सूमोदम नगयऩालरका इराभको वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामयववलध
, २०७७

स्वीकृत लभलत 2077/05/19

प्रभाणीकयण तथा प्रकाशन लभलत २०७७/
प्रस्तावना् आगरागी लनमन्त्रणको रालग वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गयी आभ नागरयकराई ददगो

/

, बयऩदो य ववश्वसनीम

सेवा प्रवाह गनय वाञ्छनीम बएकोरे , स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन , २०७४ को दपा ११ (न) फभोजजभ नगय कामयऩालरकारे मो
कामयववलध फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रायजभबक
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मस कामयववलधको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाको वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चा रन कामयववलध ,
२०७७” यहेको छ ।
(२) मो कामयववलध स्थानीम याजऩरभा प्रकाजशत बएऩलछ प्रायभब हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अर्र्को अथय नरागेभा मस कामयववलधभा्–

(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ राई सभझनु ऩछय ।
(ख) “कामयऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरका सभझनु ऩछय
(ग) “कामायरम” बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाको कामायरमराई सभझनु ऩछय ।
(घ) “सलभलत” बन्नारे दपा ९ फभोजजभको सलभलतराई सभझनु ऩछय ।
(ङ) “स्थानीम प्रशासन” बन्नारे जजल्रा प्रशासन वा इराका प्रशासन कामायरमराई सभझनु ऩछय ।
(च) “सबा” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय सबा सभझनु ऩछय ।
(छ) “नगय प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय प्रभुखराई सभझनु ऩछय ।
(ज) “नगय उऩ–प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय उऩ–प्रभुखराई सभझनु ऩछय ।

(झ) “प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे सुमोदम नगयऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतराई सभझनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द – २
वारुणमन्त्रको व्मवस्था
३. वारुणमन्त्रको प्रालप्त : नगयऩालरकाभा दे हाम फभोजजभका तरयकाफाटवारुण मन्त्र प्राप्त हुने सक्नेछ :–
(क) नगयऩालरकाको आफ्नो स्रोतफाट खरयद,

(ख) नेऩार सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त,
(ग) प्रदे श सयकायफाट सहामता स्वरुऩ प्राप्त,

(घ) दातृ लनकामफाट नेऩार सयकाय भापयत सहामता स्वरुऩ प्राप्त,
(ङ) अन्त्म सॊ घयसॊ स्थायव्मजिफाट सहामता स्वरुऩप्राप्त ।
४.वारुणमन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन :– (१) नगयऩालरकारे वारुणमन्त्र लनमलभत रुऩभा व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको व्मवस्था
लभराउनेछ ।
(२) कामायरमरे आवागभनभा सहज हुने गयी उऩमुि स्थानभा वारुणमन्त्र याख्ने व्मवस्था लभराउनेछ ।
(३) कामायरमरे वारुणमन्त्रको सेवा चौफीसै घण्टा उऩरब्ध हुने व्मवस्था लभराउनेछ ।

(४) नागरयक वा सुयऺा लनकामफाट खफय आएऩश्चात तुरुन्त्तै सभफजन्त्धत स्थानको रालग प्रस्थान गरयसक्नु ऩनेछ ।
(५) ववऩद् व्मवस्थाऩन शाखारे लनमलभत रुऩभा वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन य सञ्चारन सभफन्त्धी कामय गनेछ ।
५.वारुणमन्त्रको लनमलभत भभयत सभबाय : (१) कामायरमरे वारुणमन्त्रको लनमलभत भभयत सभबायको आवश्मक व्मवस्था लभराउनेछ ।
(२) कामायरमरे वारुणमन्त्रको लनमलभत व्मवस्थाऩन सञ्चारन य भभयत सभबायको रालग आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गनेछ ।
(३) वारुणमन्त्र सञ्चारनको लनजभत नगयवासी सेवाग्राहीफाट सेवाशुल्क

वाऩत नगय सबारे ÷नगयऩालरकारे लनधाययण गये फभोजजभको

शुल्क राग्नेछ ।
६. फारुणमन्त्रको ऩानी व्मवस्थाऩन : आगरागी लनमन्त्रणका रालग फारुणमन्त्रराई आवश्मक ऩने ऩानीको व्मवस्थाऩन लनभनानुसाय गने
सवकनेछ ।
(१) नगयऩालरकारे सजञ्चत गये को जर बण्डायफाट प्रमोग गने ।
(२) जुनसुकै स्थानको नदी, नारा, खोल्साभा फगेको वा जभेको ऩानीफाट प्रमोग गने ।
(३) व्मजिको लनजी स्वाभीत्वभा यहेको ऩानीको आऩसी सभझ्दायी कामभ गयी प्रमोग गने सवकने ।
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ऩरयच्धेद ३
जनशजि व्मवस्थाऩन तथा सेवा सुववधा
७. जनशजि व्मवस्थाऩन् (१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको रालग नगयप्रहयीराई लनभन जनशजि सवहत व्मवस्था गरयनेछ ।
(क) दभकर चारक :–

२ जना

(ख) जभदाय :–

१ जना

(ग) दभकर व्मवस्थाऩक

१ जना

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका कभयचायी नगयऩालरकाराई दीघयकारीन दावमत्व सृजना नहुने गयी कामायरमरे

लनदे शक सलभलतको

लसपारयसभा सेवा कयाय भापयत लरनु ऩनेछ ।

(२) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोजजभ लनमुि हुने कभयचायीहरुराई सेवाप्रवेश तारीभ ददई काभभा रगाउनेछ ।
(३) कामायरमरे कामययत जनशजिको ऺभता ववकासका रालग लनमलभत रुऩभा तालरभको व्मवस्था लभराउने छ ।

(४) कामायरमरेउऩदपा (१) फभोजजभका कभयचायीहरुको प्रलत कभयचायीराई लनमभानुसाय दुघट
य ना फीभाको व्मवस्था लभराउनेछ ।
(५) कामायरमरे आगरागी लनमन्त्रणका क्रभभा जनशजिको सुयऺाको ऩमायप्त व्मवस्था लभराउनेछ ।
(६) कामायरमरे आगरागी लनमन्त्रण सभफन्त्धी कामय गदाय प्रमोग गनुऩ
य ने सुयऺा सभफन्त्धी सफै साभग्रीहरुको प्रफन्त्ध गनेछ ।
(७) वारुणमन्त्र सञ्चारनभा सॊ रग्न हुने कभयचायीरे व्मजिगत सुयऺा सभफन्त्धी तोवकएको ऩोशाक तथा न्त्मूनतभ उऩकयणको
व्मवस्था कामायरमफाट गरयनेछ ।

(८) वारुणमन्त्र सॊ चारनभा कामययत कभयचायीहरुरे नगयका मयऩालरकारे लनधायण गये को ऩदीम भमयदा कतयव्म तथा अनुसासनको
ऩारना गनुय ऩदयछ ।
(९) कामायरमरे उऩदपा (९) फभोजजभको कतयव्म य अनुशासन ऩारना नगने कभयचायीको से वा कयाय सभझौता तत्कार खाये ज गनय
सक्नेछ ।
८. जनशजिको सेवा सुववधा : (१) मस कामयववलध फभोजजभ लनमुि हुने कभयचायीरे सेवा कयाय सभझौता फभोजजभको सेवा सुववधा ऩाउने
छन्।

(२) वारुणमन्त्र सञ्चारनभा सॊ रग्न कभयचायीहरु कामायरमप्रलत उत्तयदामी हुनऩु नेछ ।
ऩरयच्छे द –४
लनदे शक सलभलत सभफन्त्धी व्मवस्था
९. लनदे शक सलभलत : (१) आगरागी लनमन्त्रणको रालग वारुणमन्त्रको व्मवजस्थत , ववश्वसनीम य प्रबावकायी सञ्चारनको व्मवस्था
लभराउन दे हाम फभोजजभको लनदे शक सलभलत यहनेछ ।
(क) नगयऩालरकाको नगय प्रभुख

सॊ मोजक

(ख) नगयऩालरकाको नगय उऩप्रभुख

सदस्म

(ग) सॊ मोजकरे तोकेको कामयऩालरकाको सदस्म भध्मे १ जना

सदस्म

(ङ) ववऩद् तथा वातावयण हेने सभफजन्त्धत शाखाको प्रभुख

सदस्म–सजचव

(घ) प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

सदस्म

(२) सलभलतरेस्थानीम प्रशासनका अलधकृत प्रलतलनलध ,स्थानीम स्तयभा यहेको नेऩार प्रहयी , सशस्त्र प्रहयी वर, नेऩार, नेऩारी सेनाका
प्रलतलनलध, तथा ववऩद्को ऺेरभा कामय गने सॊ घ सॊ स्थाका प्रलतलनलधराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३) सलभलतको फैठक आवश्मकतानुसाय फस्नेछ ।
(४) फैठक सॊ चारन सभफन्त्धी कामयववलध सलभलत आपैरे लनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।
(५) सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय दे हामभा फभोजजभ हुनेछ :–

(क) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको रालग कामायरमराई नीलतगत लनदे शन गने ,
(ख) वारुणमन्त्रको सभुजचत य व्मवजस्थत प्रमोग गने व्मवस्था लभराउने ,

(ग) वारुणमन्त्र सञ्चारन सभफन्त्धभा आवश्मकतानुसाय स्थानीम प्रशासन वा सुयऺा लनकामसॉग सभन्त्वम गने,
(घ) आऩतकालरन कामय सञ्चारन केन्त्रको ऩूवायधाय लनभायण य सञ्चारन गनय आवश्मक प्रफन्त्ध गने ,

(ङ) वारुणमन्त्र सञ्चारनको रालग आवश्मकता अनुसाय अन्त्म गाउॉऩालरकायनगयऩालरका तथा सॊ घसॊ स्थासॉग सभन्त्वम गने ।
१०. कोष व्मवस्थाऩन् (१) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग कामायरमभा एक कोष यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा दे हाम फभोजजभका यकभ जभभा गरयनेछ :–
(क) नेऩार सयकायफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका रालग उऩरब्ध हुने अनुदान,
(ख) प्रदे श सयकायफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका उऩरब्ध हुने अनुदान,
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(ग) वावषयक कामयक्रभफाट वारुणमन्त्र सञ्चारनका रालग ववलनमोजजत यकभ,
(घ) सॊ घ सॊ स्था तथा लनजी ऺेरफाट सहमोग स्वरुऩ प्राप्त यकभ,
(ङ) वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनका रालग अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।
३) मस दपा फभोजजभको कोषको खाता सञ्चारन प्रचलरत कानून फभोजजभ हुनेछ ।

४) उऩदपा (१) फभोजजभको कोष सञ्चारन गनय कोषभा बएको आभदानी , खचय य रेखा सभफन्त्धी कामय प्रचलरत कानून फभोजजभ
हुनेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषफाट वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन

, लनमलभत भभयतयसभबाय , वारुणमन्त्र सेवा तपय

कामययत कभयचायीको तरफ, बत्ता तथा अन्त्म सुववधा, कामयववलध वभोजजभ गनुऩ
य ने फीभा य आगरागी लनमन्त्रणका रालग आवश्मक
अन्त्म साभग्रीहरु (ऩोशाक य उऩकयण सभेत) खयीद तथा भभयत सभबायभा भार खचय गनय सवकनेछ ।
११. रेखा ऩयीऺण् वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कोषको आन्त्तरयक तथा अन्त्तीभ रेखा ऩयीऺण प्रचलरत कानून फभोजजभ
हुनेछ ।

ऩरयच्छे द – ५
ववववध

१२. सभीऺा एवॊ प्रगती प्रलतवेदन्

लनदे शक सलभलतरे वारुणमन्त्र व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सभफन्त्धी वक्रमाकराऩको वावषयक रुऩभा

सभीऺा गयी कामयऩालरका सभऺ प्रलतवेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
१३. सॊ शोधन् (१) मस कामयववलधभा सॊ शोधन गनुऩ
य ने बएभा सलभलतको लसपारयसभा कामयऩालरकारे आवश्मक सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।
१४. फाधा अडकाउ पुकाउने् (१) मस कामयववलधको कामायन्त्वमनका क्रभभा कुनै फाधा अवयोध आएभा सलभलतरे फाधा अड्काउ
पुकाउन सक्नेछ ।

१५. खाये जी तथा फचाउ :– (१) मो कामयववलध ऩायलत हुन ु अगावै नगयऩालरकावाट बए गये का वारुणमन्त्र सॉग सभफन्त्धीत सभऩूणय
गलतववधी तथा कृमाकराऩहरु मसै कानुन फभोजजभ बएको भालननेछ ।

(२) मस कामयववधीभा बएका व्मवस्था नेऩारको सॊ ववधान, प्रचलरत सॊ घमीम तथा प्रादे जशशक कानुनसॉग फाजझएको हदसभभ फदयबागी
हुनेछ ।
आऻारे
प्रकाशयाज ऩौडेर

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
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