
 

 

स्थानीम याजऩत्र 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको कामयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ४                सॊखमा्-3           लभलत्-२०७७/०८/२६ 

बाग-३ 

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका 

 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका, सवायी साधन सञ्चारन कामयलफलध -2077 

             

प्रश्तावना 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको स्थाऩना कारदेखी प्रमोगभा यहेका तथा आगाभी ददनभा सञ्चारन 
हनुे लफलबन्न ककलसभका सयकायी सवायी साधनहरूको ब्मफशस्थत तथा  लभतब्ममी प्रमोग 
गयी कामयसञ्चारन गनय वाञ्छनीम देशखएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को 
दपा 11(७) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको नगयकामयऩालरका 
फैठक सॊखमा 76औ ँरे मो कामयलफलध जायी गयेको छ । 

ऩरयच्छेद-1 

प्रायशभबक 

1.सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (1) मस कामयलफलधको नाभ × ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका सवायी साधन 
सञ्चारन कामयलफलध 2077 यहेको छ । 

(2) मो कामयलफलध नगयऩालरकाभा नगयकामयऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतदेशख तरुुन्त 
राग ुहनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयलफलधभा  ्

 



(क) लफदाको सभम बन्नारे नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायरे याजऩत्रभा प्रकाशित गयी 
तोकेका य नगयऩालरकाको लनर्यम फभोशजभ तोककएका सावयजलनक लफदा सभझनऩुदयछ । 

 

(ख) सवायी साधन बन्नारे कामायरमको नाभभा यहेका स्कुटय, भोटयसाइकर, कटप्ऩय, 
जीऩ, काय, भ्मान, डोजय, ब्माकहो रोडय, ट्रमाक्टय, एभफरेुन्स आदी सभझनऩुदयछ । सो 
सब्दरे भभयत खचय तथा इन्धन खचय ब्महोनेगयी सञ्चारन गनुयऩने अन्म साधन सभेतराइ 
जनाउछ । 

 

(ग) अशखतमायवारा  बन्नारे नगयऩालरकाको प्रिासलनक तथा आलथयक अशखतमायी प्राप्त 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकायी सभझन ुऩदयछ । 

 

(घ) नगयऩालरका बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका तथा नगयऩालरका भातहतका भहािाखा, 
िाखा, उऩ-िाखा, वडा कामायरमहरु तथा इकाइहरु सभझनऩुदयछ । 

(ङ) प्रमोगकताय बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाभा कामययत ऩूर्यकालरन स्थामी, अस्थामी, सेवा 
कयाय वा  दैलनक ज्मारदायीभा कामययत सवायी साधन शजभभा लरइ प्रमोग गने कभयचायी 
वा जनप्रलतलनलध सभझनऩुदयछ । 

 

(च)सलभलत बन्नारे ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको सावयजलनक सेवा तथा सिुासन सलभलत 
सभझनऩुदयछ । 

 

(छ) रगफकु बन्नारे सवायी साधनको लफस्ततृ लफवयर्, प्रमोगकतायको लफवयर् य सवायी 
साधन सञ्चारनको सभम तथा अवलध जनाउने प्रचलरत लनमभानसुाय ब्मवस्था बएको मात्रा 
तथा सञ्चारन अलबरेख पायाभ सभझनऩुदयछ । 

 

(ज) सलबयलसङ्ग बन्नारे सवायी साधनको लनमलभत चेकजाॉच, साभान्म भभयत, भोलफर ऩरयवतयन 
रगामतका कामय सभझनऩुदयछ । 

 

(झ) इन्धन बन्नारे सवायी साधन सञ्चारन गनय प्रमोग हनुे ऩेट्रोर तथा लडजरराइ 
सभझनऩुदयछ । 

 

(ञ) भभयत बन्नारे सवायी साधन लफगए्य वा कुनै ऩाटयऩजुायरे काभ नगयी वकय िऩभा रलग 
ऩनु् सञ्चारनमोग्म  फनाउने कामय सभझनऩुदयछ । 

 

ऩरयच्छेद-2 



3. सवायी साधन जतन गनुयऩने् (1) प्रमोगकतायरे आपुरे भाग पायाभ वा हस्तान्तयर् 
पायभ सकहत आफ्नो शजभभाभा लरएका सवायी साधन जतन गयी याख्नऩुनेछ । मस्तो 
सवायी साधन दघुयटना बएभा, चोयी बएभा वा कहनालभना बएभा सो साधन कामायरम 
सभफन्धी जरुयी काभभा ऩकुि नबएको खण्डभा सभफशन्धत प्रमोगकतायफाट ऺलतऩूलतय बयाउने 
वा असरुउऩय गरयनेछ । 

4. सवायी चारक अनभुलतऩत्र (राइसेन्स) हनुऩुने् (1) सवायी साधन प्रमोग गनय दददा 
नगयऩालरकाको शजन्सी िाखा प्रभखुरे अशखतमायवाराको स्वीकृलत लरई प्रमोगकतायको 
सभफशन्धत सवायी साधन सञ्चारन  गनय (चराउन) इजाजत बएको सवायी चारक अनभुती 
ऩत्र (राइसेन्स) को प्रलतलरकऩ याखेय भात्र ददनऩुदयछ । सवायी चारक अनभुतीऩत्र नबएको 
ब्मशिराइ सवायी साधन सञ्चारन गनय ददई सवायी साधन दघुयटना बएभा, प्रचलरत 
लनमभानसुाय कायफाहीभा ऩयेभा वा अन्म कुनै काननुी अड्चन बएभा सभफशन्धत प्रमोगकताय 
य शजन्सी िाखा प्रभखु जवापदेही हनुऩुनेछ । 

(2) उऩदपा (1) को प्रमोजनको रालग कुनै प्रमोगकेताको आफ्नो सवायी चारक 
अनभुती ऩत्र राइसेन्स नबएको य  सवायी सलुफधा ऩाउने बएभा ड्राइबय सवायी चारक 
ऩाउने बएको लनजको सवायी चारक अनभुती ऩत्र ऩेि गने य सवायी चारक नऩाउने 
बएभा ब्मशिगत रुऩभा सवायी चारक अनभुती प्राप्त ब्मशिराइ चारक लनमिु गयी 
सवायी सञ्चारन गनय सक्नेछ । मसयी फझेुको सवायी साधन आपुरे प्रमोग गदाय फाहेक 
लनज चारकराइ सञ्चारन गनय ददनहुदैुन । 

तय, मस दपाको प्रमोजनको रालग नगयऩालरकाराइ थऩ आलथयक बाय ऩनेगयी सवायी 
चारक (ड्राइबय) को रुऩभा कुनै ऩलन ब्मशि लनमिु गनय ऩाइने छैन । 

 

ऩरयच्छेद-3 

प्रमोगकताय सभफशन्ध ब्मवस्था 
5. दजाय ऩगेुको ऩदालधकायीरे भात्र प्रमोग गनुयऩने् (1) नगयऩालरकाका सवायी साधन 
प्रमोग गने शजभभा दददाॉ ऩद तथा दजाय अनसुाय नगय प्रभखु, उऩ प्रभखु, अशखतमायवारा य 
वडा कामायरमहरुराइ ऩकहरो प्रथालभकता ददनऩुनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ सवायी साधन ऩगु बएऩश्चात नगयऩालरकाभा कामययत 
भालथल्रो तहका कभयचायीहरु, िाखा प्रभखुहरु तथा कपल्डभा लनमलभत खकटनऩुने 
कभयचायीराइ प्रथालभकता ददइ प्रमोग गनय ददनऩुदयछ । 

6. लफदाको सभमभा सवायी चराउनऩुदाय अनभुती लरनऩुने्  



(1) प्रमोगकतायरे लफदाको सभमभा कामायरमको काभभा सवायी चराउनऩुने बएभा कायर् 
सभेत खरुाइ अखमामायवारा सभऺ सवायी ऩासको रालग लनवेदन ददनऩुनेछ । 

(2) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेखेको बएताऩलन नगय प्रभखु य उऩ प्रभखुरे 
आफ्नो सवायी साधनको ऩास आपै जायी गनय सक्नेछन । 

7. इन्धन तथा अन्म खचय उऩरब्ध गयाउने  ्
(१) सयकायी सवायी साधन प्रमोगकतायराइ देहामफभोशजभको इन्धन तथा अन्म खचय 
उऩरब्ध गयाइनेछ् 
 

क्र.सॊ. सवायी साधनको 
प्रकाय 

भालसक 
उऩरब्ध हनुे 
इन्धन  

चौभालसक 
उऩरब्ध हनुे 
भोलफर 

फाकषयक रुऩभा 
उऩरब्ध हनुे 
सलबयस खचय 

कैकपमत 

1. भोटयसाइकर/स्कुटय 
१५० लस.लस. सभभ 

10 लरटय - 5000/- 
 

2. भोटयसाइकर/स्कुटय 
151-२०० लस.लस. 
सभभ 

15 लरटय - 7000/- 
 

3. जीऩ/काय 
 

 

चरेको घण्टाको रगफकु अनसुाय/ भभयत इशस्टभेट 
स्वीकृत गयी । 

4. एभफरेुन्स  

5. कट्रऩय/ट्रक/ट्याक्टय 

6. ब्माक हो रोडय/स्काबेटय 

7. दभकर 
 

(क) उऩदपा (१) फभोशजभ इन्धन उऩरब्ध गयाउदाॉ प्रमोगकताय लफदा तथा काजभा 
यहेको अवस्थाभा त्मस्तो इन्धन उऩरब्ध गयाइने छैन । 

(ख) दैलनक तथा भ्रभर् खचय लरने गयी काजभा खकटएको अवस्थाभा भ्रभर् खचय उऩरब्ध 
गयाईएभा इन्धन उऩरब्ध गयाइने छैन । 

(ग) नेऩार सयकाय तथा कर्ायरी प्रदेि सयकायफाट जायी बइ कामायन्वमनभा यहेको छुटै्ट 
काननु फभोशजभ इन्धन, भोलफर तथा भभयत खचय सलुफधा उऩरब्ध हनुे ऩदालधकायीराई 
नगयऩालरकाफाट मस कामयलफलध फभोशजभको खचय उऩरब्ध गयाइने छैन । 

(घ) अलधकाय प्राप्त अलधकायीको लरशखत स्वीकृलत लफना काभभा खकटएको अवस्थाभा 
आईऩने खचयहरु प्रमोगकताय स्वमॊरे ब्महोनुयऩनेछ । 



(2) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩलन अलतरयि सभमभा खकटनऩुने 
कभयचायी, कपल्डभा खकटनऩुने कभयचायी तथा कामायरमको शजभभेवायी फहन गनय 
आवश्मकता अनसुाय खकटने प्रमोगकतायराइ अशखतमायवाराको स्वीकृती लरई थऩ खचय 
उऩरब्ध गयाउन सककनेछ । 

8. नीशज सवायी साधन प्रमोगकतायराई खचय उऩरब्ध गयाईने् (1) मस कामयलफलध फभोशजभ 
सवायी साधन ऩाउन मोग्म कुनै प्रमोगकतायरे आफ्नो वा आफ्नो ऩरयवायको नाभभा यहेको 
नीशज सवायी साधन कामायरमको काभभा प्रमोग गनयगयी लनवेदन ऩेि गयेभा ब्रफुकुको 
पोटोकऩी सॊरग्न याखी रगफकु बनय रगाइ दपा (7) फभोशजभ इन्धन तथा भभयत खचय 
उऩरब्ध गयाउने सककनेछ । 

(9) रगफकु बनुयऩने् (1) दपा सात (7) फभोशजभ इन्धन उऩरब्ध गयाएकोभा 
कामयसभऩन्न बएऩश्चात अको इन्धन भाग गदाय अशघल्रो ऩटक इन्धन प्रमोगको रगफकु 
सभावेि गयेको हनुऩुनेछ ।मस दपा प्रमोजनको रालग भालसक इन्धन सलुफधा प्राप्त गने 
ऩदालधकायीरे सभेत रगफकु बनुयऩनेछ । 

10. लफलफध्  

(1) मो कामयलफलध रागू हनुऩूुवय नगयऩालरका द्वाया सञ्चारन हनुे सवायी साधनको प्रमोग 
मसै कामयलफलध फभोशजभ बएको भालननेछ । 

(2) मस कामयलफलधभा उल्रेख बएका लफषमफस्त ुमसै कामयलफलध फभोशजभ य उल्रेख 
नबएको लफषमहरुको सभफन्धभा प्रचलरत लनमभानसुाय तथा सलभलतको लसपारयसभा नगय 
कामयऩालरकाफाट बएको लनर्यम फभोशजभ हनुेछ । 

(3) मस कामयलफलध फभोशजभ साभान्मत्  कुन स्तयको प्रमोगकतायराइ कुन सवायी सान 
प्रमोग गनय ददने बन्ने लनर्यम सलभलतरे नै गनेछ ।  
 

 

 

  


