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बेलबारी नगरपाधलका

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६
आगलागी धनयन्त्रणको लाधग वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरी आम
नागररकलाई दिगो, भरपिो र ववश्वसनीय सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीय भएकोले,
बेलबारी नगरपाधलकाको प्रशासकीय काययववधि धनयधमत गने ऐन, 20७५को िफा
(४)

बमोजिम

बेलबारी

नगर

काययपाधलकाले

यो

काययववधि

पाररत

गरी

सवयसािारणको िानकारीको लाधग रािपरमा प्रकाशन गररएको छ ।

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६ 
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बेलबारी नगरपाधलका

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६
प्रमाजणकरण धमधत २०७6।१२।०३
प्रस्तावनााः
आगलागी धनयन्त्रणको लाधग वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरी आम
नागररकलाई दिगो, भरपिो र ववश्वसनीय सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीय भएकोले,
बेलबारी नगरपाधलकाको प्रशासकीय काययववधि धनयधमत गने ऐन, 20७५को िफा
(४) बमोजिम बेलबारी नगर काययपाधलकाले यो काययववधि बनाएको छ ।
पररच्छे ि–१
प्रारजभभक
1=

सं जिप्त नाम र प्रारभभ:
(१)

यस

काययववधिको

नाम

"बेलबारी

नगरपाधलकाको

वारुणयन्त्र

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, 207६" रहेको छ ।
(२)
2=

यो काययववधि स्थानीय रािपरमा प्रकाजशत भएपधछ प्रारभभ हुनेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा:(क)

"ऐन"

भन्नाले

बेलबारी

नगरपाधलकाको

प्रशासकीय

काययववधि

धनयधमत गने ऐन, 20७५ लाई सभझनु पछय।
(ख)

"काययपाधलका" भन्नाले बेलबारी नगर काययपाधलका सभझनु पछय ।

(ग)

"कायायलय" भन्नाले बेलबारी नगर काययपाधलकाको कायायलयलाई
सभझनु पछय ।

(घ)

"सधमधत" भन्नाले िफा ८ बमोजिमको सधमधतलाई सभझनु पछय .

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६ 
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(ङ)

"स्थानीय प्रशासन" भन्नाले जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन
कायायलयलाई सभझनु पछय ।

(च)

"सभा" भन्नाले बेलबारी नगर सभा सभझनु पछय ।

(छ)

“वारुणयन्त्र” भन्नाले आगलागी धनयन्त्रणको लागी प्रयोगमा ल्याइने
सवारी वा मेजशनरी उपकरणलाई सभझनु पछय ।
पररच्छे ि – २
वारुणयन्त्रको व्यवस्था

3=

वारुणयन्त्रको प्राधप्त : नगरपाधलकामा िे हाय बमोजिमका तररकाबाट वारुण
यन्त्र प्राप्त हुन सक्नेछाः-

4=

(क)

नेपाल सरकारबाट सहायता स्वरुप प्राप्त,

(ख)

प्रिे श सरकारबाट सहायता स्वरुप प्राप्त,

(ग)

नगरपाधलकाको आफ्नो स्रोतबाट खररि,

(घ)

िातृ धनकायबाट नेपाल सरकार माफयत सहायता स्वरुप प्राप्त,

(ङ)

अन्त्य सं घ/सं स्था/व्यजिबाट सहायता स्वरुप प्राप्त।

वारुणयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन:
(१)

बेलबारी नगरपाधलकाले वारुणयन्त्र धनयधमत रुपमा व्यवस्थापन
तथा सञ्चालनको व्यवस्था धमलाउनेछ ।
(क)

कायायलयले आवागमनमा सहि हुने गरी उपयुि स्थानमा
वारुणयन्त्र राख्ने व्यवस्था धमलाउनेछ।

(ख)

कायायलयले वारुणयन्त्रको सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ि हुने
व्यवस्था धमलाउनेछ ।

(ग)

नागररक वा सुरिा धनकायबाट खबर आएको िुई धमनेट
धभर सभबजन्त्ित स्थानको लाधग प्रस्थान गररसक्नु पनेछ ।
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(घ)

ववपि व्यवस्थापन

शाखाले

धनयधमत

रुपमा

वारुणयन्त्र

व्यवस्थापन र सञ्चालन सभबन्त्िी कायय गनेछ।
(ङ)

प्रयोग नभई वारुणयन्त्र खाली रहेको बेला नगरपाधलका
िेर वा आसपासका स्थानीय तहहरूमा आगलागी भई
वारुणयन्त्र

माग

भएमा

पवहलो

सुचनालाई

प्राथधमकता

(first call first service)

को

पवहलो
आिारमा

नगरपाधलकाले धनशुल्क उपलब्ि गराउने छ ।
(च)

बारुणयन्त्र माग गनयको लाधग बेलबारी नगरकाययपाधलका
अन्त्तरगत बारुणयन्त्र सेवाको लागी राजखएको तोवकएको
छु ट्टै लेण्डलाईन र मोवायल नभवरमा फोन गनुय पनेछ ।

(छ)

कायायलयले

उपलब्ि

गराउने

बारुणयन्त्र

सञ्चालनको

तोवकएको ढााँचा बमोजिमको अपरे सन लगसीट तोवकएको
अधिकारीले प्रमाजणत गरी सभबजन्त्ित अपरे टरलाई उपलब्ि
गराउनु पनेछ । अपरे टरले पधन सोवह लगसीटमा उपकरण
सञ्चालन सभबजन्त्ि अधभलेख राख्नु पनेछ ।
(ि)

बारुणयन्त्र प्रयोग गिाय कायायलयबाट काम गने साइटसभम
लैिाने

र

काम

समाप्त

भए

पश्चात

सुरजित

तवरले

कायायलयमा वफताय बुझाउने सभपूणय जिभमेवारी सभबजन्त्ित
प्रयोगकताय र अपरे टरको हुनेछ ।
(झ)

बारुणयन्त्र प्रयोग गिाय तोवकएको स्थानमा भन्त्िा अन्त्य
िेरमा लैिान पाईने छै न।पधछ कुनै कारणवस िेर बिल्नु
परे मा कायायलयसाँग स्वीकृधत माग गनुप
य ने छ ।

(ञ)

बारुणयन्त्र प्रयोग भैरहे को अवस्थामा धबग्रन गई ममयत
गनुप
य ने भएमा सभबजन्त्ित अपरे टर कायायलयमा आई ममयत
आवेिन फारम भनुप
य ने छ । यदि अपरे टर आउन सभभव
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नभएमा कायायलयले उि बारुणयन्त्र ममयत गनय खटाउने
मेकाधनकले नै सभबजन्त्ित अपरे टरसाँग समन्त्वय राखी ममयत
आवेिन फारम भनुप
य ने छ । यसरी बारुणयन्त्र धबग्रन गई
सञ्चालन हुन नसकेको वववरण अपरे सन लगसीटमा समेत
िनाई प्रमाजणत गनुय पनेछ ।
(ट)

बारुणयन्त्र प्रयोग गिाय उि उपकरण कायायलयबाट बावहर
धनस्केको र कायायलयमा वफताय भएको धमधत र समय िनाई
सभबजन्त्ित

अपरे टरको

िस्तखत

गराई

तोवकएको

अधिकारीबाट प्रमाजणत गराई राख्नु पनेछ ।
(ठ)

बारुणयन्त्र प्रयोग भई वफताय भएपधछ सभबजन्त्ित अपरे टरले
उि उपकरण सञ्चालन भएको वववरण सवहतको अपरे सन
लगसीट कायायलयमा बुझाउनुपने छ ।

(ड)

बारुणयन्त्र प्रयोग भई अपरे टरबाट लगबुक अनुसार कायय
नभएको कुनै िानकारी कायायलय समि भएमा अपरे टरलाई
कायायलयले स्पविकरण सोध्न सक्नेछ ।

(ढ)

आगलाधग बाहेक अन्त्य प्रयोिनका लाधग सावयिधनक िेरमा
वृिारोपण भएका स्थानमा धसचाई, आपतकाधलन खानेपानी
आपूधतय,

ववपद्को कारणले भएको फोहोरमैला सरसफाई,

िस्ता अन्त्य प्रयोिनका लाधग बारुणयन्त्रको प्रयोग गनुय पने
भएमा

काययपाधलकाको

अधग्रम

स्वीकृधतमा

िफा

(४)

बमोजिमको प्रकृया अनुसार प्रयोग गनय सवकनेछ ।
(२)

धनभन पररजस्थधतमा कायायलयले बारुणयन्त्र सेवा उपलब्ि गराउन
असमथय हुनेछाः

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६ 
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(क)

माग गररएको बारुणयन्त्र अकजस्मक काययमा प्रयोग भई
रहेको वा आकजस्मक काययमा खवटरहे को अवस्थामा,

(ख) माग गररएको बारुणयन्त्र चालु हालतमा नरहे को
अवस्थामा।
(३)

आगलागी भएको भनी गलत सूचना दिने व्यजि र बारुणयन्त्र
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन काययमा अवरोि पुयायउने व्यजिलाई
नगरपाधलकाले क्रमशाः गलत सुचनाको हकमा तीन हिार र
अबरोि

पुयायउने

लाई

िश

हिार

रुपैयााँसभम

िररबाना

गनय

सक्नेछ । पुन: त्यस्तो कसुर सोही व्यजिले गरे मा पटकै वपच्छे
िोब्बर िररबाना गनय सवकनेछ र यस्तो िररबानाको रकम सरकारी
बााँकी सरह असुल उपर गररनेछ ।
5=

वारुणयन्त्रको धनयधमत ममयत सभभार:
(१) कायायलयले वारुणयन्त्रको धनयधमत ममयत सभभारको आवश्यक
व्यवस्था धमलाउनेछ ।
(२) कायायलयले वारुणयन्त्रको धनयधमत व्यवस्थापन सञ्चालन र ममयत
सभभारको लाधग आवश्यक बिेट
(३)

कायायलयले

वारुणयन्त्रको

बीमा

व्यवस्थापन गनेछ ।
सभबन्त्िी

सभपूणय

व्यवस्था

धमलाउनेछ ।
6=

िनशजि व्यवस्थापनाः (१) वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको
लाधग आवश्यक ब्यवस्था नगरपाधलकाले गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२)

कायायलयले उपिफा (१) बमोजिम धनयुि हुने कमयचारीहरुलाई
सेवा प्रवेश तालीम दिई काममा लगाउनेछ ।

(३)

कायायलयले काययरत िनशजिको िमता ववकासका लाधग धनयधमत
रुपमा ताधलमको व्यवस्था धमलाउने छ ।

वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववधि, २०७६ 

बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्र भाग २, खण्ड २, संख्या २, लिति २०७६।१२।०३
(४)

कायायलयले

उपिफा

(१)

बमोजिमका

कमयचारी न्त्यूनतम रू िशलाख सभमको

कमयचारीहरुको

प्रधत

िुघट
य ना धबमाको व्यवस्था

धमलाउनेछ ।
(५)

कायायलयले आगलागी धनयन्त्रणका क्रममा िनशजिको सुरिाको
पयायप्त व्यवस्था धमलाउनेछ ।

(६)

कायायलयले आगलागी धनयन्त्रण सभबन्त्िी कायय गिाय प्रयोग गनुप
य ने
सुरिा सभबन्त्िी सबै सामग्रीहरुको प्रबन्त्ि गनेछ ।

(७)

वारुणयन्त्र सञ्चालनमा सं लग्न हुने कमयचारीले व्यजिगत सुरिा
सभबन्त्िी तोवकएको पोशाक तथा न्त्यूनतम उपकरणको व्यवस्था
कायायलयबाट गररनेछ ।

(८)

वारुणयन्त्र सञ्चालनमा काययरत कमयचारीहरुले नगर काययपाधलकाले
धनिायरण गरे को पिीय मयायिा, कतयव्य तथा अनुशासनको पालना
गनुय पनेछ ।

(९)

कायायलयले उपिफा (८) बमोजिमको कतयव्य र अनुशासन पालना
नगने कमयचारीको सेवा करार सभझौता तत्काल खारे ि गनय
सक्नेछ ।

7=

िनशजिको सेवा सुवविााः (१) यस काययववधि बमोजिम धनयुि हुने
कमयचारीले सेवा करार सभझौता बमोजिमको सेवा सुवविा पाउने छन् ।
(२)

यस काययववधि बमोजिमका कमयचारीलाई एक दिनमा आठ घण्टा
बराबरको कायय समय पने गरी धसफ्टमा काममा लगाइनेछ ।
अधतररि समय काम गरे वापत धनयमानुसार थप सुवविा उपलब्ि
गराउन सक्नेछ।

(३)

उपिफा (२) बमोजिम समय ताधलका कायम गिाय कुनैपधन समय
खाली नरहने गरी िनशजि व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
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बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्र भाग २, खण्ड २, संख्या २, लिति २०७६।१२।०३
(४)

वारुणयन्त्र सञ्चालनमा सं लग्न कमयचारी कायायलयप्रधत उत्तरिायी
हुनपु नेछ ।

पररच्छे ि-४
धनिे शक सधमधत सभबन्त्िी व्यवस्था
8=

धनिे शक

सधमधताः

(१)

आगलागी

धनयन्त्रणको

लाधग

वारुणयन्त्रको

व्यवजस्थत, ववश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चालनको व्यवस्था धमलाउन िे हाय
बमोजिमको धनिे शक सधमधत रहनेछाः(क) नगरपाधलका प्रमुख

सं योिक

(ख) नगरपाधलका उपप्रमुख

सिस्य

(ग) सं योिकले तोकेको काययपाधलकाको सिस्य मध्ये १ िना

सिस्य

(घ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सिस्य

(ङ) ववपद् तथा वातावरण हेने सभबजन्त्ित शाखाको प्रमुख

सिस्य-सजचव

(२)

सधमधतले स्थानीय प्रशासनका अधिकृत प्रधतधनधि, स्थानीय स्तरमा
रहेको नेपाली सेना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, तथा ववपद्को
िेरमा

कायय

गने

नेपाल

रे डक्रस

लगायतका

सं घसं स्थाका

प्रधतधनधिलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३)

सधमधतको बैठक वषयमा कजभतमा ३ पटक बस्नेछ ।

(४)

सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार िे हायमा बमोजिम हुनेछाः(क)

वारुणयन्त्र

व्यवस्थापन

तथा

सञ्चालनको

लाधग

कायायलयलाई नीधतगत धनिे शन गने,
(ख)

वारुणयन्त्रको समुजचत र व्यवजस्थत प्रयोग गने व्यवस्था
धमलाउने,

(ग)

वारुणयन्त्र सञ्चालन सभबन्त्िमा आवश्यकतानुसार स्थानीय
प्रशासन वा सुरिा धनकायसाँग

समन्त्वय गने,
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बेलबारी नगरपाललकाको राजपत्र भाग २, खण्ड २, संख्या २, लिति २०७६।१२।०३
(घ)

आपतकाधलन कायय सञ्चालन केन्त्रको पूवायिार धनमायण र
सञ्चालन गनय आवश्यक प्रबन्त्ि गने,

(ङ)

वारुणयन्त्र सञ्चालनको लाधग आवश्यकता अनुसार अन्त्य
धनकाय तथा सं घसं स्थासाँग समन्त्वय गने ।

9=

कोष व्यवस्थापनाः (१) वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लाधग
ववपि व्यवस्थापन कोषबाट गने व्यवस्था धमलाईनेछ ।
पररच्छे ि – ४
ववववि

10=

समीिा

एवं

प्रगती

प्रधतवेिनाः

(१)

धनिे शक

सधमधतले

वारुणयन्त्र

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सभबन्त्िी वक्रयाकलापको वावषयक रुपमा समीिा
गरी काययपाधलका समि प्रधतवेिन पेश गनुय पनेछ ।
11=

सं शोिनाः

(१)

यस

काययववधिमा

सं शोिन

गनुप
य ने

भएमा

सधमधतको

धसफाररसमा काययपाधलकाले आवश्यक सं शोिन गनय सक्नेछ।
12=

यसै धनिे जशका बमोजिम भएको माधननेाः यो काययववधि पाररत हुन ु भन्त्िा
अगावै वारुणयन्त्र सभबन्त्िमा नगरपाधलकाबाट भए गरे का कायय यसै
काययववधि बमोजिम भएको माधननेछ ।

13=

बािा अडकाउ फुकाउनेाः (१) यस काययववधिको कायायन्त्वयनका क्रममा

कुनै बािा अवरोि आएमा काययपाधलकाले बािा अड्काउ फुकाउन
सक्नेछ ।
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