
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: 10       लमलि: 2074/12/08 

भाग -2 
 

रामपरु नगरपालिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु नगरपालिकाको 

नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि सियसािारणको जानकारीको 
िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको  
ििािरण िथा विपद् व्यिस्थापन काययविलि, २०७४ 
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प्रस्िािना :  
नेपाि प्रकोपका दृवििे ब  ुजोजखमयतु क षेतेत्र  ो। मखु्यिया नेपािमा बाढी, पव रो, डुबान, भकुम्प, चट्याङ, 
आगिालग, आदद प्रकोपबाट बरे्षनी ठुिो जनिनको षेतलि  नु ेगरेको छ । नेपाि भकुम्प र बाढीबाट षेतलि 
पगु्ने देश रु मध्ये अत्यन्ि जोजखमयतु क स्थानमा पदयछ भने पव रो मतृ्यदुर सूचकमा नेपाि विश्वमा दश 
राष्ट्र मध्ये एक र दजषेतण एजशयामा सबैभन्दा ्च च जोजखम भएको मिुकु  ो।अव्यजस्थि िसाइसराइ, 

जंगिको फडानी िथा अलिक्रमण, परम्परागि कृवर्ष प्रणािी, जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यिजस्थि सडक 
लनमायण िथा आम मालनसमा जनचेिनाको कमीका कारण आगिालग, बाढी, पव रो, मा ामारी, झाडापखािा, 
भोकमरी, भकुम्प जस्िा प्राकृलिक विपजिमा परर  जारौं मालनस रुको मतृ्य ु नुे गरेको छ।यस नगरका 
विलभन्न प्रकारका प्राकृलिक विपद संभाविि षेतेत्र र ेको छ । प्राकृलिक विपदबाट जज्, ज्यान र िन 
सम्पलिको षेतलि  नुे साथै भौलिक संरचनामा षेतलि  नुे  नुािे यस नगरपालिकाको आलथयक, सामाजजक 
विकासमा समेि नकारात्मक प्रभाि पनय जान्छ । 

यस्िा आलथयक सामाजजक, मानविय िथा भौलिक संरचना रुको षेतलििाई न्यलुनकरण गनय  ेि ु
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 102 बमोजजम िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन 
काययविलि, २०७४ ियार गरर यस रामपरु नगरपालिकामा िागू गरेको छ । 

 

 

 

पररच छेद १ 

प्रारजम्भक 

 

1. संजषेतप्त नाम र प्रारम्भ 

1. यस काययविलिको नाम "िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन काययविलि, २०७४" र ेको छ। 

2. यो काययविलि िरुुन्ि प्रारम्भ  नुे छ। 

2. पररभार्षा : विर्षय िा प्रसगंिे अको अथय निागेमा यस काययविलि मा 
क) "ऐन" भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

ख) "स्थानीय ि को काययकाररणी अलिकार" भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग १७ को 
िारा २१४ ्पिारा -१_ मा व्यिस्था भए िमोजजम नगर काययपालिकामा लनव ि  नुेछ भन्ने 
जना्छ। 

ग) "प्रमाजणकरण" भन्नािे नेपािको संवििानको िारा २१४ ्पिारा -५_ िमोजजम नगर 
काययपालिकाको नाममा  नुे लनणयय िा आदेश सम्िन्िी अलिकारको स्थानीय कानून िमोजजम  
 नुेछ भने्न कुरा िझुा्छ । 

घ) "नगरकाययपालिका" भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ भाग १७ को िारा २१४ को  
्पिारा -३_ बमोजजम संवििान २०७२ अन्य काननु िमोजजम नगरपालिकाको शासन 
व्यिस्थाको  सामान्य लनदेशन लनयन्त्रण संचािन गने अलभभारा नगर काययपालिकाको  नुेछ । 

ङ) "नगर काययपालिका प्रमखु, ्प प्रमखु, िडा अध्यषेत, सदस्य" भन्नािे नेपािको संवििान 
२०७२ को िारा २१६ को -१_ िमोजजम एक जना नगर काययपालिका प्रमखु र ने छ र 
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लनजको अध्यषेतिामा नगर काययपालिका गठन  नुेछ त्यसै गरर िारा २१६ ्पिारा -२_ 

िमोजजम एक जना ्प प्रमखु र प्रत्येक िडामा िडा अध्यषेत र ्पिारा -४_  िमोजजम सदस्य 
र ने भने्न कुरा जना्छ। 

च) "स्थानीय व्यिस्थापकीय अलिकार" भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग १८ को िारा 
२२१ ्पिारा -१_ र अनसुचुी ८ िमोजजम स्थानीय ि को व्यिस्थापकीय अलिकार नगर 
सभामा लनव ि र नेछ भने्न िझुा्छ।  

छ) "नगर सभा" भन्नािे नपेािको संवििान २०७२ को भाग १८ िारा २२३ ्पिारा  -१_ 
अनसुार नगर सभा र ने छ भने ्पिारा -२_ -३_ -४_ -५_ िमोजजमको प्रकृयाद्वारा नगर सभा 
गठन  नु्छ। 

ज) "संजञ्चि कोर्ष" भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को भाग १९ को िारा २२९ को  ्पिारा 
-१_ िमोजजम स्थानीय संजञ्चि कोर्ष र ेको छ भने्न कुरा िझुा्छ। 

झ) "राजस्ि र व्यय अनमुान" भन्नािे नेपािको संवििान २०७२ को िारा २३०को ्पिारा -१_ 
िमोजजम नगरपालिकािे प्रत्यक आलथयक िर्षयको िालग राजस्ि र व्यय अनमुान नगर सभाबाट 
पाररि अथय ऐन विलनयोजन ऐन िनाइ कायायन्ियनमा ल्याएको भने्न कुरा िझुा्छ। 

ञ) "विपद्" भन्नािे आगिालग, भकुम्प, प्रकृलि विपजि िाढीपव रो, अलििवृि, अनिवृि, म ामारी,  
डढेिो, खडेरी, दघुयटना, भषुेतय, पव रो आददिाई जना्छ । 

ट) "विपद् व्यिस्थापन कोर्ष" भन्नािे विपद् भएको अिस्थामा विपद् न्यलुनकरण गरा्न रा ि 
्पिव्ि गरा्न संकिन गररएको कोर्षिाई सम्झन ुपदयछ। 

ठ) "काययविलि" भन्नािे नेपािको 1संवििान २०७२ अनसूुची ८ क्र.सं.२० मा विपद व्यिस्थापन 
िेजखए िमोजजम सो कायायन्ियन गनय िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन काययविलि, २०७४ 
िाई जना्छ। 

ड) "कायययोजना" भन्नािे नगरपालिकाको िावर्षयक विलनयोजन ऐनमा विपद् व्यिस्थापनको िालग 
विलनयोजजि िजेट काययविलि अनसुार कायायन्ियन गनय िावर्षयक विपद व्यिस्थापन कायययोजना 
िना्ने कुरािाई िझुा्छ। 

ढ) "विपद् व्यिस्थापन सलमलि" भन्नािे विपद् व्यिस्थापन व्यिजस्थि  रपि ित्पर र ने गरी कायय 
ियारी अिस्थामा र ने ्दे्दश्यबाट नगर प्रमखुको अध्यषेतिामा गठन भएको सलमलि सम्झन ु
पदयछ। 

ण) "िारुण यन्त्र" भन्नािे नगरपालिकामा र ेको आगो लनभा्नका िालग ियारी अिस्थामा र ेको 
यन्त्र िारुण यन्त्र सम्झन ु पदयछ। िारुण यन्त्र सञ्चािनका िालग छुटै्ट काययविलि िनाइ 
सञ्चािन गरीनेछ। 

ि) "असाध्य रोग" भन्नािे मटुु रोग, मगृौिा रोग, क्यान्सर र अप्रत्यलसि दघुयटनामा परर अंगभंग 
िा ददघयकालिन रोग िाग्न ेजना्छ। 
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पररच छेद  २ 

आगोिागी लनयन्त्रण  
1. बाक्िो िस्िी भएका स्थान रुमा ्पकरण रु जडानका िालग सम्िन्िीि लनकायमा माग गने । 

2.  रेक िजस्िका घर घरमा दमकि, पानी टेकंर, ट्याक्टर जाने गरी सडक लनमायण गरा्न।े 

3. पानीका पोखरी संरषेतण घर नजजकबाट िग्न ेलसंचाई कुिा संरषेतण आलिखोिा र अन्य खोिा रुमा 
जाने सडकको लनमायण खोिा रुमा जाने स्थान रुिाइ संरषेतण गने कुनै पलन भौलिक लनमायण  नु 
नददन।े 

4. ठााँ्–ठााँ्मा साियजालनक पानीका िारा रु िना्ने संरषेतण गरी राख्न े। 

5. िारुण यन्त्र सञ्चािनका िालग ियारी अिस्थामा राख्न े । 

6. िारुण यन्त्र सञ्चािन काययविलि िनाइ कायायन्ियनमा ल्या्ने । 

7. आगोिालगबाट बच न सजग र न सडक नाटक, पचाय, पम्पेिेट काययक्रम गने । 

8. जंगि रु डढेिो िाग्न नददन समयमा नै सचेि गरा्ने । 

9. वििलुिय सटका कारणबाट आगोिालग  नु नददन विििु प्रालिकरणसंग समन्िय गरी रोकथाम गने ।  

10. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िोकेका कायय रु गने । 

 

 

पररच छेद  ३ 

भकुम्प सम्बन्िमा 
1. नगर षेतेत्र लभत्र सरुजषेति घर लनमायणको िालग सम्िन्िीि  घरिनी रुिाई जानकारीमिुक सूचना 

प्रिा  गने । 

2. भिन लनमायण आचारसंव िा र श री योजना िथा भिन लनमायण मापदण्ड, २०७२ प्रभािकारीिाका 
साथ कायायन्ियनमा लनरन्िरिा ददने । 

3. आ्न सक्ने भकुम्पबाट  नुे जनिनको षेतलिको अिस्थामा ित्काि ्द्धार गने गरी सिकय  र न 
सिै व्यिस्था लमिा्ने । 

4. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िोकेका कायय रु गने । 

   

 

पररच छेद  ४ 

बाढी पव रो लनयन्त्रण सम्िन्िमा 
1. खोिानािा रु लनयन्त्रणका िालग सम्िन्िीि लनकायमा योजना माग गने । 

2. पव रो जानसक्ने जलमन रुको पव चान गरी त्यस्िा जलमन रुमा िषृेतरोपण गनय सम्िन्िीि 
लनकायमा माग गने । 

3. नयााँ सडक लनमायण  दुा  नु सक्ने भषूेतयी रोकथामका िालग सिकय िा अपना्ने । 

4. कृर्षक रुिाई घासका विरुिा, अजम्मसो र लनयािाका विरुिा रु िगा्न अलभयान गने । 
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5. िन संरषेतण, िषृेतरोपण र अनगुमन काययमा लनरन्िरिा ददने । 

6. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट िोवकएका कायय गने । 

7. िायो इजिलनयररङ प्रविलि अपना्ने ।  
 

पररच छेद  ५ 

असाध्य रोग एि म ामारी रोग लनयन्त्रण सम्िन्िमा 
1. विज्ञ रुको स योग लिइ सरुिा रोग िथा विलभन्न म ामारी रोग ्त्पन्न र फैिन सक्ने 

स्रोि रुको पव चान गरी त्यस्िा स्रोिको लनमुयि गने। 

2. पशपुन्छी व्यिसायको रुपमा बस्िी नजजक पाल्न नपाइने साथै अनमुलि नलिइ कुनै स्थानमा पाल्न 
नपा्ने सूचना गने । 

3. छाडा भसु्या ा कुकुर रुिाई लनयन्त्रण िथा ब्यिस्थापन गने ।  
4. प्राण घािक रोग रोकथाम गनय जनस्िास््यसंग समन्िय गरी जनचेिनामिुक काययक्रम चिा्न े। 

5. सरुिा रोग, म ामारी रोग फैलिएमा जनस्िास््यसंग समन्िय गरी रोकथामका िालग आिश्यक 
कायय गने । 

6. नगर सरसफाई काययक्रम सञ्चािन काययविलि िनाइ सञ्चािनमा लनरन्िरिा ददन े। 

7. रोग लनयन्त्रणमा आिश्यक और्षलि आपलुियको व्यिस्था साथै रोग लनयन्त्रणको खोपको व्यिस्था  
गनय समन्िय गने । 

8. असाध्य रोग रु जस्िो क्यान्सर, मटुुको रोगअप्रशेन, मगृौिा प्रत्यारोपण गनयपने जस्िा अिस्थामा 
सक्दो स योग । 

 

पररच छेद  ६ 

विपद् व्यिस्थापन कोर्ष 
 

1. नगरपालिकामा छुटै्ट ए्टा विपद् व्यिस्थापन कोर्ष र ने छ ।सो ी कोर्षका नाममा िैंक 
 खािा र नछे। 

2. स्िीकृि विपद् व्यिस्थापन िावर्षयक कायययोजना साथै रा ि सम्िन्िी खचय गररने छ  । 

3. नगरपालिकाको विलनयोजन ऐन िमोजजमको खचय । 

4. नेपाि र प्रदेश सरकारबाट जारी भएको ऐन लनयम बमोजजम विपद् सम्िन्िी खचय । 

5. यस कोर्षको रकम अन्य जशर्षयकमा िलग खचय गनय सवकने छैन । 

6. विपद् व्यिस्थापन कोर्षमा र ने रकम लनम्न षेतेत्रिाट प्राप्त  नुेछ । 

क) नगरपालिका विलनयोजन ऐनमा विपद् व्यिस्थापन जशर्षयक अन्िरगि विलनयोजजि रकम।   

ख) नगरपालिकाबाट सञ्चािन  नुे िावर्षयक काययक्रमबाट प्राप्त  नु सक्ने रकम । 

ग) सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्था चन्दा दािाबाट प्राप्त अनदुान रकम । 

घ) नेपाि र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त सोव  जशर्षयकको रकम । 

ङ) विपद् सम्िन्िी ्पकरण रु प्रयोय गनय ददए िापि स योग िापि प्राप्त रकम । 
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पररच छेद  ७ 

रा ि सम्िन्िी व्यिस्था 
1. मानिीय षेतलि 

क) सामान्य भन्नािे सामान्य घा् चोटपटक िागेको अिस्थािाई मालनने छ । 

ख) विशेर्ष भन्नािे अपाङ्गसम्म  नु सक्ने गरर विशेर्ष घा् चोटपटक िागेको अिस्थािाई मालनने छ । 

ग) असामान्य भन्नािे मतृ्य ु भएको िा मतृ्य ु नभएपलन जीिन भर अकायको स रामा िस्नपुने 
असमान्य अिस्थािाई  मालनने छ । 

 

2. भौलिक षेतलि 

क) सामान्य भन्नािे भौलिक संरचना िथा माि सामानमा सामान्य षेतलििाई मालनन ेछ । 

ख) विशेर्ष भन्नािे षेतलि भएको भौलिक संरचना िथा मािसामानिाई ममयि िा  पूनः स्थावपि गनय 
सवकने खािको अिस्थािाई मालनने छ । 

ग) असामान्य भन्नािे भौलिक संरचना िथा मािसामानको अजस्ित्ि नै नर ने अिस्थािाई मालननेछ । 

3. रा ि 

क) रामपरु नगरपालिका षेतेत्र लभत्र कुनै पलन विपद् परेमा त्यस्िो विपद् बाट रा ि म ससु 
गरा्नको िालग लनिेदन ददएमा ित्काि समस्याको समािान गनयका िालग नगरिासीिाई 
आफ्नो स्थानीय सरकारको ्पजस्थलिको म ससु  नुे गरी विपद् व्यिस्थापन कोर्षबाट खचय  नुे 
गरी रा ि स योग स्िरुप दे ाय िमोजजमको रकम ्पिब्ि गरा्नेछ । 

 

ख) रा ि वििरण  

क्क
क्र.
सं. 

वििरण 

प्रकोप व्यिस्थापन 

कायय योजना विलनयम, 
२०७१ िमोजजम 

विपद  
व्यिस्थापन  
लनयमाििी, 
२०७४ 

कैवफयि 

१
१ 

मानिीय र  भौलिक संरचनामा 
सामान्य षेतलि प्रलि घर 

१०००।देजख 
५०००।अिस्था  ेरी 

१०००। देजख 
५०००। सम्म 
अिस्था  ेरी 

अनगुमन प्रलििेदन 
मचुलु्का लसफाररस 

२
२ 

मानिीय िा भौलिक संरचना मध्य 
कुनै एकमा विशेर्ष षेतलि भएको  
प्रलि घर 

१००००।अिस्था 
 ेरी 

५०००।देजख 
१००००।सम्म 
अिस्था  ेरी 
 

अनगुमन प्रलििेदन 
मचुलु्का लसफाररस 

३
३ 

असाध्य रोग–क्यान्सर मटुु रोग 
मगृौिा रोग 

१००००। 

अिस्था  ेरी 
५०००।देजख 
१००००।सम्म 

विर्षय विर्षशेज्ञको 
लसफारीस 
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पररच छेद  ८ 

सलमलिको गठन सम्बन्िमा 
1. िपलसि बमोजजमको नगरस्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलि गठन नगर काययपालिकाको बैठकिे 

िोके बमोजजम  नुेछ । 

क) संयोजक:- िडाध्यषेत िा काययपालिका सदस्य मध्ये एक जना  
ख) सदस्य:- काययपालिका सदस्य िा िडा सदस्य  
ग) सदस्य:- काययपालिका सदस्य िा िडा सदस्य  
घ) सदस्य सजचि:- सम्बजन्िि विर्षय  ेने शाखाको अलिकृि    

बैठकमा आमजन्त्रि सदस्यको रुपमा विर्षय विज्ञ रामपरु नगरपालिका जस्थि सरुषेता 
लनकायका प्रमखु एिं प्रलिलनलि, सरकारी लनजी, गैर सरकारी संस्था रामपरु, ्द्योग िाजणज्य 
संघ, नगर जस्थि रेडक्रस प्रमखु एिं प्रलिलनलि रुिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

2. सलमलिको काययषेतेत्र 

क) विपद् व्यिस्थापन सम्िन्िी सम्पणुय कायय रु गनय सक्ने छ । 

ख) नगरमा ए्टाको ब्यिस्था गरी आपिकािीन सामा्ी स्टक राख्न े। 

ग) यस काययविलिमा ्ल्िेख नभएको विपद् सम्िन्िीि विर्षयममा सलमलिको लनणयय िमोजजम 
 नुेछ । 

 

 

 

अिस्था  ेरी 
 

४
४ 

मानिीय षेतलि विशेर्ष र भौलिक 
संरचनामा सामान्य षेतलि भएकोमा 
प्रलि घर 

१५०००। 

अिस्था  ेरी 
१००००। देजख 
१५०००।सम्म 
अिस्था  ेरी 

अनगुमन प्रलििेदन 
मचुलु्का लसफाररस 

५
५ 

मानिीय षेतलि विशेर्ष र भौलिक 
संरचनामा असामान्य षेतलि भएको 
प्रलि घर  

२००००।अिस्था 
 ेरी 

१५०००।देजख 
२००००।सम्म  
अिस्था  ेरी 

 

अनगुमन प्रलििेदन 
मचुलु्का लसफाररस 

६
६ 

मानिीय षेतलि असमान्य भएको 
भौलिक संरचना विशेर्ष षेतलि 
भएकोमा प्रलि घर 

३००००।अिस्था 
 ेरी 

२००००।देजख 
३००००।सम्म 
अिस्था  ेरी 

अनगुमन प्रलििेदन 
मचुलु्का लसफाररस 

७
७ 

मानिीय र भौलिक संरचनामा 
असामान्य षेतलि भएको प्रलि घर 

४००००। 

अिस्था  ेरी 
३००००। देजख 
४००००।सम्म 
अिस्था  ेरी 

अनगुमन प्रलििदन 
मचुलु्का लसफाररस 
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पररच छेद  ९ 

विविि 

1. यो काययविलि नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट िागू  नुे ऐन लनयमसंग िाजझएका िुंदा िा 
शब्द रु स्िि यो काययविलिबाट  टेको सर   नुेछ । नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट िागू 
भएका ऐन लनयम रु समेि िाग ु नुछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाजणकरण लमलि :- 2074/12/08 

  

आज्ञािे 

(यमेन्र ्पाध्याय) 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 

 

 


