
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:yfgLo /fhkq 

hfgsL ufpFkflnsfåf/f k|sflzt 

v08M $    ;+VofM (    ldltM @)&&÷!)÷@#  
efu – @ 

;'b"/klZrd k|b]z, hfgsL ufpFkflnsf, b'uf}{nL, s}nfnL  
 

hfgsL ufpFkflnsfsf] ;jf/L ;fwg ;~rfng 

sfo{ljlw, @)&& 

k|df0fLs/0f ldltM @)&&÷!)÷@# 

 

 

प्रस्तावना : 

 जानकी गााँपालिकामा लवगतदखेी प्रयोगमा रहकेा तथा आगामी ददनमा सञ्चािन हुने 

लवलभन्न दकलसमका सवारी साधनहरुको लमतव्यायी तवरिे प्रयोग गरी कायाासञ्चािन गना 

वान्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 

(२) िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी जानकी गाउाँपालिकािे यो कायालवलध जारी गरेको 

छ । 
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पररच्छेद- १ 

प्रारलभभक 
सलंिप्त नाम र प्रारभभ : 

(१) यस कायालवलधको नाम  जानकी गाउाँपालिका सवारी साधन सञ्चािन  कायालवलध 

२०७७” रहेको छ  

(२) यो कयालवलध तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायालवलधमा: 

क) æलवदाको समय” भन्नािे नेपाि सरकारिे रावपत्रमा प्रकालित गरी तोकेको 

 सावाजालनक लवदाको ददन सभझनु पछा। 

ख) æसवारी साधन” भन्नािे कायाियको नाममा रहकेो स्कुटर मोटरसाइकि, लजप, कार, 

 भ्यान, रटपर, डोजर, ब्याकहोिोडर, दमकि, एभबुिेन्स आदी सभझनु पछा । यो 

 िब्दिे कायााियबाट ममात खचा तथा इन्धन खचा व्यहोने  गरी सञ्चानि हुने अन्य 

 सरकारी साधन समेत जनाउाँ दछ । 

ग) æअलततयारवािा” भन्नािे गाउाँ पालिकाको प्रिासलनक तथा आर्थथक अलततयार प्राप्त 

 प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकारी  सभझनु पदाछ । 

घ) æगाउाँपालिका”भन्नािे जानकी गाउाँपालिका तथा गाउाँपालिका मातहतका लवलभन्न 

िाखा, इकाई, तथा वडा कायााियहरु सभझनु पदाछ । 

ङ) æप्रयोगकताा”भन्नािे जनाकी गाउाँपालिकामा कायारत स्थायी, करार वा  ज्यािादारीमा 

कायारत सवारी साधन लजभमा लिई प्रयोगमा गने अन्य व्यलििाई समेत जनाउाँ दछ । 

च) æिगबुक” भन्नािे सवारी साधनको लवस्तृत लववरण, प्रयोगकतााको लववरण र 

 सन्चािनको समय तथा अवलध जनाउने दफा ९ बमोलजम तयार गरीएको  अलभिेख 

 फारमिाई सभझनु पदाछ । 

छ) æसर्थभलसङ्ग” भन्नािे सवारी साधनहरुको लनयलमत चेक जााँच, समान्य ममात, 

 मोलबि पररवतान िगायतका काया सभझनु पछा । 

ज) æईन्धन”भन्नािे सवारी धनमा प्रयोग हुने पेट्रोि तथा लडजेि सभझनु पछा। 

 झ) æममात” भन्नािे सवारी साधन लबगे्रर वा कुनै पाटपुजाा बका सपमा िगेर पुन: 

सन्चािनमा ल्याउने काया सभझनु पछा । 

 

पररच्छेद- २ 

सवारी साधन प्रयोगकतााको लजभमवेारी 

 

३.सवारी साधन जतन  गनुापने: 

(१) प्रयोगकताािे आफुिे माग फारम वा हस्तान्तरण फारम सलहत आफ्नो  लजभमामा 

 लिएका सवारी साधनहरु आवस तथा कायािय पररसरमा जतन गरी राख्नु पनेछ । 

 यस्तो सवारी साधन दघुाटना भएमा, चोरी भएमा, वा लहनालमना भएमा सोको 

 जानकारी कायााियिाई नभएमा वा जरुरी काममा प्रयोग भएको पुलि नभएको 

 खण्डमा सभबलन्धत प्रयोगकतााबाट िलतपुर्थत भराउने वा असुि उपर गररनेछ । 

४. सवारीचािक अनमुलत पत्र (िाईसने्स) हुनपुन:े 

(१) सवारी साधन प्रयोग गना लजभमा लिदा गाउाँपालिकाको लजलन्स िाखा प्रमुखिे 

 प्रयोगकतााको सभबलन्धत सवारी साधन चािक अनुमलत पत्रको फोटोकपी माग 

 फारम संगै राखी ददनुपनेछ । सवारी चािक अनुमलत पत्र नभएको व्यलििाई सवारी 

 साधन प्रयोग गना ददई सवारी साधन दघुाटना भएमा, कारबाहीमा परेमा वा अन्य 
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 कुनै समस्या भएमा सभबलन्धत प्रयोगकताा र लजलन्स िाखा प्रमुख जवाफदेही 

 हुनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग कुनै प्रयोगकताािे आफ्नो सवारी चािक अनुमलत 

 पत्र नभएको भए चािक सुलवधा पाउने प्रयोगकताा भए लनजको र नपाउने 

 प्रयोगकताा भए व्यलिगत रुपमा सवारी चािक अनुमलत पत्र भएको सवारी चािक 

 लनयुलि गरी सवारी साधन सन्चािन गना सके्नछ । यसरी  बुझेको सवारी साधन 

 आफुिे प्रयोग गदाा बाहेक लनजिाई सन्चािन गना ददनुहुदनै । 

 

प्रयोगकताा सभबलन्ध व्यवस्था 

५. दजाा पुगकेो पदालधकारीि ेमात्र प्रगोग गनुापने: 

(१) गाउाँपालिकाका सवारी साधन प्रयोग गना लजभमा दददा पद तथा दजाा  अनुसार 

 जनप्रलतलनलध, मालथल्िो तहका कमााचारीहरु, िाखा प्रमुखहरु तथा दफल्डमा 

 लनयलमत खरटनुपने कमााचारीहरुिाई पलहिो प्रथालमकता ददई प्रयोग गना ददनु   

 पदाछ । यस्ता कमाचारीहरुिाई पुगेर बााँकी रहकेो अन्य सवारी साधन अन्य कमाचारी 

 तथा पदालधकारीिाई सन्चािन गना ददन सदकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम सवारी साधन प्रयोग गना दददााँ अध्यि, उपाध्यि, 

 अलततयारवािा र वडा कायाियिाई पलहिो प्रथालमकता ददइनेछ । 

६. सावाजलनक लबदाको ददनमा सवारी चिाउाँदा अनमुलत लिनपुने: 

(१) प्रयोगकताािे सावाजलनक लबदाकोददन कायााियको काममा सवारी साधन  चिाउनु 

 पने भएमा कारण सलहत खुिाई अलततयारवािा सिम सवारी पासको िालग 

 लनवेदन ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदन उपर अलततयारवािािे छानलवन गरी 

 गाउाँपालिका  तथा लजल्िा लभत्र सवारी साधन सन्चािन गने भए प्रयोग  कतााको 

 लववरण र उद्येश्य खोिी सवारी पास जारी गना सके्नछ । तर लजल्िा बालहरको 

 हकमा प्रचलित लनयमानुसार हुनेछ । 

७. ईन्धन उपिब्ध गराउन:े 

(१) सवारी साधन प्रयोगकताािाई मालसक रुपमा दहेाय बमोलजम ईन्धन 

 गाउाँपालिकािे जारी गरेको कुपन माफा त उपिब्ध गराइनेछ । 

 

लस. 

न. 

सवारी 

साधनको प्रकार 

मालसक 

उपिब्ध हुने 

ममात तथा 

लनयलमत सर्थभलसङ्ग 

  इन्धन )लि .(   

१. मोटरसाइकि  /स्कुटर  १० प्रलत मलहना प्रयोग अनुसार 

२. लजप  /कार  प्रयोग अनुसार प्रयोग अनुसार 

३. एभबुिेन्स िकबुक अनुसार प्रयोग अनुसार 

४. रटपर  /ट्रक  कामको मूल्याकन अनुसार प्रयोग अनुसार 

५. ब्याक्को िोडर एक्काभेटर चिेको घण्टाको 

 िकबुक अनुसार 

प्रयोग अनुसार 

६. दमकि चिेको घण्टाको िकबुक अनुसार  /ममात स्टमेत सम  

लवकृत जारी गने 

  

क) उपदफा (१) बमोलजम इन्धन उपिब्ध कमाचारी लवदा तथा काजमा रहकेो  व्यवस्था 

 त्यस्तो ईन्धन उपिब्ध गराइने छैन । 
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ख) दलैनक तथा भ्रमण खचा लिने गरी काजमा खरटएको अवस्थामा भ्रमण खचा उपिब्ध 

 गराईएमा ईन्धन उपिब्ध उराइने छैन । 

ग) मालसक रुपमा ईन्धन मोलबि तथा ममात खचा सलुवधा उपिब्ध हुने पदालधकारी िाई 

 गाउाँपालिका बाट छुटै्ट ईन्धन उपिब्ध गराइने छैन । अन्य व्यवस्था भए सोही 

 बमोलजम उपिब्ध गराईने । 

घ) अलधकार प्राप्त अलधकारीको लिलखत लस्वकृत लवना काममा खरटएको अवस्थामा 

 आईपने खचा प्रयोगकताा स्वयमिे व्यहोनुा पनेछ । 

ङ) लनयलमत काम बाहके थप समय काम गना कमाचारीहरुको हकमा थप खचाको व्यवस्था 

 गना सदकनेछ । 

८.  लनलज सवारी साधन प्रयोगकताािाई खचा उपिब्ध गराइने: 

 यस कायालवलध बमोलजम सरकारी सवारी साधन पाउन योग्य कुनै प्रयोगकताा आफ्नो 

वा आफ्नो पररवारको नाममा रहकेो लनलज सवारी साधन कायााियको काममा प्रयोग 

गने गरी लनवेदन पेि गरेमा बुिबुकको फोटोकपी संिग्न राखी िकबुक भना िगाई दफा 

७ बमोलजम इन्धन तथा ममात खचा उपिब्ध गराउन सदकनेछ । 

९. िकबुक भनुापन:े 

 दफा (७) बमोलजम ईन्धन उपिब्ध गराइएकोमा काया सभपन्न भए पश्चात अको पटक 

ईन्धन माग गना अलधल्िो पटकको ईन्धन प्रयोगको िकबुक समाबेि गरेको हुनुपनेछ । 

यस दफा प्रयोजनका िागी ईन्धन सुलवधा उपिब्ध हुने पदालधकारीिे समेत िकबुक 

भनुापनेछ । 

१०.  लवलवध: 

(१) यो कायालवलध िागु हुनुपुवा गाउाँपालिका द्धारा सन्चािन गररएका सवारी साधनको 

 प्रयोग यसै काया लवलध बमोलजम भएको मालननेछ । 

(२) यस कायालवलधमा उल्िेख भएका लवषयवस्तु यसै कायालवलध बमोलजम र उल्िेख 

 नभएका लवषयको हकमा सलमलतको लसफाररसमा गाउाँ  कायापालिकाको लनणाय 

 अनुसार हुनेछ । 

 

cf1fn], 

gf/fo0f axfb'/ lai6 

k|d'v k|zf;lso clws[t 


