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वीरेन्द्रनगर नगरपाधलका, सवारी साधन सञ्चालन कार्यववधध २०७६  

प्रस्तावनााः वीरेन्द्रनगर नगरपाधलकामा ववगतदेखी प्रर्ोगमा रहेका तथा आगामी ददनमा सञ्चालन हनु े
ववधिन्न वकधसमका सवारी साधनहरुको धमतव्र्र्ी तवरले प्रर्ोग गरी कार्यसञ्चालन गनय वान्द्छनीर् 
िएकोले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (७) ले ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी 
वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपाधलकाको बैठक संख्र्ा ५५ ले र्ो कार्यववधध जारी गरेको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स कार्यववधधको नाम “वीरेन्द्रनर नगरपाधलका सवारी साधन सञ्चालन 
कार्यववधध २०७६” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यववधध नगरपाधलकामा आन्द्तररक रुपमा तरुुन्द्त प्रारभि हनुेछ । 

२. पररिाषााः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववधधमा: 
(क) “धबदाको समर्” िन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाम्शत गरी तोकेका र 

नगरपाधलकाको धनर्यर् बमोम्जम तोवकएका सावयजधनक ववदाको ददन सभझन ुपछय । 
(ख) “सवारी साधन” िन्द् नाले कार्ायलर्को नाममा रहेका स्कुटर, मोटरसाईकल, जीप, कार, भ्र्ान, 

विपर, डोजर, ब्र्ाक होलोडर, दमकल, एभबलेुन्द्स आदद सभझनपुछय । सो शव्दले कार्ायलर्बाट 
ममयत खर्य तथा ईन्द्धन खर्य व्र्होने गरी सञ्चालन हनुे अन्द्र् सवारी साधन समेत जनाउँदछ । 

(ग)  “अम्ख्तर्ारवाला” िन्द् नाले नगरपाधलकाको प्रशासधनक तथा आधथयक अम्ख्तर्ारी प्राप्त प्रमखु 
प्रशासकीर् अधधकृत वा धनजले तोकेको अधधकारी सभझनपुदयछ ।  

(घ) “नगरपाधलका” िन्द् नाले वीरेन्द्रनगर नगरपाधलका तथा नगरपाधलका मातहत ववधिन्न महाशाखा, 
शाखा, उपशाखा, वडा कार्ायलर्हरु तथा ईकाईहरु सभझन ुपदयछ । 

(ङ) “प्रर्ोगकताय” िन्नाले वीरेन्द्रनगर नगरपाधलकामा कार्यरत पूर्यकालीन स्थार्ी, अस्थार्ी, करार वा 
ज्र्ालादारीमा कार्यरत सवारी साधन म्जभमा धलई प्रर्ोग गने कमयर्ारी वा जनप्रधतधनधध सभझनपुछय 
। 

(र्) “सधमधत” िन्नाले वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपाधलका अन्द्तगयतको सावयजधनक सेवा तथा िमता ववकास 
सधमधत सभझनपुछय । 

(छ)  “लग बकु” िन्नाले सवारी साधनको ववस्ततृ वववरर्, प्रर्ोगकतायको वववरर् र सञ्चालनको समर् 
तथा अवधध जनाउने धनर्मानसुार तर्ार गररएको अधिलेख फारम सभझन ुपछय । 

(ज) “सधियधसङ” िन्नाले सवारी साधनहरुको धनर्धमत रे्कजाँर्, सामान्द्र् ममयत, मोधबल पररवतयन 
लगार्तका कार्य सभझनपुछय ।  

(झ) “ईन्द्धन” िन्नाले सवारी साधनमा प्रर्ोग हनुे पेिोल तथा धडजेल सभझनपुछय । 
(ञ) “ममयत” िन्नाले सवारी साधन ववधिएर वा कुनै पाटपजुायले काम नगरी वकय शपमा लगेर पनुाः 

सञ्चालनमा ल्र्ाउने कार्य सभझनपुछय । 
(ट)   

पररच्छेद -२ 



 

प्रर्ोगकतायको म्जभमेवारी 

३. सवारी साधन जतन गनुयपने : (१) प्रर्ोगकतायले आफुले माग फारम वा हस्तान्द्तरर् फारम सवहत 

आफ्नो म्जभमामा धलएका सवारी साधन जतन गरी राख्नपुनेछ । र्स्तो सवारी साधन दघुयटना िएमा, 

र्ोरी िएमा वा वहनाधमना िएमा सो साधन कार्ायलर् सभबन्द्धी जरुरी काममा प्रर्ोग िएको पवुि निएको 

खण्डमा सभबम्न्द्धत प्रर्ोगकतायबाट िधतपूधतय िराउने वा असलु उपर गराईनेछ । 

४. सवारी र्ालक अनमुधतपत्र (लाईसेन्द्स) हनुपुने : (१) सवारी साधन प्रर्ोग गनय म्जभमा ददँदा 

नगरपाधलकाको म्जन्द्सी शाखा प्रमखुले अम्ख्तर्ारवालाको स्वीकृधत धलई प्रर्ोगकतायको सभबम्न्द्धत 

सवारी साधन र्ालक अनमुधत पत्र (लाईसेन्द्स) को फोटोकपी राखेर मात्र ददनपुछय । लाईसेन्द्स 

निएको ब्र्म्िलाई सवारी साधन प्रर्ोग गनय ददई सवारी साधन दघुयटना िएमा, कारवाहीमा 

परेमा वा अन्द्र् कुनै समस्र्ा िएमा सभबम्न्द्धत प्रर्ोगकताय र म्जन्द्सी शाखा प्रमखु जवाफदेही 

हनुपुनेछ । 
 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लाधग कुनै प्रर्ोगकतायको आफ्नो लाईसेन्द्स निएको िए ड्राईिर 

सवुवधा पाउने प्रर्ोगकताय िए धनजको र ड्राईिर नपाउने प्रर्ोगकताय िए ब्र्म्िगत रुपमा 

लाईसेन्द्स िएको सवारी र्ालक धनर्मु्ि गरी सवारी साधन सञ्चालन गनय सक्नेछ । र्सरी 

बझेुको सवारी साधन आफूले प्रर्ोग गदाय बाहेक धनजलाई सञ्चालन गनय ददनहुुँदैन । 

 

तर र्स दफा प्रर्ोजनको लाधग नगरपाधलकालाई थप आधथयक िार पने गरी ड्राईिरको रुपमा 

कुनै पधन ब्र्म्ि धनर्िु गनय पाईने छैन । 

 

 

 



 

 

पररच्छेद -३ 

प्रर्ोगकताय सभबन्द्धी व्र्वस्था 

५. दजाय पगेुको पदाधधकारीले मात्र प्रर्ोग गनुयपने : (१) नगरपाधलकाका सवारी साधन प्रर्ोग गनय म्जभमा 
ददँदा पद तथा दजाय अनसुार नगर प्रमखु, उप प्रमखु, अम्ख्तर्ारवाला र वडा कार्ायलर्लाई पवहलो 
प्राथधमकता ददन ुपछय ।  
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सवारी साधन पगु िए पश्चात नगरपाधलकामा कार्यरत माधथल्लो तहका 
कमयर्ारीहरु, शाखा प्रमखुहरु तथा वफल्डमा धनर्धमत खवटन ुपने कमयर्ारीलाई प्राथधमकता ददई प्रर्ोग 
गनय ददनपुदयछ ।  

६. ववदाको समर्मा सवारी र्लाउँदा अनमुधत धलनपुनेाः  

(१) प्रर्ोगकतायले ववदाको समर्मा कार्ायलर्को काममा सवारी साधन र्लाउनपुने िएमा कारर् 
सवहत खलुाई अम्ख्तर्ारवाला समि सवारी पासको लाधग धनवेदन ददनपुनेछ ।  

(२) र्स दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िएता पधन प्रमखु र उप प्रमखुले आफ्नो सवारी साधनको 
पास आफै जारी गनय सक्नेछन ।  

७. ईन्द्धन तथा अन्द्र् खर्य उपलब्ध गराउन े:  

(१) सरकारी सवारी साधन प्रर्ोगकतायलाई देहार्बमोम्जमको ईन्द्धन तथा अन्द्र् खर्य उपलब्ध 
गराईनेछाः 

धस.नं. सवारी साधनको 
प्रकार 

माधसक उपलब्ध हनु े
ईन्द्धन (धल.) 

र्ौमाधसक उपलब्ध हनु े
मोधबल (धल.) 

वावषयक रुपमा उपलब्ध हनु े
धनर्धमत सधियधसङ् खर्य रु. 

१. मोटरसाईकल/स्कुटर ८ (आठ) १ (एक) ५,०००।- 

२. जीप/कार प्रर्ोग अनसुार प्रर्ोग अनसुार ममयत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी  

३. एभबलेुन्द्स लग बकु अनसुार प्रर्ोग अनसुार ममयत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी 

४. विपर/िक/ट्याकटर कामको मलु्र्ांकन 
अनसुार  

प्रर्ोग अनसुार ममयत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी 

५. ब्र्ाक होलोडर/ 

एस्कािेटर 
र्लेको घण्टाको 
लगबकु अनसुार 

प्रर्ोग अनसुार ममयत इम्स्टमेट स्वीकृत गरी 
गने 

६ दमकल र्लेको घण्टाको लगबकु अनसुार/ ममयत ईम्स्टमेट स्वीकृत गरी गने 

 

 



 

क) उपदफा (१) बमोम्जम इन्द्धन उपलब्ध गराउँदा प्रर्ोगकताय ववदा तथा काजमा रहेको अवस्थामा 
त्र्स्तो इन्द्धन उपलब्ध गराईने छैन । 

ख) दैधनक तथा भ्रमर् खर्य धलने गरी काजमा खवटएको अवस्थामा भ्रमर् खर्य उपलब्ध गराईएमा 
इन्द्धन उपलब्ध गराईने छैन । 

ग) छुटै्ट काननु बमोम्जम इन्द्धन, मोधबल तथा ममयत खर्य सवुवधा उपलब्ध हनुे पदाधधकारीलाई 
नगरपाधलकाबाट र्स कार्यववधध बमोम्जमको खर्य उपलब्ध गराईने छैन । 

घ) अधधकारप्राप्त अधधकारीको धलम्खत स्वीकृती धबना काममा खवटएको अवस्थामा आईपने खर्यहरु 
प्रर्ोगकताय स्वरं्ले व्र्होनुयपनेछ । 

(२) र्स दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िएता पधन अधतररि समर्मा खवटनपुने कमयर्ारी, वफल्डमा 
खवटनपुने कमयर्ारी तथा कार्ायलर्को म्जभमेवारी वहन गनय आवश्र्कता अनसुार खवटने 
प्रर्ोगकतायलाई अम्ख्तर्ारवालाको स्वीकृती धलई थप खर्य उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

८. नीम्ज सवारी साधन प्रर्ोगकतायलाई खर्य उपलब्ध गराईन:े (१) र्स कार्यववधध बमोम्जम सरकारी 
सवारी साधन पाउन र्ोग्र् कुनै प्रर्ोगकतायले आफ्नो वा पररवारको नाममा रहेको नीम्ज सवारी साधन 
कार्ायलर्को काममा प्रर्ोग गने गरी धनवेदन पेश गरेमा ब्लबुकुको फोटोकपी संलग्न राखी लगबकु 
िनय लगाई दफा (७) बमोम्जम इन्द्धन तथा ममयत खर्य उपलब्ध गराउन सवकने छ । 

९. लगबकु िनुयपने: (१) दफा (७) बमोम्जम इन्द्धन उपलब्ध गराएकोमा कार्य सभपन्न िए पश्चात अको 
पटक इन्द्धन माग गदाय अम्घल्लो पटकको इन्द्धन प्रर्ोगको लगबकु समावेश गरेको हनुपुनेछ । र्स 
दफा प्रर्ोजनका लाधग माधसक इन्द्धन सवुवधा उपलब्ध हनुे पदाधधकारीले समेत लगबकु िनुयपनेछ । 

१०. ववववध: (१) र्ो कार्यववधध लाग ुहनुपूुवय नगरपाधलका द्धारा सञ्चालन गररएका सवारी साधनको 
प्रर्ोग र्सै कार्यववधध बमोम्जम िएको माधननेछ ।  

(२) र्स कार्यववधधमा उल्लेख िएका ववषर्वस्त ुर्सै कार्यववधध बमोम्जम र उल्लेख निएका ववषर्को 
सभबन्द्धमा सधमधतको धसफाररसमा नगर कार्यपाधलकाको धनर्यर् अम्न्द्तम हनुेछ । 

(३) र्स कार्यववधध बमोम्जम सामान्द्र्ताः कुन स्तरको प्रर्ोगकतायलाई कुन सवारी साधन प्रर्ोग गनय 
ददने िने्न धनर्यर् सधमधतले गनेछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


