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लेटाङ नगरपाललकाबाट प्रकालशि 
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भाग २ 

लेटाङ नगरपाललका 
वारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन िथा सञ्चालन काययववधि, २०७६ 

 

आगलागी तनयन्त्त्रणको लाधग वारुणयन्त्त्रको व्यवस्थापन िथा सञ्चालन गरी आि नागररकलाई ददगो, 
भरपदो र ववश्वसनीय सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीय भएकोले, लेटाङ नगरपाललकाको प्रशासकीय काययववधि 

तनयलिि गने ऐन, २०७५को दफा (४) बिोजजि लेटाङ नगर काययपाललकाले यो काययववधि पाररि गरी 
सवयसािारणको जानकारीको लाधग राजपत्रिा प्रकाशन गररएको छ । 
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बारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन िथा सञ्चालन काययबबधि, २०७६ 

प्रिाणणकरण लिति २०७६।१२।०३ 

प्रस्िावना: 
आगलागी तनयन्त्त्रणको लाधग वारुणयन्त्त्रको व्यवस्थापन िथा सञ्चालन गरी आि नागररकलाई ददगो, 
भरपदो र ववश्वसनीय सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीय भएकोले, लेटाङ नगरपाललकाको प्रशासकीय काययववधि 

तनयलिि गने ऐन, २०७५को दफा (४) बिोजजि लेटाङ नगर काययपाललकाले यो काययववधि बनाएको छ । 
पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१.   संक्षिप्ि नाि र प्रारम्भ: 

(१)  यस काययववधिको नाि "लेटाङ नगरपाललकाको वारुणयन्त्त्र 

व्यवस्थापन िथा सञ्चालन काययववधि, २०७६" रहेको छ । 
(२) यो काययववधि स्थानीय राजपत्रिा प्रकालशि भएपतछ प्रारम्भ हुनेछ । 

२.   पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववधििा:- 
(क)  "ऐन"  भन्त्नाले लेटाङ नगरपाललकाको प्रशासकीय काययववधि 

तनयलिि गने ऐन, २०७५ लाई सम्झनु पछय। 
(ख)  "काययपाललका" भन्त्नाले लेटाङ नगर काययपाललका सम्झनु पछय  । 
(ग)  "कायायलय" भन्त्नाले लेटाङ नगर काययपाललकाको कायायलयलाई 

सम्झनु पछय  । 
(घ)  "सलिति" भन्त्नाले दफा ८ बिोजजिको सलितिलाई सम्झनु पछय  । 

 

(ङ)  "स्थानीय प्रशासन" भन्त्नाले जजल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन 

कायायलयलाई सम्झनु पछय  । 
(च)  "सभा" भन्त्नाले लेटाङ नगर सभा सम्झनु पछय  । 
(छ)  "बारुणयन्त्त्र” भन्त्नाले आगलागी तनयन्त्त्रणको लागी प्रयोगिा ल्याइने 

सवारी वा िेलशनरी उपकरणलाई सम्झनु पछय  । 
पररच्छेद -२ 

बारुणयन्त्त्रको व्यवस्था 
बारुणयन्त्त्रको प्राजप्ि: नगरपाललकािा देहाय बिोजजिका िररकाबाट वारुण यन्त्त्र प्राप्ि 

हुन सक्नेछः- 
(क) नेपाल सरकारबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 
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(ग)  नगरपाललकाको आफ्नो स्रोिबाट खररद, 

(घ)  दाि ृतनकायबाट नेपाल सरकार िाफय ि सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 

(ङ)  अन्त्य संघ/संस्था/व्यजक्िबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि । बारुणयन्त्त्रको व्यवस्थापन 

िथा सञ्चालन: 

(१)  लेटाङ नगरपाललकाले वारुणयन्त्त्र तनयलिि रुपिा व्यवस्थापन िथा सञ्चालनको 
व्यवस्था लिलाउनेछ । 

(क) कायायलयले आवागिनिा सहज हुने गरी उपयुक्ि स्थानिा 
वारुणयन्त्त्र राख्ने व्यवस्था लिलाउनेछ। 

(ख) कायायलयले वारुणयन्त्त्रको सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ि हुने 

व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(ग)  नागररक वा सुरिा तनकायबाट खबर आएको दईु लिनेट 

लभत्र सम्बजन्त्िि स्थानको लाधग प्रस्थान गररसक्नु पनेछ 

 

(ङ)  "स्थानीय प्रशासन" भन्त्नाले जजल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन 

कायायलयलाई सम्झनु पछय  । 
(च)  "सभा" भन्त्नाले लेटाङ नगर सभा सम्झनु पछय  । 
(छ)  "बारुणयन्त्त्र” भन्त्नाले आगलागी तनयन्त्त्रणको लागी प्रयोगिा ल्याइने 

सवारी वा िेलशनरी उपकरणलाई सम्झनु पछय  । 
पररच्छेद -२ 

बारुणयन्त्त्रको व्यवस्था 
बारुणयन्त्त्रको प्राजप्ि: नगरपाललकािा देहाय बिोजजिका िररकाबाट वारुण 

यन्त्त्र प्राप्ि हुन सक्नेछः- 
(क) नेपाल सरकारबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 

(ग)  नगरपाललकाको आफ्नो स्रोिबाट खररद, 

(घ)  दाि ृतनकायबाट नेपाल सरकार िाफय ि सहायिा स्वरुप प्राप्ि, 

(ङ)  अन्त्य संघ/संस्था/व्यजक्िबाट सहायिा स्वरुप प्राप्ि । 
बारुणयन्त्त्रको व्यवस्थापन िथा सञ्चालन: 

(१)  लेटाङ नगरपाललकाले वारुणयन्त्त्र तनयलिि रुपिा व्यवस्थापन 

िथा सञ्चालनको व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(क) कायायलयले आवागिनिा सहज हुने गरी उपयुक्ि स्थानिावारुणयन्त्त्र राख्न ेव्यवस्था लिलाउनेछ। 
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(ख) कायायलयले वारुणयन्त्त्रको सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ि हुने व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(ग)  नागररक वा सुरिा तनकायबाट खबर आएको दईु लिनेट लभत्र सम्बजन्त्िि स्थानको लाधग प्रस्थान 

गररसक्नु पने

(घ) ववपद व्यवस्थापन शाखाले तनयलिि रुपिा वारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन र   सञ्चालन सम्बन्त्िी कायय 
गनेछ। 
 (ङ) प्रयोग नभई वारुणयन्त्त्र खाली रहेको बेला नगरपाललका िेत्र वा आसपासका स्थानीय िहहरूिा 
आगलागी भई वारुणयन्त्त्र  िाग  भएिा  पदहलो  सुचनालाई  पदहलो प्राथलिकिा Frist call first Service 

को आिारिा नगरपाललकाले तनशुल्क उपलब्ि गराउने छ । 
(च) बारुणयन्त्त्र िाग गनयको लाधग लेटाङ नगरकाययपाललका अन्त्िरगि बारुणयन्त्त्र सेवाको लागी राणखएको 
िोककएको छुट्टै लेण्डलाईन र िोवायल नम्वरिा फोन गनुय पनेछ । 
(छ कायायलयले  उपलब्ि  गराउने  बारुणयन्त्त्र  सञ्चालनको िोककएको ढााँचा बिोजजिको अपरेसन लगसीट 

िोककएकोअधिकारीले प्रिाणणि गरी सम्बजन्त्िि अपरेटरलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ । अपरेटरले पतन सोदह 

लगसीटिा उपकरण सञ्चालन सम्बजन्त्ि अलभलेख राखु पनेछ । 
(ज) बारुणयन्त्त्र प्रयोग गदाय कायायलयबाट काि गने साइटसम्ि लैजाने र काि सिाप्ि भए पश्चाि सुरक्षिि 

िवरले कायायलयिा कफिाय बुझाउने सम्पूणय जजम्िेवारी सम्बजन्त्िि प्रयोगकिाय र अपरेटरको हुनेछ । 
(झ) बारुणयन्त्त्र प्रयोग गदाय िोककएको स्थानिा भन्त्दा अन्त्य िेत्रिा लैजान पाईने छैन। पतछ कुनै कारणवस 

िेत्र बदल्नु परेिा कायायलयसाँग स्वीकृति िाग गनुयपने छ ।  
(ञ) बारुणयन्त्त्र प्रयोग भैरहेको अवस्थािा बबग्रन गई िियि गनुयपने भएिा सम्बजन्त्िि अपरेटर कायायलयिा 
आई िियि आवेदन फारि भनुयपने छ । यदद अपरेटर आउन सम्भव नभएिा कायायलयले उक्ि बारुणयन्त्त्र 

िियि गनय खटाउने िेकातनकले नै सम्बजन्त्िि अपरेटरसाँग सिन्त्वय राखी िियि आवेदन फारि भनुयपने छ । 
यसरी बारुणयन्त्त्र बबग्रन गई सञ्चालन हुन नसकेको वववरण अपरेसन लगसीटिा सिेि जनाई प्रिाणणि 

गनुयपनेछ ।     
(ट) बारुणयन्त्त्र प्रयोग गदाय उक्ि उपकरण कायायलयबाट बादहरतनस्केको र कायायलयिा कफिाय भएको लिति र 
सिय जनाई सम्बजन्त्िि  अपरेटरको  दस्िखि  गराई  िोककएको अधिकारीबाट प्रिाणणि गराई राख्न ुपनेछ ।  
(ठ) बारुणयन्त्त्र प्रयोग भई कफिाय भएपतछ सम्बजन्त्िि अपरेटरले उक्ि उपकरण सञ्चालन भएको वववरण 

सदहिको अपरेसन 'लगसीट कायायलयिा बुझाउनुपने छ । 
(ड) बारुणयन्त्त्र प्रयोग भई अपरेटरबाट लगबुक अनुसार कायय नभएको कुनै जानकारी कायायलय सिि भएिा 
अपरेटरलाई     कायायलयले स्पजटटकरण सोध्न सक्नेछ । 
(ढ) आगलाधग बाहेक अन्त्य प्रयोजनका लाधग सावयजतनक िेत्रिा विृारोपण भएका स्थानिा लसचाई, 
आपिकाललन खानेपानी आपूतिय, ववपद्को कारणले भएको फोहोरिैला सरसफाई, जस्िा अन्त्य प्रयोजनका 
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लाधग बारुणयन्त्त्रको प्रयोग गनुय पने भएिा काययपाललकाको  अधग्रि स्वीकृतििा दफा  (४) बिोजजिको 
प्रकृया अनुसार प्रयोग गनय सककनेछ । 
 
              

(२)  तनम्न पररजस्थतििा कायायलयले बारुणयन्त्त्र सेवा उपलब्ि गराउन असिथय हुन

(क) िाग गररएको बारुणयन्त्त्र अकजस्िक काययिा प्रयोग भई रहेको वा आकजस्िक काययिा खदटरहेको 
अवस्थािा, 
(ख) िाग गररएको बारुणयन्त्त्र चालु हालििा नरहेको अवस्थािा । 
(३)  आगलागी भएको भनी गलि सूचना ददने व्यजक्ि र बारुणयन्त्त्र सञ्चालन िथा व्यवस्थापन काययिा 
अवरोि पुयायउने व्यजक्िलाई नगरपाललकाले क्रिशः गलि सुचनाको हकिा िीन हजार र अबरोि पुयायउने 

लाई दश हजार रुपैयााँसम्ि जररबाना गनय सक्नेछ । पुनः त्यस्िो कसुर सोही व्यजक्िले गरेिा पटकै वपच्छे 

दोब्बर जररबाना गनय सककनेछ र यस्िो जररबानाको रकि सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गररनेछ । 
५.   वारुणयन्त्त्रको तनयलिि िियि सम्भार: 
(१) कायायलयले वारुणयन्त्त्रको तनयलिि िियि सम्भारको आवश्यक व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(२)  कायायलयले वारुणयन्त्त्रको तनयलिि व्यवस्थापन सञ्चालन र िियि सम्भारको लाधग आवश्यक बजेट 

व्यवस्थापन गनेछ । 
(३)  कायायलयले  वारुणयन्त्त्रको  बीिा  सम्बन्त्िी  सम्पूणय  व्यवस्था लिलाउनेछ । 
६.   जनशजक्ि व्यवस्थापन: (१) वारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन िथा सञ्चालनको लाधग आवश्यक ब्यवस्था 
नगरपाललकाले गरे बिोजजि हुनेछ । 
(२)  कायायलयले उपदफा (१) बिोजजि तनयुक्ि हुने कियचारीहरुलाई सेवा प्रवेश िालीि ददई काििा 
लगाउनेछ । 
(३)  कायायलयले काययरि जनशजक्िको िििा ववकासका लाधग तनयलिि रुपिा िाललिको व्यवस्था 
लिलाउने छ । 
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(४) कायायलयले  उपदफा  (१)  बिोजजिका  कियचारीहरुको  प्रति कियचारी न्त्यूनिि रू दशलाख सम्िको 
दघुयटना बबिाको व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(५) कायायलयले आगलागी तनयन्त्त्रणका क्रििा जनशजक्िको सुरिाको पयायप्ि व्यवस्था लिलाउनेछ । 
(६) कायायलयले आगलागी तनयन्त्त्रण सम्बन्त्िी कायय गदाय प्रयोग गनुयपने सुरिा सम्बन्त्िी सबै सािग्रीहरुको 
प्रबन्त्ि गनेछ । 
(७) वारुणयन्त्त्र सञ्चालनिा संलग्न हुने कियचारीले व्यजक्िगि सुरिा सम्बन्त्िी िोककएको पोशाक िथा   
न्त्यूनिि उपकरणको व्यवस्था कायायलयबाट गररनेछ । 
(८) वारुणयन्त्त्र सञ्चालनिा काययरि कियचारीहरुले नगर काययपाललकाले तनिायरण गरेको पदीय ियायदा, 
कियव्य िथा अनुशासनको पालना गनुय पनेछ । 
(९) कायायलयले उपदफा (८) बिोजजिको कियव्य र अनुशासन पालना नगने कियचारीको सेवा करार सम्झौिा 
ित्काल खारेज गनय सक्नेछ । 
7. जनशजक्िको सेवा सुवविाः (१) यस काययववधि बिोजजि तनयुक्ि हुन कियचारीले सेवा करार सम्झौिा 
बिोजजिको सेवा सुवविा पाउने छन ्।   
(२) यस काययववधि बिोजजिका कियचारीलाई एक ददनिा आठ घण्टाबराबरको कायय सिय पने गरी लसफ्टिा 
काििा लगाइनेछ । अतिररक्ि सिय काि गरेवापि तनयिानुसार थप सुवविा उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 
(३) उपदफा (२) बिोजजि सिय िाललका कायि गदाय कुनैपतन सिय खाली नरहने गरी जनशजक्ि 

व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 
(४)  वारुणयन्त्त्र सञ्चालनिा संलग्न कियचारी कायायलयप्रति उत्तरदायी हुनुपनेछ । 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

पररच्छेद-४ 

तनदेशक सलिति सम्बन्त्िी व्यवस्था 
क. तनदेशक सलितिः  (१)  आगलागी तनयन्त्त्रणको लाधग वारुणयन्त्त्रको व्यवजस्थि, 

ववश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चालनको व्यवस्था लिलाउन देहाय बिोजजिको तनदेशक सलिति 

रहनेछः- 
(क) नगरपाललका प्रिुख                           संयोजक 

(ख) नगरपाललका उपप्रिुख                         सदस्य 

(ग) संयोजकले िोकेको काययपाललकाको सदस्य िध्ये १ जना  सदस्य 
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(घ) प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि                      सदस्य 

(ङ) ववपद् िथा वािावरण हेने सम्बजन्त्िि शाखाको प्रिुख     सदस्य-सधचव 

(२)  सलितिले स्थानीय प्रशासनका अधिकृि प्रतितनधि, स्थानीय स्िरिा रहेको नेपाली 
सेना नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, िथा ववपद्को िेत्रिा कायय  गने नेपाल रेडक्रस 

लगायिका संघसंस्थाका प्रतितनधिलाई बैठकिा आिन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 
(३)  सलितिको बैठक वषयिा कजम्ििा ३ पटक बस्नेछ । 
(४)  सलितिको काि, कियव्य र अधिकार देहायिा बिोजजि हुनेछः- 

(क) बारुणयन्त्त्र   व्यवस्थापप   िथा   सञ्चालनको   लाधग 

कायायलयलाई नीतिगि तनदेशन गने, 

(ख) वारुणयन्त्त्रको सिुधचि र व्यवजस्थि प्रयोग गने व्यवस्था 
लिलाउने, 

(ग)  बारुणयन्त्त्र सञ्चालन सम्बन्त्ििा आवश्यकिानुसार स्थानीय 

प्रशासन वा सुरिा तनकायसाँग सिन्त्वय गने, 

 

(घ)  आपिकाललन कायय सञ्चालन केन्त्रको पूवायिार तनिायण र 
सञ्चालन गनय आवश्यक प्रबन्त्ि गने, 

(ङ)  बारुणयन्त्त्र सञ्चालनको लाधग आवश्यकिा अनुसार अन्त्य 

तनकाय िथा संघसंस्थासाँग सिन्त्वय गने । 
९. कोष व्यवस्थापन: (१) वारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन िथा सञ्चालनका लाधग ववपद व्यवस्थापन 

कोषबाट गने व्यवस्था लिलाईनेछ । 
पररच्छेद - ४ 

बबबबि 

१०.   सिीिा एव ंप्रगिी प्रतिवेदनः (१) तनदेशक सलितिले वारुणयन्त्त्र व्यवस्थापन िथा 
सञ्चालन सम्बन्त्िी कक्रयाकलापको वावषयक रुपिा सिीिा गरी काययपाललका सिि प्रतिवेदन पेश 

गनुय पनेछ । 
११.   संशोिनः  (१) यस काययववधििा संशोिन गनुयपने भएिा सलितिको लसफाररसिा 
काययपाललकाले आवश्यक संशोिन गनय सक्नेछ। 
१२. यसै तनदेलशका बिोजजि भएको िातनने: यो काययववधि पाररि हुनु भन्त्दा अगावै वारुणयन्त्त्र 

सम्बन्त्ििा नगरपाललकाबाट भए गरेका कायय यसै काययववधि बिोजजि भएको िातननेछ । 
१३. बािा अडकाउ फुकाउनेः (१) यस काययववधिको कायायन्त्वयनका क्रििा कुनै बािा अवरोि  

आएिा काययपाललकाले बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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   आज्ञाले 

अत्चुि प्रसाद दाहाल 

प्रिुख प्रशासकीय अधिकृि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


