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फिफिम नगरपाफिकामा साना सवारर ििाा, नफवकरण िथा व्यवस्थापन सम्बफधि
कायाफवफि, २०७६
आज्ञािे,
फवनोि कुमार िाहाि
प्रमख
ु प्रशासकीय अफिकृि
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कायापाफिकाबाट स्वीकृि फमफि
प्रमाफणकरण भएको फमफि
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फिफिम नगरपाफिका

नगर कायापाफिकाको कायाािय
फिफिम,पााँचथर
१ न.ं प्रिेश,नेपाि

फिफिम नगरपाफिकामा साना सवारर ििाा, नफवकरण िथा व्यवस्थापन सम्बफधि
कायाफवफि, २०७६
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त लिलत :२०७६।०४।३२
लिलिि नगरपालिकािा साना सवारी िताय, नवीकरण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यलवलध –२०७६लिलिि
नगरपालिका क्षेत्रलित्र सवारी साधनको प्रर्ोगिाई व्र्वलस्थत गिै सवारी साधनको िताय एवं नवीकरणबाट
नगरपालिकाको आर् प्रवयद्धन गनय साथै नगरपालिका क्षेत्रलित्र सवारीसाधनको व्र्वसार्ीकरणिाई स्वस्थ एवं
िर्ायलित बनाउन बाच्छनीर् िएकािे स्थानीर् सरकार संचािन एन २०७४ को ििा ११ िे लिएको अलधकार
प्रर्ोग गिै लिलिि नगरकार्यपालिकािे र्स कार्यलवलध पाररत गरर िागु गरे को छ ।

पररच्छे ि – १
प्रारफम्भक
१.सफिप्त नाम र प्रारम्भ :
क) र्ो कार्यलवलधको नाि “फिफिम नगरपाफिका साना सवारीसािन ििाा, नवीकरण िथा व्यवस्थापन
सम्बधिी कायाफवफि २०७६” रहेको छ ।
ख)र्ो कार्यलवलध तरुु न्तिागू हुनेछ ।

२. पररभाषा र व्याख्या :
लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा, र्स कार्यलवलध
(क)"नगरपाफिका" िन्नािे लिलिि नगरपालिकािाई सम्झनु पियछ ।
(ख)"नगर कायापाफिका"िन्नािे लिलिि नगरकार्यपालिकािाई सम्झनु पियछ ।
(ग) “प्रमख
ु ” िन्नािे र्स लिलिि नगरपालिकाको प्रिख
ु सम्झनपु नेछ ।
(घ) “उपप्रमख
ु ” िन्नािे र्स लिलिि नगरपालिकाको उपप्रिख
ु सम्झनपु नेछ ।
(ङ) “कायापाफिका सिस्य” िन्नािे र्स लिलिि नगर कार्यपालिकाको सिस्र्हरुिाई सम्झनपु नेछ ।
(च) “प्रमख
ु प्रशासकीय अफिकृि” िन्नािे र्स लिलिि नगरपालिकाको प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त
सम्झनपु नेछ ।

(छ)"सवारी ििाा" िन्नािे नेपाि सरकार वा प्रिेश सरकार िातहतका लनकार्िा िताय िई र्स
नगरपालिका क्षेत्रलित्र प्रर्ोगिा ल्र्ाएका साना सवारी साधनिाई कुनै व्र्लि, सस्ं था वा
व्र्वसार्ीद्धारा र्स कार्ायिर्िा अलििेखीकरण गने कार्य बझु ाउनु पियछ ।
(ज)"ििाा अफिकारी" प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त वा नीजिे तोके को अलधकृ त स्तरको कियचारी सम्झनु
पियछ ।
(झ)"िेत्र भधनािे"लिलिि नगरपालिका क्षेत्र सम्झनु पनेछ ।
(ञ)"फवशेष िेत्र" िन्नािे नगरपालिकाको क्षेत्र लिलिि बजार सम्झनु पनेछ ।
(ट)"सानासवारी सािन" िन्नािे– नगरपालिका क्षेत्रलित्र चल्ने टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्यतु ीर्
ररक्सा र पावर लििर िगार्तिार्य सम्झनु पियछ ।
(ठ)"सवारी पास" िन्नािे लिएको अलधकार प्राप्त लनकार्िे कुनै सावयजलनक लविा वा कुनै लवशेष सिर्िा
सवारी प्रर्ोग गनय लिलखत रुपिा लिएको अनिु लत पत्र वा लनस्सा िन्ने बलु झन्छ ।
(ड) तोलकएको वा तोलकए बिोलजि िन्नािे नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् वा अन्र् अलततर्ार प्राप्त
लनकार्िे लनधायरण गरे को व्र्वस्था सम्झनु पियछ ।

पररच्छे ि– २
सवारीसािन ििाा र नवीकरण सम्बधिी व्यबस्था

३. ििाा गनाु पने :
(क)नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका साना सवारी साधनिे कार्ायिर्िा आफ्नो सवारी साधन ितायका िालग
अनुसूची –१ को ढााँचािा िताय अलधकारी सिक्ष लनवेिन लिनु पने छ । र्सरी लनवेिन प्राप्त िएपश्चात िताय
अलधकारीिे ७ लिन पश्चात सवारी धनीिाई अनुसूची –२ बिोलजिको ढााँचािा िताय प्रिाण पत्र लिनु पनेछ ।
४. ििाा नवीकरण : ििा ३ बिोलजि िताय िएका साना सवारी साधनहरुको सवारी धनीिे आलथयक वषय सिाप्त
िएको ६० लिनलित्र सवारी साधन नवीकरणका िालग अनुसूची ३ का ढााँचािा कार्ायिर्िा लनवेिन लिनु
पनेछ । लनवेिन प्राप्त िएपलछ िताय अलधकारीिे ३ लिन लित्र नवीकरणको प्रिाण पत्र सम्बलन्धत सवारी
धनीिाई लिनेछ । लनधायररत सिर् लित्र िताय नगने सवारी साधनिाई पलहिो ३ िलहना लित्र थप िोब्बर र
त्र्सपलछ तेब्बर िस्तरु लिई िताय गररने छ ।
५. ििाा िथा नवीकरण िस्िुर सम्बधिी व्यवस्था : सवारी साधनहरुको िताय र नवीकरण िस्तरु फिफिम
नगरपाफिकाको आफथाक ऐन, २०७६ िा उल्िेख िए बििोलजि हुनपु नेछ ।

पररच्छे ि – ३
सवारी सािन प्रयोग सम्बधिी व्यवस्था

६. सवारी रुट िोक्न सक्ने :
(क) कार्ायिर्िे सवारी साधनको आवागिनिाई व्र्वलस्थतगनय लवशेष क्षेत्रतोकी सवारी रुट तथा सवारी
आवतजावतको सिर् तोक्न सक्नेछ ।
(ख) (क) बिोलजि लनधायरण गररएको रुटिा सवारी साधन चिाउनु पने व्र्वस्था पािना नगनेिाई
तोलकएको जररवाना लिई कारवाही गररने छ ।
(ग) प्रचलित ऐन लनर्ि र व्र्वस्थाको पािना गनयु पने : सबै प्रकारका सवारी धनी तथा सवारी चािकिे
र्ातार्ात सवारी सम्बन्धी ऐन, काननु , लनर्िाविी लनिेलशकाको अक्षरस पािना गनयु पियछ ।

७. िमिा भधिा बढी यात्रु वा भार बोक्न नपाइने :
(क) कुनै पलन लकलसिको र्ात्रु बाहक सवारी साधनिे लसट क्षिता िन्िा बढी र्ात्रु ओसार पसार गनय पाईने
छै न ।
(ख) कुनै पलन लकलसिको िािबाहक सवारी साधनिे क्षिता िन्िा बढी िए उि िािसािान ढुवानी गनय
पाउने छै न ।
(ग) उपििा (क) र (ख) को प्रलतकुि हुनेगरी सवारी साधन सच
ं ािन गरे िा तोलकए बिोलजि जरीवाना वा
सजार् हुनेछ ।
८. ििा ७ र ८ को प्रलतकुि गने सवारीधनीिाई वा सवारी चािकिाई अनसु चू ी ४ बिोलजि जररवाना गररनेछ ।
९. सडक सुरिा सम्बधिी व्यवस्था :नगरपालिका क्षेत्रलित्रका सडकहरुको सरु लक्षत तवरिे प्रर्ोग गनयु प्रत्र्ेक
व्र्लिको कतयव्र् हुनेछ । कुनै काबु बालहरको पररलस्थलतिा बाहेक जवरजस्ती वा अन्र् कुनै अशोिनीर्
िानवीर् गलतलवलधबाट वा हेिचेक्र्ाईिे सडक संरचना लवग्रेको पार्एिा सम्बन्धीत सवारी धनीिे सो सडक
िियत गनयु पनेछ

पररच्छे ि – ४
फवफवि

१०. सवारी पास सम्बधिी व्यावस्था :
(क) नगरपालिका क्षेत्रलित्र नचिाउन िनी तोलकएको कुनै लवशेष सिर्िा सवारी चिाउनु परे िा कार्ायिर्
बाटै सवारी पास अलनवार्य लिनु पनेछ ।
११. चेक जााँच गररने : कार्ायिर्िे नगरपालिकाको जनु सक
ु ै क्षेत्रिा स्थानीर् प्रशासनसंग सिन्वर् गरी सवारी
साधन छड्के चेकजााँच गररनेछ । र्सरी चेकजााँच गिाय र्स कार्यलवलधिा िएका व्र्वस्थािाई उल्िेघन
गरे को पाईएिा तोलकए बिोलजि जररवाना असुि उपर गररने छ ।
१२. यसै बमोफजम भएको माफनने : नगरपालिकाको सवारी व्र्वस्थापन सम्बन्धिा र्स अलघ कार्यपालिका वा
कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सिन्वर्िा िएका सवयपक्षीर् िेिाका लनणयर्हरु र्सै कार्यलवलध बिोलजि
िएको िालनने छ ।

अनुसूची – १
कायाफवफिको ििा ३ साँग सम्बफधिि सवारी सािन ििााका िाफग सवारीिनीिे फिने फनवेिनको ढााँचा
लिलत:
श्रीिान् प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्,ू
लिलिि नगरपालिकाको कार्ायिर्
लिलिि, पााँचथर
लवषर् :– सवारी साधन िताय गरी पाऊाँ ।
िहोिर्,
प्रस्ततु
सम्बन्धिा
लिलिि
नगरपालिका
वडा
नं.......बस्ने
वषय.............को
ि
श्री/श्रीिती/सश्रु ी..............................को स्वालित्विा रहेका सवारी न.ं ...............................को सवारीसाधन
टााँगा/ ररक्सा/ अटोररक्सा/ लवद्यतु ीर् ररक्सा / पावर लििरतहााँ कार्ायिर्िा ितायका िालग तपसीिको कागजात
सि
ं ग्न गरर ितायका िालग र्ो लनवेिन पेश गरे को छु ।
श्रीिानको जो आिेश

सि
ं ग्न कागजािहरु
१. नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रलतलिपी

सवारीधनीको नाि :

२. पासपोटय साईजको िोटो २ प्रलत

ठे गाना :

३. सवारी साधनको ब्िबु क
ु को प्रलतलिपी

सम्पकय न.ं
लिलत :

अनुसूची – २
कायाफवफिको ििा – ३ साँग सम्बफधिि सवारी ििाा प्रमाण–पत्र

लिलिि नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, लिलिि, पााँचथर
प्रिेश १ नेपाि

सवारी ििाा प्रमाण–पत्र

सवारी साधनको लकलसि

सवारी साधन धलनको िोटो

सवारी साधनको िताय नम्वर
सवारी साधनको ईलन्जन नम्वर
सवारी साधनको चेलसस नम्वर

सवारी साधन िताय लिलत
वहाि रहने अवलध

सवारी धनीको नाि
सवारी धलनको ठे गाना
सवारी धलनको नागररकता नम्वर

अनुसूची – ३
कायाफवफिको ििा ४ साँग सम्बफधिि सवारीसािन नवीकरणका िाफग सवारीिनीिे फिने फनवेिनको
ढााँचा
लिलत :
श्रीिान् प्रिख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्,ू
लिलिि नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
लिलिि, पााँचथर
लवषर् : सवारी साधन नवीकरण गरर पाऊाँ ।
िहोिर्,
प्रस्ततु लवषर्िा तहााँ कार्ायिर्िा लिलत .............................िा िताय िएको िेरो स्वालित्विा रहेको सवारीसाधन
टााँगा/ ररक्सा/ अटोररक्सा/ लवद्यतु ीर् ररक्सा / पावर लििरकार्ायिर्को लनर्िानसु ार नवीकरण गररलिनु हुन
तपसीिको कागजात संिग्न राखी र्ो लनवेिन पेश गरे को छु ।
श्रीिानको जो आिेश ।
सि
ं ग्न कागजािहरु
१. िताय प्रिाण–पत्रको सक्कि प्रलतलिपी
२. सवारी साधनको ब्िबु क
ु को प्रलतलिपी

सवारीधनीको नाि :
ठे गाना :
सम्पकय न.ं
लिलत :

अनुसूची – ४
कायाफवफिको ििा ९ साँग सम्बफधिि जररवाना सम्बफधि व्यवस्था
१. लनषेलधत सिर्िा बजार क्षेत्रिा सवारी चिाएिा

रु. ५००।– (पााँच सर्)

