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बेलबारी नगरपाधलका

शव वाहन सञ्चालन कार्यववधि, २०७६
बेलबारी नगरपाधलका क्षेत्रमा बसोवास गने नागररकहरुलाई आफ्नो ररधिधिधि
अनुसार मृत्र्ु सं स्कार पुरा गनय सहर्ोग पुर्ायउने गरी नगर क्षेत्रमा धनशुल्क
रुपमा

शव

वाहन

सेवा

उपलब्ि

गराउन

वाञ्छनीर्

भएकोले

बेलबारी

नगरपाधलकाको प्रशासकीर् कार्यववधि धनर्धमि गने ऐन २०७५ को दफा (४)
बमोजिम बेलबारी नगरपाधलकाले र्ो कार्यववधि पाररि गरी सवयसािारणको
िानकारीको लाधग रािपत्रमा प्रकाशन गररएको छ ।
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बेलबारी नगरपाधलका

शव वाहन सञ्चालन कार्यववधि, २०७६
प्रमाजणकरण धमधििः २०७६।१२।०३
प्रस्िावनािः
बेलबारी नगरपाधलका क्षेत्रमा बसोवास गने नागररकहरुलाई आफ्नो ररधिधिधि
अनुसार मृत्र्ु सं स्कार पुरा गनय सहर्ोग पुर्ायउने गरी नगर क्षेत्रमा धनशुल्क
रुपमा

शव

वाहन

सेवा

उपलब्ि

गराउन

वाञ्छनीर्

भएकोले

बेलबारी

नगरपाधलकाको प्रशासकीर् कार्यववधि धनर्धमि गने ऐन २०७५ को दफा (४)
बमोजिम बेलबारी नगरपाधलकाले र्ो कार्यववधि बनाएको छ ।
१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भिः
(१)

र्स धनदे जशकाको नाम “शव वाहन सञ्चालन कार्यववधि, २०७६”
रहेको छ ।

(२)

र्ो

कार्यववधि

स्िानीर्

रािपत्रमा

प्रकाजशि

भएपधछ

प्रारम्भ

हुनेछ ।
२.

पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स धनदे जशकामा,
(क)

“कार्यववधि” भन्नाले बेलबारी नगरपाधलका शव वहान सञ्चालन
कार्यववधि २०७६ सम्झनु पछय ।

(ख)

“नगरपाधलका” भन्नाले बेलबारी नगरपाधलका सम्झनु पछय ।

(ग)

“शव वाहन” भन्नाले बेलबारी नगरपाधलका क्षेत्र धभत्रका मृिकलाई
व्र्जिको दाहसं स्कार गने स्िल सम्म पुर्ायउन प्रर्ोग गररने
सािनलाई सम्झनु पछय ।
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(घ)

“स्िानीर् समन्वर् सधमधि” भन्नाले नगरपाधलका स्िरमा शव वाहन
सञ्चालन ििा व्र्वस्िापन गने प्रर्ोिनको लागी गठिि समन्वर्
सधमधि सम्झनु पछय ।

(ङ)

“अनुदान” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नगरपाधलकालाई उपलव्ि
हुने धनिःशिय ििा सशिय अनुदानको रकम समेि सम्झनु पछय ।

३.

ऐनको उद्दे श्र्िः र्स ऐनको उद्देश्र् दे हार् बमोजिम हुनेछिः
(क)

शव वाहन सञ्चालनको जिम्मेवारी ववश्वसनीर् र भरपदाय रूपमा
धनवायह गने,

(ख)

शव वाहन सञ्चालनको लागी स्रोि व्र्वस्िा, धनर्धमि ममयि सं भार
र सेवा पव्राह प्रभावकारी बनाउने ।

४.

कार्यक्षत्र
े िः नगरपाधलकाको अगुवाइमा स्िानीर् िहबाट शव वहानको
व्र्वस्िापन, सञ्चालन, ममयि

सं भार

सम्बजन्िि

कार्यसम्म

मात्र

र्स

धनदे जशकाको कार्यक्षेत्र हुनेछ ।
५.

शव वहान सेवा सञ्चालन ििा व्र्वस्िापनिः (१)

शव

वाहन

उपलब्ि गराउने सम्बन्िमािः
(क)

प्रर्ोग नभई शव वाहन खाली रहेको बेला नगरपाधलकामा बसोवास
गने व्र्जि र पररवारबाट शव वाहन माग भएमा First Come
First Serve को आिारमा नगरपाधलकाले धनशुल्क उपलब्ि
गराउनेछ ।

(ख)

शव वाहन माग गनयको लाधग बेलबारी नगरकार्यपाधलका अन्िरगि
शव वहान सेवाको लाधग उपलब्ि हुने नम्बरमा फोन गनुय
पनेछ ।

(ग)

कार्ायलर्ले उपलब्ि गराउने सव वाहन सञ्चालनको िोवकएको
ढााँचा

बमोजिमको

अपरे शन

लगसीट

िोवकएको

अधिकारीले

प्रमाजणि गरी सम्बजन्िि अपरे टरलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
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अपरे टरले

पधन सोवह लगसीटमा उपकरण सञ्चालन सम्बजन्ि

अधभलेख राख्नु पनेछ ।
(घ)

शव वाहन प्रर्ोग गदाय साइटसम्म लैिाने र काम समाप्त भए
पश्चाि

सुरजक्षि

िवरले

कार्ायलर्मा

वफिाय

बुझाउने

सम्पूणय

जिम्मेवारी सम्बजन्िि प्रर्ोगकिाय र अपरे टरको हुनेछ ।
(ङ)

शव वाहन प्रर्ोग गदाय िोवकएको स्िानमा भन्दा अन्र् क्षेत्रमा
लैिान पाईने छै न । पधछ कुनै कारणबस क्षेत्र बदल्नु परे मा
कार्ायलर्साँग स्वीकृिी माग गनुय पनेछ ।

(च)

शव वाहन प्रर्ोग भैरहेको अवस्िामा धबग्रन गई ममयि गनुप
य ने
भएमा कार्ायलर्को धनमानुसार गनुय पनेछ ।

(छ)

शव वाहन प्रर्ोग गदाय उि उपकरण कार्ायलर्बाट बावहर
धनस्केको र कार्ायलर्मा वफिाय भएको धमधि र समर् िनाई
सम्बजन्िि अपरे टरको दस्िखि गराई िोवकएको अधिकारीबाट
प्रमाजणि गराई राख्नु पनेछ ।

(ि)

शव वाहन प्रर्ोग भई वफिाय भएपधछ सम्बजन्िि अपरे टरले उि
उपकरण सञ्चालन भएको वववरण सवहिको अपरे सन लगसीट
कार्ायलर्मा बुझाउनु पनेछ ।

६.

शव वाहन सेवा सञ्चालन ििा व्र्वस्िापन धनदे शक सधमधििः
(१)

शव

वाहनको

व्र्वजस्िि, ववश्वसनीर्

र

प्रभावकारी

प्रर्ोगको

व्र्वस्िा धमलाउन िपधसल बमोजिमको धनदे शक सधमधि रहनेछिः
(क) नगर प्रमुख

सं र्ोिक

(ख) नगर उप प्रमुख

सह सं र्ोिक

(ग) सामाजिक ववकास सधमधि सं र्ोिक

सदस्र्

(घ) सधमधिले िोकेको नगर कार्यपाधलका सदस्र् मध्र्े १ मवहला सदस्र्
(ङ) ववपद् व्र्वस्िापन शाखा प्रमुख

सदस्र् सजचव
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(२)

सधमधिको वैिक आवश्र्किा अनुसार बस्नेछ।सधमधिले वैिकमा
आवश्र्क िानेका अन्र् प्रधिधनधिहरूलाई समेि आमन्त्रण गनय
सक्नेछ ।

७.

गलि सूचना ठदने व्र्जिलाई हुने सिार्िः (१) शव वाहन सेवा आवश्र्क
भर्ो भनी गलि सूचना ठदने व्र्जि र शव वाहन सञ्चालन ििा
व्र्वस्िापन कार्यमा अवरोि पुर्ायउने व्र्जिलाई कानुन अनुसार कारवावह
गररनेछ ।

८.

सधमक्षा एवं प्रगधि प्रधिवेदन सम्बन्िी व्र्वस्िािः (१) सधमधिले शव वाहन
सञ्चालन ििा व्र्वस्िापन सम्बन्िी विर्ाकलापहरूको समीक्षा गरी
नगरपाधलका समक्षा प्रधिवेदन पेश गनुय पनेछ ।

९.

खारे िी र बचाउिः (१) र्स धनदे जशकामा उल्लेख भएका कुराहरू र्सै
बमोजिम र अन्र् कुराहरू प्रचधलि ऐन धनर्म बमोजिम हुनेछ ।

cf1fn]

k|lbk zfx
k|d'v k|zf;sLo clws[t

शव वाहन सञ्चालन कार्यववधि, २०७६



