
 

 

 

                    स्थानीय राजपत्र     

 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्डः६                                     संखयाः१३                      लमलतः २०७९।०६।११ 

 

                                                                 भाग–२ 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

  

 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाको एक्साभटेर (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) कायलुवलध, २०७९ 

प्रस्तावनाः 

 यस गाईँपालिकालभत्र रहकेा एक्साभेटर सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरी यस गाईँपालिकाको लबकास लनमाुणमा महत्वपूणु 

भूलमका लनवाुह गनु वाञ्छनीय भएकाि ेमालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रिासकीय कायलुवलध (लनयलमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ३ 

(१) बमोलजम मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ कायुपालिकािे यो कायुलवलध जारी गरी िागू गरेको छ ।  

पररच्छेद एक – पररभाषा 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो मापदण्डको नाम “मालिकाजजुन गाईँपालिकाको एक्साभेटर (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) 

कायुलवलध, २०७९” रहकेो छ । 

(२) यो कायुलवलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदलेख िाग ूहुनेछ ।  

गाईँकायपुालिकाबाट  स्वीकृत लमलत २०७९।०६।०९ 



२. लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथु निागेमा यस मापदण्डमा, 

क) “ऄध्यि” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ऄध्यि सम्झनज पदुछ ।  

ख) “ईपाध्यि” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ईपाध्यि सम्झनज पदुछ ।  

ग) “प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत सम्झनज पदछु ।  

घ) “सलमलत” भन्नाि ेमालिकाजजुन गाईँपालिकाका रहकेा एक्साभेटर व्यवस्थापनका िालग गरठत दफा …. बमोलजमको सलमलत 

सम्झनज पदुछ ।  

ङ) “सम्पकु व्यलि” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकामा रहकेा एक्साभेटर सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनु र सलमलतमा 

अवश्यक छिफि गनु तथा कायुपालिकामा समेत सो सम्बन्धमा अवश्यक लनणुय गनु र एक्साभेटरको समग्र व्यवस्थापन 

तथा सञ्चािन र सोको ऄलभिेख कायम गने गरी लजम्मेवारी तोककएको कमुचारी सम्झनज पनेछ ।  

च)  

३. यो मापदण्डको पािना गनज ु सबकैो कतुव्य हुनेछ । यस मापदण्डमा भएका कज नै कज रामा लद्वलवधा ईत्पन्न भएमा त्यसको 

ऄलन्तम व्याखया गने ऄलधकार मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ कायपुालिकाको हुनेछ ।  

पररच्छेद दजइ – एक्साभटेर (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सलमलत 

४. मालिकाजजुन गाईँपालिका ऄन्तगुत रहकेा एक्साभेटरको सम्बन्धमा अवश्यक लनणुय गनु र सो सम्बन्धमा अवश्यक 

लनणुयाथु कायुपालिकामा पेस गनुका िालग देहाय बमोलजमको एक एक्साभेटर (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) सलमलत हुनेछ ।  

तपलसिः 

 ईपाध्यि        -    संयोजक 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत      -   सदस्य 

 पूवाुधार लवकास सलमलत संयोजक     -   सदस्य  

 लजन्सी िाखा प्रमजख       -   सदस्य 

अर्थथक प्रिासन िाखा प्रमजख      -    सदस्य 

 पूवाुधार लवकास िाखा प्रमजख      -   सदस्य 

 सम्पकु व्यलि, एक्साभेटर      -   सदस्य-सलचव 

५. सलमलतको काम कतुव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ । 

क) गाईँपालिकामा रहकेो एक्साभेटर सञ्चािन गनु अवश्यक छिफि र लनणुय गने ।  

ख) एक्साभेटर प्रयोग सम्बन्धी लनणुय गने ।  

ग) एक्साभेटर सञ्चािनका िालग तेिको व्यवस्थापन सम्बन्धी लनणुय गने ।  

घ) सम्पकु व्यलि तोकी अवश्यक कामकाज गने/गराईने ।  

ङ) एक्साभेटर सञ्चािनका िालग अवश्यक पने ऄपरेटर र सहायक कमुचारी लनयजलिका िालग कायपुालिकािाइ ऄनजरोध 

गने । यसरी लनयजि भएका कमुचारीको सेवा सजलवधा सम्झौतामा ईल्िखे भएबमोलजम वा कायुपालिकाि ेलनधाुरण गरे 

बमोलजमहुनेछ ।  

च) ऄवरुद्ध सडक सञ्चािनको काम गने/गराईने ।  

छ) गाईँपालिका मातहत रहकेा सडक खण्डहरुिाइ बाह्र ैमलहना सञ्चािनमा ल्याईन अवश्यक काम गने/गराईने ।   

ज) एक्साभेटरका िालग अवश्यक आन्धन व्यवस्थापनका िालग िगबजक तयार गनु िगाईने र सोको व्यवलस्थत रेकड ुगाईँ 

कायुपालिकामा पेस गने ।  



झ) अवश्यक आन्धनका िालग कज नै पेट्रोि पम्पसँग सम्झौता गरी अवश्यक व्यवस्थापन लमतव्ययी रुपमा गने ।  

ञ) कज नै समस्या वा व्यवधान अआपरेमा समाधानका िालग कायुपालिकािाइ ऄनजरोध गने ।  

ट) कायुपालिकाि ेतोकेका ऄन्य लवषयहरुको कायाुन्वयन गने/गराईने ।  

६. मालथ जजनसजकै कज रा भलनएको भएतापलन वषाुतको पानीिे ऄवरुद्ध भएका सडकहरुको सन्दभुमा अवश्यकतानजसार तपलसि 

बमोलजमको सडक प्राथलमकता लनधारुण गरी सोही बमोलजम सडक सफाआ सम्बन्धी काय ुगरी सडक सूचारु गनजु पनेछ ।  

तपलसिः 

क) धेरै भन्दा धरैे नागररकिे अवतजावत गने सडकिाइ पलहिो प्राथलमकता कदने ।  

ख) लवद्याियसम्म जाने बाटो ऄवरुद्ध भएमा सोको व्यवस्थापन गने ।  

ग) क्रलमक रुपमा ऄन्य स्थिको अवश्यकता र औलचत्यताको अधारमा प्राथलमकता क्रम लनधाुरण गरी कायु गने/गराईने ।  

७. व्यलिगत प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

क) गाईँपालिकाबासीिे अफ्नो व्यलिगत प्रयोजनका िालग समेत एक्साभेटर प्रयोगका िालग गाईँपालिकामा ऄनजसूची १ 

बमोलजमको राजश्व रकम लतरेको भौचर सलहत लनवेदन कदन सके्नछ । 

ख) लनजी प्रयोग सम्बन्धमा सलमलतिे अवश्यक लनणुय गनु सके्नछ ।  

ग) प्रयोग गने नागररकिे ऄलनवायु रुपमा ऄलग्रम राजश्व लतनजुपनेछ । ऄन्यथा एक्साभेटर ईपिब्ध गराईन सलमलत बाध्य 

हुने छैन ।   

८. यो मापदण्डमा तोककएका लवषयहरुमा जािझेि गरी वा गजमराहमा राखी वा ऄसत्य लववरण कदआ दजःख कदने लनयतिे कसैि े

पलन एक्साभेटर माग गनु सके्न छैन ।  यस्तो प्रमालणत भएमा सलमलति ेअवश्यक कारवाही गनु कायुपालिकािाइ लसफाररस 

गनु सके्नछ ।  

९. कज नै पलन हाितमा एकै सडकमा पटक पटक एक्साभेटर प्रयोग गरी ऄन्य अवश्यक सडकमा निैजान वा ईि कायमुा लवभेद 

गनु पाआने छैन । सो सम्बन्धमा कज नै ककलसमको लवभेद भएको कज नै नागररकिे महसजस गरेमा सो सम्बन्धमा गाईँपालिका 

ऄध्यि समि लनवेदन कदन सककनेछ र सो सम्बन्धमा कायुपालिकामा अवश्यक छिफि भइ सोही बमोलजम अवश्यक 

लनणुय हुनेछ ।   

१०. यो मापदण्डमा संसोधन गनु ईपयजि िागेको लवषयमा सलमलतको लसफाररसमा मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ 

कायुपालिकाि ेअवश्यक संसोधन वा खारेज गनु सके्नछ ।  

  



ऄनजसूची १ 

(दफा ७ (क) सँग सम्बलन्धत) 

एक्साभेटर लनजी प्रयोगको दररेट 

लस.नं. एक घण्टाको िालग 

दररेट 

एक कदनको िालग 

प्रलत घण्टा दररेट 

एक भन्दा बढी 

कदनको िालग प्रलत 

घण्टा दररेट 

कैकफयत 

१ ३००० २५०० २२०० सलमलतिे लनजी प्रयोजनका िालग िगातार तीन कदन 

भन्दा बढी समयको िालग एकै व्यलििाइ एक्साभेटर 

ईपिब्ध गराईन सके्न छैन र लनजी प्रयोजनका िालग 

ईपिब्ध गराआएको ऄवस्थामा कज नै ऄप्रत्यालसत दवैीय 

प्रकोप भइ एक्साभेटर गाईँपालिकामा कफताु लिनज पने 

भएमा १२ घण्टा भन्दा कम प्रयोग भएको हकमा एक 

घण्टाको िालग लनधारुण गररएको दररेट बमोलजम 

राजश्व िाग्नेछ र १२ घण्टा भन्दा बढी समय प्रयोग 

भएको रहछे भने सो हकमा एक कदनको िालग प्रलत 

घण्टाका दरिे लनधारुण गररएको दररेटका अधारमा 

प्रलत घण्टा राजश्व रकम लिनज पनेछ ।  

नोटः लनजी प्रयोगमा िैजादा टेिर अवश्यक पने भएमा सोको खचु एक्साभेटर िैजाने नागररकिे नै बहेोनजु पनेछ । लनजी प्रयोगमा 

आन्धन कायाुियि ेईपिब्ध गराईने छैन/िैजाने नागररकि ेस्वय ंबेहोनज ुपनेछ । साथ ैगाईँपालिका देलख सम्बलन्धत स्थिमा एक्साभेटर 

िैजान अवश्यक पने आन्धन समेत स्वय ंएक्साभेटर माग गने नागररकिे बेहोनजु पनेछ ।  

  



ऄनजसूची २ 

आन्धन ऄडरु लस्िपको नमूना 

लमलत २०७…/.…/.… 

श्री …………………………… 

………………………. दाचजुिा ।  

सन्दभःु आन्धन ईपिब्ध गराआकदन ेऄडरु लस्िप ।  

 प्रस्तजत सन्दभुमा यस गाईँपालिकाको एक्साभेटर (गाडी नं. …………………………………..) को प्रयोजनका 

िालग ………….... (ऄिरेपी ……………….. लिटर) आन्धन अवश्यक भएकािे यसै लस्िप बमोलजम पलछ भजिानी हुने गरी 

आन्धन (पेट्रोि/लडजेि) ईपिब्ध गराइ कदन हुन कायाुदेि कदआएको छ । लनयमानजसार आन्धन ईपिब्ध गराईन हुन र पलछ भजिानी माग 

गदाु यो ऄडरु लस्िप समेत संिग्न गरी पेस हुन सूलचत गररन्छ । सहयोगका िालग धन्यवाद ।  

 

 

कायाुदेि कदनेः 

…………………….. 

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

  



 

ऄनजसूची ३ 

एक्साभेटर िगबजक नमूना 

लस.नं

. 

एक्साभेटर प्रयोग 

गररएको 

प्रयोग 

गररए

को 

कक.लम. 

प्रयोग 

घण्टा 

(लमनेटमा 

ईल्िेख 

गने) 

ईपिब्धी 

(घन लम.) 

प्रकार 

(सडक 

सफाइ, 

सडक 

ममुत, 

ऄवरुद्ध 

बाटो 

सफाआ, 

लनजी 

प्रयोगमा 

कदआएको

, ऄन्य 

भए 

खजिाईने) 

िाग्ने 

राज

श्व 

रकम 

(रु. ) 

राजश्व 

लतरे

को 

भौचर 

नं. र 

लमलत 

प्रयो

ग हुने 

समय 

िगबजक

मा आलन्ट्र 

गनेको 

लववरण 

(नाम, 

लमलत, 

हस्तािर) 

कैकफय

त 

देलख  सम्म 

१            

२            

३            

४            

५            

तैल्य 

पदाथ ु

ककलसम आलन्ज

न 

अयि 

लगयर 

अयि 

ट्रान्सलमस

न अयि 

हाआड्रोलि

क अयि 

ब्रेक 

फ्ल्यूड 

लग्रज ऄन्य    

पररमा

ण 
          

 

िगबजक पेस गने     लसफाररस गने            िगबजक प्रमालणत गने 

सम्पकु व्यलि    लजन्सी र पवूाुधार लवकास िाखा       प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

   रोहवरः 

              ऄपरेटर 

  



ऄनजसूची ४ 

मालिकाजजुन गाईँपालिका 

गाईँ कायपुालिकाको कायाुिय 

एक्साभेटर भाडा महिजि लबि 

भाडा सम्झौता नं. ……..         सम्झौता लमलतः 

लबि नं. …………  लमलतः ………………….     भाडामा लिनेको 

           नामः 

           ठेगानाः 

यालन्त्रक ईपकरणको लववरण िगलसट / 

िगबजक नं. 

भाडा लववरण कैकफयत 

लस.नं. लवभागीय 

नं. 

लववरण लसफ्ट घण्टा दररेट रु. कज ि भाडा 

रकम रु. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

थप अवश्यक परेको भलन ऄनजरोध भइ अएमा भनेः      

         

जम्मा भाडा रकम रु. ……………….. (ऄिरेपी रु. ……………………………) 

पेश्की जम्मा रु. ……………….. (ऄिरेपी रु. ……………………………) 

 बजझाईनज पने रकम/कफताु गनजुपने रकम रु. ……………….. (ऄिरेपी रु. ……………………………) 

 

 

 

तयार गनेः लसफाररस गनेः          प्रमालणत गनेः 

सम्पकु व्यलि अर्थथक प्रिासन िाखा प्रमजख  प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

  



ऄनजसूची ५ 

एक्साभेटर भाडामा प्राप्त गनु कदनजपने लनवेदन 

लमलत २०…../…../….. 

श्री ईपाध्यिज्यू 

मालिकाजजुन गाईँपालिका, दाचजुिा ।  

लवषयः एक्साभेटर भाडामा पाईँ ।  

          प्रस्तजत लवषयमा ………………… कामको िालग मालिकाजजुन गाईँपालिकाको एक्साभेटर (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) कायुलवलध, 

२०७९ बमोलजम तपलसि बमोलजमको समयको िालग एक्साभेटर ईपिब्ध गराआकदन हुन ऄलग्रम राजश्व रकम लतरेको भौचर समेत यसै लनवेदन साथ 

संिग्न गरी सादर लनवेदन गदुछज  ।  

तपलसिः 

लस.न.ं एक्साभेटर कायुको 

लववरण 

स्थान घण्टा ऄनजमालनत कायु ऄवलध ऄलग्रम राजश्व 

लतरेको भौचर 

नं. 

कैकफयत 

देलख सम्म 

१         

यस गाईँपालिकाको लनयमानजसार भाडा लबि प्राप्त भए पलछ कट्टी हुने गरी हाि गाईँपालिकाबाट लनधाुररत पेश्की (धरौटी) कदन र यसै साथ संिग्न 

लनवेदनको पािना गनजुपने लनयम तथा ितुहरु पािना गनु समते मञ्जजर छज  ।  

लनकायः व्यलि/संस्था/ईपभोिा सलमलत/सरकारी लनकाय/ऄन्य/ 

 

लनवेदकको पूरा नाम ठेगानाः 

नामः 

ठेगानाः 

पद (संघ/संस्थाको हकमा): 

मोवाआि न.ं  लनवेदक वा लनजको प्रलतलनलधको हस्तािरः    

                                              लमलतः 

श्री अर्थथक प्रिासन िाखा 

मालिकाजजुन गाईँपालिका दाचजुिा ।  

……………………. लनम्न बमोलजमको रकम धरौटीमा लिनजहोिा ।  

भाडामा कदने 

एक्साभेटरको लववरण 

भाडा दर धरौटी राख्नज पने ऄनजमालनत रकम कैकफयत 

प्रलत घण्टा प्रलत लसफ्ट 

     

  धरौटी रकम प्राप्त भएको प्रमालणत गने कमुचारीको दस्तखतः 

                                                                        नामः 

                                                               पद र लमलतः 

श्री सम्पकु व्यलि 

मालिकाजजुन गाईँपालिका दाचजुिा 

……………….. लनम्न बमोलजमको रकम धरौटी सलहत पेस भइ अएकािे गाईँपालिकाको एक्साभेटर लनयमानजसार लनवेदकिाइ ईपिब्ध गराआ 

समयमा कफताु लिनजहोिा र लनयमानजसारको िगबजक तयार गरी पेस गनजुहोिा ।  

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

                                

                               आज्ञाऱे  

                    सरुज प्रसाद जोशी 
                                   प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


