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हलेसी तवुाचङु नगरपाललका सवारी साधन व्यवस्थापन 
काययववलध २०७६ 

  



हलेसी तवुाचङु नगरपाललका सवारी साधन व्यवस्थापन काययववलध २०७६" 

प्रस्तावना : 

 हलेसी तवुाचङु नगरपाललकासगँ रहेका ठूला सवारी साधनहरुको संचालन तथा व्यवस्थापनलाई 
प्रभावकारी र लितव्ययी बनाउन आवश्यक देखिएकोले नगरपाललकाले आफै आफ्नो वडा लभत्रका 
सडक, पूवायधार लनिायण तथा िियत संभार गनय,उपभोक्ता सलिलत लनिायण व्यवसायीहरुलाई सडक 
लनिायणका लालग भाडािा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले यो 
सवारी साधन पररचालन र व्यवखस्थत गनय बनेको  काययववलध २०७६ बनाई लाग ुगरेको छ। 

१. नाि र प्रारम्भ :- (१) यस काययववलधको नाि "हलेसी तवुाचङु नगरपाललका सवारी साधन पररचालन र 
व्यवखस्थत गनय बेनको काययववलध २०७६" रहने छ । 

(२) यो काययववलध नगर काययपाललकाले स्वीकृत गरेको लिलत देखि लाग ुहनेुछ । 
२. पररभाषा :- ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववलधिा- 

(क) "सवारी साधन" भन्नलाले इन्धन बाट चल्ने नगरपाललकाको स्वालित्विा भएको  सम्पूणय ठूला 
सवारी तथा िेखिन उपकरण लाई बझु्न ुपदयछ ।  

(ि) "ठूला सवारी  " भन्नाले नगरपाललकाको स्वालित्विा भएको चारपाङग्र ेसवारी साधन ग्रडेर, ब्याक 
ह ुलोडर, रोलर, विपर ,ियाक्टर, दिकल, िव वहान आदीलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "नगरपाललका " भन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकालाई बझुन ुपदयछ । 

(घ)  " प्रििु " भन्नाले नगरपाललकाको प्रििु सम्झन ुपदयछ । 
(ङ)  "उपप्रििु " भन्नाले नगरपाललकाको उप प्रििु लाई सम्झन ुपदयछ । 

(च)  " प्रििु प्रिासवकय अलधकृत " भन्नाले नगरपाललकाको प्रििु प्रिासवकय अलधकृतलाई सम्झनु 
पदयछ। 

(छ) "वडाअध्यक्ष " भन्नाले नगरपाललका अन्तगयतको वडा अध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 
(ज)  "िािा प्रििु " भन्नाले नगरकाययपाललका अन्तगयत स्थापना भएका िािा को प्रििु भई 

कािकाज गने कियचारी सम्झन ुपदयछ । 
(झ) "कियचारी " भन्नाले नगरपाललका अन्तगयतका सम्पणुय कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

(ञ)  "सवारी चालक" भन्नाले हल्का सवारी तथा ठूला सवारी संचालन गने चालक सम्झन ुपदयछ । 
(ट)  "इन्धन" भन्नाले ठूला तथा हल्का सवारी साधनिा प्रयोगहनेु पेिोल, लडजेल आदी पदाथयलाई 

सम्झन ुपदयछ । 
३. सवारी साधनको पररचालन :- (१) नगरपाललकाको सम्पूणय सवारी साधनहरुको पररचालन  रेिदेि,  

लनयन्त्रण गने अलधकार नगर काययपाललकाको कायायलयलाई हनेुछ । 
(२) सवारी साधन पररचालन एवं लनयिनको लालग नगर काययपाललकाले देहायका सदस्य रहने गरी एक 
सवारी साधन पररचालन सलिलत गठन गनेछ।  



वडाध्यक्ष िध्येबाट १ जना    -संयोजक 

काययपाललका सदस्य िध्येबाट १ जना  -सदस्य 
प्रििु प्रिासवकय अलधकृत वा लनजले तोकेको १ जना  -सदस्य 
(३) उपदफा २ बिोखजिको सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोखजि हनेुछ । 
सलिलतको को काि, कतयव्य र अलधकार :-  
(क) कुनैपनी ठूला सवारी साधन जनुसकैु सियिा कहाँ र कुन अवस्थािा रहेको छ भने्न प्रष्ट देखिने 

गरी अलभलेि प्रत्येक सावरी साधनको लनलित्त छुट्टा छुटै्ट दैलनक अलभलेि अनसूुची- १ बिोखजि 
राख् ने, 

(ि) सबै सावरी साधनको अलग अलग िियत संभार िचय र इन्धन पररणाि र िचय देखिने अनसूुची- 
२ बिोखजिको अलभलेि /लगत तयार गरी राख् ने, 

(ग) सावरी साधनका चालकहरुको अलतररक्त कायय/सियको वववरण राख् ने, 
(घ) सबै सवारी साधनको वववरण वविा तथा अन्य कागजात अध्यावलधक गरी राख् ने, 
(ङ) सवारी साधन पररचालन गदाय चलान पूजी ददने तथा लगबकु राख् ने कायय गने। 

(च) सवारी साधन संचालन गदाय वावहरी भगूोलबाट लगट्टी ग्राभेल ढुवानी गदाय लाग्ने कर अथवा अन्य 
िलु्क नगरपाललकाले िचय गनुयपने हदुाँ त्यस्तो िचयको वहसाब चसु्त राख्न ुपननेछ । र त्यस्तो 
िचयको वावषयक आय व्यय वववरणको प्राववलधक िूल्याङकन गने । 

४.  सवारी साधनको उपयोग  (१) ठूला सवारी साधनहरुको उपयोगका लालग दईु वटा प्रविया अवलम्बन 
गररनेछ । 

(क) नगरपाललका आफैले नगरलभत्र रहेका सडक लनिायण तथा िियत संभार गने काययिा 
(ि) उभोक्ता सलिलत, लनिायण व्यवसायी तथा संघ-संस्था, लाई भाडािा प्रयोग गनय ददने 
(२) ठुला सवारी साधनहरु उपदफा (१) (क) प्रयोजनका लालग वडाको हकिा वडा कायायलयको 
लसफारीस संचालन सलिलतको प्रििु बाट स्वीकृत भएपलछ िात्र काययक्षेत्रिा पठाइनेछ । 
(३) ठुला सवारी साधन वडाको िाग बिोखजि पररचालन गदाय लनिायण काययको गखम्भययता र प्रभावकाररता 
हेरी चविय ताललका बनाइ बढीिा १५ ददनको अवलधको लालग एक वडािा पठाउनेछ । 
(४) उपदफा (१) (ि) को बिोखजि भाडािा प्रयोगको लालग कुनै व्यखक्त वा संस्थाले िाग गदाय अनसुचुी 
-३ बिोखजिको ढाँचािा लनवेदन ददन ुपनेछ।  
(५) उपदफा ४ बिोखजि लनवेदन परेको िण्डिा तोवकएको दस्तरु बझुाइ िािाले तोकेको सिय, 
लिलतिा िाग गररएको काययको लालग सवारी साधन उपलब्ध गराएको कायायदेि/चलान पूजी अनसुखच -४ 
बिोखजि सम्बखन्धत पक्षलाई ददनपुनेछ। । तर भाडािा सावारी साधन पररचालन गदाय नगरपाललका वा 
वडाको काययलाई असर नपने सिय र ददनिा पठाउन ुपनेछ । 
 
 



५. बारुणयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था :- (१) वारुणयन्त्र संचालनका लालग नगरपाललकाले बारुणयन्त्र तयारी 
अवस्थािा राख् नेछ । 
(२) दिकल सवारी साधनको पररचालन घटनाग्रस्त क्षेत्रबाट प्राप्त सूचना अनसुार किान्डरको 
आदेिबिोखजि खजल्ला लभत्र सम्पूणय क्षेत्रिा पररचाललत हनु सक्नेछ ।खजल्ला बावहरबाट दिकल सेवा 
िाग भइ आएिा स्थानीय प्रिासन तथा प्रििु प्रिासवकय अलधकृतको आदेििा घटना स्थलिा पठाइनेछ 
। 
(३) दिकल संचालनका लालग लछिेकी नगरपाललका तथा गाँउपाललकासगँ सहकायय गरी छुटै्ट संयन्त्र र 
कोष बनाई संचालन गने सवकनेछ । 
 

६. िव वहान सम्बखन्ध व्यवस्था ; (१) िव वहान संचालनको लालग नगरपाललकाले एक सवारी तयारी 
अवस्थािा राख्नछे । 
(२) िव वहानको पररचालनको लालग सम्बखन्धत व्यखक्तले सूचना ददएपलछ सो बिोखजि नगरक्षेत्र लभत्र 
तथा वावहर पररचाललत हनेुछ। 
(३) िव वहान प्रयोग गरेबापत अनसूुखचिा तोवकएको रकि नगरपाललकालाई सिखब्न्धत व्यखक्तले बझुाउन ु
पनेछ । 
(४) िव वहान संचालनको लालग एक सवारी चालक नगरपाललकाले व्यवस्थापन गनेछ । उक्त सवारी 
साधनको चालकले अनसूुचीिा तोकीएको तलब भक्ता पाउनेछ । 

७. सवारी इन्धन व्यवस्थापन :-  
(१) दफा (४) को उदफा (१) (क) अनसुार सावारी साधन प्रयोग गदाय िखचयएको इन्धन सिय वा 

िाइलेजको आधारिा कायायलयले कुपन िाफय त इन्धन उपलब्ध गराउनेछ । 
(२) चालकले उपलब्ध गराएको इन्धनको दैलनक िपत वववरण (लगबकु) तथा प्रलतघण्टा वा 

िाइलेजको आधारिा गरेको कायय सवहतको प्रलतवेदन िािा िाफय त िालसकरुपिा प्रििु प्रिासवकय 
अलधकृत िाफय त नगर प्रििु सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।िालसकरुपिा प्राप्त भएको काययवववरण 
सवकतको प्रलतवेदन प्रििु प्रिासवकय अलधकृतले सिय सियिा काययपाललका बैठकिा पेि गनुय 
पनेछ । 

(३) िालथ उल्लेखित वाहेकको हकिा कुनैपलन सवारी साधनका लालग इन्धन ललन नगरपाललका आउन 
दरुी धेरै हनेु अवस्था भएिा िािा िाफय त प्रििु प्रिासवकय अलधकृतको िौखिक आदेििा इन्धन भरी 
काययसम्पन्न भइसकेपछी ववल भकु्तानी ललन सक्नेछ । 
(४) दफा (४) को उपदफा (१) (ि) बिोखजि भाडािा सवारी साधन उपलब्ध गराउदा भाडािा ललने 
व्यखक्त वा संस्थाले सवारी साधनलाई आवश्यक पने इन्धन उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  
 
८. सवारी साधनलाई प्रयोग गनय नपाइने :- (१) नगरक्षेत्र लभत्र नगरपाललकाबाट सम्पादन हनेु भौलतक 
लनिायण तथा अन्य काययको लालग प्रयोग गदाय िािाको अनिुलत ववना प्रयोग गनय पाइने छैन । 



(२) दफा ४ उपदफा १ ि बिोखजि ठूला सवारी साधन प्रयोग गदाय अनसुचुी ५ बिोखजिको दस्तरु 
नगरपाललकालाई बझुाइ सवारी प्रयोग गनुय पनेछ । 
(४) ववपद्को सियिा जनुसकैु लनकायले नगरपाललकाको सवारी साधन िाग गरी आएिा लनदेिन 
अनसुार सबै सवारी चालकले पररचाललत हनुपुनेछ। 

९.  सवारी साधनको चालक व्यवस्थापन : (१) नगरपाललकाका प्रत्येक ठूला सवारी साधन संचालनको लालग 
एक चालक करार सेवाबाट व्यवस्था गररनेछ । 
(२) चालकले कायय गरेबापत िालसक पाररश्रलिक अनसुखुच -६ बिोखजिको पाउनेछ।  
(३) चालक र सहचालकको कायय गने सिय सािान्यतया दैलनक काययलय सिय रहनेछ ।तर चालकले 
कायायलयलको आवश्यकता अनसुार र प्राप्त लनदेिन अनसुार जनुसकैु सियिा कायय गनुय पनेछ।  
(४) चालकले कायायलय सिय भन्दा बाहेकको अलतररक्त सियिा कायय गरेिा अनसुखुच -७ बिोखजिको 
अलतररक्त भत्ता पाउनेछ । 
(५) भाडािा प्रयोगका लालग ललने उपभोक्ता सलिलत,संघ-संस्था, व्यक्ती आदीले अलतररक्त सियिा कायय 
गराउदा अनसूुची बिोखजिको अलतररक्त भत्ता सम्बखन्धत पक्षले ददन ुपनेछ । 
  

१०. सवारी साधनहरुको िियत संभार : (१) नगरपाललकाको ठूला सवारी साधन िियतको लालग सवारीको 
प्रकृलत अनसुारको िियत केन्र कायायलयले छनौट गनेछ ।तर सवारी साधन िररद गदाय पाएको िियत 
सवुवधािा ववविदाताको िियत सेवाकेन्रबाट गराइनेछ । 
(२) ठूला सवारीको लालग सािान्य िियत संभारगनय कायायलयले अटोिेकालनकल प्राववलधक लनयखुक्त गरी 
राख्न सक्नेछ । 
(३) कुनै सवारी िियत गनय आवश्यक भएिा सम्बखन्धत सवारी चालकले सियिै सो को जानकारी 
िािालाई गराउन ुलनजको दावयत्व हनेुछ । 
(४) कुनै सवारी साधन कायय स्थलिा लिलग्रएर िियत केन्र सम्ि पगु्न नसक्ने अवस्था रहेछ भने 
चालकले नगरपाललकािा उपलब्ध भएको प्राववलधकको लसफाररसिा दक्ष प्राववलधक बोलाइ काययस्थलिै 
िियत संभार गराउन ु पनेछ र सोको जानकारी िािालाई ददनपुनेछ ।उक्त कायय गरे बापतको दक्ष 
प्राववलधक तथा पररवतयन गरेको पाटयपूजाको लबल भरपाई पेि भएपछी िािा िाफय त सम्बखन्धत व्यखक्त वा 
फियलाई भकु्तानी गररनेछ। 
(५) ठूला सवारीको आवलधक िियतको लालग तयारी अवस्थािा राख्न ुपने सािाग्री जस्तै िलबल, िलबल 
वफल्टर, एयर वफल्टर, लग्रज लगायतका सािाग्री िािाले चौिालसक रुपिा िररद गरी खजखन्स िािािा 
राख्न ुपनेछ। 
(६) सवारी िियत गदाय लागेको कुनै पलन सवारीको िचय िियत संभार िचय इकाई िाफय त सम्बखन्धत 
िियत केन्रलाई उपलब्ध गराइनेछ। 

११. सवारी पावकय ङ तथा सरसफाई: (१) नगरपाललकाका ठूला सवारी साधन दैलनक कायय सम्पन्न 
गररसकेपलछ चालकले तोवकएको पावकय ङ स्थलिा पावकय ङ गरी राख्न ु पनेछ ।यदी वडािा तथा अन्यत्र 



कािको खिलखिलािा रहेको सवारी वडा वा कायायदेि प्राप्त व्यखक्तले पावकय ङक व्यवस्था लिलाउन ुपनेछ। 
ठूला सवारी साधनको कुनै भाग िलु्लै वा बन्द छोड्दा हालन हनेु सम्भावना रहन्छ भने उक्त भागको 
सरुक्षा पावकय ङ गदाय सिेत गनुय चालकको दावयत्व हनेुछ । 
(२) प्रत्येक सवारी साधनलाई पावकय ङ गरी राख्न ु पूवय त्यसको सरसफाई गने/गराउने खजम्िेवारी 
सम्बखन्धत चालकको हनेुछ ।  

१२. व्यखक्तगत तथा सवारी सरुक्षा : (१) प्रत्येक चालकले प्रचललत िावफक लनयि पालन गनुय पनेछ 
।सवारी दौलडरहेको अवस्थािा सरुक्षाको लालग आवश्यक सािाग्री नलगाएको िावफक लनयि पालन 
नगरेको कारणबाट चालकले जररवाना लतनुय पने भएिा सो जररवाना चालकको पाररश्रलिकबाट कट्टा 
गररनेछ । 
(२) सवारी साधनलाई चलाउन ु पूवय त्यसको अवस्था कस्तो छ भनी िायल टेष्ट गनुय र िियत गराउन ु
चालकको खजम्िेवारी हनेुछ । 

१३. गनय नहनेु कायय:- (१) िािाले कुनैपलन िाग तथा लसफाररस प्राप्त नभइ ठूला सवारी साधन पररचालन 
गनय हदैुन । 
(२) ठूला सवारी साधन कुनै ववपद्को काययिा िाग भै आए देखि बाहेकको हकिा पररचालन गनय 
स्वीकृत नललइ गनय हदैुन । 
(३) चालकले सवारी साधन हानी पयुायउने लनयत राखि कुनैपलन कायय गनय हदैुन ।यदी लनयत वस सो 
कायय गरेको पाइए प्रचललत काननु बिोखजि काययवाही गररनेछ । 
(४) िािाले िियत सेवा तथा पाटयपूजायको भकु्तानी सम्बखन्धत व्यखक्त वा फियको ववजक प्राप्त नभइ तथा 
प्राववलधक कियचारीको लसफाररस ववना भकु्तानीको लालग पेि गनुय हदैुन। 

१४. िापदण्ड तथा लनदेखिका सम्बखन्ध व्यवस्था: यस काययववलध अनसुार सवारी पररचालनिा प्रयोग हनेु 
लनदेखिका तथा िापदण्ड बनाउने अलधकार िािालाई हनेुछ । 

१५. िारेजी र बचाउ : (१) यस काययववधीको कुनै दफा तथा उपदफा लनलम्वन तथा िारेजी गने 
अलधकार काययपाललकालाई हनेुछ । 
(२) यस काययववलध बिोखजि हनेु काययको हकिा कुनै प्रचललत ऐन सँग बाखझन गएिा स्वत िारेज हनेु 
र भए गरेका काययको बचाउ गने अलधकार काययपाललका लाई हनेुछ । 

 

          आज्ञाले  

   राजेिबाब ुखघलिरे 

प्रििु प्रिासाकीय अलधकृत 
 

 



 

 

 

अनसुचुी १ 

काययववलधको दफा (३) को उपदफा (३) (क) सगँ सम्बखन्धत 

सवारी साधनको लगबकु 

साधनको प्रकार: 

सवारर नं : 

लस.नं     लिलत चालको नाि प्रयोग 
स्थान 

     सिय आदेि ददने 
हस्ताक्षर 

कै. 
देिी सम्ि 

        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची २ 



काययववलधको दफा (३) को उपदफा (३) (ि) सँग सम्बखन्धत 

इन्धनको अलभलेि/ लगत (लगबकु) 

लस.नं साधनको 
प्रकार 

सवारी नं चालको नाि प्रयोग स्थान लिलत इन्धन लल. कै 

        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची -३ 

काययववलधको दफा (४) को उपदफा (४) सँग सम्बखन्धत 

भाडािा सवारी उपलब्धको लालग ददइने दरिास्त 



 

ववषय: भाडािा सवारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धिा । 

श्री हलेसी तवुाचङु नगरपाललका 

दलुछयि, िोटाङ 

यस हलेसी तवुाचङु नगरपाललकिा रहेका सवारी साधन भाडािा उपलब्ध गराइददन सवारी साधन पररचालन 
तथा व्यवखस्थत गनय बनेको काययववलधको दफा (४) को उपदफा (१) (ि) बिोखजि उपभोक्ता सलिलत/ संघ 
संस्था श्री ..................लाई नगरपाललकािा रहेको ..................सवारी साधन 
.........................कािको लालग ............लिलतिा ..............बजे देिी ...............बजे सम्ि जम्िा 
............घण्टाको लालग उपलब्ध गराइददन हनु  काययववलध बिोखजिको दस्तरु लतरेको रलसद यसैसाथ रािी 
अनरुोध छ ।  

दरिास्त पेि पने फिय संस्था वा व्यखक्तको  

हस्ताक्षर 

नाि  

ठेगना 

टेललफोन नं 

संलग्न कागजात 

 

 

 

 

 

अनसूुची ४ 

काययववलधको दफा (४) को उपदफा (५) सँग सम्बखन्धत 

कायायदेि/चलान पजुी 



.............................व्यखक्त /संस्था/उ.स/ लनिायण व्यवसावयको ..................लिलतको लनवेदन 
अनसुार...........................सडक /भौलतक काययको लालग लिलत ................ देिी ..................गते 
सम्िका लालग ददन/घण्टा/विप ................. काि गनय ...........................िेखिन /सवारी प्रयोग गनय 
सवारी/िेखिन चालक श्री ...................लाई चलान ददएको छ । 

 

िाग गनेको सम्पकय  नं ....................... 

................................. 

चलान स्वीकृत गनेको हस्ताक्षर 

 

कायय सम्पन्न भएको व्यहोरा उल्लेि गने 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची -५ 

काययववलधको दफा (७) को उपदफा (२) सँग सम्बखन्धत 

सवारी साधनको भाडा दर 

लस.नं सवारी साधनको नाि इकाई दर  



१ ग्रडेर घण्टा 2250/-  
२ रोलर घण्टा 1500/-  
३ व्याकु लोडर घण्टा 2000/-  
४ विपर पटक   
५ ियाक्टर पटक   
६ िव वहान पटक नगरलभत्र ५००/-

अन्यक्षेत्रको हकिा 
खजल्ला रेडिसको दर 

 

 

 

 

                                  अनसूुखच -६ 

काययववलधको दफा ८ को उपदफा २ सग ँसम्बखन्धत 

चालकको पाररश्रलिक 

लस.नं सवारी साधनको नाि/प्रकार िालसक पाररश्रलिक कै. 
१ ग्रडेर   
२ रोलर   
३ व्याकु लोडर   
४ विपर   
५ ियाक्टर   
६ दिकल   
७ िव वहान   

 

 

 

                                   अनसूुची ७ 

काययववलधको दफा ८ उपदफा ४ सँग सम्बखन्धत 

चालकको अलतररक्त भत्ता 

लस.नं सवारी साधनको नाि/प्रकार प्रलत घण्टा कै. 



१ ग्रडेर   
२ रोलर   
३ व्याकु लोडर   
४ विपर   
५ ियाक्टर   
६ दिकल   
७ िव वहान   

 


