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सरकारी सवारी साधनहरुको संचालन सम्वन्धी कार्यवववध ,२०७८ 

 

पृष्ठभूवम : 

कालीकोट विल्लामा रहेका सरकारी वनकार्हरु(स्थानीर् तहहरु समेत)मा 

रहेका सवारी साधनहरुको संचालनलाई सुरवित,वमतव्यर्ी एवम् व्यवस्स्थत गनय 

विल्ला प्रशासन सुधार कार्यर्ोिना,कालीकोट बंुदा नं. २६ अनुसार र्ो कार्यवववध 

तर्ार गररएको छ । 

 

 

खण्ड"क" 

सवारी साधन संचालन अनुमवत सम्वन्धी व्यवस्था 

 

1= सवारी साधन संचालन अनुमवत प्रविर्ा  

क. विल्ला वभत्रका सबै सरकारी कार्ायलर्हरु(स्थमानीर् तहरु समेत) ले 

अनुसूची-१ बमोविमको वववरण      विल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा 

उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

ख. कार्ायलर्को कामको वसलवसलामा मात्र सरकारी सवारी साधनको 

प्रर्ोग गनुयपनेछ । कार्ायलर्को अत्यावश्यक कामववना कार्ायलर् 

समर् अगावि र पछावि सामान्यत:सरकारी सवारी साधन प्रर्ोग गररने 

छैन । 

ग. सवारी साधन प्रर्ोग सम्वन्धी लगबुक सबै वनकार्ले अवनवार्य रुपमा 

राख्नुपनेछ । कार्ायलर् प्रमुखवाट लगबुक प्रमावणत गरेर मात्र सवारी 

साधन संचालन गनुयपनेछ । 



3 

 

घ. सामान्यत: सावयिवनक वबदाका वदन सरकारी सवारी साधन संचालन 

गनुयपनेछ । कार्यसम्पादनको वसलवसलामा वबदाका वदनमा समेत 

सवारी साधन संचालन गनुयपने अवस्थामा प्रमुख विल्ला अवधकारीवाट 

अवनवार्य रुपमा अनुसूची-२ "क" बमोविम सवारी साधन संचालन 

अनुमवत वलनुपनेछ । विल्ला वभत्र सवारी साधन संचालन गनुयपने 

अवस्थामा संचालन अनुमवत आवश्यक पने छैन तर सवारी साधन 

संचालन गनुयपने कारण सवहत प्रमुख विल्ला अवधकारीलाई अविम 

िानकारी गराउनुपनेछ । स्थानीर् तहको हकमा स्थानीर् तह 

प्रमुखलाई अविम िानकारी गराउनुपनेछ । 

ङ. कार्ायलर्को कार्यसम्पादनका वसलवसलामा सरकारी सवारी साधन 

वलई विल्ला बावहर िानुपने अवस्थामा र्ात्रा गनुयपने उदे्दश्य सवहत 

विल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा अनुरोध गनुयपनेछ । प्राप्त अनुरोध 

औवचत्यका आधारमा प्रमुख विल्ला अवधकारीवाट सवारी साधन 

संचालन अनुमवत प्रदान गररनेछ । 

च.  सावयिवनक वबदाका वदन विल्ला वभत्र सवारी साधन संचालन गनय 

अविम िानकारी गराईएका तथा विल्ला बावहर संचालन गनय अनुमवत 

पाएका सवारी साधन तथा प्रर्ोगकतायको अवभलेख विल्ला प्रशासन 

कार्ायलर्वाट अद्याववधक गररनेछ । 

छ.  एकै पटक दुई वा दुई िना भन्दा बढी कार्ायलर्का 

पदावधकारी/कमयचारीहरु विल्ला वभत्र वा विल्ला बावहर एउटै गन्तव्य 

िानुपने अवस्थामा सम्भव भए सम्म एउटै सवारी साधन प्रर्ोग 

गनुयपनेछ । 

ि.  विल्ला बावहर सवारी साधन संचालन गनय अनुमवत वदिँदा आवश्यकता 

र औवचत्यका आधारमा वनश्वचत अववध(तोवकएको कार्यिम तथा 

आवत-िावतका लावग लागे्न समर्मात्र) स्पष्ट उले्लख गरी अनुमवत 

वदइनेछ । 

झ.  सदरमुकाम बावहर रहेका स्थानीर् तहहरुवाट सवारी संचालन 

अनुमवत माग गदाय ईमेल मार्य त अनुरोध गनय सवकनेछ । सोही 
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माध्यमवाट विल्ला प्रशासन कार्ायलर्ले सवारी संचालन अनुमवत िारी 

गररनेछ । 

 

खण्ड "ख" 

सवारी साधन व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था 

 

क.  र्स कार्यवववधको अनुसूची-३ बमोविम सवारी संचालन सम्वन्धी 

विमे्मवारी सवारी चालकको हुने व्यवस्था सम्वस्न्धत कार्ायलर् प्रमुखले 

वमलाउनुपनेछ । 

ख.  विल्लामा संचावलत सरकारर कार्ायलर्को स्वावमत्वमा रहेका वा प्रर्ोग 

भईरहेका सबै प्रकारका सवारी साधनहरुको सबै वबमा (तेश्रो पि 

वबमा समेत) अवनवार्य गनुयपनेछ । 

ग.  सवारी चालक अनुमवत पत्र भएका कमयचारीलाई मात्र दुई पाङ्िे 

सवारी साधन संचालन गनय वदनुपनेछ । 

घ.  सवारी अनुमवत नवलई संचालन भएको गािी दुघयटना परेमा वा अन्य 

कुनै अवस्थामा आईपरेमा सम्वस्न्धत कार्ायलर् प्रमुख नै विमे्मवार 

हुनुपनेछ । 

ङ.  सवारी साधनको वनर्वमत सरसर्ाई तथा ममयत सम्भार गरी चालु 

अवस्थामा राख्नुपनेछ । 

च.  सरकारी सवारी साधन औषत सामान्य गवतमा चलाउनु पनेछ । वतव्र 

गवतमा सवारी चलाइएको पाईएमा प्रचवलत सवारी वनर्म अनुसारको 

कावायहीमा सवारी चालक र सवार पदावधकारी/कमयचारीहरु विमे्मवार 

हुनुपनेछ । 

छ. सरकारी कार्ायलर्का सवारी साधनहरु राख्न कार्ायलर्ले अवनवार्य 

रुपमा ग्यारेि वा अन्य सुरवित स्थानको व्यवस्था गनुयपनेछ । भािाको 

घर/संरचनामा संचालन भएका कार्ायलर्हरुको हकमा सो व्यवस्था गनय 

नसवकएमा अन्य कुनै सरकारी कार्ायलर्को ग्यारेि वा सुरवित स्थानमा 

सवारी राख्नुपनेछ । 



5 

 

ि. ववपद्,माहामारी  िरुरी कुनै सुरिा सम्वस्न्ध वा अन्य कुनै 

आपतकावलन अवस्थामा विल्ला प्रशासन कार्ायलर्को अनुरोधमा 

िुनसुकै कार्ायलर्ले आफ्नो सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

झ. सवारी साधन समर्मा ममयत नभएका कारण तथा अन्य कुनै 

लापरवाहीका कारण सवारी साधन ववविएमा सम्वस्न्धत कार्ायलर् 

प्रमुखले सवारी चालकलाई विमे्मवार वनाउनु पनेछ । 

ञ. सवारर साधन लापरवाही पूणय ढंगले संचालन गरेमा,िानी-िानी िवत 

पुर्र्ाएमा वा कार्ायलर् प्रमुखको आदेशको पालना गनुयपनेछ । 

 

 

खण्ड "ग" 

अनुगमन तथा वनर्मन व्यवस्था 

 

क.  सावयिवनक वबदाका वदन प्रर्ोग भएका सबै सरकारी सवारी 

साधनहरु अनुमवत वलई संचालन भए वा नभएकोसम्वन्धमा विल्ला वभत्र 

नेपाल प्रहरी चेक पोष्ट/टर ावर्क प्रहरीवाट वनर्वमत चेकिािँच गररनेछ । 

ख.  विल्ला प्रशासन कार्ायलर्वाट अनुमवत नवलई विल्ला बावहर िान 

लागेमा सवारी साधनहरुलाई टर ावर्क प्रहरी/प्रहरर चेकपोष्टमा रहेका 

सुरिाकमीहरुले गन्तव्यमा िान रोक लगाउनेछन । 

ग.  अनुमवत नवलई विल्ला बावहर िान लागेका सवारी साधन तथा 

प्रर्ोगकतायको वववरण अद्याववधक गरी सावयिवनक समेत गररनेछ । 

घ.  वबमा नगररएको सवारी साधनलाई संचालन अनुमवत उपलब्ध 

गराईनेछैन । 

 

 

खण्ड "घ" 

ववववध 
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क.  र्ो कार्यवववध तत्काल लागू हुनेछ । 

ख.  र्ो कार्यवववध विल्ला प्रशासन कार्ायलर् कालीकोट पररमाियन तथा 

संशोधन हुन सके्नछ । पररमावियत तथा संशोवधत अवस्था समू्पणय 

कार्ायलर्लाई िानकारी हुनेछ । उक्त कार्यवववध विल्ला प्रशासन 

कार्ायलर्को वेभ साइट मार्य त समेत सावयिवनक गररनेछ । 

ग.  स्थानीर् तहका सवारी साधनहरुको सावयिवनक ववदामा प्रर्ोग गने 

गरी संचालन अनुमवत तथा वनर्मन वाहेकका अन्य व्यवस्थापन 

सम्वन्धी ववषर्हरु स्थानीर् तहले तिुयमा गरेको कार्यवववध अनुसार 

हुनेछन । 

घ.  र्स कार्यवववधको पूणय पररपालना गनुय सवारी साधन संचालन गने 

सरकारी कार्ायलर्हरु(स्थानीर् तहहरु समेत) को कतयव्य हुनेछ । 

 

 

 

 

 

अनुसूची - १ 

सवारी साधनको वववरण  

 

कार्ायलर्को नाम :- 

वस.नं. सवारीको 

वकवसम 

सवारी 

नम्वर 

सवारी 

चालकको 

नाम 

सवारी 

चालकको 

सम्पकय  

नं. 

सवारी साधन 

संचालन 

अवस्था 

(चालु 

हालतमा 

रहेको वा 

ममयत गरी 

संचालन गनय 

सवकने वा 

वबमा 

भए/नभएको 

अन्य 
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संचालन नै 

गनय 

नसवकने) 

१        

२        

३        

४        

५        
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अनुसूची-२ 

सवारी साधन संचालन अनुमवतको नमुना 

  
नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालर् 

विल्ला प्रशासन कार्ायलर्,कालीकोट 

 
 
 

ववषर् : सवारी साधन संचालन अनुमवत । 

 

वनम्न वववरणको सवारी साधन संचालन गनय पाउने गरी र्ो अनुमवत पत्र प्रदान 

गरएको छ । 

 

1= सवारी साधनको नम्वर                       : 

2= सवारी साधनको प्रकार                       : 

3= सवारी धनी कार्ायलर्को नाम              : 

4= सवारी साधन प्रर्ोगकताय                    : 

5= सवारी साधन प्रर्ोग हुने प्रर्ोिन          : 

6= सवारी साधन प्रर्ोग हुने वमवत             : २०७८/......./.........देस्ख 

२०७८/....../.........सम्म 

7= सवारी साधन प्रर्ोग हुने स्थान            : 

 

अनुमवत वदने अवधकारी 

नाम : 

पद : 

दस्तखत : 
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अनुसूची - ३ 

सवारी चालकको कार्य विमे्मवारी 

१. कार्ायलर् प्रमुखवाट स्वीकृत भ्रमण कार्यिम अनुसार विल्ला बावहर तथा 

विल्ला वभत्रका वववभन्न       स्थानहरुमा सवारी संचालन गने  । 

२.  सवारी साधनको दताय,नवीकरण,ववमा,सवारी ईिाित पत्र तथा सवारी 

संचालन अनुमवत पत्र लगार्तका कागिातहरु सवारी साधनमा नै सुरवित 

राखे्न । 

३.  सवारी साधन ममयत गनुयपने अवस्था भएमा तत्काल कार्ायलर् प्रमुख वा 

अन्य विमे्मवार अवधकारीलाई िानकारी गराउने र वनकाशा भए अनुसार 

ममयत सम्भार गने । 

४.  सवारी साधनको ववमा गनय तथा ववमा अववध नववकरणका लावग तत्काल 

कार्ायलर् प्रमुख वा अन्य विमे्मवार अवधकारीहरुलाई िानकारी गराउने । 

५.  र्ात्रा गरे पश्चात तत्काल Log Book अद्याववधक गने । Log Book का 

आधारमा मात्र ईन्धन प्रर्ोग गने । 

६.  सवारी साधनमा अनवधकृत व्यस्क्त तथा सामािीहरु नचढाउने/नराखे्न । 

७.  सवारी साधनलाई सिक वकनारा वा अन्य असुरवित स्थानमा पावकय ङ 

नगने,कार्ायलर्ले तोकेको ग्यारेि वा सुरवित स्थानमा मात्र पावकय ङ गने । 

८.  भ्रमणका िममा सवारी साधनमा अन्य व्यस्क्तहरुसंग हुने छलर्ललाई 

गोपवनर्ता कार्म गने । 

९.  सवारी साधनमा ईन्धन,मोववल,लुवव्रकेन्टहरु तर्ारी अवस्थामा राखे्न । 

१०.  सवारी साधनमा कोवभि-१९ का िनस्वास्थ्य सुरवित सामािीहरु राखे्न । 
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११.  सवारी साधनमा सवार कमयचारी/पदावधकारीहरुसंग मैत्रीपूणय व्यवहार 

गने । 

१२.  सवारी साधनहरुको वनर्वमत रुपमा सरसर्ाई गने । 

१३.  सुरवित तथा वहर्ाितपूणय तवरबाट सवारी साधन संचालन गने । 

१४.  सवारी चलाउदा पूणय सावधानी अपनाउनु पने । वतव्र गवतका सवारी 

नचलाउने । 

१५  सवारी संचालन सम्वन्धमा कार्ायलर् प्रमुखले अनुरोध गरे अनुसारका 

अन्य कार्यहरु गने । 

 


