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अनसूुची - २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 
 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या ९ लिलतिः २०७५/०९/२४ 

भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

सवारी सािन राख्न ेठाउँ संचािन तथा व्यवस्थापन सम्बधिी काययववलि,२०७५ 

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०9/2४ 

प्रस्तावनािः 

नगरपालिका लभत्र रहेका सवारी सािनहरुको व्यवन्स्थत रुपिा व्यवस्थापन गरी नगरस्तरिा 

रहेका सावयजलनक सडकहरुिा आवतजावतिाई सरुन्ित गने र सवारी सािनको सरुन्ित र भरपदो 

व्यवस्थापनका िालग भीरकोट नगर काययपालिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा 

१०२ बिोन्जि अलिकारको प्रयोग गरी बसपाकय  संचािन सम्बन्धि काययववलि, २०७५ स्वीकृत गरी यो 

काययववलि िागू गररएको छ। 
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पररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः(१) यो काययववलिको नाि “सवारी सािन राख्न ेठाउँ संचािन तथा व्यवस्थापन 

सम्बधिी काययववलि, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो काययववलि भीरकोट नगर काययपालिकािे स्वीकृत गरेको लिलतदेन्ख िागू हनुेछ । 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववलििािः— 

क. “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ख. “कायायिय” भन्नािे नगरपालिकाको कायायियिाई सम्झन ुपदयछ । 

ग. “सलिलत” भन्नािे बसपाकय  संचािनका िालग उप-प्रिखुको अध्यितािा यस काययववलि बिोन्जि 

गठठत सलिलतिाई सम्झन ुपदयछ । 

घ. “बसपाकय ” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािे नगर िते्र लभत्र रहेका सवारी सािनहरुको पावकय ङ्गका 

िालग नगरपालिकािे लनिायण गरेको वा तोकेको िेत्रिाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ. “सवारी सािन” भध नािे भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका दईु पाग्रे,,े चार पाग्रे,,े साना-ठुिा 

यात्र ुतथा िािबाहक सवारी सािनिाई सम्झन ुपदयछ । 

च. “काययपालिका” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोन्जि गठन हनुे नगर 

काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

छ. “नगर सभा”भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको सभा सम्झन ुपदयछ । 

ज. “प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत”भन्नािे नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतको रुपिा काि 

गनय नेपाि सरकारबाट खटाईएको अलिकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

झ. “काययववलि” भध नािे नगरपालिकािे स्वीकृत गरेको नगर प्रहरी सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 

सम्बधिी काययववलि, २०७५ िाई सम्झन ुपदयछ । 
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पररच्छेद २ 

३. बसपाकय को संचािन/व्यवस्थापनिः (१) भीरकोट नगरपालिकािे नगर िते्र लभत्र रहेका सवारी 

सािनहरुको व्यवन्स्थत पावकय ङ्गका िालग जग्गा खरीद गरी बसपाकय को व्यवस्था लििाउन ुपदयछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि बसपाकय  व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पने जग्गा भाडािा लिई 

संचािन गने सवकनेछ । 

४. बसपाकय  संचािन तथा व्यवस्थापन सलिलतिः (१) नगरपालिका नगर िते्र लभत्र रहेका सवारी 

सािनहरुको व्यवन्स्थत पावकय ङ्गका िालग तोकेको बसपाको संचािन तथा व्यवस्थापनका िालग नगर 

प्रिखुको संयोजकत्विा देहाय बिोन्जिको एक संचािक सलिलत रहनेछ । 

क. नगर प्रिखु       - संयोजक 

ख. नगर उप-प्रिखु      -  सदस्य 

ग. वान्णज्य संघको अध्यि     - सदस्य 

घ. यातायात व्यवसायीको प्रिखु     - सदस्य 

ङ. सम्बन्धित वडाको वडा अध्यि    - सदस्य 

च. यातायात व्यवसायी िध्ये सलिलतिे तोकेको १ जना  - सदस्य 

छ. नगरपालिकािे बोडयको पूवायिार ववकास सलिलतको अध्यि - सदस्य 

ज. नगरपालिका प्राववलिक िाखा प्रिखु    - सदस्य 

झ. बसपाकय  िेत्रको टोि ववकास संस्थाका अध्यि  - सदस्य 

ञ. योजना िाखाको प्रिखु     - सदस्य सन्चव 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गठन भएको बसपाकय  संचािन तथा व्यवस्थापन सलिलतको काि 

कतयव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ । 

क. नगरपालिकािे सवारी सािन पावकय ङ्गका िालग तोकेको बसपाकय िाई व्यवन्स्थत वनाउनका िालग 

आवश्यक नीलत तथा योजना तजुयिा गरी नगरपालिकािा पेि गने । 

ख. नगरपालिका लभत्र रहेका सम्पूणय सवारी सािनिाई वसपाकय  लभत्र पावकय ङ्ग गने व्यवस्था 

लििाउने। 
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ग. नगरपालिका िेत्र लभत्र एक वा एक भधदा वढी स्थानिा बसपाकय  व्यवस्थापनका िालग 

आवश्यक पने जग्गाको व्यवस्था गरी नगर प्रिखु सिि पेि गने । 

घ. बसपाकय  व्यवन्स्थत संचािनका क्रििा आईपरेका र पने सिस्याहरुको सिािान गने । 

ङ. बसपाकय को संचािन वा व्यवस्थापन सिस्याको सिािना गनय नसकेिा सिािानको उपयूक्त 

ववकल्प सवहत नगर प्रिखु सिि पेि गने । 

च. बसपाकय को संचािन र व्यवस्थापनका िालग नगर सभा तथा नगर कायायपलिकाको लनणयय तथा 

लनदेिन बिोन्जि अधय काययहरु गने/गराउने । 

छ. उपदफा (१) बिोन्जि गठठत सलिलतको वैठकिा सम्बन्धित सरोकारवािािाई आिधत्रण गरी 

छिफि गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद - 3 

बसपाकय िा पावकय ङ्ग गनुयपनेिः- 

6. भीरकोट नगरपालिका लभत्र रहेका र अधयत्रबाट यस नगरपालिकाको बजार िेत्रिा आई बस्ने सवारी 

सािनहरु अलनवायय रुपिा नगरपालिकािे तोकेको वसपाकय िा पावकय ङ्ग गनुयपनेछ। 

7. उपदफा (6) बिोन्जि बसपाकय िा पावकय ङ्ग नगने सवारी सािन र िनीिाई यस काययववलिको दफा 

12 िा तोवकए बिोन्जिको जररवाना गररनेछ । 

8. नगरपालिकाको बयरघारी बजार िेत्रबाट नगरका ववलभध न वडािा चल्ने सवारी सािनहरु छुट्ने तथा 

आगिन गने सिय तालिका तयार गरर सम्बन्धित सवैिाई जानकारी ठदनपुनेछ। 

9. उपदफा (8) बिोन्जिको सियतालिका बनाउदा सम्बन्धित यातायात व्यवसायीहरुको सहिलत र 

सल्िाह अनसुार तयार गरर िागू गररनेछ । 

10. उपदफा (9) बिोन्जिको तालिका अनसुार सम्बन्धित सवारी सािनिाई बसपाकय बाट बावहर जान े

अनिुलत ठदईने छ । 
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पररच्छेद - 4 

िलु्क/दस्तरु सम्बधिी व्यवस्थािः- 

11. नगरपालिकािे बजार िेत्रिा रहेका सवारी सािनहरुको पावकय ङ्गका िालग तोवकएको बसपाकय िा सवारी 

सािन पावकय ङ्ग गदाय नगर सभािे तोके बिोन्जि देहायको िलु्क लिईनछे। 

क. स्क्याभेटर – प्रलत घण्टा रु. 40 

ख. िोडर – प्रलत घण्टा रु. 30 

ग. हेभी सवारी सािन – प्रलत घण्टा रु. 20 

घ. विप्पर/ट्याक्टर – प्रलत घण्टा रु. 15 

ङ. हिकुा सवारी सािन – प्रलत घण्टा रु. 10 

च. दईु पाग्रे, ेसवारी सािन – प्रलत घण्टा रु. 5 

पररच्छेद - ५ 

दण्ड जररवाना सम्बधिी व्यवस्थािः- 

12. सवारी सािन पावकय ङ्ग गनयका िालग नगरपालिकािे व्यवस्था गरेको वसपाकय िा सवारी सािन पावकय ङ्ग 

नगरेिा वा यस काययववलिको उल्िग्रे घन गरेिा देहाय बिोन्जिको दण्ड जररवाना गररनछे। 

क. नगरपालिका र सरकारका अधय लनकायबाट तोवकएको िेत्र बाहेक सावयजलनक आवत 

जावतिाई असर पने गरी पावकय ङ्ग गने हेभी सवारी सािनिाई पवहिो पटकको हकिा रु 

500/- र त्यस पश् चात प्रत्येक पटकको हकिा रु 1000/- जररवाना गररनेछ। 

ख. नगरपालिका र सरकारका अधय लनकायबाट तोवकएको िेत्र बाहेक सावयजलनक आवत 

जावतिाई असर पने गरी पावकय ङ्ग गने हिकुा सवारी सािनिाई पवहिो पटकको हकिा रु 

300/- र त्यस पश् चात प्रत्येक पटकको हकिा रु 600/- जररवाना गररनेछ । 

ग. नगरपालिका र सरकारका अधय लनकायबाट तोवकएको िेत्र बाहेक सावयजलनक आवत 

जावतिाई असर पने गरी पावकय ङ्ग गने दईु पाग्रे, ेसवारी सािनिाई पवहिो पटकको हकिा 

रु 100/- र त्यस पश् चात प्रत्येक पटकको हकिा रु 200/- जररवाना गररनेछ । 
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पररच्छेद - ६ 

जनिन्क्त व्यवस्थापन सम्बधिी व्यवस्थािः 

13. नगरपालिकािे बसपाकय का िालग आवश्यक पने नगर प्रहरी िगायतका जनिन्क्त तत्कािका 

िालगसेवा करारका आिारिा लिईनेछ । 

14. उपदफा (13) बिोन्जि सेवा करारिा लिईन े कियचारीहरुको तिब भत्ता िगायतका सेवा 

सवुविाहरु सेवा करार सम्झौतािा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । 

15. उपदफा (13) बिोन्जि सेवा करारिा लिईने कियचारीहरुिाई प्रिखु प्रिासवकय अलिकृतिे तोके 

बिोन्जि आिोपािो रुपिा खटाईनेछ । 

 

पररच्छेद - ७ 

ववववि 

16. काययववलििा संिोिनिः यस काययववलि कायायधवयनिा कुनै सिस्या आएिा नगर काययपालिकाको 

लनणययानसुार संिोिन गररनेछ । 

 

आज्ञािे  

ििय राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


