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स्वीकृत मिमत: 2076/11/13
सूर्योदर्य नगरपामिकाको सवारी तथा र्यातार्यात व्र्यवस्थापन ऐन, २०७६
प्रस्तावना

ु ि, गुणस्तरीर्य, ववश्वासनीर्य,
सूर्योदर्य नगरपामिका मित्र सञ्चािन हुने सवारी साधनहरुिाई व्र्यवस्थापन गरी सववसाधारणको िामग सुरक्षित,िरपदो, सववसि
वातावरणिैत्री, उपिोक्तािुखी, सेवािुखी र सववसाधारणको िामग सुववधाजनक पहुुँच सुमनक्षित गनव वान्छनीर्य िएकोिे नेपािको सं ववधानको धारा २२६ र
स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२(१) को अमधकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगरसिािे र्यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द (१)
प्रारक्षभिक

१. सं क्षिप्त नाि र प्रारभिः(१) र्यस ऐन को नाि सूर्योदर्य नगरपामिकाको सवारी तथा र्यातार्यात व्र्यवस्थापन ऐन २०७६ रहेको छ ।
(२)र्यो ऐन स्थानीर्य राजपत्रिा प्रकाक्षित िएको मिमतबाट िागू हुने छ ।

२. पररिाषाःववषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा र्यस ऐनिा

(क) "व्र्यवस्थापन समिमत" िन्नािे ऐन को दफा ११ बिोक्षजि गठित व्र्यवस्थापन समिमतिाईसभझनुपदवछ।
(ख) "ऐन" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको सवारी तथा र्यातार्यात ब्र्यबस्थापन ऐन २०७६िाई सभझनुपदवछ
(ग) "प्रिुख" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर प्रिुखिाई सभझनुपदवछ
(घ) "उपप्रिुख"िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको उप-प्रिुखिाई सभझनुपदवछ
(ङ) "कार्यवपामिका" िन्नािे सूर्योदर्य नगरकार्यवपामिका सभझनुपदवछ ।

(च) "प्रिुख प्रिासकीर्य अमधकृत" िन्नािे सूर्योदर्य नगरकार्यवपामिकाको प्रिुख प्रिासकीर्यअमधकृतिाई सभझनु पदवछ ।
(छ) "वडाअध्र्यि" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका सभवक्षन्धत वडाका वडाअध्र्यि सभझनुपदवछ।
(ज) "स्थानीर्य तह"िन्नािे सूर्योदर्य

नगरपामिकािाई सभझनु पदवछ ।

(झ) "सवारी साधन"िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिका मित्र (मनजी, साववजमनक तथा सरकारी) चल्ने बस, मिमनबस, िाइक्रोबस, जीप, वपकअप,
भ्र्यान,स्कुिबस, टे भपो अटोररक्सा, सािान बोक्ने ट्रक तथा मिमनट्रक िगार्यत सबै वकमसिका सवारीिाई सभझनु पदवछ ।
(ञ) "वटकट" िन्नािे साववजमनक र्यातार्यात सेवा प्रर्योग गने सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने वटकटसभझनु पदवछ ।
(ि) "पावकवङ्ग" स्थि"िन्नािे सवारी राख्न मनधावरण गररएको स्थि सभझनु पदवछ ।
(ण) "प्रदुषण" िन्नािे सवारीबाट मनस्कने ध्वमन तथा धुवाको प्रदूषण सभझनु पदवछ
(त) "ववद्युतीर्य सवारी साधन" िन्नािे ववद्युतीर्य प्रसारण िाइन सोिार वा ब्र्यावट्रबाट सं चािन हुने सवारी साधनिाई सभझनु पदवछ ।

(थ) "वातावरणिैत्री सवारी साधन" िन्नािे बैकक्षल्पक वा नवीकरणीर्य उजावबाट सञ्चािन हुने सूर्योदर्य नगरपामिकािे वातावरणिैत्री िनी तोकेको
सवारी साधनिाई सभझनु पदवछ।

(द) "सं घीर्य कानून" िन्नािे सं घीर्य सं सदबाट जारी िएको र्यातार्यात व्र्यवस्थापन सभवक्षन्ध कानूनिाई सभझनु पदवछ ।
(ध) "प्रदे ि कानून" िन्नािे प्रदे ि सिा प्रदे ि नभबर एकबाट जारी िएको र्यातार्यात व्र्यवस्था सभवक्षन्ध कानूनिाई सभझनु पदवछ ।
(न) "सं स्था वा कभपनी"िन्नािे प्रचमित कानून बिोक्षजि साववजमनक र्यातार्यात सेवा सञ्चािन गनव गराउन स्थावपत सं स्था वा कभपनीिाई सभझनु
पदवछ ।
(प) "साववजमनक र्यातार्यात" िन्नािे सववसाधारणको िामग िाडा मिई र्यात्रा गराउन तथा सािान ढु वानी गराउन सञ्चामित (मनजी, साववजमनक तथा
सरकारी) बस, मिमनबस, िाइक्रोबस, जीप, वपकअप, भ्र्यान, स्कुिबस, टे भपो, अटोररक्सा, सािान बोक्ने ट्रक तथा मिमनट्रक िगार्यत साववजमनक
र्यातार्यातको िामग इजाजत प्राप्त गरी सञ्चािन गररएका र्यातार्यातका साधन सभझनु पदवछ ।
(फ) "सभवक्षन्धत िेत्र" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिका िेत्र मित्र र्यातार्यात व्र्यवस्थापन सभबन्धिा काि कारवाही गने नेपाि सरकार तथा प्रदे ि
सरकार िातहतका कार्याविर्य अन्र्य स्थानीर्य सरकार गैर सरकारी सं घ सं स्थािाई सिेत सभझनुपदवछ ।
पररच्छे द २
वटकट सभवक्षन्ध ब्र्यवस्था
३. वटकटको प्रर्योगः (१) साववजमनक र्यातार्यातको सञ्चािनिा कागजी वटकटहरु प्रर्योग गनव सवकनेछ।
४. वटकट अमनवार्यव ठदनुपनेः (१) साववजमनक र्यातार्यातका साधन चढनु िन्दा पवहिे वा चढे िगत्तै र्यात्रीहरुसुँग तोवकएको िाडा मिई अमनवार्यव रुपिा
वटकट ठदनुपने दावर्यत्व सभवक्षन्धत चािकको हुनेछ।

(२) र्यात्री वटकटको आकार प्रकार तथा वटकटिा उल्िेख गनुप
व ने कुराहरु तोवकए बिोक्षजि हुनेछ।

(३) र्यात्री वटकटिा धुम्रपान, िद्यपान, सुतीजन्र्य पदाथव, अश्लीि सािग्री तथा साववजमनक वहत ववपरीत हुने सािग्रीको ववज्ञापन गनव पाइने छै न ।
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५. वटकट अमनवार्यव मिनुपनेः नगरपामिका िेत्रमित्र रुट कार्यि िई सञ्चािन हुने साववजमनक र्यातार्यातका साधन प्रर्योग गने र्यात्रीिे आफू चढ्ने बस
मबसौनीिा वा सवारी साधन चढे िगत्तै मनधावररत िाडा मतरी वटकट मिनुपनेछ ।

६. सहुमिर्यत िूल्र्यिा वटकट प्रदान गनुप
व नेः (१) सेवा प्रदार्यकिे वािवामिका, ज्र्येष्ठ नागररक, अपाङ्गगता िएका व्र्यक्षक्त, अिक्त, जनआन्दोिनका
घाइते, सवहद पररवारका सदस्र्य, ववद्याथी तथा अन्र्य मनधावररत व्र्यक्षक्तिाई कानूनिे मनधावरण गरे को सहुमिर्यत दरिा वटकट उपिब्ध गराउनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सहुमिर्यत दरिा वटकट प्राप्त गने र्यात्रीिे सभवक्षन्धत मनकार्यबाट जारी िएको पररचर्य-पत्र दे खाउनु पनेछ ।
पररच्छे द–३
साववजमनक र्यातार्यात सञ्चािन गने सं स्था वा कभपनीको दावर्यत्व

७. सं स्था वा कभपनीको दावर्यत्वः(१) साववजमनक र्यातार्यात सञ्चािन गने सं स्था वा कभपनीको दावर्यत्व दे हार्य बिोक्षजि हुनेछः
(क) र्यात्रीहरुिाई मनधावररत मबसौनीबाट िात्र चढाउने र ओिवने (वपक एण्ड ड्रप) व्र्यवस्था गने।
(ख) र्यात्रुवगव वा सववसाधारणका िामग गुनासो तथा सुझाव ठदन मिल्ने व्र्यवस्था मििाउने।
(ग) चािकिाई मनधावररत पोिाकको व्र्यवस्था गने।
(घ) र्यातार्यातका साधनहरुको मनर्यमित चेकजाुँच गरी ििवत सभिार तथा सरसफाई गने गराउने।

(ङ) सवारी साधन कुन रुटिा चल्ने हो सो सक्षजिै सुँग छु ट्याउन सवकने वकमसििे रुट-नभबरका अमतररक्त सवारी साधनिा फरक रङ्ग वा मनक्षित
क्षचन्हको प्रर्योग गने।
(च) अपाङ्गता िएका व्र्यक्षक्त, िवहिा, असक्त, जेष्ठ नागररकहरुिाई मनधावररत आरिण मसटको व्र्यवस्था गने, आरिण गररएको मसट खािी िई अन्र्य
कुनै व्र्यक्षक्त वसेको अवस्थािा आरक्षित व्र्यक्षक्त प्रवेि गरे िा मनजिाई तुरुन्त मसटिा बस्ने व्र्यवस्था मििाउने।

(छ) चािकिे प्रचमित कानून बिोक्षजिको कार्यव र आचरण गरे नगरे को सुपरीवेिण गने र आवश्र्यक मनदे िन ठदने ।
(ज) प्रत्र्येक सवारी साधनिा प्राथमिक उपचार सािग्री (फस्ट एड), अक्षनन मनर्यन्त्रण उपकरण, फोहर राख्ने िाुँडो अमनवार्यव रुपिा राख्ने।
(झ) सवारी साधनिा नगरपामिकाको स्वीकृमत बेगर ववज्ञापन नगने ।

(ञ) नगरपामिकाबाट अनुिमत वा नवीकरण प्राप्त नगरी नगरपामिका िेत्रमित्र साववजमनक र्यातार्यात सेवा सञ्चािन नगने।
(ट) नगरपामिका िेत्रमित्र साववजमनक र्यातार्यात सेवा सञ्चािन गदाव नगरपामिकाबाट मनधावरण िएको िाडादर बिोक्षजि िाडा मिने व्र्यवस्था
मििाउने।
(ि) सभवक्षन्धत मनकार्य वा नगरपामिकािे सिर्य–सिर्यिा तोकेको िापदण्ड पूरा निएका सवारी साधन नचिाउने।
(ढ) सवारी साधनिा अमनवार्यव रुपिा विन थैिी राख्ने।

(ण) नगरपामिकाबाट अनुिमत प्राप्त सिि एवं र्योनर्य वकवसपबाट सवारी साधनको जाुँच गराई अद्यावमधक राख्ने।
(त) नगरपामिकाबाट हुने मनर्यिन कार्यविा सहर्योग र सिन्वर्य गने।

(थ) नगरपामिकाबाट सिर्य सिर्यिा तोकेका कार्यवहरु गने/गराउने ।

पररच्छे द– ४

सवारी चािक तथा र्यात्री सभवक्षन्ध व्र्यवस्था
८. सवारी चािकः (१) दे हार्यको र्योनर्यता पुगक
े ो नेपािी नागररक साववजमनक सवारी साधनको चािक हुन र्योनर्य िामननेछः
(क) प्रचमित कानूनिे मनठदवष्ट गरे बिोक्षजिको सवारी चािक इजाजत प्राप्त गरे को
(ख) िारीररक तथा िानमसक रुपिा स्वस््र्य रहेको
(ग) कुनै प्रचमित कानूनिे अर्योनर्य नरहेको

९. चािक, तथा र्यात्रीिाई प्रक्षििणः (१) नगरपामिकािे साववजमनक र्यातार्यातसुँग सभवक्षन्धत चािक, तथा र्यात्रीहरुिाई साववजमनक र्यातार्यात सभवक्षन्ध
आधारिूत ज्ञान, सीप, प्रचमित कानुनी व्र्यवस्था तथा र्यात्रीसुँग गररने क्षिष्ट व्र्यवहार आठद ववषर्यिा प्रक्षििण ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि ठदइने प्रक्षििणिा साववजमनक र्यातार्यात सभवक्षन्ध सेवा प्रदार्यक सं स्था वा कभपनीिे आफ्ना चािकहरुिाई अमनवार्यव
रुपिा सहिागी गराउनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि प्रक्षििणिा सहिागी िएका चािकहरुिाई नगरपामिकाबाट अनूसूची–४ बिोक्षजिको ढाुँचािा पररचर्य-पत्र प्रदान
गररनेछ ।
(४) साववजमनक सवारी साधन प्रर्योग गने र्यात्री तथा पैदि र्यात्रीिाई र्यात्री अनुिासन तथा आचरण सभबन्धिा सचेतना िूिक प्रक्षििण ठदइनेछ।
१०. चािकको कतवव्र्यः (१) साववजमनक र्यातार्यात सेवा सञ्चािन गने चािकिे र्यात्री तथा अन्र्य व्र्यक्षक्तसुँग क्षिष्ट, िािीन र सभ्र्य व्र्यवहार गनुप
व नेछ।
ुँ ै न:
(२) उपदफा (१) बिोक्षजि साववजमनक र्यातार्यात सेवा सञ्चािन गने चािकिे दे हार्यका कार्यव गनुव हुद
(क) मनधावररत पावकवङ्ग स्थि बाहेकका स्थानिा सवारी साधन रोक्ने,
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(ख) र्यात्रीसुँग अक्षिष्ट िाषािा कुरा गने,
(ग) मनधावररत पोिाक निगाई सवारी साधन चिाउने,
(घ) मबसौनीिा मनधावररत सिर्य िन्दा बढी सिर्य सवारी साधन रोक्ने,
(ङ) जेब्रा क्रमसङ्गिा पैदि र्यात्रीिाई प्राथमिकता नठदने,
(च) अत्र्यावश्र्यक अवस्थािा बाहेक हनव बजाउने,
(छ) सवारी साधनिा अश्लीि फोटो टाुँस्ने, अश्लीि गीत बजाउने,
(ज) मनधावररत सिर्यिा मनधावररत रुटिा सवारी साधन चिाउन इन्कार गने ,
(झ) िठदराजन्र्य र सुतीजन्र्य पदाथव सेवन गरी सवारी चिाउने,
(ञ) र्यौनजन्र्य दुरव्र्यवहार गने,

(ट) कानूनिे मनषेध गरे का अन्र्य कार्यवहरु गने ।
पररच्छे द ५
व्र्यवस्थापन समिमत सभवक्षन्ध व्र्यवस्था
११. सवारी तथा र्यातार्यात व्र्यवस्थापन समिमतको गिनः(१) नगरपामिका िेत्रमित्र सञ्चािन हुने मनजी, साववजमनक तथा सरकारी र्यातार्यातका

ु ि र दुघट
साधनहरुको सञ्चािनिाई सवविि
व ना रवहत ढं ङ्गबाट सेवा सुचारु एवं सुब्र्यवक्षस्थत र आवश्र्यक िागवदिवन गनव नगरपामिकािा दे हार्य
अनुसारको सवारी तथा र्यातार्यात व्र्यवस्थापन समिमत रहने छः
सुिासन तथा ििता ववकास समिमतका सं र्योजक

अध्र्यि

सीिा प्रिासन कार्याविर्यका प्रमतमनमध

सदस्र्य

नगरपामिकाको कानूनी सल्िाहकार

सदस्र्य

इिाका प्रहरी कार्याविर्यका प्रमतमनमध

सदस्र्य

ट्रावफक प्रहरीको प्रमतमनमध

सदस्र्य

नगर प्रहरीका इन्चाजव

सदस्र्य

र्यातार्यात

सदस्र्य

व्र्यवसार्यीहरुिध्र्येबाट १ जना प्रमतमनमध

प्रिासकीर्य अमधकृत

सदस्र्य सक्षचव

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सदस्र्य कार्यवपामिकािे तोके बिोक्षजिको सिर्यसभि वहाि रहनेछन्।

(३) दफा ११ बिोक्षजि गठित समिमतको बैिक आवश्र्यकता अनुसार बस्नेछन् ।बैिक अध्र्यिको आदे ििे सदस्र्य सक्षचविे बोिाउनेछन् ।
१२. समिमतको काि, कतवव्र्य र अमधकार:(१) दफा ११ बिोक्षजिको समिमतको काि, कतवव्र्य र अमधकार दे हार्य बिोक्षजि हुनेछः
(क) नगरपामिकामित्र सञ्चािन हुने सवारी साधनिाई व्र्यवक्षस्थत गनव आवश्र्यक िागवदिवन गने।
(ख) सवारी साधनको पावकवङ स्थि तोक्ने ।

(ग) दुरी अनुसार सवारी साधनको िाडादर मनधावरण गने ।
(घ) सेवा िेत्र मनधावरण तथा क्िस्टर अनुसार सवारी साधनको सं ख्र्या तोक्ने ।
(ङ) नगरपामिका िेत्रमित्रको िामग आवश्र्यकता अनुसारको तीन पाङग्रे सवारी साधनको सं ख्र्या मनधावरण गनवका िामग कार्यवपामिकािा मसफाररस
गने ।
(च) र्यातार्यात व्र्यवसार्यीहरुको व्र्यवस्थापन एवि् र्यात्रुहरु बीच िएको वववादको सिाधान गनव आवश्र्यक सहजीकरण गने ।
(छ) प्रवक्रर्या पूरा गरी आएका तीनपाङग्रे सवारी साधानिाई रुट परमिट ठदनसक्ने छ ।
(ज) तीनपाङ्ग्ग्रे सवारी साधन खरीद गनुव पूबव समिमत सिि खररदकताविे आफ्नो नागररकताको प्रमतमिवप सवहत अनुिमतका िामग मनवेदन ठदनुपने
(छ) समिमतको पूव व स्वीकृमत ववना खररद गररएको तीनपाङग्रे सवारीिाई रुटपरमिट ठदने छै न ।

(झ) र्यो ऐन िागू हुन िन्दा अगावै खररद गरी सञ्चािनिा आएका तीनपाङग्रे सवारी साधनहरुको हकिा सिेत र्यसै ऐन बिोक्षजि हुने छ ।
पररच्छे द६

तीनपाङग्रे सवारी साधन सभवक्षन्ध व्र्यवस्था
१३. तीनपाङ्ग्ग्रे सवारी साधनको दताव, नवीकरण तथा खारे जीः (१) प्रत्र्येक तीनपाङ्ग्ग्रे सवारी साधन सवारी ऐन र मनर्यि बिोक्षजि र्यातार्यात कार्याविर्यिा

मनर्यिानुसार दताव एवं नवीकरण िई नगरपामिकािा अनुसूक्षच(१) को ढाुँचािा मनवेदन ठदई सूचीकरण िई रुट परमिट सिेत मिई मनर्यिानुसार
नवीकरण

गनुप
व नेछ। तीन पाङग्रे सवारी साधन सूचीकरण गदाव दे हार्य बिोक्षजिको कागजात पेि गनुप
व नेछ

(क) अनुसूक्षच (१) बिोक्षजिको ढाुँचािा मनवेदन ठदने,
(ख) राजश्व मतरे को रमसद,
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(ग) प्रदूषण िापदण्ड मित्र परे को प्रिाक्षणत गररठदएको पत्र,
(घ) िन्सार प्रज्ञापन पत्र र िन्सार िहसुि मतरे को रमसद प्रमतमिवप,
(ङ) सवारी धनीको नागररकता प्रिाण पत्र र सवारी चािक इजाजत पत्रको प्रमतमिवप,
(च) फिव वा कभपनीिा दताव िएको प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप,

(छ) आर्यकर दतावको कागजात र कर च ुक्ता प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप,
(ज) सवारी साधनको इक्षिन, च्र्यामससको फोटो,
(झ) सवारी साधन कार्याविर्यिा ल्र्याई चेकजाुँच गरे को प्रिाण,
(ञ) बीिाको कागजातको प्रमतमिवप,

(ट) सवारी कर, आर्यकर मतरे को प्रिाण,

(ि) ववत्तीर्य सं स्थाबाट ऋण िगानी िई दताव हुनह
े रुको हकिा ववत्तीर्य सं स्थाको दताव प्रिाण-पत्र, आर्यकर (PAN) कर च ुक्ता र व्र्यक्षक्त िए
नागररकताको प्रमतमिवप,

(ड) सवारी धनी स्वर्यं उपक्षस्थत हुनपु नेछ,

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि सूचीकरण िएका मतन पाङग्रे सवारी साधनको नगरपामिकािे अनुसूक्षच

(३) बिोक्षजि अमििेख खडा गरी सूचीकरण

गनेछ ।
(३) नगरपामिकािा सूचीकरण र नवीकरण िई सञ्चािनिा आएका तीन पाङ्ग्ग्रे सवारी साधनिे वावषवक रुपिा मनर्यिानुसार तोवकएको कर बुझाई
सूचीकरण र नवीकरण गनुव पनेछ।नवीकरण गदाव मनभन कागजातहरु पेि गनुप
व नेछः
(क) नगरपामिकाबाट तोवकएको ढाुँचािा मनवेदन पेि गने,
(ख) प्रदूषण िापदण्ड मित्र परे को प्रिाक्षणत गररठदएको पत्र,
(ग) दताव गदाव वा अक्षघल्िो आ.ब.िा नवीकरण गदाव बुझाएको सवारी करको रमसदको प्रमतमिवप,
(घ) बीिाको कागजातको प्रमतमिवप,
(ङ) सवारी चािकको सवारी चािक अनुिमत पत्रको प्रमतमिवप,

(च) सवारीधनी स्वर्यं उपक्षस्थत हुनपु नेछ। स्वर्यं उपक्षस्थत हुन नसक्ने िएिा सवारी धनीिे ििुरीनािा ठदएको पत्र,
(४) नगरपामिकािे र्यस दफा बिोक्षजि तीन पाङग्रे सवारीिाई दताव, सूचीकरण गरी प्रिाण-पत्र ठदन सक्नेछ।
(५) प्रत्र्येक सवारी साधनिे र्यस दफा बिोक्षजि रुटपरमिट मिुँदा दे हार्य बिोक्षजिको कागजात पेि गनुप
व ने छ ।
(क) नगरपामिकािा सूचीकरण िएको प्रिाण-पत्र,
ु को प्रमतमिवप,
(ख) नवीकरण िएको ब्िुबक
(ग) जाुँचपास प्रिाण-पत्र,
(घ) बीिा (सवारी, चािक, र्यात्रु र तेस्रो पि) िएको प्रमतमिवप,
(ङ) िाग िएको रुट खुिाउनु पने,
(च) चािकको िाइसेन्सको प्रमतमिवप र नागररकताको प्रमतमिवप,
(छ) र्यस ऐन बिोक्षजि दस्तुर बुझाएको नगदी रमसद,
(ज) अको िेत्रबाट अनुिमत मिई आएकोिा सो कार्याविर्यको सहिमत पत्र,
(झ) सवारी धनी स्वर्यं उपक्षस्थत निएिा ििुरीनािा पेि गनुप
व ने,
(६) तीन पाङग्रे सवारी सभवक्षन्ध अन्र्य व्र्यवस्थाः
(क) रुट परमिटको अवमध ६ िवहनाको हुनेछ। भर्याद सिाप्त िएको मिमतिे पन्र ठदनसभि परमिट नवीकरण गराई सक्नु पनेछ। पन्र ठदनपमछ

थप तीस ठदनसभि अथावत सुरु भर्याद सिाप्त िएको पैँतामिस ठदनमित्र दोब्बर दस्तुर मतरी नवीकरण गराउन सवकनेछ। सो भर्याद पमन सिाप्त िई
गएिा प्रमतठदन १० रुपैर्याुँका दरिे दस्तुर िाननेछ।

(ख) नवीकरण गनव कुनै मनकार्यबाट सवारी सञ्चािनिा रोक्का निएको हुनपु ने छ।
(ग) रुट परमिट नवीकरण गदाव बीिा वा जाुँचपास अवमधिे नभ्र्याउने िएिा जुन अवमध पवहिा सवकन्छ। सो उल्िेख गरी नवीकरण गररठदने र
पमछ उक्त कागजात ल्र्याई आएिा बाुँकी रहेको अवमध सोही दस्तुरको आधारिा नवीकरण गररठदने ।
(घ) तोवकएको िेत्रबाहेक अन्र्य िेत्रिा अनुिमत नमिई सञ्चािन गनव पाइने छै न ।
(ङ) पवहिो पटक ३० ठदनमित्र रुट परमिट मिुँदा मबिभब जररवाना िानने छै न। सो सिर्यिा पमन नवीकरण गनव नआएिा र्यसै दफा बिोक्षजि
जररवाना िाननेछ।
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१४. जररवाना सभवक्षन्ध व्र्यवस्थाः (१) दे हार्यको कसुर गरे िा र्यस ऐन बिोक्षजि जररवाना सभवक्षन्ध व्र्यवस्था संघीर्य तथा प्रादे क्षिक र्यातार्यात ऐन कानून
बिोक्षजि हुनेछ:

(क) ट्रावफक सङ्केत वा इिारा उल्िङ्घन गरी चिाएको ।
(ख) पावकवङ्ग मनषेध गररएको िाउुँ वा सिर्यिा पावकवङ्ग गरे िा।
(ग) सवारी िोड्न वा ध्वमन सङ्गकेत मनषेध गररएको िाउुँ िा िोडेिा वा ध्वमन सङ्केत ठदएिा।
(घ) गित साइड तफव सवारी चिाएिा।

(ङ) एकतफी सडकिा सो ववपरीत चिाएिा।
(च) अवस्था िीक निएको सवारी चिाएिा।

(छ) मनधावररत गमतिन्दा बढी गमतिा सवारी चिाएिा।
(ज) राती बत्ती नबािी सवारी चिाएिा।
(झ) िादक पदाथव सेवन गरी सवारी चिाएिा।
(ञ) नभबर प्िेट नराखी सवारी चिाएिा।
(ट) मनधावररत मसटिन्दा बढी र्यात्रु राखी सवारी चिाएिा।
(ि) साववजमनक सवारीको चािकिे र्यात्री मिन इन्कार गरे िा।
(ड) मनधावररत िाडा दरिन्दा बढी िाडा मिई सवारी चिाएिा।
(ढ) िापरबाही साथ सवारी चिाएिा।
(ण) बाटो इजाजत-पत्र नमिई सवारी चिाएिा।
(त) चािक अनुिमत-पत्र साथिा नराखी सवारी चिाएिा।
(थ) प्रचमित कानूनिा उल्िेख िएका अन्र्य व्र्यवस्था उल्िङ्घन िएिा ।
पररच्छे द–६
ववववध
१५. र्यातार्यात प्रवर्द्वन कोषः (१) नगरपामिका िेत्रमित्रको र्यातार्यात सेवािाई प्रिावकारी बनाउन नगरपामिकािे एक छु ट्टै र्यातार्यात प्रवर्द्वन कोष खडा
गनेछ । र्यस कोषिा दे हार्य बिोक्षजिका रकिहरु जभिा हुनेछन ।
(क) नगरपामिकाको नगरसिाबाट ववमनर्योक्षजत रकि।

(ख) नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकारबाट र्यातार्यात िेत्र प्रवर्द्वनका िामग प्राप्त रकि।
(ग) ऐन बिोक्षजि जररवाना बापत सङ्किन हुने रकि।

(घ) स्वदे िी तथा ववदे िी सं घ सं स्था, व्र्यक्षक्तबाट र्यातार्यात िेत्र प्रवर्द्वनका िामग प्राप्त सहर्योग रकि।
(ङ) अन्र्य।
(२) दफा (१) बिोक्षजिको कोषको सञ्चािन गनव दे हार्य बिोक्षजिको एक समिमत गिन हुनेछः
(क) दफा १२ बिोक्षजिको समिमतको सं र्योजक

–सं र्योजक

(ख) प्रिुखिे तोकेको नगर कार्यवपामिकाको िवहिा सदस्र्य

–सदस्र्य

(ग) िेखा प्रिुख

–सदस्र्य

(घ) नगरप्रहरी प्रिुख

–सदस्र्य

(ङ) प्रिुख प्रिासकीर्य अमधकृत वा मनजिे तोकेको अमधकृत

–सदस्र्य सक्षचव

(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको समिमतिे कोषको सिुक्षचत प्रर्योग गरी र्यातार्यात व्र्यवस्थापन गनुप
व नेछ।
(४) उपदफा (१) बिोक्षजिको समिमतिे गरे का काि कारवाहीको प्रमतवेदन प्रिुखिाफवत कार्यवपामिकािा पेि गनुप
व नेछ ।
(५) उपदफा (१) बिोक्षजिको कोषको सञ्चािन तोवकए बिोक्षजि हुनछ
े ।

१६. र्यात्री वीिा सभवक्षन्ध व्र्यवस्थाः सेवा प्रदार्यक सं स्था वा कभपनीिे प्रत्र्येक र्यात्रीको प्रचमित कानूनिे तोके बिोक्षजि वीिा गनुप
व नेछ ।

१७. र्यातार्यात सञ्चािन सभवक्षन्ध वविेष व्र्यबस्थाः नगरपामिकािे नेपाि सरकार, प्रदे ि सरकार, अन्र्य स्थानीर्य सरकार, सभबर्द् सं घ सं स्थाहरुसुँग
ु व्र्यवस्थापनिा र्यातार्यातको सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन गनव सक्नेछ ।
साझेदारी वा सं र्यक्त

१८. कार्यवपामिकाको अमधकारः (१) प्रचमित कानून बिोक्षजिका अन्र्य अमधकारका अमतररक्त कार्यवपामिकािाई दे हार्यको अमधकार हुनेछः
(क) र्यातार्यात व्र्यवस्थापन सभवक्षन्ध नीमत तजुि
व ा गने, आवश्र्यक िापदण्ड तथा र्योजना बनाई कार्यावन्वर्यन गने गराउने।

(ख) नगर िेत्रमित्र साववजमनक सवारी चल्ने रुट मनधावरण गने, िूि सडक, सहार्यक सडक र मित्री सडकिा चल्ने र्यातार्यातका साधनको
वगीकरण गने, एकतफी सडक मनधावरण गने, सवारी साधन मनषेमधत िेत्र घोषणा गने, पावकवङ्ग िेत्र मनधावरण गने, रुटिा सवारी चिाउन अनुिमत
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प्रदान गने , नवीकरण गने, िाडा दर मनधावरण गने र सोको मनर्यिन गने , सेवाको गुणस्तर कार्यि गराउने तथा गुणस्तर कार्यि नगने सं स्था वा
कभपनीिाई प्रदान गररएको रुट चिाउने अनुिमत खारे ज गने ।

(ग) वातावरण िैत्री, जिवार्यु पररवतवन अनुकूिन, ववपद् जोक्षखिसं वेद्य, अपाङ्गता र िै वङ्गक िैत्री र्यातार्यात प्रणािीको प्रववधन गनव आवश्र्यक नीमत
तथा र्योजना स्वीकृत गरी कार्यावन्वर्यन गराउने।

(घ) १ नं. प्रदे िका अन्र्य स्थानीर्य सरकारहरुसुँग सहकार्यव गरी र्यातार्यात व्र्यवस्थापन सभबन्धिा एकीकृत अवधारणा तजुि
व ा गने, कार्यावन्वर्यन गने
गराउने।

ु , सव–वे, जेब्रा– क्रस, बस, ट्याक्सी, साइकि पावकवङ्ग स्थिको िापदण्ड बनाउने, कार्यावन्वर्यन गने गराउने ।
(ङ) फुटपाथ, साइकि िेन, आकािेपि
(च) ट्रावफक व्र्यवस्थापनिाई प्रववमधिैत्री बनाउने ।

(छ) वकवसप दताव तथा नवीकरणको व्र्यवस्था मििाउन िगाउने ।
(ज) सडक जोक्षखि न्र्युनीकरण तथा सुरिा व्र्यवस्था मििाउने ।
(झ) सडक सुरिा प्रवर्द्वन तथा सुिासन कार्यि गराउने ।
(ट) ववद्युतीर्य सवारी साधनको िामग आवश्र्यक पने चाक्षजङ्ग
व स्टे िन मनिावण तथा व्र्यवस्थापन गनव सहर्योग तथा सिन्वर्य गने ।
(ि) ठदगो र्यातार्यात प्रणािीिाई सं स्थागत गने ववद्युतीर्य सवारी साधन खररद गने व्र्यक्षक्त, सं स्था वा कभपनीिाई सहुमिर्यत ठदने तथा सहुमिर्यतको
िामग सिन्वर्य गने ।
(ड) सवारी तथा र्यातार्यत व्र्यवस्थापन समिमतको मसफाररसिा तीन पाङ्ग्ग्रे सवारी साधनको सं ख्र्या मनधावरण गने।

(२) अनुसूक्षच २ बिोक्षजिको ढाुँचािा सवारी धनीिाई सूक्षचकरण तथा रुट परमिट इजाजत पत्र उपिब्ध गराउनु पने छ ।

(३) कार्यवपामिकािे र्यस दफा बिोक्षजि आफूिाई प्राप्त अमधकार प्रिुख वा उप-प्रिुख वा कार्यवपामिका अन्तगवतका समिमत वा उप-समिमत वा
प्रिुख प्रिासकीर्य अमधकृत वा अमधकृतस्तरको किवचारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनव सक्नेछ ।

१९. अन्र्य प्रकारका सवारी साधनिाई सिेत िागू हुनछ
े ः र्यस ऐनिा उल्िेख िएका व्र्यवस्थाहरुिध्र्ये दे हार्यिा उक्षल्िक्षखत कार्यवहरु साववजमनक सवारी
साधनका अमतररक्त अन्र्य सवारी साधन सिेतको हकिा िागू हुनेछः
(क) अत्र्यावश्र्यक अवस्थािा बाहेक हनव बजाउन नपाउने ।
(ख) सवारी साधनबाट बावहर फोहर फाल्न नपाइने ।
(ग) मनधावररत स्थान बाहेक अन्र्य स्थानिा पावकवङ्ग गनव नपाइने ।
(घ) मनधावररत िापदण्डिन्दा बढी धुवाुँ, धुिो उत्सजवन गनव नपाइने ।
(च) सवारी साधन सफा र तर्यारी हाितिा राखी चिाउनु पने ।
(छ) मनधावररत अमधकति गमत िन्दा तीब्र गमतिा सवारी साधन नचिाउने ।
(ज) पैदि र्यात्रीिाई जेब्रा क्रमसङ्गबाट बाटो काट्न प्राथमिकता ठदने ।

(झ) आकक्षस्िक सेवािा सञ्चामित र्यातार्यातका साधनहरु दिकि, एभबुिेन्स तथा र्यस्तै प्रकृमतका सवारी साधनहरु, ववक्षिष्ट व्र्यक्षक्तको सवारी,
कुटनीमतक सवारी, अत्र्यावश्र्यक सेवािा पररचामित र्यातार्यातका साधनहरुिाई प्राथमिकता ठदने ।
(ञ) सवारी साधनिा अमनवार्यव रुपिा विन थैिी राख्ने ।

(ट) प्रचमित कानून बिोक्षजि पािना गनुव पने अन्र्य कुरा ।
२०. जनचेतना कार्यवक्रि गनव सक्नेः नगरपामिकािे साववजमनक र्यातार्यातसुँग सभवक्षन्धत ववववध ववषर्यिा आि नागररक, साववजमनक र्यातार्यातका साधन
प्रर्योगकताव तथा अन्र्य सबै सरोकारवािाहरुिाई सिेटेर जनचेतनािूिक कार्यवक्रि सञ्चािन गनव सक्नेछ ।

२१. घरपािुवा पिुपंिी छाड्न नहुनःे साववजमनक सडक तथा वकनाराको िेत्रिा घरपािुवा पिुपंिी छाड्न हुुँदैन तर काबुबावहरको पररक्षस्थमत परे िा
त्र्यस्ता पिुपंिीिाई सवारीिा बाधा नपुनने गरी साववजमनक स्थानबाट तुरुन्त हटाउनु पछव ।

२२. बाधा–अड्काउ फुकाउने अमधकारः र्यस ऐनको कार्यावन्वर्यन गदाव तत्काि कुनै बाधा–अड्काउ परे िा कार्यवपामिकािे त्र्यस्तो बाधा–अड्काउ
फुकाउन आवश्र्यक व्र्यवस्था गनव सक्नेछ। त्र्यसरी कार्यवपामिकाबाट िएको बाधा–अड्काउको व्र्यवस्था नगरसिािा पेि गरी अनुिोदन
गराउनुपनेछ।
२३. प्रचमित कानून बिोक्षजि हुनःे र्यस ऐनिा उल्िेख निएका ववषर्यिा प्रचमित सं घीर्य तथा प्रदे ि कानूनबिोक्षजि हुनेछ ।
२४. मनर्यि, मनदे क्षिका, कार्यवववमध िापदण्ड बनाउने अमधकारः कार्यवपामिकािे
कार्यवववमध र िापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूक्षच(१)
दफा १३ सं ग सभवक्षन्धत
तीनपाङग्रे सवारी साधन सूचीकरण गनवका िामग ठदने मनवेदनको ढाुँचा
मिमतः

श्रीिान् प्रिुख प्रिासकीर्य अमधकृत ज्र्यू
सूर्योदर्य नगरपामिका नगरकार्यवपामिकाको कार्याविर्य
वफक्कि इिाि ।
ववषर्यः-तीनपाङ्ग्ग्रे सवारी साधन सूक्षचकृत गररपाउुँ ।

उपरोक्त सभबन्धिा िेरो/हाम्रो नाििा रहेको मनभनानुसारको सवारी साधन नगरपामिका िेत्रमित्र सञ्चािन गनव दे हार्यको वववरण सवहत रु.....को राजश्व
दाक्षखिा िौचरको प्रमतमिवप सं िनन राखी पेि गरे को छु ।
(क) अनुसूक्षच(१) बिोक्षजिको ढाुँचािा मनवेदन ठदने,

तपमसि

(ख) राजश्व मतरे को रमसद,
(ग) प्रदूषण िापदण्डमित्र परे को प्रिाक्षणत गररठदएको पत्र,
(घ) िन्सार प्रज्ञापन पत्र र िन्सार िहसुि मतरे को रमसद प्रमतमिवप,
(ङ) सवारी धनीको नागररकता प्रिाण पत्र र सवारी चािक इजाजत पत्रको प्रमतमिवप,
(च) फिव वा कभपनीिा दताव िएको प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप,

(छ) आर्यकर दतावको कागजात र कर च ुक्ता प्रिाण पत्रको प्रमतमिवप,
(ज) सवारी साधनको इक्षिन, च्र्यामससको फोटो,
(झ) सवारी साधन कार्याविर्यिा ल्र्याई चेकजाुँच गरे को प्रिाण,
(ञ) बीिाको कागजातको प्रमतमिवप,
(ट) सवारी कर, आर्यकर मतरे को प्रिाण,

(ि) ववत्तीर्य सं स्थाबाट ऋण िगानी िई दताव हुनह
े रुको हकिा ववत्तीर्य सं स्थाको दताव प्रिाण पत्र, आर्यकर(PAN) करच ुक्ता र व्र्यक्षक्त िए नागररकताको
प्रमतमिवप,

(ड) सवारी धनी स्वर्यं उपक्षस्थत हुनपु नेछ ।

मनवेदक
नािथरः
सहीः
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अनुसूक्षच-२
(दफा १८ सुँग सभवक्षन्धत)
सूर्योदर्य नगरपामिका

सवारी दताव नं .

इिाि

सवारी धनीको नाि:
वतन:

सूचीकरण तथा रुट परमिट
इजाजत-पत्र

सवारी धनीको

दताव गने अमधकारीको

दस्तखत

दस्तखत

इजाजत
पत्र

सवारी साधनको ववस्तृत वववरण

पाएको

१. कभपनीको नाि

िेत्र

२. सवारीको िोडे ि

(रुट)

३. बनेको साि
४. मसमिण्डर सं ख्र्या
५. हषव पावर / मस.मस.
६. च्र्यामसस नभबर
७. इक्षन्जन नं .
८. सवारीको रङ
९. चािक सवहत मसट ििता
१०. पेट्रोि/मडजे ि
११. रे मडर्यो छ/छै न
१२. खररद िई आएको िामनस वा कभपनी
१३. प्रर्योग
१४. चिाउने इिाका
१५-िन्सार मनस्सा
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बहाि

अवमध

इजाजतपत्र ठदने वा
नवीकरण गने

अमधकारीको नाि

बहाि

सर्यू ोदर्य नगरपालिकाको ऐन, लनर्यमाविी तथा कार्ययलवलिहरुको सगं ािो ०७७/०७८
अनुसूक्षच-३
दफा १३ को (२) सं ग सभवक्षन्धत
तीन पाङग्रे सवारी साधन सूचीकरण तथा रुट परमिट दताव वकताब
दताव
नं

सूचीकरण तथा रुट परमिट मिमत

सवारी धनीको नाि

सवारीको वकमसि

र्यातार्यात कार्याविर्यिा

र्यातार्यात कार्याविर्यिा

दताव नं.

दताव मिमत
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चेमसस नं.

इजाजत

रुटको वहाि

प्राप्त रुट

अवमध

कैवफर्यत

सर्यू ोदर्य नगरपालिकाको ऐन, लनर्यमाविी तथा कार्ययलवलिहरुको सगं ािो ०७७/०७८
अनुसूक्षच ४
ऐनको दफा ९ को ( ३ ) सुँग सभवक्षन्धत
सूर्योदर्य नगरपामिका
साववजमनक र्यातार्यत चािक पररचर्य-पत्र

चािकको नािः

................................

िे गानाः

..............................

चािक पररचर्य.पत्र नं-

...............................

िाइसेन्स नं

..............................

सभपकव नं.

..............

फोटो

प्रिाक्षणत गनेको दस्तखत
...............................

प्रिुख प्रिासकीर्य अमधकृत

10

