल पु्नु भ्दा पवहला गने काया वििर्
1.

घटना्थलको रकृबत, ्थान, िाटो, दरु ी आबदको िारेमा टोलीलाठ बरब्ङ् ि िने ।

2.

घटनाको रकृबत (ताल, नदी, कुिा, पोखरी आबद), मौसम र समय अनुसारका अ्य ि्दोि्ती
लिायत आि्यक पने उिार उपकरणहॲ (Boat, Throw Bag, Paddle, PFD), ्यबिित
सरु षाका सामारीहॲ (PPEs) तयार िने ।

3.

पीबडतको सं्या र समय आबदको िारेमा सूचना बलने ।

4.

उिारमा खबटने जनशबिको काया बिभाजन (Logistic, Photography), संकेत न्िर र कल साठन
समेत बितरण िने ।

5.

्थानीय रहरी सँि बनर्तर सम्िय िरी घटनाको ताजा बििरण बलठरहने ।

(ख) दोरो चर्: घटना्थल पुगेपवछ गने काया वििर्
1.

सरु बषत ्थानिाट घटना्थलको नबजकस्म पिु ी जोबखम षेरको असर र संभाबित जोबखमको
स्ु म अिलोकन तथा मू्यांकन िने ।

2.

्थानीय रहरीको सहयोिमा घटना्थल सरु षा िने र सिा साधारणलाठ संभाबित जोबखमिाट टाढा
रा्ने ।

3.

्यबिित सरु षा सामारीहॲ (PPEs) को दॲु ्त रयोि िने ।
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4.

र्यषदशी तथा आ््तको सहयोिमा घटना र डुिेको िा हराएको ्यबिको ्थान एकीन िने एिं
पानीको िहाि, मारा, िबहराठ, पानीबभर हुने अ्य जोबखमपूणा अिरोधहॲ आबदको अनमु ान लिाठ
उपयि
ु उिार बिधी तय िने ।

5.

डुिेको ्यबिको ्थान पता लिाठ जीबित उिारमा राथबमकीकरण िने र जीबित ्यबि उिार िदाा
्यबिित सरु षाको ्याल िने ।

6.

्यबिित सरु षा र रभािकारी काया को लाबि उिारकमीहॲ जोडीमा पररचाबलत भठ उिार काया
िने ।

7.

टोली कमा्डर र उिारकताा िीच बनर्तर संचार स्पका रा्ने ।

8.

उपकरण तथा औजारहॲ रयोि िदाा उिारकताा ले ्यबिित सरु षामा बिशेष ्यान बदने ।

9.

उिार प्चात घाठतेको ्िा्थय अि्था हेरी राथबमक उपचार बिधी अिलंिन िने तथा थप
उपचारका लाबि अ्पताल पठाउने ।

10.

उिारको रममा रा्त बज्सी तथा निद ्थानीय रहरीको बज्मा लिाउने ।

(ग) तेरो चर्: उॗार प्चातको काया वििर्
1.

कमा्डरले उिारकमीको ्िा्थय अि्थाको िारेमा जानकारी बलने

2.

उिार सामारीको अि्थाको बनरीषण र ॲजु िने

3.

उिार प्चात मानिीय षबत, घाठते, पीबडत तथा काया संपादनको स्ि्धमा रारंबभक रबतिेदन
तयार िरी भए िरेका काया को सबमषा र जाहेर िने एिं अ्य कानूनी रकृया लिायत
अबभलेबखकरणका लाबि ्थानीय रहरी सँि सम्िय िने ।

4.

स्चार मा्यमसंि स्पका िना ु पने भएमा कमा्डरले मार स्पका िने र आि्यक सूचना मार
बदने ।

Water Induced Rescue सामारी तथा उपकर्हॲको सूची पररवश१-६ मा समािेश गररएको
छ।
२.१.३.६. कुकुर पररचालन समहू (Dog Handler)
भ्के का संरचनामा परु रएर िा ्याबपएर रहेका पीबडतको अि्था पता लिाउन उिार टोलीको साथमा
स्िब्धत एकाठ सँि सम्िय िरी तालीम रा्त कुकुर (Canines) समेत पररचालन िररनेछ । बिपद
्यि्थापन महाशाखासंि आ्नै कुकुर तालीम के ्र तथा िास (Kennel) ्थापना नभएस्म खोज
तथा उिार काया मा आि्यक पने तालीम रा्त कुकुर उ्पादन तथा िास (Kennel) को लाबि स्िब्धत
Canine एकाठ सँि आि्यक सम्िय िरी ्यि्था बमलाठनेछ ।
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२.१.४. सिारी चालक
1.

सिारी चालकले सिारी साधन संचालन िदाा सिारीको रेक, Tyre Pressure, लाठट, Break Oil,
ठब्जन तथा ठ्धन जाँच िने तथा आि्यकता अनस
ु ार सबभा बसङ् र ममा तसंभारका लाबि रबतिेदन
िने ।

2.

सिारी साधनको बनयबमत सरस्ाठ तथा राबिबधक चेकजाँच िने तथा िराउने ।

3.

बिपदका घटनामा उिार सामारी तथा उपकरणहॲ सबहत उिारकमीहॲलाठ सरु बषत तिरले
लैजाने तथा ्याउने ।

4.

सिारी साधन संचालन िरेपबछ बमबत, समय, ्थान, बकलोबमटर र रयोजन समेत खल
ु ाठ अबभलेख
(Log Book) रा्ने ।

5.

दमकल चालकले िाॲणय्रको सरु षा रि्ध बमलाउदै २४ सै घ्टा दमकलमा पानी राखी
्टे्डिाठ रहने र आिलािीको घटनामा आदेश अनुसार िने ।

6.

सिारी साधनमा सिारी षमता भ्दा िढी उपकरण उिार सामारीहॲ तथा उिारकमीहॲ
नरा्ने ।

7.

सिारी तथा िाब्क बनयम स्ि्धी स्पूणा बनयम पालना िने र िराउने ।

8.

बिपद रबतकाया को समयमा बिपदर्त षेरमा सिारी साधन लैजादा िा ्याउँदा िा पाबकाङ् िरी
रा्दा संभाबित दघु ा टना िा षबत हुनिाट रो्न सरु बषत ्थानमा रा्ने साथै सिारी साधनमा भएका
उिार उपकरण तथा औजारहॲको िारेमा समेत जानकार हुने ।

२.१.५. विपद अवभलेख तथा वब्लेष् शाखा
बिपदका घटनाहॲको अबभलेख ्यि्थापन तथा बि्लेषण िरी जोबखमर्त षेरको पबहचान, संभाबित
घटनाहॲको मू्यांकन एिं जोबखम ्यूबनकरण िना िा बिपद रबतकाया पूिातयारीको योजना तजा मु ा िना का
लाबि बिपद अबभलेख शाखाले देहाय िमोबजमको काया िनेछ:
1.

2.
3.

4.

नेपालभर घटेका बिपदका घटनाहॲको बििरण संकलन, अबभलेखीकरण एिं बिपदको रकृबत
अनस
ु ार सं्या्मक बििरण तयार पाने ।
बिपद स्ि्धी घटनाहॲको एकीकृत ॲपमा अबभलेख ्यि्थापन िने ।
अ्य सरकारी कायाा लय तथा बिपद ्यि्थापनमा संल्न बनकायहॲसंि सहकाया र सम्िय िरी
तथयपरक अबभलेख तयार पाने ।
तथयांक दताा (Data Entry), ताबलबककरण र तथयांक बि्लेषणका लाबि क््यटु र शाखासंि
सम्िय िरी आि्यकता अनस
ु ार अनबु शषणको ्यि्था बमलाउने ।
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5.

बिपदका घटनाहॲको बि्तृत बििरण (Profiling) तयार िरी सरु बषत साथ रा्ने ।

6.

मातहत एकाठहॲिाट रा्त हुने तथयांकहॲको Cross Verify िने तथा बनयबमत Follow Up समेत
िने ।

7.

बिबभ्न रहरी कायाा लयहॲिाट दैबनक, सा्ताबहक, माबसक, रैमाबसक, अधा िाबषा क तथा िाबषा क
ॲपमा रा्त हुने बिपद स्ि्धी तथयांकहॲको बि्लेषण िरी कायाा लय रमख
ु र मजकुर कायाा लयमा
जाहेर िने ।

8.

कायाा लयमा रहेका स्पणू ा बिपद स्ि्धी घटनाका परु ाना अबभलेखहॲलाठ बडबजटाठ्ड
(Digitized) िरी क््युटर रणालीमा रा्ने ।

२.२.षेरीय रहरी विपद ्यि्थापन कायादलको संरचना र दावय्ि
बिपद ्यि्थापनका लाबि षेरित ॲपमा ्थापना हुने नेपाल रहरीको षेरीय बिपद ्यि्थापन
काया दलहॲमा पबन के ्रीय बिपद उिार समूहको संरचना अनस
ु ारका उिार समूहहॲ (MFR &

DBM, CSSR, Fire Control, Water Induced, Rope Rescue, Dog Handler
लिायत अ्य) रहनेछन् । यसको रशासबनक संरचना पररबश१-७ समािेश िररएको छ र यसको
दाबय्ि देहाय िमोबजम हुनेछ:
1.

षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दलहॲमा रशासबनक काया स्चालन, ्यि्थापन, ड् यूटी
अरनखटन, दैबनक ॲपमा िररने पनु ताा जिी तालीम िा रबशषण र अबभलेख ्यि्थापन आबदका
लाबि रशासन शाखा रहनेछ र यसले बनयबमत काम कारिाहीको जाहेरी बिपद ्यि्थापन महाशाखा
तथा आि्यकता अनस
ु ार अ्य कायाा लयमा समेत पठाउनेछ ।

2.

आ्नो तोबकएको षेरमा कुनै पबन बिपदका घटनामा त्काल पररचाबलत भठ सो को जाहेरी
स्िब्धत षेरीय रहरी कायाा लय तथा बिपद ्यि्थापन महाशाखामा समेत पठाउनपु नेछ ।

3.

षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दलले बिपदका घटनाहॲको जाहेरी अबनिाया ॲपमा बिपद ्यि्थापन
महाशाखालाठ बनयबमत पठाउनु पनेछ ।

4.

बिपदका घटनाहॲको अबभलेख ्यि्थापन तथा र्येक घटनाहॲको Profiling िरी रा्नेछ ।

5.

बज्मेिारी ठलाकाको संभाबित जोबखम पबहचान िरी सोही अनॲु प बनय्रणको लाबि पूिातयारी
िनेछ ।
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6.

्थानीय तहमा बिपद ्यि्थापनका षेरमा काम िने सरकारी तथा िैर सरकारी बनकायहॲसंि
सम्िय र सहकाया िरी अ्याि्यक पने दमकल, ए्िल
ु े्स, हेभी ठ्िी्मे्टका साधनहॲ,
अ्पताल लिायतका बनकायहॲको लित दॲु ्त रा्नेछ ।

7.

्थानीय रहरी (सामदु ाबयक रहरी समेत) संिको सहकाया मा बिपदको जोबखम तथा षबत
्यूबनकरणका लाबि िहृ तर ॲपमा सामदु ाबयक सचेतना तथा ्कुल स्पका काया रमहॲ स्चालन
िनेछ ।

8.

मौसम तथा समय अनुसार संभाबित बिपदका घटनाहॲको म्ू यांकन िरी बिपद रबतकाया को लाबि
काया योजना तजा मु ा, आपतकाबलन योजना र उिार टोली एिं उपकरणहॲ तयारी हालतमा
रा्नेछ ।

9.

काया रत जनशबिको सीप बिकास तथा षमता अबभिबृ िका लाबि बिपद ्यि्थापन महाशाखासंि
सम्िय िरी षेरीय तहका बिबभ्न सीपमूलक अनबु शषण काया रमहॲ स्चालन िनेछ ।
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परर्छेद-३
पररचालन स्ब्धी कायाादेश
३.१. विपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहत विपद ्यि्थापन एकाठहॲको जनशवि पररचालन
स्ब्धी कायाादेश
नेपाल रहरीको के ्रमा बिपद ्यि्थापन महाशाखा अ्तिा त ३ िटा के ्रीय उिार काया दल र र्येक
बिकास षेरमा रहने षेरीय रहरी बिपद ्यि्थापन काया दलको पररचालन स्ि्धी कायाा देश देहाय
िमोबजम हुनेछः
1.

समा्यतया बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा षेरीय रहरी बिपद ्यि्थापन काया दलमा खबटएको
जनशबिलाठ बिपद ्यि्थापन िाहेक अ्य काया मा खटाटने छै न ।

2.

रहरी रधान कायाा लय काया बिभािको बनदेशन अनुसार बिपद ्यि्थापन महाशाखा पररचाबलत
हुनेछ ।

3.

स्िब्धत षेरीय रहरी कायाा लयले षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दललाठ बिपद ्यि्थापन
रयोजनको लाबि मार पररचाबलत िरी बिपद ्यि्थापन महाशाखालाठ जानकारी बदनुपनेछ ।

4.

षेरीय रहरी कायाा लयले आ्ु मातहतका रहरी एकाठहॲ पररचालन िदाा समेत रहरी जनशबि अपिू
भएको बिशेष पररब्थबतमा षेरीय रहरी बिपद ्यि्थापन काया दलको जनशबिलाठ छोटो अिधीको
लाबि मार खटाउनको लािी औबच्यता खल
ु ाठ रहरी रधान कायाा लय काया बिभािको पूिा ्िीकृती
बलनु पनेछ ।

5.

बिपद ्यि्थापनमा काया रत जनशबि (उिारकमी) लाठ बिपदको रकृबत अनस
ु ार आि्यक
उपकरण, औजार तथा साधनहॲ सबहत बिपद रबतकाया मा खटाठनेछ ।

6.

खोज तथा उिार काया लाठ रभािकारी िनाउन आि्यकता अनस
ु ार स्िब्धत एकाठसँि सम्िय
िरी तालीम रा्त कुकुर (Canines) र अ्य उपकरण समेत पररचालन िररनेछ ।
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परर्छेद-४
विपद रवतकाया िा आपतकावलन पररचालन
ठूला रकृबतका बिपद स्ि्धी घटनाहॲ (Mega Disaster) मा जोबखम एिं षबत ्यूनीकरणका लाबि
सोही बकबसमको पूिा तयारी र उिारकमीहॲको योजनािि पररचालन िना देहाय िमोबजमको पररचालन
काया बिधी तय िररनेछ:
४.१.आकव्मक विपद रवतकाया समहू (QRT)
बिपदिाट हुने जनधनको षबत ्यूबनकरण िना एिं बिपदको कारणिाट उ्प्न हुनस्ने अ्य
खतराहॲको समेत ्यूबनकरण िना का लाबि आि्यक उिार उपकरण र साधनहॲ सबहत बिपद
्यि्थापन काया दल चौबिसै घ्टा ्ट् या्डिाठ रहनेछ भने आकब्मक पररचालनका लाबि QRT
राखीनेछ । QRT को दाबय्ि देहाय िमोबजम हुनेछ:
1.

आि्यक उिार उपकरण र साधनहॲ सबहत उिारकमीहॲको टोली र्येक काया दलमा QRT को
ॲपमा रहनेछ ।

2.

QRT टोलीमा सीप, दषता र रा्त तालीमको आधारमा ििीकरण िररए अनुसारका उिारकमीहॲ
रहनेछन् ।

3.

QRT मा रहेका उिारकमी र्येकले ्यबिित सरु षा उपकरणहॲ (PPEs) अबनिाया ॲपमा िबु झ
तयारी हालतमा रहनेछन् ।

4.

कायाा लयमा रहेको आकब्मक सूचना घ्टी (Alarm) िा कमा्डरको बसठी िा आदेशमा आि्यक
उपकरण र साधनहॲ सबहत QRT तॲु ्त सामेली हुनेछ ।

5.

कुनै पबन आकब्मक घटना घटेमा QRT कमा्डरले घटनाको िारेमा बि्ततृ बििरण बलठ टोलीलाठ
बरब्ङ् ि िनेछ ।

6.

कुनै पबन बिपदको घटनामा यथाशीर पररचाबलत भठ जोबखम तथा षबत ्यूबनकरण िदै थप टोली
िा ि्दोि्ती आि्यक भएमा स्िब्धत कायाा लयलाठ अनरु ोध िनेछ ।

४.२. ्यविगत सरु षा उपकर्हॲ (Personal Protective Equipment -PPEs)
बिपद रबतकाया को समयमा पररचाबलत हुदँ ा उिारकमीहॲले बिपदको रकृबत र संभाबित जोबखमको
मू्यांकन िरी ्यबिित सुरषाका उपकरणहॲ (PPEs) को रयोि अबनिाया (Mandatory) िना पु नेछ ।
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४.३. खोज तथा उॗार उपकर्, औजार र साधनहॲ (Search and Rescue Tools Equipment
and Accessories -SARTEAs)
खोज तथा उिार काया का लाबि बिपदको रकार र रकृबतका साथै ्थान बिशेषको आधारमा उपकरण,
औजार र साधनहॲको छनौट िरी आि्यकता अनस
ु ार तयारी हालतमा राबखनेछ ।
४.४. विपद रवतकाया टोलीको बनािट
बिपद रबतकाया टोली तयार िदाा खोज तथा उिार काया यथाशीर र सरु बषत तिरले संप्न िना को लाबि
आि्यक सं्या (सामा्यतया ६ जनाको Squad Formation) सीप, दषता र बिबश१कृत तालीम
अनस
ु ारका उिारकमीहॲ सब्मबलत टोली तयार िररनेछ भने आि्यकता अनस
ु ार तालीम रा्त कुकर
(Canines) सबहतको पररचालक समेत रहनेछ । यसरी टोली खटाउँदा बिपदको रकृबत, रकार, असर
र पीबडतको िारेमा एकीन सूचना रा्त भएमा टोलीको संरचनामा समेत पररिता न िरी पररचालन िना
सबकनेछ ।
४.५. कमा्ड पो१ (Command Post)
बिपदको घटना प्चात रबतकाया लाठ बनर्तरता बदनका लाबि बिपदर्त षेरको पबन सिैभ्दा सरु बषत
्थानमा कमा्ड पो१ खडा िरी उिारकमीहॲको पररचालन िररनेछ । कमा्ड पो१ बनमाा ण िदाा देहाय
िमोबजम िररनेछ:
क. बिपद रबतकाया िबतबिधीलाठ अिलोकन र सुपररिेषण र स्चार ्यि्थापन आबदको ि्दोि्ती
िना स्ने ्थानको छनौट िरी कमा्ड पो१ ्थापना िररनेछ । साथै आपतकाबलन मािा (Escape
Route) र Safe Zone समेत तय िररनेछ ।
ख. बिपद रबतकाया का लाबि आि्यक पने खोज तथा उिार उपकरणहॲ लिायत अ्य ि्दोि्तीका
साधनहॲलाठ सहज ॲपमा ूसारपसार िना सबकने तररकाले कमा्ड पो१ खडा िररनेछ ।
ि. सिारी साधनको सहज आिािमनका लाबि यातायात तथा पाबकाङ् िना बम्ने बकबसमको ्थान
पबहचान िरी कमा्ड पो१ तयार िररनेछ ।
घ. स्पणू ा उिारकमीहॲलाठ एकै पटक रहन ि्न तथा खानेपानी लिायतका अ्य आधारभूत
आि्यकता समेत ्यि्थापन िना सहज हुने िरी ्थान तय िररनेछ ।
४.५.१. टोली कमा्डर (Team Leader)
बिपदको समयमा िररने खोज तथा उिार काया लाठ रभािकारी र पररणाममख
ु ी िनाउन टोली कमा्डरले
पररचालनको समयमा कमा्ड पो१ तथा कायाा लय रमख
ु संि बनयबमत स्पका िरी रा्त भएका
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बनदेशनहॲलाठ कायाा ्ियन िराउने, संभाबित जोबखम िा खतराको म्ू यांकन, उपयि
ु उपकरण तथा
औजारहॲ रयोि लिायत सिै बकबसमका कृयाकलापहॲको रिबत बििरण कमा्ड पो१मा समेत
जानकारी िराउनेछ ।
४.५.२. सुरषा अवधकृत (Safety Officer)
बिपद रबतकाया का लाबि उिारकमीहॲ पररचालन हुदँ ा संभाबित जोबखम (Secondary Accident)
मू्यांकन िरी उिारकमीहॲलाठ जोबखमरबहत िातािरणको र्याभूत िराउने बज्मेिारी सरु षा
अबधकृतको हुनेछ । बनजको बनदेशन अनुसार बिपद रबतकाया लाठ सुचाॲ िा ्थिन समेत िना सबकनेछ
। बटमको संरचना अनस
ु ार यसको बज्मेिारी ्ियं बटम कमा्डरको समेत हुन स्नेछ ।
४.५.३. ब्दोि्ती अवधकृत (Logistic Officer)
बिपद रबतकाया का लाबि पररचालन हुदँ ा टोलीको संरचना अनस
ु ार उिार टोलीका सिै सद्यहॲले
पालैपालो ि्दोि्तीका सामारीहॲको ्यि्थापन िना स्नेछन् भने बिपदको रकृबत, असर तथा धेरै
बदन िा लामो समयस्म िेस ्या्प खडा िरी उिार काया का लाबि टोली पररचालन िना पु ने अि्था
भएमा आि्यकीय रसद पानी, साधनरोत आबदको ि्दोि्तीका लाबि बज्मेिार रहरी अबधकृतलाठ
ि्दोि्ती अबधकृतको ॲपमा खटाटनेछ ।
४.५.४. सम्िय अवधकृत
बिपद रबतकाया का लाबि पररचालनलाठ दोहोरोपन (Duplication) हटाठ रभािकारी तथा पररणाममूखी
उिार काया का लाबि सरोकारिाला बनकायहॲसंि सहकाया र सम्िय िना सम्िय अबधकृत तोबकनेछ ।
बनजले बिपद रबतकाया का लाबि पररचालन भएका अ्य समकषी बनकायहॲसंि सम्िय िरी उिार
टोली पररचालन िने एिं िराउनेछ ।
४.५.५. सूचना अवधकृत
कायाा लयको िबतबिबध, काया संपादन, बिपद रबतकाया िा पररचालनका स्ि्धमा बिबभ्न स्चार
मा्यम मा्ात सिा साधारणको जानकारीको लाबि सूचना संरेषण, के ्रीय रििाका लाबि आि्यक पने
सूचना उपल्ध िराउनका साथै सरोकारिालाहॲसंि सम्िय िरी बिपदको समयमा देबखने बिबभ्न
स्चार मा्यमहॲ मा्ात आएका सूचनाहॲलाठ Verify िरी आि्यक कायाा ्ियनका लाबि बमबडया
स्ि्धी बनदेबशका तथा कायाा लय रमख
ु को बनदेशन अनॲु प स्चार मा्यमहॲ मा्ात आम नािररक
समष सूचना रिाह िनेछ ।
४.५.६. स्चार डे्क
बिपद रबतकाया लाठ ्यिब्थत िना को लाबि आि्यक स्चार साधन तथा उपकरण सबहत स्चार डे्क
्थापना िररनेछ ।
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४.५.७. उॗार कायावबधी (Rescue Procedures)
बिपदका संभाबित घटनाहॲलाठ म्यनजर िरी आि्यक उिार उपकरण तथा औजारहॲ र सिारी
साधन सबहत तयारी हालतमा रहेको उिार टोली कुनै पबन बिपदको घटनामा यथाशीर पररचालन भठ
देहायको चरणमा बिपद रबतकाया िनेछ:
४.५.७.१. घटना्थलको सुरषा (Scene Safety)
बिपद रबतकाया का लाबि खबटने उिार टोलीले घटना्थलमा प्ु नासाथ उिारकमी, पीबडत तथा अ्य
्यबिहॲको सरु षालाठ म्येनजर िरी संभाबित जोबखम िा खतरा ्यूबनकरणका लाबि घटना्थलको
रकृबत, असर र संरचनाको रकार आबदका आधारमा घटना्थललाठ सरु बषत िनेछ ।
४.५.७.२. रारंवभक मलू यांकन (Initial Assessment)
क. घटनाको िारेमा ्थानीय रहरी िा र्यषदशीसंि घटनाको कारण, पीबडतको सं्या, ्थान,
संभाबित जोबखम आबदको िारेमा बि्तृत बििरण बलनेछ ।
ख. कमा्ड पो१ ्थापना िने र अ्य साधनरोत (हेिी ठ्िीपमे्ट आबद) को आि्यकता मू्यांकन
िने र िाबहरी सतहमा रहेका घाठतेहॲको उिार काया लाठ सचु ाॳ िनेछ ।
ि. उिार मािा (Access), घाठतेको राथबमकता बनधाा रण, अ्य उिार टोलीसंिको सम्िय र
सहकाया , साधनरोतको पररचालन, स्चार रकृया, आपतकाबलन िाटो (Escape Route),
िैकब्पक आपतकाबलन िाटो लिायत उिार पररचालनका उदे्यहॲ सबहतको काया योजना तयार
िरी योजनािि खोज तथा उिार काया स्चालन िनेछ ।
घ. सिै उिारकमीहॲ सामबू हक तथा ्यबिित ॲपमा िना पु ने बज्मेिारी, काया बिभाजन र
काया योजनाको स्ि्धमा जानकार हुनेछन् ।
ङ खोज तथा उिार काया स्चालन िना पु ूिा घटना्थलको अि्था र साधनरोत आबदको पनु :
मू्यांकन िररनेछ ।
४.५.७.३.खोज र ्थान पवहचान (Search & Locate)
बिपदर्त षेरमा परु रएका िा हराठरहेका ्यबिहॲको ्थान पबहचान िना का लाबि उिारकमीहॲले
उपल्ध खोज उपकरणहॲ (Search Equipment) तथा कुकुर (Canines) लिायत अ्य खोज
बिबध (Search Techniques) समेतको रयोि िरी पीबडतको ्थान, अि्था र सं्या आबदको
एकीन िने ।
४.५.७.४. पीवडतस्मको पहचँ (Access to the victims)
घटना्थलमा पीबडतहॲको ्थान, सं्या, अि्था आबदको बनब्चत भएपबछ राथबमकताका आधारमा
पीबडतस्म प्ु नका लाबि सरु बषत मािा तयार िना र अिरोध तथा अिशेषहॲ हटाउन उिार उपकरण
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तथा औजारहॲको रयोि िररनेछ । साथै आि्यकता अनस
ु ार भ्नािशेषलाठ ब्थर (Shoring) िररनेछ
। यसरी पररचालन हुदँ ा ्यबिित सरु षाको लाबि उिारकमीहॲ जोडीमा उिार काया िनेछन् ।
४.५.७.५. घाठतेको ्िा््य व्थररकर् तथा उॗार (Stabilize and Extricate the victims)
बिपदर्त ्थलमा रहेका घाठतेलाठ उिारको लाबि भ्नािशेषिाट िाबहर बनका्नु भ्दा पबहला
घाठतेको ्िा्थय ब्थररकरण िना उिार टोलीमा रहेका ्िा्थय टोली (Paramedical Team)
वारा बनब्चत ्िा्थय उपचार बिधी अपनाठ भ्नािशेषिाट िाबहर बनकाबलनेछ र थप उपचारका लाबि
अ्पताल पठाटनेछ ।
४.५.७.६. शि ्यि्थापन (Dead Body Management-DBM)
बिपदर्त ्थलिाट उिारको रममा बनकाबलएका मतृ क (शि) को स्ि्धमा कानून िमोबजमको
काया का लाबि ्थानीय रहरीलाठ बज्मा लिाटनेछ भने ्यसको स्पूणा बििरण समेत टोली कमा्डर
िा तोबकएको उिारकमीले बलनेछ ।
४.५.७.७. खोज तथा उॗार काया प्चात (Post Operational Activities)
बिपदर्त ्थलिाट उिार काया सबकए प्चात पनु : अ्य घाठते भए नभएको िारेमा एकीन िरी
उिारकमीहॲको ्िा्थय अि्था ि्ु ने, र्येकको बज्मेिारी अनुसारको उिार उपकरण तथा
औजारहॲको संकलन, बनरीषण, ्याबकङ् , बडबरब्ङ् का साथै स्िब्धत कायाा लयहॲमा रारंबभक
जाहेरी समेत िररनेछ ।
४.५.७.८. मनोपरामशा तथा PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
खोज तथा उिारको रममा उिारकमीहॲलाठ पने असरलाठ कम िना मनोपरामशा सेिा समेत रिाह
िररनेछ ।
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परर्छेद-५
जनशवि ्यि्थापन
५.१. जनशवि पूवता
बिपद ्यि्थापन महाशाखा र षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दलमा जनशबि ्यि्थापन िदाा बिपद
्यि्थापन महाशाखाको बस्ाररसमा रहरी रधान कायाा लय मानि रोत बिकास बिभाििाट हुनेछ ।
५.२. यो्यता
बिपद ्यि्थापनका लाबि रहरी कमा चारी छनौट िदाा बिपद रबतकाया मा राबिबधक ञान, सीप, शारीररक
एिं मानबसक ॲपमा यो्य, अङ् रेजी पढ् न र ले्न स्ने, ठ्छुक तथा तालीम रा्त रहरी कमा चारीलाठ
राथबमकतामा राखीनेछ र यसरी छनौट िदाा रहरी कमा चारीहॲको Aptitude Test समेत िना
सबकनेछ ।
५.३. तालीम
1.

2.

3.

रहरी रधान कायाा लय तालीम बनदेशनालयिाट ्िीकृत िाबषा क तालीम ्याले्डर अनस
ु ार बिपद
्यि्थापन महाशाखा तथा मातहत रहरी एकाठहॲमा काया रत रहरी कमा चारीहॲलाठ बिपद
्यि्थापन स्ि्धी बिबशब१कृत तालीम बिपद ्यि्थापन महाशाखाले रदान िनेछ ।
बिपद ्यि्थापन महाशाखाले समयानुकल पाठ् यरमको अ्िेषण, बिकास तथा पररमाजा न समेत
िनेछ ।
रहरी रधान कायाा लयको पूिा ्िीकृती बलठ बिपद ्यि्थापन महाशाखाले बिबभ्न बनकायहॲसंि
सहकाया िरी रहरी कमा चारीहॲलाठ बिपद ्यि्थापन स्ि्धी तालीम स्चालन िना स्नेछ ।

५.४. पद्थापन तथा सॲिा
1.

2.

3.

रहरी रधान कायाा लय, मानिरोत बिकास बिभाि, कमा चारी रशासन शाखाले बिपद ्यि्थापन
महाशाखाको बस्ाररसमा रहरी कमा चारीहॲको पद्थापन तथा सॲिा िनेछ ।
यसरी सॲिा िदाा बसबनयर तथा जबु नयर रहरी अबधकृतको लाबि स्भि भएस्म बिपद ्यि्थापन
स्ि्धी तालीम िरेको हुनुपनेछ ।
जबु नयर रहरी अबधकृत स्मका रहरी कमा चारीलाठ संभि भएस्म षेर पायक पने िरी खटाठनेछ ।

५.५. कायारत अिधी र ्थाना्तर्
सामा्यतया बिपद ्यि्थापन स्ि्धी तालीम रा्त रहरी जिानदेबख रहरी नायि बनरीषकस्म ५
िषा र बसबनयर रहरी अबधकृतलाठ २ िषा स्मको कायाा िधी हुनेछ । यबद कुनै रहरी कमा चारीले
पररब्थतीिश ्थाना्तरण हुन चाहेमा महाशाखाको बस्ाररसमा हुनेछ ।
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५.६. वबवशव१कर् र वबशेषञता
बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहत एकाठहॲमा काया रत रहरी कमा चारीहॲको बिषयित दषता
अबभिबृ िको लाबि रमश: बिपद ्यि्थापन आधारभुत तथा बिबभ्न बिबशब१कृत तालीमहॲ स्चालन
िररँदै लबिनेछ । बिपद ्यि्थापनमा पररचालन हुने रहरी कमा चारीले बिशेषत: बिपद रबतकाया अ्तिा त
Search & Rescue काया लाठ आ्नो बिशेषञ षेरको ॲपमा बिकास िनेछन् र सो अ्तिा त
उिारकमीहॲलाठ उनीहॲको सीप, षमता र राबिबधक ञानका आधारमा देहाय िमोबजमका बिशेषञता
रदान िररनेछ:
क) राथबमक उपचार तथा बिपद प्चातको शि ्यि्थापन (MFR & DBM) काया
ख) भ्के का संरचनामा िररने खोज तथा उिार (CSSR) काया
ि) अ्नी बनय्रण काया
घ) पिा तीय उिार र डोरीको मा्यमिाट िररने उिार काया
ङ) जल उ्प्न रकोप उिार काया
च) कुकुर पररचालक समूह (Dog Handler)
छ) रबशषक समहू
ज) बिपद ्यि्थापनसंि स्िब्धत अ्य
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परर्छेद-६
योजना तजामु ा, सपु ररिेष्, अनगु मन, वनय्र् तथा मलू यांकन
६.१. योजना तजामु ा
रहरी रधान कायाा लय काया बिभािको बनदेशन िमोबजम बिपद ्यि्थापन महाशाखाले बिपद
्यि्थापन स्ि्धी दीघा काबलन तथा रणनीबतक योजना तजा मु ा िनेछ । महाशाखाले बिपद रबतकाया को
लाबि उिारकमीहॲको षमता अबभिबृ ि, सीप तथा िबृ त बिकास एिं जनशबि र रोतसाधनको ताद्यता
बमलाठ बिपद रबतकाया लाठ रबिबधयुि िनाउन आिबयक योजना तजा मु ा तथा अ्िेषण समेत िनेछ ।
६.२. सुपररिेष्, अनुगमन तथा वनय्र्
1.

2.

3.

रहरी रधान कायाा लय काया बिभाि, बिपद ्यि्थापन महाशाखा र षेरीय रहरी कायाा लयले षेरीय
बिपद ्यि्थापन काया दलको बनयबमत ॲपमा अनिु मन, सुपररिेषण तथा बनय्रण िनेछ ।
बिपद ्यि्थापन महाशाखाको बस्ाररसमा बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा षेरीय बिपद
्यि्थापन काया दलमा काया रत रहरी कमा चारीहॲको सॲिा, िढुिा, काज तथा ्थाना्तरण
मानिरोत बिकास बिभाि कमा चारी रशासन शाखाले िनेछ ।
षेरीय बिपद ्यि्थापन काया दलको पररचालन, रेखदेख र मू्याङ् कन षेरीय रहरी कायाा लयले
िनेछ ।

६.३. कायासपं ादन मलू यांकन
1.

2.

3.

बिपद ्यि्थापन महाशाखामा काया रत रहरी कमा चारीको काया स्पादन मू्यांकन रहरी बनयमािली
अनस
ु ार हुनेछ ।
षेरीय रहरी बिपद ्यि्थापन काया दलको रमख
ु ले आ्ु र मातहतका रहरी कमा चारीहॳको काया
स्पादन म्ु याङ् कन तयार िरी रहरी बनयमािली िमोबजम िना ु पनेछ ।
बिपद ्यि्थापन महाशाखा तथा मातहतमा काया रत रहरी कमा चारीहॲले िरेको रशंसनीय,
चनु ौबतपूणा र साहबसक काया लाठ उ्च मू्याङ् कन िरी बिबभ्न अिसर रदान िररनेछ ।
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परर्छेद-७
कायाादेश संशोधन तथा पररमाजान स्ब्धी ्यि्था
७.१. कायाादेशमा उललेख भएका ्यि्थाहॲ संशोधन िा पररमाजान गना सवकने
कायाा दशे मा जारी िररएका ्यि्थाहॲ संशोधन िा पररमाजा न िना ु परेमा रहरी बनयमािली २०७१ को
१९६ अनस
ु ार नेपाल रहरीको नीबत सम्िय समबत (PCC) को िैठकिाट पारीत िरी संशोधन िा
पररमाजा नका लाबि बस्ाररस हुनेछ ।
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पररवश१हॳ

पररवश१-१
विपद ्यि्थापन महाशाखाको रशासवनक संरचना
विपद ्यि्थापन महाशाखा

के ्रीय रहरी उॗार समूह

रशासन समूह
सूचना रविवध शाखा

लेखा शाखा

स्चार शाखा

रब्ध शाखा

उॗार कायादल-१

राथवमक उपचार तथा
शि ्यि्थापन

भ्के का
संरचनामा
गररने खोज
तथा उॗार

तावलम (रवशषक) शाखा

सामुदावयक कायारम

षेरीय रहरी विपद ्यि्थापन कायादल-५

आ्तररक
विपद अवभलेख तथा
वब्लेष् शाखा

उॗार कायादल-२

अ्नी वनय्र् तथा
अ्य

उॗार कायादल-३

पबातीय उॗार र
डोरीको मा्यमबाट
गररने उॗार

जल उ्प्न
रकोप

कु कु र
पररचालन
समूह
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पररवश१-२
राथवमक उपचार तथा विपद प्चात शि ्यि्थापनका सामारीहॲ
पवहलो उपचार सहयोगी स्ब्धी सामरीहॲ
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Particulars

Number in Pieces Remarks
Adult Cervical Collars
4
Medium Cervical Collars
4
Pediatric Cervical Collars
4
Adult Bag-Valve Masks
4
Infant Bag-Valve Masks
4
Blood Pressure Cuff
2
Stethoscope
2
Boot Shears (trauma scissors)
1 or 2
Penlight (for pupils)
1 or 2
3-inch Elastic Bandages
2
4 inches
6-inch Elastic Bandages
2
6 inches
Medical Tape
2m
Sterile 4x4 Gauze
50
Unsterile 4x4 Gauze
200 m
Triangular Bandages
100
Disposable Cardboard or Plastic Cups for Eye Injuries
10
Tongue Depressors
5
Triage Ribbons (Sets)
5
Adult Non-Rebreather Oxygen Mask
8
Pediatric Non-Rebreather Oxygen Mask
8
Nasal Cannula
8
Oxygen Cylinders (D or E size) With Oxygen Content
4
Oxygen Regulator
4
Oxygen Tubing
4
Goggles for Eye Protection
6
Blankets
2
Immobilization Backboard (long)
1
Full Set of Short, Medium & Long Splints
1
Straps for Stretchers & Backboards
1 Set
Whistles
2
Trauma Jump Kit
1
Basic Medicines Kit
1
Whistle
6
Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
Latex Gloves (large & extra-large)
12 pairs
Eye Protection (Googles)
6
नेपाल रहरी बिपद ्यि्थापन महाशाखा
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37.
38.
39.
40.
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Mask
CPR Protective Face Shields
Safety Vest
Helmet

6
12
6
6

नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।

विपद प्चात शि ्यि्थापन सँग स्बव्धत सामरीहॲ
S .N

Particulars

Number in
Remarks
Pieces
1. Property Bag
50
2. Polythene Bag
5
3. Carry Bag
10
4. Mortuary Body Bag
10
5. Safety Cone
10
6. Scene Tape
1 Roll
7. Direction Mark
2
8. Small Flag
100
9. Tag
50
10. Camera
1
11. Print Paper
40
12. Drawing Paper
10
13. Chain Of Custody Form
50
14. AM Form
50
15. PM Form
50
16. Pen, Pencil, Marker, Eraser
5/5
17. Cable wire Cable wire
20
18. Whistle
6
19. Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
20. Helmet
6
21. Mask
6
22. Latex Gloves
12 pair
23. Eye Protection (Goggles)
6
24. Apron
6
25. Boots
6 pair
नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।
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पररवश१-३
भ्के का संरचनामा गररने खोज तथा उॗार स्ब्धी उपकर् तथा औजारहॲ
CSN

S.N

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.

1.

15.
16.
17.

1.
2.
3.

18.
19.

1.
2.

20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.
5.

25.
26.
27.

6.
7.
8.

Particulars
Number
Accessories
Detection & Location Equipment
Wireless Camera (Snake Eye)
1 Set
Extrication & Access Equipment
Rotary Rescue Saw
1 Set
blade 4 (M & W)
Circular Saw
1 Set
blade 1
Chain Saw
1 Set
chain 1
Hydraulic Jack
1 Set
Come Along
1 Set
Chain 2
Adjustable Wrench
1 Pcs
Power Tools
Keyhole saw
1 Set
1 Set
Chipping Hammer
2 Set
bit 2 (Point & Flat)
Rotary Hammer Drill
1 Set
bit 1
Electric Drill Machine
1 Set
bit Set
Carpenter Hammer
1 Set
Reciprocating Saw
1 Set
metal-3 & wood-8
Firefighting Equipment
Fire Extinguisher
2
Lighting & Power Equipment
Working Light
1 Set
Generator 5 KVA
1 Set
Dragon Light
1 Set
Radio & Communication Equipment
Mega Phone
1 Set
Radio Set
2 Set
Accessories
Tool Box (Red, Green & Blue)
3 Set
Bolt Cutter (Big & Small)
2 Pcs
Pry Bar
3 Pcs
Crowbar
2 cps
Sledge Hammer (Big 5kg & Small
2 Pcs
1.5kg)
Extension Cord (20 Am with 100 m)
1 Set
Bucket
1 Pcs
Safety Cones
4 Pcs
नेपाल रहरी बिपद ्यि्थापन महाशाखा
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hack Saw
1 Pcs
blade 4
Hand Carpenter Saw
1 Pcs
Tin Sniper
1 Pcs
Spray Paint (different color)
2 Pcs
Scene Tape
1 Roll
Measuring Tape
1 Set
Carpenter Square
1 Pcs
Spirit Level
1 Pcs
Chisel Set (Point & Flat)
2 Set
Axe with rubber grip
1 Pcs
Water Container
1 Pcs
Pick/Shovel
2/2 Pcs
Rolling Pipe
8 Pcs
Vise Gripe
1 Pcs
2T (Engine Oil)
2 Liter
Tarpaulin/Tripal (Layout TEAs)
1 Pcs
Petrol Pipe
1m
Whistle
6 Pcs
Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
Eye Protection (Goggles)
6 Pcs
Safety Vest
6 Pcs
Working Gloves
6 pair
Helmet
6 Pcs
Steel Toe Boot
6 pair
Knee Pad
6 pair
Elbow Pad
6 pair

नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।
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पररवश१-४
अ्नी वनय्र्का उपकर् तथा औजारहॲ
SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Particulars
Sets
Fire Engine (दमकल)
1 Set
Light Portable Pump (LPP)
1 Set
Fire Extinguisher
2 Pcs
Fire Blanket
5 Pcs
Improvise Pound
1 Set (3000 Liter)
Breathing Apparatus (BA Set)
5 Set
Fire Static rope
2 roll (1/60m)
Ladder (1O5)
2 Pcs
Dragon Light
1 Pcs
Search Light
5 Pcs
Stretcher
1 Pcs
Hook
1 Pcs
Mega Phone
1 Set
Medical Kit Box
1 Set
Fire Safety Rope
5m
Foam
20 Liter
Whistle
6 Pcs
Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
Fire Boots
5 pairs
Fire Helmet
5 Pcs
Fire Fighting suit
5 pairs
Fire Gloves
5 pairs
Fire Eye glass
5 Pcs

Remarks

18 kg.each

3 Extension

5 Pcs

नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।
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पररवश१-५

पिातीय उॗार र डोरीको मा्यमबाट गररने उॗार उपकर् तथा औजारहॲ
SN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Particulars

Sets

Static Rope 10 mm
2 Role
Dynamic Rope 11mm 200 m.
1 Role
Chest Harness
2
Seat Harness
2
Rock Helmet
2 Pcs
Jummer (Ascender)
2 Pcs
Carabineers Plain
5 Pcs
Carabineer with lock
4 Pcs
Rock Hammer
2 Pcs
Figure 8 Carabineer (Descender)
3 Pcs
Pursik
8 Pcs
Tape Ceiling
5 Pcs
Rock piton
8 Pcs
Trekking Bags
1 Pcs
Head Light
2
Knife
2 Pcs
Small Pulley
1 Pcs
Big Pulley
1 Pcs
Snow bar
4 Pcs
Mitten (Leather glove)
2 Pair
Ice-axe
1 Pcs
Wire Ladder
1
Hook
1
Compass
6 Pcs
First Aid Kit
1
Search Light
2
Chalk Bag
6 Pcs
Long Pursik
6 Pcs
Climbing Suit
6 Set
Climbing Bag
6 Pcs
Whistle
6 Pcs
Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
Rock Helmet
6 Pcs
Eye Protection (Goggles)
6 Pcs
Climbing Gloves
6 pairs
Climbing Shoes
6 pairs

Remarks
100 mtr.
50 mtr.

(8 m)

नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।
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पररवश१-६
जल उ्प्न रकोप उॗार उपकर् तथा औजारहॲ
CSN

SN

1.

1.

2.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Particulars

Sets
Remarks
Diving Equipment
Under Water Torch
6 Pcs
Pump
Hand Pump
1 Pcs
Boat
NRS Boat E-161 16"E-series
1
16 feet, capacity : 8+4
Motor Boat
1
Tube/Life buoys
3/3 Pcs
Command Paddle
1 Pcs
Paddle
6 Pcs
Raft Carry Cover
1
Life Line
1
Bow Line
1
Throw Bag
6 Pcs
Line rope
1
Hand Tools & Accessories
River Knife
6 Pcs
Tape Ceiling
6 Pcs
Waterproof Torch
6 Pcs
Whistle
6 Pcs
Video/Still Camera
1 Set
Personal Protective Equipment-PPEs
NRS Life Jacket
6 Pcs
NRS Water Helmet
6 Pcs
Eye Protection (Goggles)
6 Pcs
NRS Gloves
6 pair
Dry/Wet Suit
6/6 pair
NRS Water Boots
6 pair

नोट: बिपदको रकृबत, रकार र असरका आधारमा आि्यक पने समय सापेष उिार उपकरण तथा औजारहॲको
अ्िेषण, पबहचान र ्यि्थापन समेत िररदै लबिनेछ भने हाललाठ उपल्ध भएका उिार उपकरण तथा औजारहॲको
बििरण माबथ उ्लेबखत पररबश१मा समािेश िररएको छ ।
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पररवश१-७
षेरीय रहरी विपद ्यि्थापन कायादलको रशासवनक संरचना

रहरी रधान कायाालय, काया विभाग

षेरीय रहरी कायाालय

विपद ्यि्थापन महाशाखा

षेरीय रहरी विपद ्यि्थापन कायादल-५

रशासन

राथवमक उपचार तथा
शि ्यि्थापन

भ्के का
संरचनामा
गररने खोज
तथा उॗार

अ्नी वनय्र् तथा
अ्य

पबातीय उॗार र
डोरीको मा्यमबाट
गररने उॗार

कु कु र
पररचालन
समूह

जल उ्प्न
रकोप
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रहरी रधान कायाा लय काया बिभाि रशासन शाखाको च.नं. १४८९ बमबत २०७३/०२/०३ ितेको परवारा
िबठत कायाा देश (SOP) म्यौदा सबमबत
कायाादेश (SOP) म्यौदा सवमवत:
र.ि.उ. री ठुले राठ – ररका बिपद ्यि्थापन महाशाखा
र.उ. री संजयराज शमाा – ररका बिपद ्यि्थापन महाशाखा
र.ना.उ. री र्िल महजा न – ररका काया बिभाि
र.ना.उ. री राजन चापािाठ – ररका बिपद ्यि्थापन महाशाखा
र.बन. री दान िहादरु थापा – ररका बिपद ्यि्थापन महाशाखा

संयोजक
सद्य
सद्य
सद्य
सद्य
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