गुर्भाकोट नगरपभलिकभ, सवभरी सभिन सञ्चभिन कभर्ाववलि २०७५
नगर कभर्ापभलिकभबभट स्वीकृत लिलत: २०७५/११/१८

प्रस्तभवनभाः गुर्भाकोट नगरपभलिकभिभ ववगतदे खी प्रर्ोगिभ रहे कभ ववलर्न्न सवभरी सभिनहरुको
लितव्र्र्ी तवरिे प्रर्ोग गरी कभर्ासञ्चभिन गना वभन्छनीर् र्एकोिे स्थभनीर् सरकभर सञ्चभिन ऐन,
२०७४

को

दफभ

११

को

उपदफभ

७

िे

ददएको

अलिकभर

प्रर्ोग

गरी

गुर्भाकोट

नगरकभर्ापभलिकभको बैठक सं ख्र्भ १५/२०७५-७६ िे र्ो कभर्ाववलि जभरी गरे को छ ।
पररच्छे द – 1
प्रभरम्भर्क
१.

संम्िप्त नभि र प्रभरभर्ाः (1) र्स कभर्ाववलिको नभि “गुर्भाकोट नगरपभलिकभ सवभरी सभिन सञ्चभिन
कभर्ाववलि २०७५” रहेको छ।
(2) र्ो कभर्ाववलि नगरपभलिकभिभ आन्तररक रुपिभ तुरुन्त प्रभरभर् हुनेछ ।

२.

पररर्भषभाः ववषर् वभ प्रसङ्गिे अको अथा निभगेिभ र्स कभर्ाववलििभ:
(क)

“लबदभको सिर्” र्न्नभिे नेपभि सरकभरिे रभजपत्रिभ प्रकभम्ित गरी तोकेकभ सभवाजलनक
ववदभको ददन सभझनु पछा ।

(ख)

“सवभरी सभिन” र्न्नभिे कभर्भािर्को नभििभ रहे कभ स्कुटर, िोटरसभईकि, जीप, कभर,
भ्र्भन, विपर, डोजर, ब्र्भकहोिोडर, दिकि, एभबुिेन्स आदद सभझनुपछा । सो िव्दिे

कभर्भािर्बभट ििात खर्ा तथभ ईन्िन खर्ा व्र्होने गरी सञ्चभिन हुने अन्र् सवभरी सभिन
सिेत जनभउँदछ ।
(ग)
(घ)

“अम्ख्तर्भरवभिभ” र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रिभसलनक तथभ आलथाक अम्ख्तर्भरी प्रभप्त प्रिुख

प्रिभसकीर् अलिकृत वभ लनजिे तोकेको अलिकभरी सभझनुपदाछ ।
“नगरपभलिकभ”

र्न्नभिे

गुर्भाकोट

नगरपभलिकभ

तथभ

नगरपभलिकभ

िभतहत

ववलर्न्न

िहभिभखभ, िभखभ, उपिभखभ, वडभ कभर्भािर्हरु तथभ ईकभईहरु सभझनु पदाछ ।
(ङ)

“प्रर्ोगकतभा” र्न्नभिे गुर्भाकोट नगरपभलिकभिभ कभर्ारत पूर्क
ा भिीन स्थभर्ी, अस्थभर्ी, करभर
वभ ज्र्भिभदभरीिभ कभर्ारत सवभरी सभिन म्जभिभ लिई प्रर्ोग गने किार्भरी वभ जनप्रलतलनिी
सभझनुपछा । सो िब्दिे नगरपभलिकभको सवभरी सभिन प्रर्ोग गने अन्र् व्र्म्ििभई
सिेत जनभउँदछ ।

(र्)

“िग बुक” र्न्नभिे सवभरी सभिनको ववस्तृत वववरर्, प्रर्ोगकतभाको वववरर् र सञ्चभिनको
सिर् तथभ अवलि जनभउने दफभ 8 बिोम्जि तर्भर गररएको अलर्िे ख फभरििभई सभझनु
पछा ।

(छ)

“सलर्ालसङ” र्न्नभिे सवभरी सभिनहरुको लनर्लित र्ेकजभँर्, सभिभन्र् ििात, िोलबि पररवतान
िगभर्तकभ कभर्ा सभझनुपछा ।

(ज)

“ईन्िन” र्न्नभिे सवभरी सभिनिभ प्रर्ोग हुने पेिोि तथभ लडजेि सभझनुपछा ।
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(झ)

“ििात” र्न्नभिे सवभरी सभिन ववलिएर वभ कुनै पभटपुजभािे कभि नगरी वकािपिभ िगेर
पुनाः सञ्चभिनिभ ल्र्भउने कभर्ा सभझनुपछा ।

पररच्छे द -२
सवभरी सभिनको म्जभिेवभरी
३.

सवभरी सभिन जतन गनुप
ा ने : (१) प्रर्ोगकतभािे आफुिे िभग फभरि वभ हस्तभन्तरर् फभरि सवहत

आफ्नो म्जभिभिभ लिएकभ सवभरी सभिनहरु आवभस तथभ कभर्भािर् पररसरिभ जतन गरी रभख्नुपनेछ
। र्स्तो सवभरी सभिन दुघट
ा नभ र्एिभ, र्ोरी र्एिभ वभ वहनभलिनभ र्एिभ सो को कभर्भािर् सभबन्िी
जरुरी कभििभ प्रर्ोग र्एको पुवि नर्एको खण्डिभ सभबम्न्ित प्रर्ोगकतभाबभट िलतपूलता र्रभउने वभ
असुिउपर गरभईनेछ ।
४.

सवभरी र्भिक अनुिलतपत्र (िभईसेन्स) हुनपु ने : (१) सवभरी सभिन प्रर्ोग गना म्जभिभ ददँदभ
नगरपभलिकभको म्जन्सी िभखभ प्रिुखिे प्रर्ोगकतभाको सभबम्न्ित सवभरी सभिन र्भिक अनुिलत पत्र
(िभईसेन्स) को फोटोकपी िभग फभरिसँगै रभखी ददनुपनेछ । र्स्तो िभईसेन्स नर्एको ब्र्म्ििभई
सवभरी सभिन प्रर्ोग गना ददई सवभरी सभिन दुघट
ा नभ र्एिभ, कभरवभहीिभ परे िभ वभ अन्र् कुनै
सिस्र्भ र्एिभ सभबम्न्ित प्रर्ोगकतभा र म्जन्सी िभखभ प्रिुख जवभफदे ही हुनपु नेछ ।

(२) उपदफभ (१) को प्रर्ोजनको िभलग कुनै प्रर्ोगकतभािे आफ्नो िभईसेन्स नर्एको र्ए

ड्रभईर्र सुवविभ पभउने प्रर्ोगकतभा र्ए लनजको र ड्रभईर्र नपभउने प्रर्ोगकतभा र्ए ब्र्म्िगत

रुपिभ िभईसेन्स र्एको सवभरी र्भिक लनर्ुम्ि गरी सवभरी सभिन सञ्चभिन गना सक्नेछ ।
र्सरी बुझेको सवभरी सभिन आफूिे प्रर्ोग गदभा बभहे क लनजिभई सञ्चभिन गना ददनुहँद
ु ैन ।
पररच्छे द -३
प्रर्ोगकतभा सभबन्िी व्र्वस्थभ
५.

दजभा पुगेको पदभलिकभरीिे िभत्र प्रर्ोग गनुप
ा ने : (१) नगरपभलिकभकभ सवभरी सभिन प्रर्ोग गना
म्जभिभ ददँदभ पद तथभ दजभा अनुसभर जनप्रलतलनिी, िभलथल्िो तहकभ किार्भरीहरु, िभखभ प्रिुखहरु
तथभ

वफल्डिभ

लनर्लित

खवटनु

पने

किार्भरीिभई

पवहिो

प्रभथलिकतभ

ददई

प्रर्ोग

गना

ददनुपदाछ।र्स्तभ किार्भरीिभई पुगेर बभँकी रहे कभ अन्र् सवभरी सभिन अन्र् किार्भरी तथभ
पदभलिकभरीिभई सञ्चभिन गना ददन सवकनेछ ।

(२) उपदफभ (१) बिोम्जि सवभरी सभिन प्रर्ोग गना ददँदभ नगर प्रिुख, उपप्रिुख
अम्ख्तर्भरवभिभ र वडभ कभर्भािर्िभई पवहिो प्रभथलिकतभ ददईनेछ ।

६. सभवाजलनक ववदभको ददनिभ सवभरी र्िभउँदभ अनुिलत लिनुपनेाः (१) प्रर्ोगकतभािे सभवाजलनक

ववदभको ददनिभ कभर्भािर्को कभििभ सवभरी सभिन र्िभउनुपने र्एिभ कभरर् सवहत खुिभई
अम्ख्तर्भरवभिभ सिि सवभरी पभसको िभलग लनवेदन ददनुपनेछ ।
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(२) उपदफभ (१) बिोम्जि प्रभप्त लनवेदन उपर अम्ख्तर्भरवभिभिे छभनवीन गरी नगर तथभ
म्जल्िभलर्त्र सवभरी सभिन सञ्चभिन गने र्ए प्रर्ोगकतभाको वववरर् र उद्देश्र् खोिी सवभरी पभस
जभरी गना सक्नेछ । तर म्जल्िभ बभवहरको हकिभ प्रर्लित लनर्िभनुसभर हुनेछ।
७. ईन्िन उपिब्ि गरभउने : (१) सवभरी सभिन प्रर्ोगकतभािभई िभलसक रुपिभ दे हभर्बिोम्जिको
ईन्िन नगरपभलिकभिे जभरी गरे को उिभरो कुपनिभफात उपिब्ि गरभईनेछाः

लस.नं.

सवभरी सभिनको

िभलसक उपिब्ि हुने

प्रकभर

र्ौिभलसक उपिब्ि

ईन्िन (लि.)

हुने िोलबि

१.

िोटरसभईकि/स्कुटर

१० (दि)

१ (एक)

२.

जीप/कभर

प्रर्ोग अनुसभर

प्रर्ोग अनुसभर

३.

एभबुिेन्स

िग बुक अनुसभर

४.

विपर/िक

कभिको

िुल्र्भंकन

अनुसभर
५.

६

ब्र्भकहो

िोडर/

र्िेको

वभवषाक रुपिभ उपिब्ि हुने
ििात/ सलर्ालसङ् खर्ा रु.

५०००

ििात

इम्स्टिेट

स्वीकृत

इम्स्टिेट

स्वीकृत

गरी गने
घण्टभको

ििात

एस्कभर्ेटर

िगबुक अनुसभर

गरी गने

दिकि

र्िेको घण्टभको िगबुक अनुसभर/ ििात ईम्स्टिेट स्वीकृत गरी गने

क) उपदफभ (१) बिोम्जि इन्िन उपिब्ि गरभउँदभ किार्भरी ववदभ तथभ कभजिभ रहे को
अवस्थभिभ त्र्स्तो इन्िन उपिब्ि गरभईने छै न ।
ख) दै लनक तथभ भ्रिर् खर्ा लिनेगरी कभजिभ खवटएको अवस्थभिभ भ्रिर् खर्ा उपिब्ि
गरभईएिभ इन्िन उपिब्ि गरभईने छै न ।
ग) िभलसक रुपिभ इन्िन, िोलबि तथभ ििात खर्ा सुवविभ उपिब्ि हुने पदभलिकभरीिभई
नगरपभलिकभबभट

छु ट्टै इन्िन उपिब्ि गरभईने छै न ।अन्र् व्र्वस्थभ र्ए

सोही बिोम्जि

उपिब्ि गरभइने ।
घ) अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीको लिम्खत स्वीकृलतलबनभ कभििभ खवटएको अवस्थभिभ आईपने
खर्ाहरु प्रर्ोगकतभा स्वर्ंिे व्र्होनुप
ा नेछ ।
ङ) लनर्लित कभि बभहेक थप सिर् कभि गने किार्भरीहरुको हकिभ थप खर्ाको व्र्वस्थभ
गना सवकनेछ ।
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८. िगबुक र्नुप
ा ने: (१) दफभ ७ बिोम्जि इन्िन उपिब्ि गरभएकोिभ कभर्ा सभपन्न र्ए पश्चभत अको

पटक इन्िन िभग गदभा अम्घल्िो पटकको इन्िन प्रर्ोगको िगबुक सिभवेि गरे को हुनपु नेछ । र्स
दफभ प्रर्ोजनकभ िभलग िभलसक इन्िन सुवविभ उपिब्ि हुने पदभलिकभरीिे सिेत िगबुक र्नुप
ा नेछ ।
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