खण्ड ४ संख्या ४
चौदण्डीगढी नगरपालिका
वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चािन काययववधी, २०७७
प्रस्तावनााः
आगिागी लनयन्त्रणको िालग वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन गरी आम नागररकिाई
ददगो, भरपदो र ववश्रवसनीय सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीय भएकोिे, चौदण्डीगढी नगरपालिकाको
प्रशासकीय काययववधी लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा (४) बमोजिम चौदण्डीगढी नगर
काययपालिकािे यो काययववधी बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारजभभक
१. सं जिस नाम र प्रारभभाः
(१) यस काययववलधको नाम ‘चौदण्डीगढी नगरपालिकाको वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चािन
काययववलध, २०७७” रहे को छ।
२) यो काययववलध स्थानीय रिपरमा प्रकाजशत भएपलछ प्रारभभ हुनछ
े ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा
क) ‘ऐन” भन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको प्रशासकीय काययववलध लनयलमत गने ऐन, २०७७
िाई सभझनु पछय।
ख) ‘काययपालिका” भन्नािे चौदण्डीगढी नगर काययपालिका सभझनु पछय।
ग) ‘कायायिय” भन्नािे चौदण्डीगढी नगर काययपालिकाको कायायियिाई सभझनु पछय।

घ) ‘सलमलत” भन्नािे दफा ८ बमोजिमको सलमलतिाई सभझनु पछय।
ङ) ‘स्थानीय प्रशासन” भन्नािे जिल्िा प्रशासन वा इिाका प्रशासन कायायियिाई सभझनु पछय।
च) ‘सभा” भन्नािे चौदण्डीगढी नगर सभा सभझनु पछय।
छ) ‘वारुणयन्त्र” भन्नािे आगिागी लनयन्त्रणको िागी प्रयाा्गमा ल्याइने सवारी वा मेजशनरी
उपकरणिाई सभझनु पछय।
पररच्छे द – २
वारुणयन्त्रको व्यवस्था
३. वारुणयन्त्रको प्रालताः नगरपालिकामा दे हाय बमोजिमका तररकाबाट वारुण यन्त्र प्रात हुन
सक्नेछाः
क) नेपाि सरकारबाट सहायता स्वरुप प्रात,
ख) प्रदे श सरकारबाट सहायता स्वरुप प्रात,
ग) नगरपालिकाको आफ्नो स्रोतबाट खररद,
घ) दातृ लनकायबाट नेपाि सरकार माफयत सहायता स्वरुप प्रात,
ङ) अन्त्य सं घ÷सं स्था÷व्यजबबाट सहायता स्वरुप प्रात,
४. वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािनाः
१) चौदण्डीगढी नगरपालिकािे वारुणयन्त्र लनयलमत रुपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चािनको
व्यवस्था लमिाउनेछ।
क) कायायियिे आवागमनमा सहि हुने गरी उवयुब स्थानमा वारुणयन्त्र राखे व्यवस्था
लमिाउनेछ।

ख) कायायियिे वारुणयन्त्रको सेवा चौलबसै घण्टा उपिध ध हुवे व्यवस्था लमिाउनेछ।
ग) नागररक वा सुरिा लनकायबाट खबर आएको दुई लमनेट लभर सभबजन्त्धत स्थानको िालग
प्रस्थान गररसक्नु पनेछ।
घ) ववपद व्यवस्थापन शाखािे लनयलमत रुपमा वारुणयन्त्र व्यजस्थापन र सञ्चािन सभबन्त्धी कायय
गनेछ।
ङ) प्रयोग नभई वारुणयन्त्र खािी रहे को बेिा नगरपालिका िेर वा आसपासका स्थानीय
तहहरुमा आगिागी भई वारुणयन्त्र माग भएमा पवहिो सुचनािाई पवहिो प्राथलमकता ९ को
आधारमा नगरपालिकािे लनशुल्क उपिध ध गराउनेछ।
च) वारुणयन्त्र माग गनयको िालग चौदण्डीगढी नगरकाययपालिका अन्त्तरगत वारुणयन्त्र सेवाको
िागी राजखएको तोवकएको छु ट्टै िेण्डिाईन र मोबाइि नभबरमा फोन गनुय पनेछ।
छ) कायायियिे उपिध ध गराउने वारुणयन्त्र सञ्चािनको तोवकएको ढााँचा बमोजिमको

अपरे सन

िगसीट तोवकएको अलधकारीिे प्रमाजणत गरी सभबजन्त्धत अपरे टरिाई उपिध ध गराउनु पनेछ।
अपरे टरिे पलन सोवह िगत सीटमा उपकरण सञ्चािन सभबन्त्धी अलभिेख राख्नु पनेछ।
ि) वारुणयन्त्र प्रयोग गदाय कायायियबाट काम गने साइटसभम िै िाने र काम समात भए
पक्ष्चात सुरजित तवरिे कायायियमा वफताय बुझाउने सभपूणय जिभमेवारी सभबजन्त्ध प्रयोगकताय र
अपरे टरको हुनेछ ।
झ) वारुणयन्त्र प्रयोग गदाय तोवकएको स्थानमा भन्त्दा अन्त्य िेरमा िै िान पाईने छै न । पलछ
कुनै कारणवस िेर बदल्नु परे मा कायायिय साँग स्वीकृलत माग गनुप
य ने छ ।
ञ) वारुणयन्त्र प्रयोग भैइरहेको अवस्थामा लबग्रन गई ममयत गनुप
य ने भएमा सभबजन्त्धत अपरे टर
कायायियमा आई ममयत आवेदन फारम भनुप
य ने छ । यदद अपरे टर आउन सभभव नभएमा
कायायियिे उब बारुणयन्त्र ममयत गनय खटाउने मेकालनकिे नै सभबजन्त्धत अपरे टर साँग

समन्त्वय राखी ममयत आवेदन फारम भनुप
य ने छ । यसरी वारुणयन्त्र लबग्रन गई सञ्चािन हुन
ा् र िगत सीटमा समेत िनाई प्रमाजणत गनुय पनेछ ।
नसकेको वववरण अपेट
ट) वारुणयन्त्र प्रयोग गदाय उब उपकरण कायायियबाट बावहर लनस्केको र कायायियमा वफताय
भएको लमलत र समय िनाई सक्बजन्त्धत अपरे टरको दस्तखत गराई तोवकएको अलधकारीबाट
प्रमाजणत गराई राख्नु पनेछ ।
ठ) वारुणयन्त्र प्रयोग भई वफताय भए पलछ सभबजन्त्धत अपरे टरिे उब उपकरण सञ्चािन भएको
वववरण सवहतको अपरे सन िगत सीट कायायियमा बुझाउनु पने छ।
ड) वारुणयन्त्र प्रयोग भई अपरे टरबाट िगबुक अनुसार कायय नभएको कुनै िानकारी कायायिय
समि भएमा अपरे टरिाई कायायियिे स्पवरकरण सोन न सक्नेछ।
ढ) आगिालग बाहे क अन्त्य प्रयोिनका िालग सावयिलनक िेरमा वृिारोपण भएको स्थानमा
लसचाई, आपतकालिन खानेपानी आपूलतय, ववपद्को कासणिे भएको फोहोरमैिा सरसफाई, िस्ता
अन्त्य प्रयोिनका िालग वारुणयन्त्रको प्रयोग गनुय पने भएमा नगर कायायपालिकाको अलग्रम
स्वीकृलतमा दफा (४) बमोजिमको प्रकृया अनुसार प्रयोग गनय सवकनेछ।
२) लनभन पररजस्थलतमा कायायियिे वारुणयन्त्र सेवा उपिध ध गराउन असमथय हुनछ
े ।
क) माग गररएको वारुणयन्त्र अकजस्मक काययमा प्रयोग भई रहे को वा अकमजस्मक माययमा
खवटरहे को अवस्थामा।
ख) माग गररएको वारुणयन्त्र चािु हाितमा नरहे को अवस्थामा।
३) आगिागी भएको भनी गित सुचना ददने व्यजब र बारुणयन्त्र सन्त्चािन तथा व्यवस्थापन
काययमा अवरोध पु¥याउने व्यजबिाई नगररपालिकािे क्रमशाः गित सुचनाको हकमा लतन हिार
र अबरोध पु¥याउनेिाई दश हिार रुपैँ या सभम िररवाना गनय सक्नेछ।पुनाः त्यस्तो कसुर सोही
व्यजबिे गरे को पटकै वपच्छे दोध बर िररवाना गनय सवकनेछ र त्यस्तो िररवानाको रकम
सरकारी बााँकी सरह असुि उपर गररनेछ ।

५. बारुणयन्त्रको लनयलमत सभभाराः
१) कायायियको बारुणयन्त्रको लनयलमत ममयत सभभारको आवश्यक व्यवस्था लमिाउनेछ ।
२) कायायियिे बारुणयन्त्रको लनयलमत व्यवस्थापन सं न्त्चािन र ममयत सभभारको िागी
आवश्यक बिेट व्यवस्थापन गनेछ ।
३) काययियको बारुणयन्त्रको लबमा सभबन्त्धी सभपुणय व्यवस्था लमिाउनेछ ।
६. िनशजब व्यवस्थापनाः

(१) वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सं चािनको िागी आवश्यक

व्यवस्था नगरपालिकािे गरे बमोजिम हुनेछ ।
२) कायायियिे उपदफा (१) बमोजिम लनयुब हुने कमयचारीिाई सेवा प्रवेश तालिम ददई
कममा िगाउनेछ ।
३) कायायियिे काययरत िनशजबको िमता ववकासका िागी लनयलमत रुपमा तालिमको
व्यवस्था लमिाउने छ ।
४) कायायियिे उपदफा (१) बमोजिमका कमयचारीको प्रलत कमयचारी न्त्युनतम रु दशिाख
सभमको दुघट
य ना लबमाको व्यवस्था लमिाउनेछ ।
५) कायायियिे आगिागी लनयन्त्रण क्रममा िनशजबको सुरिाको पयायत व्यवस्था लमिाउने छ
।
६) कायायियिे कागिागी लनयन्त्रण सभबन्त्धी कायय गदाय प्रयोग गनुप
य ने सुरिा सभबन्त्धी सबै
सामाग्रीहरुको प्रबन्त्ध गनेछ ।
७) बारुणयन्त्र सं ञ्चािनमा सं िग्न हुने कमयचारीिे व्यजबगत सुरिा सभबन्त्धी तोवकएको पोशाक
तथा न्त्युनतम उपकरणको व्यवस्था कायायियबाट गररनेछ ।
८) बारुणयन्त्र सं ञ्चािनमा काययरत कमयचारीहरुिे नगर काययपालिकािे लनधायरण गरे को पदीय
मयायदा, कतयव्य तथा अनुशासनको पािना गनुय पनेछ ।

९) कायायियको उपदफा (८) बमोजिमको कतयव्य र अनुशासन पािना नगने कमयचारीको सेवा
करार सभझौता तत्काि खारे ि गनय सक्नेछ ।
७. िनशजबको सेवा सुववधााः (१) यस काययववलध बमोजिम लनयुब हुने कमयचारीिे सेवा करार
सभझौता बमोजिमको सेवा सुववधा पाउने छना् ।
२) यस काययववलध बमोजिमका कमयचारीिाई एक ददनमा आठ घण्टा बराबरको कायय समय पने
गरी लसफ्टमा काममा िगाईनेछ । अलतररब समय काम गरे वापत लनयमानुसार थप सुववधा
उपिध ध गराउन सक्नेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजिम समय तालिका कायम गदाय कुनै पलन समय खािी नरहने गरी
िनशजब व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
४) बारुणयन्त्र सं ञ्चािन सं िग्न कमयचारी कायायियप्रलत उत्तरदावय हुनपु नेछ ।

पररच्छे द – ३
लनदे शक सलमलत सभबन्त्धी व्यवस्था
८. लनदे शक सलमलत (१) आगिागी लनयन्त्रणको िालग बारुणयन्त्रको व्यवजस्थत, ववश्वसनीय र
प्रभावकारी सं ञ्चािनको व्यवस्था लमिाउन दे हाय बमोजिमको लनदे शक सलमलत रहनेछ ।
क) नगरपालिका प्रमुख

सं योिक

ख) नगरपालिका उपप्रमुख

सदस्य

ग) सं योिकिे ताकेको काययपालिकाको सदस्य मन ये १ िना सदस्य
घ) प्रमुख प्रशासवकय अलधकृत

सदस्य

ङ) ववपद् तथा वातावरण हेने सभबजन्त्धत शाखाको प्रमुख

सदस्य सजचव

२) सलमलतिे स्थालनय प्रशासनका अलधकृत प्रलतलनलध, स्थानीय स्तरमा रहे को नेपािी सेना नेपािी
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वि, तथा ववपद्को िेरमा कायय गने नेपाि रे डक्रस िगायतका सं घ
सं स्थाका प्रलतलनलधिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
३) सलमलतको बैठक वषयमा कजभतमा ३ पटक बस्नेछ ।
४) सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार दे हायमा बमोजिम हुनेछ वाः–
क) बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सं ञ्चािनको िागी कायायियिाई लनलतगत लनदे शन गने।
(ख) बारुणयन्त्रको समुजचत र व्यवजस्थत प्रयोग गने व्यवस्था लमिाउने।
ग) बारुणयन्त्र सं ञ्चािन सभबन्त्धमा आवश्यकतानुसार स्थालनय प्रशासन वा सुरिा लनकायसाँग
समन्त्वय गने।
घ) आपतकालिन कायय सं ञ्चािन केन्त्रको पुवायधार लनमायण र सं ञ्चािन गनय अवाश्यक प्रबन्त्ध
गने।
ङ) बारुणयन्त्र सं ञ्चािनको िागी आवश्यकता अनुसार अन्त्य लनकाय तथा सं घ सं स्था साँग
समन्त्वय गने।
९. कोष व्यवस्थापन (१) बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चािनका िागी ववपद व्यवस्थापन
कोषबाट गने व्यवस्था लमिाईनेछ।
पररच्छे द – ४
ववववध
१०. सलमि एंव प्रगलत प्रलतवेदनाः (१) लनदे शक सलमलतिे बारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सं ञ्चािन
सभबन्त्धी वक्रयाकिापको बावषयक रुपमा समीिा गरी नगर काययपालिका समि प्रलतवेदन पेश गनुय
पनेछ।

११. सं शोधनाः (१) यस काययववलधमा सं शोधन गनुप
य ने भएमा सलमलतको लसफाररसमा नगर
काययपालिकािे आवश्यक सं शोधन गनय सक्नेछ।
१२. यसै लनदे जशका बमोजिम भएको मालननेाः यो काययववधी पाररत हुन ु भन्त्दा अगावै बारुणयन्त्र
सभबन्त्धमा नगरपालिकाबाट भए गरे का कायय यसै काययववलध बमोजिम भएको मालननेछ।
१३. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः (१) यस काययववलधको कायायन्त्वयनका क्रममा कुनै बाधा अवरोध
आएमा नगर काययपालिकािे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।
आज्ञािे
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