हरेसी तुवाच ुङ नगयऩालरकाको बायी सवायी साधन सं चारन तथा व्वमस्थाऩन
कामयववलध, २०७५

स्वीकृत लभलत : २०७५/०३/२९

हरे सी तुवाच ुङ नगयऩालरकाको ववकास लनभायण, सयसपाई तथा खानेऩानीको कामयबाय एवं बुलभकाराई
जनवहतभा व्मवस्थाऩन गनयको रालग बायी सवायीसाधनहरु रोडय, ट्याक्ट्रय सं चारन तथा ददगो ववकास गदै

रै जाने वान्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय सं चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ कामयववलध फनाई जायी गरयएको
हो।

ऩरयबाषा : क) "कामायरम" बन्नारे नगय कामयऩालरकाको कामायरम, हरे सी तुवाच ुङ नगयऩालरकाराई फुझाउने
छ।

ख) "बायी सवायी साधन" बन्नारे रोडय, ट्याक्ट्रय बन्ने फुझ्ने ऩदयछ।

१. सं जऺप्त नाभ य प्रायम्ब : क) मस कामयववलधको नाभ बायी सवायी साधन सं चारन तथा व्वमस्थाऩन
कामयववलध, २०७५ यहनेछ।

२. बायी सावयी साधनको प्रमोग, बाडा दय य सभम सम्फजन्ध व्मवस्था :

क) बायी सवायीसाधन सं चरान तथा प्रमोग नगयऩालरकाको आन्तरयक कामय तथा अन्म शूल्क लरई बाडाभा
सभेत रगाउन सक्ट्नेछ।

ख) बायी सवायीसाधनको ढु वानी वाऩत य बाडाभा रगाउने दय ये ट याजश्व ऩयाभशय सलभलतको फैठकरे लनणयम
गये को दय ये ट अनुसाय हुनेछ।

ग) बाडा लनधाययण गदाय साधन कामायरमफाट लनकारे को सभम य कामायरम लबत्र आएको सभमराई
आधायभालन घण्टा लनधाययण गरयनेछ।

घ) चारकरे बाडा प्रमोग बएको सभमको रगफुक बयी कामायरमभा फुझाउनु ऩनेछ।
ङ) चारकको सेवा सुववधा तथा अन्म व्मवस्था कामायरमरे गनेछ।

च) ट्याक्ट्रयफाट हप्ताभा २ फाय(शलनवाय य भं गरवाय) पोहोय उठाउन य अन्म फायभा खानेऩानी ववतयण
तथा मस नगयऩालरका अन्तगयतका ववलबन्न कामायरमहरुभा साभान ढु वानी गनयको रालग आवश्मकतानुसाय
प्रमोग गरयनेछ।

बायी सवायीसाधनको प्रमोग सम्फजन्ध अन्म व्मवस्था

क) सवायी साधन बाडाभा रै जादा प्रमोगकतायरे अलिभ शुल्क फुझाई वा धयौटी याखी रानु ऩनेछ।
ख) बायी सवायी साधनको प्रमोग नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र भात्र गरयनेछ।

ग) बायी सवायीसाधनको सं यऺण तथा व्मवस्थाऩनको जजम्भा कामायरमको हुनछ
े ।
घ) सवायीसाधनका चारक तथा सहचारकको व्मवस्था कामायरमरे गनेछ।

ङ) बायी सवायीसाधन बाडाभा प्रमोग गदाय नगयऩालरकाको ववकासभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने मोजना वा नगयको
कामयऺेत्रभा हेन कामयभा प्रमोग गनय ददईनेछ।

३. खाये जी तथा फचाउ :

क) मस कामायरमभा उल्रेख नबएको ववषमभा कामयववलधको बावना प्रलतकुर नहुने गयी कामायरमरे
व्मवस्थाऩन गनय सक्ट्नेछ।

ख) भालथ उल्रेख बए फभोजजभ फाहेक अन्मको हकभा प्रचलरत ऐन कानुन तथा नगयकामयऩालरकाको लनणयम
फभोजजभ

हुनेछ।

हरेसी तुवाच ुङ नगयऩालरका

