रामपरु नगरपालिकाको वतावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन काययववधि
२०७४

रामपुर नगरपालिका
रामपुर , पाल्पा

रामपुर नगरपालिकाको वतावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन काययववधि
२०७४
पररच्छे द १
प्रारम्भिक

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
-१_यसको नाम विपद् व्यिस्थापनकाययविधि २०७४ रहे को छ।
-२_यो काययविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ।
२ पररभाषा

विषय िा प्रसगंिे अको अथय निागेमा यस काययविधि मा

क

ऐन भन्नािे रामपुरनगरपालिकाको विननयोजन ऐन २०७४ सम्झनु पछय ।

ख

स्थानीय तहको काययकाररणी अधिकार भन्नािे नेपािको संवििान २०७२को

ग

प्रमाणणकरण भन्नािे नेपािको संवििानको िारा २१४ उपिारा -५_ िमोजजम

भाग १७ को िारा २१४ उपिारा -१_ मा व्यािस्था भएिमोजजम नगरकाययपालिकामा ननहहत हुने छ
भन्ने जनाउछ।

नगरकाययपालिकाको नाममा हुने ननणयय िा आदे शसम्िन्िी अधिकारको स्थानीय कानुन िमोजजम
हुनेछ भन्ने कुरा िुझाउछ .
घ

नगरकाययपालिका भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ भाग १७ को िारा २१४ को

उपिारा -३_ बमोजजमसंवििान २०७२ अन्यकानुन िमोजजम नगरपालिकाको शासन व्यिस्थाकोसामान्य
ननदे शन ननयन्रण संचािनगने अलभभारा नगर काययपालिकाकोहुनेछ ।
ङ

नगर काययपालिका प्रमख
ु उप प्रमख
ु िडा अध्यि सदस्य भन्नािे नेपािको

संवििान २०७२ को िारा २१६ को -१_ िमोजजम एकजना नगर काययपालिका प्रमख
ु रहने छ र ननजको
अध्यितामा नगर काययपालिका गठन हुने छ त्यसै गरर िारा २१६ उपिारा -२_ िमोजजम एक जना
उप प्रमख
ु र प्रत्येक िडामा िडा अध्यि र उपिारा -४_ िमोजजम सदस्य रहने भन्ने कुरा जनाउछ।
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च

स्थानीय व्यिस्थावपकीय अधिकार भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग

१८ को िारा २२१ उपिारा -१_र अनुसुची ८ िमोजजम स्थानीय तहको व्यिस्थावपकीय अधिकार

नगर सभामा ननहहत रहनेछ भन्ने िुझाउछ।
छ

नगर सभा भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग १८ िारा २२३ उपिारा -

१_अनुसार नगर सभा रहने छ भने उपिारा -२_ -३_ -४_ -५_ िमोजजमको प्रकयया द्िारा नगर सभा गठन
हुन्छ।

ज

संजचचत कोष भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग १९ को िारा २२९ को

उपिारा -१_िमोजजम स्थानीय संजचचतकोष रहे को छ भन्ने कुरा िुझाउछ।
झ

नगरपालिकाको राजस्ि र व्यय अनम
ु ान भन्निे नेपािको संवििान २०७२ को

िारा २३०को उपिारा -१_ िमोजजम नगरपालिकािे प्रत्यक आ ि को िागी राजस्ि र व्यय अनम
ु ान
नगर सभा बाट पाररत अथय ऐन विननयोजन ऐन िनाइ कायायन्ियनमाल्याएको भन्ने कुरा िझ
ु ाउछ।

ञ विपद् भन्नािे आगिागी, भुकम्प, प्रकयनत विपवि िाढीपहहरो, अनतिजय टट, अनिजय टट,महामारी,

डढे िो, खडेरी, दघ
य ना, भुिय, पहहरो आहद िाई जनाउछ ।
ु ट
ट

विपद् व्यिस्थापन कोष भन्नािे विपद् भएको अिस्थामा विपद् न्युननकरण

गराउन राहत उपिव्ि गराउन संकिन गररएको कोष िाइ सम्झनु पदय छ।
ठ

काययविि भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ अनुसूची ८ क्र स २० मा विपद

व्यिस्थापन िेणखए िमोजजम सो काययन्नयनगनय विपद् व्यिस्थापन काययविधि २०७४ िाई जनाउछ।
ड

कायययोजना भन्नािे नगरपालिकाको िावषयक विननयोजन ऐनमा विपद्

व्यिस्थापनको िाधग विननयोजजत िजेट काययविधिअनुसार काययन्नयन गनय िावषयक विपद व्यिस्थापन
कायययोजना िनाउने कुरािाइ िझ
ु ाउछ।

ढ

विपद् व्यिस्थापन सलमनत भन्नािे विपद् व्यिस्थापन व्यिजस्थत हरपि तत्पर

रहने गरी कायय तयारी अिस्थामा रहनेउद्दे श्य बाट नगर प्रमुखको अध्यितामा गठन भएको

सलमनत सम्झनु पदय छ।
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ण िारुण यन्र भन्नािे नगरपालिकामा रहे को आगो ननभाउनका िागी तयारी
अिस्थामा रहे को यन्र िारुण यन्र सम्झनु पदय छ। िारुण यन्र सचचािनका िाधग छुट्टै काययविधि
िनाइ सचचािन गरीनेछ।
त

असाध्य रोग भन्नािे मुटु रोग, मग
य नामा
ु ट
य ौिा रोग, क्यान्सर र अप्रत्यलसत दघ

परर अंग भंग िा हदघयकालिन रोग िाग्ने जनाउछ।

पररच्छे द २
आगोिागी ननयन्त्रण सभवन्त्िमा
१

बाक्िो िस्ती भएका स्थानहरुमाजस्ता उपकरणहरु जडानकािागी

२

हरे क िजस्तका घर घरमा दमकि, पानी टे कंर, ट्याक्टर जाने गरी सडक

सम्िजन्ित ननकायमा माग गने ।

ननमायण गराउने।
३

पानीका पोखरी संरिण घर नजजक बाट िग्ने लसंचाइ कुिा संरिण आधिखोिा
र अन्य खोिाहरुमा जाने सडकको ननमायणखोिाहरुमा जाने स्थानहरुिाइ
संरिण गने कुनै पनन भौनतक ननमायण हुन नहदने।

४

ठाउ–ठाउमा साियजाननक पानीका िारा हरु िनाउने संरिण गरी राख्ने ।

५

िारुण यन्र सचचािनका िागी तयारी अिस्थामा राख्ने ।

६

िारुण यन्र सचचािन काययविधि िनाइ काययन्नयनमा ल्याउने ।

७

आगोिागी बाट िच्न सजग रहन सडक नाटक पचायपम्पेिेट काययक्रम गने ।

८

जंगिहरु डढे िो िाग्न नहदन समयमानै सचेत गराउने ।

९वििनु तय सटका कारण बाट आगोिागी हुन नहदन विित
ु प्राधिकरण संग
समन्िय गरी रोक थाम गने ।
१०

नेपाि संनघय सरकार प्राजन्तय सरकारिे तोकेका कायय हरु गने ।
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पररच्छे द ३

िुकभप सभवन्त्िमा
३ – १ नगर िेर लभर सुरक्षित घर ननमायणको िाधग सम्िन्िीत
घरिनीहरुिाइजानकारी मि
ु क सच
ू ना प्रिाह गने ।
२

भिन ननमायण आचार संहहता र शहरी योजना तथा भिन ननमायण मापदण्ड

२०७२प्रभािकारीताका साथकायायन्नयनमा ननरन्तरता हदने ।
३

४

आउन सक्ने भुकम्प बाट हुने जन िनको ितीको अिस्थामा तत्काि उ4fरगने
गरी सतकय रहन सिै व्यिस्था लमिाउने ।
केजन्िय सरकार र प्राजन्तय सरकारिे तोकेका कायय गने।

पररच्छे द ४
वाढी पहिरो ननयन्त्रण सभवन्त्िमा
१

खोिा नािाहरु ननयन्रणका िाधग सम्िजन्ित ननकायमा योजना
माग गने ।

२

पहहरो जानसक्ने जलमनहरुको पहहचान गरी त्यस्ता जलमनहरुमा िि
य रोपण गनय
सम्िजन्ित ननकायमा माग गने ।

३

नया

सडक ननमायण हुदा हुन सक्ने भुियी रोकथामका िागी सतकयता
अपनाउने ।

४

कयषक हरु िाइ घासका विरुिा अजम्िसो ननयािाका विरुिाहरु िगाउन अलभयान
गने ।

५

िन संरिण, िि
य रोपण र अनुगमन काययमा ननरन्तरता हदने ।
4

६
७

केजन्िय सरकार र प्राजन्तय सरकार बाट तोककएका कायय गने ।

िायो इजचजननयररङ प्रविधि अपनाउने ।

पररच्छे द ५
असाध्यरोग एव मिामारी रोग ननयन्त्रण सभवन्त्िमा
५ – १ विज्ञहरुको सहयोग लिइ सरुिा रोग तथा विलभन्न महामारी रोग उत्पन्न र फैिन
सक्नेस्रोत हरुको पहहचानगरी त्यस्ता स्रोतको ननमि
ुय गने।
२

पशु पन्छी व्यिसायको रुपमा िजस्त नजजक पाल्न नपाइने साथै अनम
ु नत

नलिइ कुनै स्थानमा पाल्न नपाउने सच
ु ना गने ।
३

छाडा भुस्याहा कुकुर हरु िाई ननयन्रण तथा ब्यिस्थापन गने ।

४

प्राण घातक रोग रोकथाम गनय जनस्िास््य संग समन्िय गरी जन चेतना

५

सरुिा रोग, महामारी रोग फैलिएमा जनस्िास््य संग समन्िय गरी रोकथामका

मि
ु क काययक्रम चिाउने ।

िागी आबस्यक कायय गने ।
६

नगर सरसफाइ काययक्रम सचचािन काययविधि िनाइ सचचािनमा ननरन्तराता

७

रोग ननयन्रणमा आिश्यक औषधि आपुनतयको व्यिस्था साथै रोग ननयन्रणको

हदने ।

खोपको व्यिस्था गनय समन्िय गने ।
८

असाध्य रोगहरु जस्तो क्यान्सर, मट
ु ु को रोगअप्रेशन, मग
य ौिा प्रत्यारोपण
गनयपने जस्ता अिस्थामा सक्दो सहयोग ।

पररच्छे द ६
5

ववपद् व्यवस्थापन कोष

६–१–१ न पा मा छुट्टै एउटा विपद् व्यिस्थापन कोष रहने छ । सोही कोषका
नाममािैक
२

खाता रहनेछ।

स्िीकयत विपद् व्यिस्थापन िावषयक कायययोजना साथै राहत सम्िन्िी खचय गरीने
छ

।

३

नगरपालिकाको विननयोजन ऐन िमोजजमको खचय ।

४

केन्िीय र प्राजन्तय सरकार बाट जारी भएको ऐन ननयम बमोजजम विपद्
सम्िजन्ि खचय ।।

६ २ १

यस कोषको रकम अन्ने लशषयकमा िधग खचय गनय सककने छै न ।

६

विपद् व्यिस्थापन कोषमा रहने रकम ननम्न िेर िाट प्राप्त हुनेछ ।

३ १

६ ३ १

क

नगरपालिका विननयोजन ऐनमा विपद् व्यिस्थापन लशषयक अन्तरगत

ख

न=पा=बाट सचचािन हुने िावषयक काययक्रम बाट प्राप्त हुन सक्ने रकम ।

ग

सरकारी गैर सरकारी संघ सस्था चन्दा दाता बाट प्राप्त अनुदान रकम

घ

केन्िीय प्राजन्तय सरकार बाट प्राप्त सोहह लशषयकको रकम ।

ङ

विपद् सम्िन्िी उपकरणहरु प्रयोय गनय हदए िापत सहयोग िापत प्राप्त

विननयोजजत रकम।

।

रकम ।
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पररच्छे द ७
राित सभवन्त्िी व्यवस्था

७

१

मानिीय िेनत

७ १ १

सामान्य भन्नािे सामान्य घाउ चोटपटक िागेको अिस्थािाई माननने छ ।
२

विशेष भन्नािे अपाङ्ग सम्म हुन सक्ने गरर विशेष घाउ चोटपटक िागेको
अिस्थािाई माननने छ ।
३

असामान्य भन्नािे मत्य यु भएको िा मत्य यु नभएपनन जीिन भर अकायको
सहरामा िस्नप
ु ने असमान्य अिस्थािाई

माननने छ ।

७ २ भौनतक िेनत
७ २ १

सामान्य भन्नािे भौनतक संरचना तथा माि सामानमा सामान्य िेनतिाई
माननने छ ।
२

विशेष भन्नािे िेती भएको भौनतक संरचना तथा मािसामान िाई ममयत िा
पून स्थावपत गनय सककने खािको अिस्थािाई माननने छ ।

३

असामान्य भन्नािे भौनतक संरचना तथा मािसामानको अजस्तत्िनै नरहने
अिस्थािाई मानननेछ ।

७

३ राहत

७

३ १रमापरु नगरपालिका िेर लभर कुनै पनन विपद् परे मा त्यस्तो विपद् बाट राहत महसस
ु

गराउनको िागी ननिेदन हदएमातत्काि समस्यको समािान गनय िागी नगरिासी िाई आफ्नो

स्थानीय सरकारको उपजस्थनतको महसस
ु हुने गरी विपद् व्यिस्थपनकोष बाट खचय हुने गरी राहत
सहयोग स्िरुप दे हाय िमोजजमको रकमउपिव्ि गराउनेछ ।
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७ ३ २ राहत वितरण
क्र वििरण
स

प्रकोपव्यिस्थापनका

विपद्व्यिस्थापन

यययोजनाविननयम२०

ननयमाििी२०७४

कैकफयत

७१िमोजजम
१

मानिीयरभौनतकसंरचनामा

सामान्यिनत।प्रनत घर

१०००।दे णख५०००।अ

१०००। दे खी

िस्थाहे री

५०००। सम्म
अिस्थहे री

मानिीयिाभौनतकसं
२
रचनामध्यकुनै

१००००। अिस्थाहे री

एकमाविशेषितीभएको । प्रनतघर

५०००।दे खी
१००००।सम्म
अिस्थाहे री

असाध्यरोग–
३
क्यान्सरमुटुरोगमग
य ौिारोग
मानिीयितीविशे
४
षरभौनतकसंरचना
मासामान्यितीभएकोमा । प्रनतघर
मानिीयितीविशे
५
षरभौनतकसंरचना

१००००।
अिस्थाहे री
१५०००।
अिस्थाहे री
२००००।अिस्थाहे री

माअसामान्यितीभएको । प्रनतघर

मानिीयितीअसमान्यभएकोभौनत
६

५०००।दे
खी१००००।सम्म
१००००। दे खी
१५०००।सम्म
अिस्थाहे री
१५०००।दे खी
अिस्थाहे री

२००००।दे खी

कसंरचनाविशेषिेतीभएकोमा ।

३००००।सम्म

प्रनतघर

अिस्थाहे री

मानिीयरभौनतकसं
७
रचनामाअसामा
न्यितीभएको प्रनतघर

४००००।
अिस्थाहे री

मच
ु ल्
ु का लसफाररस
अनुगमनप्रनतिेदन

मुचल्
ु का लसफाररस
विषयविषेशज्ञकोलस
फारीसमाण

अिस्थाहे री

२००००।सम्म

३००००।अिस्थाहे री

अनग
ु मन प्रनतिेदन

३००००। दे खी
४००००।सम्म
अिस्थाहे री

अनुगमनप्रनतिेदन

मुचल्
ु का लसफाररस
अनग
ु मनप्रनतिेदन

मच
ु ल्
ु का लसफाररस

अनुगमन

प्रनतिेदनमुचल्
ु का
लसफाररस

अनग
ु मनप्रनतिदन

मच
ु ल्
ु का लसफाररस
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पररच्छे द ८
१ नगर विपद् व्यिस्थापन सलमनत गठन हुनेछ ।
कसंयोजक श्री तारा िहादरु थापा
ख

सदस्य

श्री लसमा दे वि राना

गसदस्य सधचि नायब सुब्बा श्री ईश्िरी कुमार गुरुङ्ग
र आमजन्रत सदस्य हरु
विषय विज्ञ
रमापरु नगर जस्थत सरु िा ननकायका प्रमख
ु एिं प्रनतननधिसरकारी ननजी, गै स स रमापरु
उिोग िाणणज्य संघ, नगर जस्थत रे डक्रस प्रमुख एिं प्रनतननधिहरु ।
८ २
८ २

सलमनतको काययिेर
१

विपद् व्यिस्थापन सम्िजन्ि सम्पुणय काययहरु गनय सक्ने छ ।

२

नगरमा एउटाको ब्यिस्था गरी आपतकािीन सामा्ी स्टक

राख्ने ।
३

यस काययविधिमा उल्िेख नभएको विपद् सम्िजन्ित विषयममा सलमनतको
ननणयय

िमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द ९
१

यो काययविधि नेपाि केन्िीय सरकार प्राजन्तय सरकारबाट िागु हुने ऐन ननयम संग
िाणझएका िुदा िा शब्दहरुस्ित यो काययविधिबाट हटे को सरह हुनेछ । केन्िीय सरकार र प्राजन्तय
सरकारबाट िागु भएका ऐन ननयम िागु हुने छ ।

प्रमाणणत गने
समाप्त
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