:yfgLo /fhkq
lnDr'ªa'ª ufpFkflnsf

v08 -$_ ;+Vof -#_ af/fxf, pbok'/, ! g+= k|b]z, g]kfn

c;f/, ^, @)&& ;fn

efu–@
lnDr'ªa'ª ufpFkflnsfsf] a; ;~rfng sfo{ljlw, @)&&
lnDr'ªa'ª ufpF sfo{kflnsfsf] j}7saf6 :jLs[t ePs]f sfo{ljlw,
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf @_ adf]lhd lnDr'ªa'ª ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fhkq ;DaGwL
sfo{ljlw, @)&$ cg';f/ ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nfuL k|sfzg
ul/Psf] 5 .

;+jt\ @)&& ;fnsf] sfo{ljlw g++= )#

v08–$ af/fxf, c;f/ ^, @)&&
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको बस सं ञ्चािन कार्यविलि, २०७७
sfo{kflnsfaf6 kf; ldlt M @)&&÷)#÷^
प्रस्तािना :- लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाका बालसन्दाहरुिाई सरि

,सहज, सुिभ तथा वकफार्ती रुपमा साियजलनक र्ातार्ात सुवििा

उपिब्ि गराउन, गाउँ पालिकाको साियजलनक बस सञ्चािन तथा
व्र्िस्थापन

गनय

िाञ्छनीर्

भएकोिे

लिम्च ुङबुङ

कार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि जारी गरे को छ ।
१.सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) र्ो कार्यविलिको

गाउँ

नामः लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका बस

सं ञ्चािन कार्यविलि, २०७७ रहे को छ ।

(२) र्ो कार्यविलि गाँउ कार्यपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत
भएको लमलत दे क्षि िागु हुनछ
े ।

२.पररभाषाः

विषर् िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्ो कार्यविलिमा

क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई
सम्झनु पदयछ ।

ि) “लनर्माििी” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन
बमोक्षजम बनेको लनर्माििीिाई सम्झनु पदयछ ।

ग) “गाउँपालिका” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ कार्यपालिकाको
कार्ायिर्िाई सम्झनु पदयछ ।

घ) “गाउँसभा” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ सभा सम्झनु पदयछ

ङ) “अध्र्ि” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका अध्र्ििाई
सम्झनु पदयछ ।
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च) “उपाध्र्ि” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका उपाध्र्ििाई
छ)
ज)

सम्झनु पदयछ ।

“गाउँकार्यपालिका”

भन्नािे

गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झनु पदयछ ।
“प्रमुि

प्रशासकीर्

अलिकृत”

भन्नािे

लिम्च ुङबुङ
लिम्च ुङबुङ

गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुि शासकीर् अलिकृतिाई सम्झनु
पदयछ ।

झ) “इक्षन्जलनर्र” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ कार्यपालिकाको
ञ)

कार्ायिर्मा कार्यरत इक्षन्जलनर्रिाई सम्झनु पदयछ ।
“कार्ायिर्”

भन्नािे

लिम्च ुङबुङ

कार्ायिर् सम्झनु पदयछ ।

गाउँ कार्यपालिकाको

ट) “प्रर्ोग कताय” भन्नािे बस प्रर्ोग गने सं घ, सं स्था, उपभोक्ता
व्र्क्षक्त र सलमलत समेतिाई सम्झनु पदयछ ।

ठ) “भाडा” भन्नािे बस भाडामा उपिब्ि गराउन लनिायरण

गररएको दर रे टबाट हुन आउने रकमिाई सम्झनु पदयछ
।

ड) “लबि” भन्नािे बस सं चािन गरे को अपरे शन िगलसटको

आिारमा कार्ायिर्िे भाडा िापतको र्स बस सञ्चािन
कोष िातामाजम्मा गनय तर्ार गरे को भाडा महशुि
विििाई सम्झनु पदयछ ।

ढ) “सलमलत” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको साियजलनक
बस सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलत सम्झनु पछय ।

(ण) “ड्राइभर” भन्नािे बस चिाउन लनर्म अनुसार लनर्ुक्त
प्राविलिक कमयचारी सम्झनु पछय ।
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(त)

“कन्डक्टर”

भन्नािे

भाडा

सं किन

तथा

बस

व्र्िस्थापनको िालग लनर्ुक्त कमयचारी सम्झनु पछय ।

सो शब्दिे र्ात्रुहरुिाई व्र्िक्षस्थत रुपमा चढाउन,
ओराल्न र बस लभत्र बसाउनका िालग िवटएको
व्र्क्तीिाई समेत जनाउछ ।
३. उद्देश्र्ः

लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाबासी
सरि, सहज, सुरक्षित, सुिि

तथा हामी

नेपािीहरुिाई

दरमा सेिा प्रदान गनय, भौलतक,

आलथयक, सामाक्षजक विकासका कार्यहरुमा सहजता ल्र्ाउनु र्ो
कार्यविलिको प्रमुुि
ु उद्देश्र् रहे को छ ।

४. सं ञ्चािन विलिः

(१) गाँउपालिकाको कार्य िा अन्र् आक्सलमक कार्यमा प्रर्ोग
नभई बस िािी रहे को

अिस्थामा गाउँ पालिकािे

तोकेको भाडा दरमा बस प्रर्ोगमा रहनेछ ।

२) कुनैपलन व्र्क्षक्त सं स्थािाई, आिश्र्क परे को िण्डमा

दे हार्का प्रकृर्ा पुरा भए पश्चात मात्र उपकरण भाडामा
उपिव्ि गराउन सक्नेछ ।

(३) बस सेिा सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन :
(१)

गाउँ पालिकािासीको

आिागमनिाई

व्र्िक्षस्थत

गनय

गाउँ पालिकाबाट सदरमुकाम तथा तोवकएको अन्र्

मुकाम सम्म बस सेिा सञ्चािन र व्र्िस्थापन
गाउँ पालिकाको तफयबाट सलमलत माफयत गररनेछ ।
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(२) उपदफ (१) बमोक्षजम सेिाको सञ्चािन र व्र्िस्थापन
गाउँ पालिका आफैिे गनेछ । आिश्र्क परे को िण्डमा

नीक्षज तथा सहकारी िेत्रिाई समेत सं िग्न गराउन
सवकनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्षजमको काम गनय र गराउन

दे हार् बमोक्षजमको एक लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको
साियजलनक बस सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सलमलत रहने
छ ।

गाउँ पालिका अध्र्ि

गाउँ पालिका उपाध्र्ि

प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत

:- सं र्ोजक
:- सदस्र्

:- सदस्र्

िेिा अलिकृत

:- सदस्र्

िेिा सलमलत सं र्ोजक

:- सदस्र्

पुिायिार विकास सलमलत सं र्ोजक

:- सदस्र्

हे भी इक्र्ुपमेन्ट तथा मेक्षशनरी व्र्िस्थापन शािा
प्रमुि :- सदस्र् सक्षचि

(४) सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार:-

१. गाउँ पालिकाबाट सञ्चािन गररएको साियजलनक बसको
सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन गने ।

२. साियजलनक बस सञ्चािन तथा व्र्िस्थापनका िालग
आिश्र्क नीलतगत, प्रविर्ागत लनणयर्हरु

गने।

३. बस सञ्चािनका िालग आिश्र्क कमयचारी व्र्िस्थापन
गने ।

४. बस सञ्चािन कोष सञ्चािन गने ।
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५. बस सञ्चािनबाट प्राप्त आम्दानी छु ट्टै िाता िोिी
आम्दानी बाध्ने तथा सोको िगत रािी

आर्- व्र्र्

चौमालसक तथा िावषयक रुपमा साियजलनक गने ।

६. प्रचलित भाडा दरको आिारमा बसको भाडा दर लनिायरण
गने ।

७. बस सञ्चािनको िालग रुट लनिायरण गने ।

८. िक्षित िगयहरुिाई कार्म हुने भाडा दरमा छु ट रकम
लनिायरण गने ।

९. बस सञ्चािनको िममा आिश्र्क अनुगमन तथा
लनर्न्त्रण गने ।

१०. बस ममयतमा िचय भएको रु ५,००,००० भन्दा मालथको
ममयत आदे श क्षस्िकृत गने ।

११. तोवकएको अन्र् काम गने ।

(५) सलमलत बैठक मालसक रुपमा कक्षम्तमा १ पटक बस्ने छ ।
सलमलतको कार्यविलि सलमलत आफैिे लनिायरण गरे बमोक्षजम
हुनेछ । सलमलत बैठकमा आिश्र्क परे को िण्डमा र्ातार्ात

सेिा सँग सम्बन्िीत व्र्क्तीहरुिाई आमक्षन्त्रत गनय सवकनेछ
।

सलमलत

गाउँ पालिकािे

बैठकको

भत्ता

प्रचलित

कानून

बमोक्षजम

उपिब्ि गराउने छ । एक ददनमा एक

भन्दा बढी बैठकको भत्ता उपिब्ि हुने छै न । मालसक २
भन्दा बढी बैठकको बैठक भत्ता उपिब्ि हुने छै न

(६) बस सेिा सञ्चािन सम्बन्िी व्र्िस्था

१. साियजलनक बसको सामान्र् सञ्चािन तथा लनर्न्त्रणको िालग
दे हार् बमोक्षजमको एक उपसलमलत रहने छ:-
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प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत िा नीजिे तोकेको अलिकृत स्तरको
कमयचारी :- सं र्ोजक

िेिा अलिकृत :- सदस्र्

गाउँ पालिका इञ्जीलनर्र:- सदस्र्
क्षजन्सी शािा प्रमुि :- सदस्र्

हे भी इक्र्ुपमेन्ट तथा मेक्षशनरी व्र्िस्थापन शािा प्रमुि
सदस्र् सक्षचि

:-

२. साियजलनक बस सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन उपसलमलतको
काम कतयव्र् र अलिकार

१. साियजलनक बसको सामान्र् सञ्चािन तथा दै लनक िचय
लनर्न्त्रण गने ।

२. बस वटकटको व्र्िस्थापन तथा छपाई गने गराउने
।

३. बस काउन्टरको व्र्िस्था गनय।

४. बसको दै लनक आर्-व्र्र्को िगत राख्ने ।

५. बसमा प्रर्ोग हुने ईन्िन तथा ममयतको व्र्िक्षस्थत
६.
७.

िगत राख्ने ।
मालसक

आर्

तथा

व्र्र्

वििरण

तर्ार

गरी

िालग

लनर्ुक्त

कमयचारीको

गाउँ पालिका स्तरीर् व्र्िस्थापन सलमलतमा पेश गने ।
बस

सञ्चािनको

व्र्िस्थापन गने ।

८. रु ५,००,००० सम्मको ममयत िचय क्षस्िकृत गने ।

९. बस सञ्चािनको िममा आइपरे का समस्र्ाहरुको
तत्काि समािान गने ।
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१०. नीलतगत समस्र्ाहरुको समािानको िालग गाउँ पालिका
स्तरीर् सलमलतमा पेश गने ।

११. बसको आिश्र्क अनुगमन तथा लनगरानी गने ।

१२. बस सञ्चािनको िममा कमयचारीहरुको व्र्िस्थापन
गने ।

१३. सञ्चािक सलमलतिे तोकेको अन्र् काम कािायही गने
।

५. इन्िन र ममयत सम्बन्िी व्र्िस्था:

(१) बस अपरे टरिे इन्िन तथा िुविकेट माग गदाय कार्ायिर्िे

लनिायरण गरे को फाराम स्िीकृत गराएर मात्र भनुप
य नेछ
। इन्िन तथा िविकेट िपतको अद्यािलिक वििरण

बस अपरे टरिे तर्ार गरी इक्षन्जलनर्रको लसफारीसमा
कार्ायिर् प्रमुि समि पेश गनुय पनेछ ।

२) इन्िन तथा िुविकेट र ममयत सम्िन्िी सम्पुणय कार्यको
वििरण कार्ायिर्मा अद्यािलिक गरर राख्नु पने छ ।

३) बस विग्रीएमा सम्भि भए सम्म लिक्षित िा मौक्षिक र्था
लसघ्र चािकिे कार्ायिर्िाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
कार्ायिर्

प्रमुिबाट

ममयत

आदे श

स्िीकृत

पश्चातमात्र बसको ममयत सम्भार गररनेछ ।

गराए

६. सञ्चािन शुल्क:

क) कुनै पलन व्र्क्षक्त,सं घ सं स्था, उपभोक्त्ता सलमलतबाट बस

माग भई आएमा गाउँ पालिकािे लनिायरण गरे बमोक्षजमको

शुल्क नगदै तोवकएको िा िैक िातामा अलग्रम बुझाउनु
पनेछ ।
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ि) दैं लनक रुपमा बस सं चािन गदाय सेिा ग्रावहहरुिे

गाउँ पालिकािे लनिायरण गरे को भाडा रकम बुझाई सेिा
लिन सक्नेछ ।

ग) दै लनक सं चािन हुने बसमा भाडा दरमा छु टको व्र्िस्था
सञ्चािन सलमलतको लनणयर् अनुसार हुनेछ।

७. कमयचारी सम्िन्िी व्र्िस्था:

क) बस सञ्चािनका िालग १ जना चािक, १ जना कन्टे क्टर
र १ जना सहर्ोगी स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन

२०७४ बमोक्षजम करार सेिामा लनर्ुक्त गररनेछ ।
चािक,

कन्टे क्टर

गाउँ पालिकाको

र

सहर्ोगीको

कार्यपालिकाको

पाररश्रलमक

बैठकिे

तोके

बमोक्षजमको तिब उपिव्ि गराईनेछ ।

८. बस रुट र सं ख्र्ाः
(१)

गाईघाट-मुकय ु च-पुिाँरे-लडल्िीबर-लसन्कौिे

भन््र्ाङ्ग-

माझिकय-बाराहा-कुनाही र आव्र्श्र्क्ता परे मा थप
गररने ।

(२) र्ात्रु चाप र सेिा विस्तारको आिारमा सं ख्र्ा थप गनय
सवकनेछ ।

९.समर्, भाडा दर लनिायरण:

(१) बस सञ्चािन हुने समर् तोवकए बमोक्षजम हुनेछ ।
(२)

सञ्चालित

रुटमा

दुरी

तथा

िागतका

आिारमा

गाउँ पालिकािे सहुलिर्त पुणय भाडा लनिायरण गनेछ ।
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१०. भाडा सं किन तथा व्र्िस्था:

भाडा सं किन तथा दर बमोक्षजमका िीि हरुको व्र्िस्थापन
तोवकए बमोक्षजम हुनेछ ।

११. िाता व्र्िस्थापन:

(१) बस सञ्चािनको िालग लिम्च ुङबुङ नथर बस सञ्चािन
कोष स्थापना गररनेछ ।

(२) िाता सञ्चािन प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत तथा िेिा
ु दस्तितबाट गररनेछ ।
अलिकृतको सं र्क्त

१२. विविि:

र्स कार्यविलि जारी हुन ु पुि य भएका काम कारिाहीहरु र्सै
कार्यविलि बमोक्षजम भएको मालननेछ ।

cf1fn]
6fh{g s'df/ lnDa'
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