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फेरफायी नगयऩाधरका  
वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववधध, २०७६ 

 

आगरागी धनमन्त्रणको राधग वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गयी आभ 
नागरयकराई ददगो, बयऩदो य ववश्वसनीम सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 
फेरफायी नगयऩाधरकाको प्रशासकीम कामयववधध धनमधभत गने ऐन, 20७५को दपा 
(४) फभोजजभ फेरफायी नगय कामयऩाधरकारे मो कामयववधध ऩारयत गयी 
सवयसाधायणको जानकायीको राधग याजऩरभा प्रकाशन गरयएको छ । 
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प्रभाजणकयण धभधत  २०७6।१२।०३ 

 

प्रस्तावना्  

आगरागी धनमन्त्रणको राधग वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गयी आभ 
नागरयकराई ददगो, बयऩदो य ववश्वसनीम सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 
फेरफायी नगयऩाधरकाको प्रशासकीम कामयववधध धनमधभत गने ऐन, 20७५को दपा 
(४) फभोजजभ फेरफायी नगय कामयऩाधरकारे मो कामयववधध फनाएको छ  । 

  

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजभबक 

1= सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब:  
(१)  मस कामयववधधको नाभ "फेरफायी नगयऩाधरकाको वारुणमन्त्र 

व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववधध, 207६" यहेको छ ।  
(२)  मो कामयववधध स्थानीम याजऩरभा प्रकाजशत बएऩधछ प्रायभब हनुेछ ।   

2= ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा:-  
(क) "ऐन" बन्नारे फेरफायी नगयऩाधरकाको प्रशासकीम कामयववधध 

धनमधभत गने ऐन, 20७५ राई सभझन ुऩछय। 

(ख) "कामयऩाधरका" बन्नारे फेरफायी नगय कामयऩाधरका सभझन ुऩछय ।  
(ग) "कामायरम" बन्नारे फेरफायी नगय कामयऩाधरकाको कामायरमराई 

सभझन ुऩछय । 

(घ) "सधभधत" बन्नारे दपा ८ फभोजजभको सधभधतराई सभझन ुऩछय .  
(ङ) "स्थानीम प्रशासन" बन्नारे जजलारा प्रशासन वा इराका प्रशासन 

कामायरमराई सभझन ुऩछय । 
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(च) "सबा" बन्नारे फेरफायी नगय सबा सभझन ुऩछय । 

(छ) “वारुणमन्त्र” बन्नारे आगरागी धनमन्त्रणको रागी प्रमोगभा लामाइने 
सवायी वा भेजशनयी उऩकयणराई सभझन ुऩछय  । 

ऩरयच्छेद – २ 

वारुणमन्त्रको व्मवस्था 
3= वारुणमन्त्रको प्राधप्त : नगयऩाधरकाभा देहाम फभोजजभका तरयकाफाट वारुण 

मन्त्र प्राप्त हनु सक्नेछ्- 
(क) नेऩार सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ख) प्रदेश सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ग) नगयऩाधरकाको आफ्नो स्रोतफाट खरयद, 
(घ) दात ृधनकामफाट नेऩार सयकाय भापय त सहामता स्वरुऩ प्राप्त, 
(ङ) अन्त्म सॊघ/सॊस्था/व्मजिफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त। 

4= वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन:   
(१)  फेरफायी नगयऩाधरकारे वारुणमन्त्र धनमधभत रुऩभा व्मवस्थाऩन 

तथा सञ्चारनको व्मवस्था धभराउनेछ ।  
(क)   कामायरमरे आवागभनभा सहज हनुे गयी उऩमिु स्थानभा 

वारुणमन्त्र याख्न ेव्मवस्था धभराउनेछ।  
(ख)   कामायरमरे वारुणमन्त्रको सेवा चौफीसै घण्टा उऩरब्ध हनु े

व्मवस्था धभराउनेछ । 

(ग)   नागरयक वा सयुऺा धनकामफाट खफय आएको दईु धभनेट 

धबर सभफजन्त्धत स्थानको राधग प्रस्थान गरयसक्न ु ऩनेछ । 

(घ)  ववऩद व्मवस्थाऩन शाखारे धनमधभत रुऩभा वारुणमन्त्र 
व्मवस्थाऩन य सञ्चारन सभफन्त्धी कामय गनेछ। 
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(ङ)  प्रमोग नबई वारुणमन्त्र खारी यहेको फेरा नगयऩाधरका 
ऺेर वा आसऩासका स्थानीम तहहरूभा आगरागी बई 
वारुणमन्त्र भाग बएभा ऩवहरो सचुनाराई ऩवहरो 
प्राथधभकता (first call first service)  को आधायभा 
नगयऩाधरकारे धनशलुाक उऩरब्ध गयाउने छ ।  

(च)  फारुणमन्त्र भाग गनयको राधग फेरफायी नगयकामयऩाधरका 
अन्त्तयगत फारुणमन्त्र सेवाको रागी याजखएको तोवकएको 
छुटै्ट रेण्डराईन य भोवामर नभवयभा पोन गनुय ऩनेछ । 

(छ)  कामायरमरे उऩरब्ध गयाउने फारुणमन्त्र सञ्चारनको 
तोवकएको ढाॉचा फभोजजभको अऩयेसन रगसीट तोवकएको 
अधधकायीरे प्रभाजणत गयी सभफजन्त्धत अऩयेटयराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । अऩयेटयरे ऩधन सोवह रगसीटभा उऩकयण 
सञ्चारन सभफजन्त्ध अधबरेख याख्न ुऩनेछ ।  

(ज)   फारुणमन्त्र प्रमोग गदाय कामायरमफाट काभ गने साइटसभभ 
रैजाने य काभ सभाप्त बए ऩश्चात सयुजऺत तवयरे 
कामायरमभा वपताय फझुाउने सभऩूणय जजभभेवायी सभफजन्त्धत 
प्रमोगकताय य अऩयेटयको हनुेछ । 

(झ)  फारुणमन्त्र प्रमोग गदाय तोवकएको स्थानभा बन्त्दा अन्त्म 
ऺेरभा रैजान ऩाईने छैन।ऩधछ कुनै कायणवस ऺेर फदलान ु
ऩयेभा कामायरमसॉग स्वीकृधत भाग गनुयऩने छ ।  

(ञ)   फारुणमन्त्र प्रमोग बैयहेको अवस्थाभा धफग्रन गई भभयत 
गनुयऩने बएभा सभफजन्त्धत अऩयेटय कामायरमभा आई भभयत 
आवेदन पायभ बनुयऩने छ । मदद अऩयेटय आउन सभबव 
नबएभा कामायरमरे उि फारुणमन्त्र भभयत गनय खटाउने 
भेकाधनकरे नै सभफजन्त्धत अऩयेटयसॉग सभन्त्वम याखी भभयत 
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आवेदन पायभ बनुयऩने छ । मसयी फारुणमन्त्र धफग्रन गई 
सञ्चारन हनु नसकेको वववयण अऩयेसन रगसीटभा सभेत 
जनाई प्रभाजणत गनुय ऩनेछ ।  

(ट)   फारुणमन्त्र प्रमोग गदाय उि उऩकयण कामायरमफाट फावहय 
धनस्केको य कामायरमभा वपताय बएको धभधत य सभम जनाई 
सभफजन्त्धत अऩयेटयको दस्तखत गयाई तोवकएको 
अधधकायीफाट प्रभाजणत गयाई याख्न ुऩनेछ । 

(ठ)   फारुणमन्त्र प्रमोग बई वपताय बएऩधछ सभफजन्त्धत अऩयेटयरे 
उि उऩकयण सञ्चारन बएको वववयण सवहतको अऩयेसन 
रगसीट कामायरमभा फझुाउनऩुने छ । 

(ड)   फारुणमन्त्र प्रमोग बई अऩयेटयफाट रगफकु अनसुाय कामय 
नबएको कुनै जानकायी कामायरम सभऺ बएभा अऩयेटयराई 
कामायरमरे स्ऩविकयण सोध्न सक्नेछ । 

(ढ)   आगराधग फाहेक अन्त्म प्रमोजनका राधग सावयजधनक ऺेरभा 
वृऺ ायोऩण बएका स्थानभा धसचाई, आऩतकाधरन खानेऩानी 
आऩूधतय,  ववऩद्को कायणरे बएको पोहोयभैरा सयसपाई, 

जस्ता अन्त्म प्रमोजनका राधग फारुणमन्त्रको प्रमोग गनुय ऩने 
बएभा कामयऩाधरकाको अधग्रभ स्वीकृधतभा दपा (४) 
फभोजजभको प्रकृमा अनसुाय प्रमोग गनय सवकनेछ ।  

(२)  धनभन ऩरयजस्थधतभा कामायरमरे फारुणमन्त्र सेवा उऩरब्ध गयाउन 
असभथय हनुेछ् 

(क)  भाग गरयएको फारुणमन्त्र अकजस्भक कामयभा प्रमोग बई 
यहेको वा आकजस्भक कामयभा खवटयहेको अवस्थाभा, 

 (ख)  भाग गरयएको फारुणमन्त्र चार ुहारतभा नयहेको 
अवस्थाभा। 
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(३)   आगरागी बएको बनी गरत सूचना ददने व्मजि य फारुणमन्त्र 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामयभा अवयोध ऩमुायउने व्मजिराई 
नगयऩाधरकारे क्रभश् गरत सचुनाको हकभा तीन हजाय य 
अफयोध ऩमुायउने राई दश हजाय रुऩैमाॉसभभ जरयफाना गनय   

सक्नेछ । ऩनु: त्मस्तो कसयु सोही व्मजिरे गयेभा ऩटकै वऩच्छे 
दोब्फय जरयफाना गनय सवकनेछ य मस्तो जरयफानाको यकभ सयकायी 
फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ ।  

5= वारुणमन्त्रको धनमधभत भभयत सभबाय:  
(१) कामायरमरे वारुणमन्त्रको धनमधभत भभयत सभबायको आवश्मक 

व्मवस्था धभराउनेछ । 

(२) कामायरमरे वारुणमन्त्रको धनमधभत व्मवस्थाऩन सञ्चारन य भभयत 
सभबायको राधग आवश्मक फजेट  व्मवस्थाऩन गनेछ ।  

(३) कामायरमरे वारुणमन्त्रको फीभा सभफन्त्धी सभऩूणय व्मवस्था 
धभराउनेछ । 

6= जनशजि व्मवस्थाऩन् (१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग 
आवश्मक ब्मवस्था नगयऩाधरकारे गये फभोजजभ हनुेछ ।  
(२)  कामायरमरे उऩदपा (१) फभोजजभ धनमिु हनुे कभयचायीहरुराई 

सेवा प्रवेश तारीभ ददई काभभा रगाउनेछ । 

(३)  कामायरमरे कामययत जनशजिको ऺभता ववकासका राधग धनमधभत 
रुऩभा ताधरभको व्मवस्था धभराउने छ । 

(४)  कामायरमरे उऩदपा (१) फभोजजभका कभयचायीहरुको प्रधत 
कभयचायी न्त्मूनतभ रू दशराख सभभको  दघुयटना धफभाको व्मवस्था 
धभराउनेछ । 
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(५)  कामायरमरे आगरागी धनमन्त्रणका क्रभभा जनशजिको सयुऺाको 
ऩमायप्त व्मवस्था धभराउनेछ ।  

(६)  कामायरमरे आगरागी धनमन्त्रण सभफन्त्धी कामय गदाय प्रमोग गनुयऩने 
सयुऺा सभफन्त्धी सफै साभग्रीहरुको प्रफन्त्ध गनेछ । 

(७)  वारुणमन्त्र सञ्चारनभा सॊरग्न हनुे कभयचायीरे व्मजिगत सयुऺा 
सभफन्त्धी तोवकएको ऩोशाक तथा न्त्मूनतभ उऩकयणको व्मवस्था 
कामायरमफाट गरयनेछ । 

(८)  वारुणमन्त्र सञ्चारनभा कामययत कभयचायीहरुरे नगय कामयऩाधरकारे 
धनधाययण गयेको ऩदीम भमायदा, कतयव्म तथा अनशुासनको ऩारना 
गनुय ऩनेछ । 

(९)  कामायरमरे उऩदपा (८) फभोजजभको कतयव्म य अनशुासन ऩारना 
नगने कभयचायीको सेवा कयाय सभझौता तत्कार खायेज गनय  
सक्नेछ । 

7= जनशजिको सेवा सवुवधा् (१) मस कामयववधध फभोजजभ धनमिु हनु े
कभयचायीरे सेवा कयाय सभझौता फभोजजभको सेवा सवुवधा ऩाउने छन ्। 

(२)  मस कामयववधध फभोजजभका कभयचायीराई एक ददनभा आठ घण्टा 
फयाफयको कामय सभम ऩने गयी धसफ्टभा काभभा रगाइनेछ । 
अधतरयि सभम काभ गयेवाऩत धनमभानसुाय थऩ सवुवधा उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ। 

(३)  उऩदपा (२) फभोजजभ सभम ताधरका कामभ गदाय कुनैऩधन सभम 
खारी नयहने गयी जनशजि व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ । 

(४)  वारुणमन्त्र सञ्चारनभा सॊरग्न कभयचायी कामायरमप्रधत उ्तरयदामी 
हनुऩुनेछ । 
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ऩरयच्छेद-४ 

धनदेशक सधभधत सभफन्त्धी व्मवस्था 
8= धनदेशक सधभधत् (१) आगरागी धनमन्त्रणको राधग वारुणमन्त्रको 

व्मवजस्थत, ववश्वसनीम य प्रबावकायी सञ्चारनको व्मवस्था धभराउन देहाम 
फभोजजभको धनदेशक सधभधत यहनेछ्- 

(क) नगयऩाधरका प्रभखु             सॊमोजक 

(ख) नगयऩाधरका उऩप्रभखु             सदस्म 

(ग) सॊमोजकरे तोकेको कामयऩाधरकाको सदस्म भध्मे १ जना   सदस्म 

(घ) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत                       सदस्म 

(ङ) ववऩद् तथा वातावयण हेने सभफजन्त्धत शाखाको प्रभखु      सदस्म-सजचव 

(२)  सधभधतरे स्थानीम प्रशासनका अधधकृत प्रधतधनधध, स्थानीम स्तयभा 
यहेको नेऩारी सेना नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी वर, तथा ववऩद्को 
ऺेरभा कामय गने नेऩार येडक्रस रगामतका सॊघसॊस्थाका 
प्रधतधनधधराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३)  सधभधतको फैठक वषयभा कजभतभा ३ ऩटक फस्नेछ । 

(४)  सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहामभा फभोजजभ हनुेछ्- 
(क) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको राधग 

कामायरमराई नीधतगत धनदेशन गने, 

(ख) वारुणमन्त्रको सभजुचत य व्मवजस्थत प्रमोग गने व्मवस्था 
धभराउन,े 

(ग) वारुणमन्त्र सञ्चारन सभफन्त्धभा आवश्मकतानसुाय स्थानीम 
प्रशासन वा सयुऺा धनकामसॉग  सभन्त्वम गने, 

(घ) आऩतकाधरन कामय सञ्चारन केन्त्रको ऩूवायधाय धनभायण य 
सञ्चारन गनय आवश्मक प्रफन्त्ध गने,  

(ङ) वारुणमन्त्र सञ्चारनको राधग आवश्मकता अनसुाय अन्त्म 
धनकाम तथा सॊघसॊस्थासॉग सभन्त्वम गने । 
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9= कोष व्मवस्थाऩन् (१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका राधग 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट गने व्मवस्था धभराईनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ४ 
ववववध 

10= सभीऺा एवॊ प्रगती प्रधतवेदन् (१) धनदेशक सधभधतरे वारुणमन्त्र 
व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभफन्त्धी वक्रमाकराऩको वावषयक रुऩभा सभीऺा 
गयी कामयऩाधरका सभऺ प्रधतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

11= सॊशोधन् (१) मस कामयववधधभा सॊशोधन गनुयऩने बएभा सधभधतको 
धसपारयसभा कामयऩाधरकारे आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ।  

  
12= मसै धनदेजशका फभोजजभ बएको भाधनने्  मो कामयववधध ऩारयत हनु ु बन्त्दा 

अगावै वारुणमन्त्र सभफन्त्धभा नगयऩाधरकाफाट बए गयेका कामय मसै 
कामयववधध फभोजजभ बएको भाधननेछ । 

13= फाधा अडकाउ पुकाउने्  (१) मस कामयववधधको कामायन्त्वमनका क्रभभा 
कुनै फाधा अवयोध आएभा कामयऩाधरकारे फाधा अड्काउ पुकाउन 
सक्नेछ । 
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