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फिफिम नगरपाफिकाको वजार के्षत्र फभत्रको यािायाि व्यवस्थापन िथा पाफकि ङ 

कायिफवफि २०७६ 
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नगर कायिपाफिकाको कायाििय 
फिफिम,पााँचथर 
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फिफिम नगरपाफिकाको वजार के्षत्र फभत्रको यािायाि व्यवस्थापन िथा पाफकि ङ कायिफवफि २०७६ 

फिफिम नगरपाफिकाको वजार क्षेत्र फित्रको यातायात व्ययवस्थापन तथा पाफकि ङ सम्वफधि व्यवस्थािाई 

प्रिावकारी वनाई वजार क्षेत्र फित्र सविसािारणको आवागमनिाई सहज वनाउन फिफिम नगरपाफिकाको 

प्रशासकीय कायिफवफि फनयफमत गने ऐनको ििा ४ वमोफजम यो कायिफवफि तयार गररएको छ । 

१) संफक्षप्त नाम : यो कायिफविको नाम “वजार क्षेत्र फित्रको यातायात व्यवस्थापन तथा पाफकि ङ कायिफवफि 

२०७६” रहनेछ । 

२) प्रारम्भ : यो कायि फवफि फिफिम राजपत्रमा प्रकाशन िएको फमफत िखेी प्रारम्ि हुनेछ । 

३) पररभाषा र व्याख्या: फवषय र प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस कायिफवफिमा  

क) “वजार क्षेत्र” िधनािे नगरपाफिकाको वडा नं १ २ र ४ को सामफिन चोक िखेी जोरसाि वजार 

सम्मको सवै क्षेत्रिाई  जनाउछ ।  

ख) “नगरपाफिका” िधनािे फिफिम नगरपाफिकािाई जनाउछ । 

 

४) यािायाि व्यवस्थापन िथा पाफकि ङ सफमफि :  

क) यस कायिफवफिमा िएका व्यवस्थाहरु कायािधवयन गनि “वसपाकि  (व्यवस्थापन तथा सधचािन ) 

कायिफवफि २०७५”  को ििा १० वमोफजम गफित  वसपाकि  व्यवस्थापन तथा सधचािक सफमफतिे  

यातायात व्यवस्थापन तथा पाफकि ङ सफमफतको रुपमा कायि गने छ । 

ख) सफमफतिे पाफकि ङ स्थि तोक्ने वसपाकि मा सवारी प्रवेश र वाफहररने रुट समेत फनिािरण गने छ ।  

ग) सफमफतिे यस कायिफवफिमा िएका व्यवस्थाहरु कायािधवयन गनि आवश्यक कायि गनेछ । 

घ) सफमफतको वैिक तथा कायिफवफि सफमफतिे फनिािरण गरे वमोफजम हुनेछ । 

 

५) वस पाकि  सन्चािनको सम्वफन्ि  व्यवस्था : 

क) सवै यातायात व्यवसायीहरुिे आ आफ्नो काउधटर वसपाकि मा िान ुपनेछ । 

ख) नयााँ वसपाकि वाट ईधरीपास जारी हुने व्यवस्था  फमिाईने छ । 

ग) ईधरीपास परीक्षणका िाफग शफनवारे जोरसाि र चौतारे डााँडामा चेफकङ प्वाईधट राखी चेक गन े

व्यवस्था फमिाईनेछ।चेफकङको समयमा माग गरेका कागजपत्र सहज रुपमा िेखाउन ु सम्वफधित 

सवारी िफनको कतिव्य हुनेछ । सवारी सािनको छुट पफुजि र वसपाकि को छुटपजुी संगै चेक गररने छ । 

घ) ईधरी पास तथा चेफकङ प्वाईधटहरुमा आवश्यक सहयोगको िागी स्थानीय सरुक्षा संयधत्रको 

सहयोगको फिन सफकनेछ । 

ङ) ईधरीपास तथा चेफकङ प्वाईधटमा चेफकङ गरेको अफििेख रफजष्टरमा राफखनेछ । 



च) यात्रवुाहक सवारी सािनिे वजार के्षत्र फित्र यातायात व्यवस्थापन तथा पाफकि ङ सफमफतिे तोकेका 

स्थानमा मात्र यात्र ुचढाउने र ओराल्ने गनुि पनेछ । उक्त स्थानहरुमा ३० फमनेट िधिा वढी सवारी रोक्न 

पाईने छैन । 

६) पाफकि ङ सम्वफन्ि व्यवस्था 

क) वजार क्षेत्रमा मोटरसाईकि पाफकि ङको िाफग पाफकि ङ क्षेत्र फनिािरण गने व्यवस्था फमिाई त्यसको 

वारेमा पयािप्त सचुना जारी गररनेछ । 

ख) वजार के्षत्र फित्र मेची राजमागिमा कुनै पफन प्रकारका सवारी सािन पाफकि ङ गनि पाईने छैन । 

ग) वजार क्षेत्र फित्र मेची राजमागिमा सवारी सािन पाफकि ङ गरेको पाईएमा पटकै फपच्छे रु एक हजार  

जररमाना गररनेछ । मोटर साईकिको हकमा पटकै फपच्छे रु एकसय जररवाना गररने छ । 

घ) एउटै गाडी ३ पटक सम्म िाईन काट्िा पफन अटेर गरेमा हणे्डक्याप िगाई रु पााँच हजार जरीवाना 

गररनेछ । मोटर साईकिको हकमा यस्तो जररवाना रकम रु िईु हजार हुनेछ । 

 

७) भेन सम्वफन्ि व्यवस्था 

क) नगरपाफिकामा सधचािन हुने सवै िेनहरु नगरपाफिकामा िताि िएको हुनपुनेछ । 

ख) िेन पाफकि ङको िाफग  आवश्यक स्थानको व्यवस्थापन गनुिपने छ । 

 

८) टेम्पोको सम्वफन्ि व्यवस्था 

क) नगरपाफिका फित्र चल्ने टेम्पोहरु अफनवायि रुपमा नगरपाफिकामा िताि हुन ुपनेछ । 

ख) िताि निएका टेम्पोहरु फनयधत्रणमा फिई रु ३०००।०० जररवाना समेत गरी िताि िएपफछ मात्र 

सधचािन गनि फिईनेछ । 

ग) वसपाकि मा फनयफमत रुपमा पािो फमिाई टेम्पो रहने आवश्यक व्यवस्था फमिाईने छ । 

 

९) मािवाहक सवारी सािन िोफडङ अनिोफडङ सम्वफन्ि व्यवस्था : 

क) मािवाहक सािनिे हरेक फिन फवहान ४ वजे िखेी फवहान ९:१५ सम्म फवहान १०:३० िखेी फिनको 

३:३० सम्म र फिनको ४:३० िखेी वेिकुा ९ वजे सम्म अनिोड वा िोड गने व्यवस्था गनुि पने  

छ । 

ख) शकु्रवारका फिनको हकमा फवहान ४ वजे िखेी फवहान ९:१५ सम्म फवहान १०:३० िेखी फिनको 

१:०० सम्म र फिनको २:१५ िेखी वेिकुा ९ वजे सम्म अनिोड वा िोड गने व्यवस्था गनुि पने छ । 

ग) खण्ड क) र ख) उल्िेख िए वमोफजम िोड अनिोड गनि नपाउने समयमा िािोट रुटका यातायात 

सवारी सािनको चौतारे हुाँि ैहफस्पटि गेट र िङुरुक्पावाट आउने सवारी सािन िाल्गनुधि चोक हुाँि ै

शफनवारे चेकपोष्ट तिि  फनस्कन ुपने छ । 

घ) मािवाहक सािनिे िोड अनिोड गिाि आफ्नो साईडमा गनुिपनेछ । 

 



१०) नगरपाफिकािे नगर के्षत्र फित्र रहकेा सवारी चिाउन फसकाउने सवै स्थानहरुमा फनम्नानसुारका 

धयनूतम योग्यता पगेु नपगेुको परीक्षण गरी ती योग्यता नपगेुका प्रफशक्षण केधरिाई ७ फिन फित्र योग्यता 

पयुािउन म्याि फिने र सो अवफिमा तोकेको योग्यता नपगेुमा अनमुफत पत्र रद्द गने व्यवस्था फमिउने छ । 

क) सवारी चिाउन प्रफशक्षण गने स्थानको पयािप्तता । 

ख) जनु सवारी सािन चिाउन प्रफशक्षण फिने हो सोही सवारी चिाउने प्रफशक्षकको ( चािक अनमुफत 

पत्र सफहत) । 

ग) प्रफशक्षण गराउन चाफहने सवारी सािन हिकुा सवारी सािनको हकमा धयनुतम २ सवारी सािन र 

िारी सवारी सािनको हकमा एक सवारी सािन । 

 

११)  यस कायिफवि कायािधवयन कायिमा फिल्डमा खफटने नगरपाफिका तथा सरुक्षा फनकायका 

कमिचारीहरुिाई नगरकायिपाफिकािे तोके अनसुरको प्रोत्साहन प्रिान गनि सफकनेछ । 

 


