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रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :२  संख्या : १     साउन ४  गते, शकु्रबार , २०७५ 

भाग-२ 

रेसङु्गा नगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी लनरे्दशशका-२०७५ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७५/04/02 

 

प्रस्तावना: 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेर्द ३ र्दिा ११ को ट (४) को अलधनिा रफि यस नगर 
के्षत्रको यातायात व्यवशस्थत गने उद्देश्यिे या ेेलनरे्दशशका तयार गरी जारी गररएको िो । 

१.संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः 

(१) यस लनरे्दशशकाको नाि“रेसङु्गा नगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी लनरे्दशशका, २०७५” रिेको छ । 

(२) यो लनरे्दशशका नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत पश्चात प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषाः लबषयवा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनरे्दशशकािा– 

(क) “प्रिखु”भन्नािे नगरकाययपालिकाकोेे प्रिखु सम्झनपुछय । 

स्थानीय राजपत्र 

 



2 
 

(ख) “उपप्रिखु”भन्नािे नगर काययपालिकाको उपप्रिखु सम्झनपुछय । 

(ग) “काययपालिका”भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनपुछय । 

(घ) “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत”भन्नािे नगरपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झनपुछय । 

(ङ) “सर्दस्य”भन्नािे नगर काययपालिको सर्दस्य सम्झन ुपछय ।  

(च) “ट्राफिक कायायिय”भन्नािे शजल्िा ट्राफिक कायायिय सम्झन ुपछय । 

(३) सलिलत गठनः 

क) बजार के्षत्रको यातायात व्यवशस्थत गनय रे्दिायको सलिलत गठन िनुेछ । 

 नगर प्रिखु         संयोजक 

 काययपालिकको पूवायधार फवकास सलिलतका संयोजक                  सर्दस्य 

 शजल्िा ट्राफिक कायायियको प्रिखु      सर्दस्य 

 गलु्िी उद्योग वाशिज्य संघको अध्यक्ष      सर्दस्य 

 प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत       सर्दस्य सशचव 

 

ख) सलिलतको काि कतयव्य र अलधकार  

(अ) बजार के्षत्रिा िोटर साइकि, जीप, बस ट्रक जस्ता यातायातका साधनको पाफकय ङ्ग तथा 

     पाफकय ङ्ग लनशेलधत के्षत्र तोक्ने । 

(आ) पाफकय ङ्ग के्षत्र सावयजलनक तथा लनजी स्थान तोक्न सक्ने । 

(इ)  लनजी स्थान तोक्र्दा घरधनीको इजाजत अनसुार लनशलु्क वा सशलु्क िुे नुसक्न े। 

 (ई) पाफकय ङ्ग के्षत्रिा िाग्ने शलु्कलनधायरि गरी राजश्व सलिलतिा लसिाररस गने । 

 (उ) शलु्क उठाउने व्यशिको छनौट तथा सेवा सफुवधा लनधायरि गने काि प्रिखु प्रशासकीय 

        अलधकृतिाई शजम्िेवारी प्रर्दानगने । 
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 (ऊ) बजार के्षत्रको यातायातको चापिाई िध्येनजर गरी एकतिी यातातात (इिभ धबथ)  

        तोक्न सक्न े। 

 

४. तोफकएको के्षत्रिा िात्र पाफकय ङ्ग  गनुय पने र ठेक्का िगाउन सक्न े

   (क) पाफकय ङ्ग के्षत्र तोफकएको बािेक अन्य स्थानिा पाफकय ङ्ग गरे नगरपालिकािे लनधायरि गरेको जररिाना लतनुय 
पने छ । तर नगरपालिकािे जररिाना नतोक्र्दासम्ि ट्राफिक कायायियको लनयिानसुार िनुेछ । 

   (ख) पाफकय ङ्ग शलु्क उठाउने व्यशििाई अनसूुची १ अनसुार को सम्झौता गनुय पने । 

   (ग) पाफकय ङ्गको िालग लनजी जग्गा प्रयोग गनुय पने भएिा अनसूुची २ अनसुार सम्झौता गनुय पने छ । 

   (घ) नगरपालिकािे ठेक्का प्रफक्रया िािय त पलन ट्राफिक व्यवस्थापनको कायय गनय सक्नेछ । 

  

५.अटोररक्शाको अनिुलत दर्दन सक्न े

(क) नगर के्षत्रको यातायात व्यवशस्थत गनय नगरपालिकाको कायायियिे अटोरेक्शाको अनिुलत  

     दर्दनेछ । यसरी अनपुिलत दर्दर्दा, शलु्क, रुट, स्टप तोफकने छ ।  

 (ख) अटोररक्शाको अनिुलत तथा नवीकरि अनसूुची ३ र ४ अनसुार िनुेछ । 

 (ग) अटोररक्सा सञ्चािकिे नगरपालिकाको लनयिानसुार र्दताय तथा नबफकरि शलु्क लतनुय पने  

      छ । 

 (घ) र्दताय तथा नफवकरि नगरी सञ्चािन भएको अटोरेक्सा नगरपालिकािे िटाउन सक्ने छ । 

 

६. फवफवध  

(क) अनसूुची १ अनसुार सम्झौता गरे गरेका शलु्क उठाउने व्यशििे लनयि फवपरीत काि गरेिा र्दिा ३ को 
सलिलतिे स्पष्टीकरि गने र सो शचत्तनबझेुिा करार रद्द गने प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतिाई लनरे्दशन दर्दन े। 

(ख) नगरपालिकािे पाफकय ङ्गगनय कुनै घरधनीको जग्गा भाडािा लिएको छ र सो जग्गा धर धनी आिैिाई 
आवश्यक परेिा ३ िफिना अगालड जानकारी गराउन ुपने । 
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अनसूुची  १ 

लिशखति रेसङु्गानगरपालिका (पफििो पक्ष) र रेसङु्गानगरपालिका वडा नं...................बस्ने र्दोस्रो पक्ष बीच 
िोटरसाइकि पाफकय ङ्ग सम्बन्धी रे्दिायका  शतयिरुका आधारिा पाफकय ङ्ग व्यवस्थापनको कायय गने सििलत गरीयो 
।  

शतयिरुः 

१) र्दोस्रो पक्षिे पफििो पक्षको िालग आवश्यक सेवा उपिब्ध गराउन े। 

२) र्दोस्रो पक्षिे उपिब्ध गराएको सेवाको आधारिा पफििो पक्षिे िालसक रुपिा ............ 

   का र्दरिे रकि भिुानी दर्दने । 

३) र्दोस्रो पक्षिे सेवा उपिब्ध गराउन नसक्ने नभएिा पफििो पक्षिाई १ िफिना अगाडी र  

  र्दोस्रो पक्षिे ३ िफिना अगालड जानकारी गराउन ुपने छ । 

४) र्दोस्रो पक्षिे पाउने रकिको लनयिानसुार कर लतनुय पने छ । 

५) अन्य कुरा प्रचलित ऐन काननु बिोशजि िनुेछ । 

 

र्दोस्रो पक्ष       पफििो पक्ष 

िस्ताक्षर        िस्ताक्षर 

नाि :                                          नाि  

                                                     पर्द 

लिलत                                                     लिलत                     

                                                     रेसङु्गा नगरपालिका कायायिय  
                   गलु्िी । 

 

अनसूुची २ 
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लिशखति रेसङु्गा नगरपालिका (पफििो पक्ष) र रेसङु्गानगरपालिका वडा नं.....बस्ने र्दोस्रोपक्ष बीच िोटरसाईकि 
पाफकय ङ्ग सम्बन्धी रे्दिायका शतयका आधारिा जग्गा लिने र दर्दने सििलत गरीयो ।  

शतयिरुः 

१) र्दोस्रो पक्षिे पफििो पक्षको िालग िोटरसाइकि पाफकय ङ्ग गनय आवश्यक पने जग्गा  

   उपिब्ध गराउन े। 

२) र्दोस्रो पक्षिे उपिब्ध गराएको .............स्थिको ..........के्षत्रििको जग्गाको भाडा  

   िालसक रुपिा पफििो पक्षिे ............का र्दरिे भिुानी दर्दने । 

३) उपयिु जग्गा आवश्यक नभएिा पफििो पक्षिे १ िफिना अगाडी र र्दोस्रो पक्षिे ३ 

   िफिना अगालड जानकारी गराउन ुपने छ । 

४) र्दोस्रो पक्षिे पाउने भाडाको लनयिानसुार कर लतनुय पने छ । 

५) अन्य कुरा प्रचलित ऐन काननु बिोशजि िनुेछ । 

 

र्दोस्रो पक्ष       पफििो पक्ष 

िस्ताक्षर                   िस्ताक्षर 

नाि :                                                 नाि  

                                                    पर्द 

लिलत                                                   लिलत                     

                                                रेसङु्गा नगरपालिका कायायिय   
                  गलु्िी । 

 

 

 

अनसूुची — ३ 
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रेसङु्गानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी लनरे्दशशका, २०७५ र्दिा ५ सगँ सम्वशन्धत 

अटोररक्शा इजाजत पत्रका स्वीकृत िालग दर्दइन ेलनवेर्दन 

श्री ............................ 

 

रेसङु्गानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी लनरे्दशशका, २०७५ र्दिा ५ बिोशजि अटोररक्शा सञ्चािन 
इजाजतपत्र पाउनको िालग रे्दिायका फववरििरू खिुाई यो लनवेर्दन गरेको छु÷छौं । 

१. लनवेर्दकको 

(क) स्थायी ठेगाना –               (ख) अस्थायी ठेगाना – 

    शजल्िा :–           शजल्िा :– 

    ..............पालिका                           ..........................पालिका 

    वडा नं. :–                         

    गाउँ । टोि :–                               िोन नं. :–         िो.नं. :–  
  फ्याक्स नं :–                     

नागररकता नं र नागररकता लिएको लिलत ें :– 

२. संस्था वा व्यशिको 

(क) नाि : 

(ख) आलथयक शस्थलत (शस्थर तथाचाि ुपूजँी) 

(ग) अनभुव :– 

३. सवारी साधनको संख्या :– 

िालथ िेशखएको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झटु्टा ठिरे कानून बिोशजि सिुँिा बझुाउँिा । 

लनवेर्दकको :– 

सिी :– 
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नाि :– 

लिलत :– 

अनसूुची — ४ 

रेसङु्गानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी लनरे्दशशका, २०७५ को र्दिा ५ सगँ सम्वशन्धत 

स्थानीय तििा अटोररक्शा सञ्चािन गनय दर्दइन ेइजाजतपत्र 

इजाजतपत्र नं. :– 

१. इजाजत पत्र पाउने व्यशिवा संस्थाको नाि :– 

२. ठेगाना :– 

(क) स्थायी ठेगाना शजल्िा :–          नगरपालिका-गाउँपालिका    वडा नं. :–   

    गाउँ / टोि :–                  िोन नं. :–                  िोवाइि नं. :– 

३. सवारी साधनको संख्या :– 

४. रुट :– 

५. स्टप 

६. यो इजाजतपत्र १ वषयको िालग िात्र िनुे आलथयक वषय प्रारम्भ भएको १ िफिनालभत्र पनुः इजाजत पत्रलिन     
(नवीकरि गनय) अनसूुची १ बिोशजि लनवेर्दन दर्दन ुपने छ । 

इजाजतपत्र दर्दनकेो 

सिी : 

नािः 

पर्दः 

लिलतः 
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आज्ञािे, 

भशिराि िरालसनी 
प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


