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सिसिङ्वा गाउँपासिका 

गाउँ कायनपासिकाको कायानिय 
िाब्िाख,ु ताप्िेजङु 

१ नं. प्रिेश, नेपाि 
 



सिसिङ्वा गाउँपासिका िवारी िाधन पररचािन र व्यवसथित गनन बनेको कायनसवसध २०७६ 

प्रथतावना: 

सिसिङ्वा गाउँपासिकािँग रहेको ठुिा िवारी िाधनहरुको िंचािन तिा व्यवथिापनिाई प्रभावकारी र सितव्ययी बनाउन 

आवश्यक िसेखएकोिे गाउँपासिकािे आफै आफ्नो वडा सभत्रका िडक पवुानधार सनिानण तिा ििनत िंभार गनन उपभोक्ता 

िसिसत सनिानण व्यविायीिाई िडक सनिानणका िासग भाडािा उपिब्ध गराउन आवश्यक भएकोिे सिसिङ्वा गाउँपासिकािे 

यो िवारी िाधन पररचािन र व्यवसथित गनन बनेको कायनसवसध २०७६ बनाई िागु गरेको छ । 

१. नाम र प्रारम्भ:- (१) यि कायनसवसधको नाि सिसिङ्वा गाउँपासिका िवारी िाधन पररचािन र व्यवसथित गनन बनेको 

कायनसवसध २०७६ रहेन छ । 

(२) यो कायनसवसध गाउँपासिकािे सथवकृत गरेको सिसत िसेख िागु हुनेछ । 

२. पररभाषा: - सवषय वा प्रिंगिे अको अिन निागेिा यि कायनसवसधिा 

(क) िवारी िाधन भन्नािे इन्धनबाट चल्ने गाउँपासिकाको थवासित्विा रहेको िम्पणुन ठुिा िवारी िाधन तिा िेसशन 

उपकरण िाई बझु्नु पिनछ । 

(ख) ठुिा िवारी भन्नािे गाउँपासिकाको थवासित्विा भएको चारपाँगे्र िवारी िाधन व्याक्होिोडर िाई िम्झनुपछन । 

(ग) गाउँपासिका भन्नािे सिसिङ्वा गाउँपासिकािाई िम्झनुपिनछ । 

(घ) अध्यक्ष भन्नािे सिसिङ्वा गाउँपासिका अध्यक्षिाई िम्झनुपिनछ । 

(ङ) उपाध्यक्ष भन्नािे गाउँपासिकाको उपाध्यक्षिाई िम्झनुपिनछ । 

(च) प्रिखु प्रशािकीय असधकृत भन्नािे गाउँपासिकाको प्रिखु प्रशािकीय असधकृतिाई िम्झनुपिनछ । 

(छ) वडाध्यक्ष भन्नािे गाउँपासिका अन्तगनतको वडाध्यक्षिाई िम्झनुपिनछ । 

(ज) शाखा प्रिखु भन्नािे गाउँपासिका अन्तगनत थिापना भएका शाखाको प्रिखु भई कािकाज गने किनचारी िम्झनुपिनछ 

। 

(झ) किनचारी भन्नािे गाउँपासिका अन्तगनतका िम्पणुन किनचारी िम्झनुपिनछ । 

(ञ) िवारी चािक भन्नािे ठुिा िवारी िंचािन गने चािक िम्झनुपिनछ । 

(ट) इन्धन भन्नािे ठुिा िवारी िाधनिा प्रयोग हुने पे्रटोि तिा सडजेि आसि पिािनिाई िम्झनुपिनछ । 

३. िवारी िाधनको पररचािन:- (१) गाउँपासिकाको िम्पुणन िवारी िाधनहरुको पररचािन रेखिखे सनयन्त्रण गने 

अधीकार गाउँपासिकाको कायानियिाई हुनेछ । 



(२) िवारी िाधन पररचािन एवं सनयिनको िासग गाउँपासिकािे िहेाय बिोसजिको ििथय रहने गरी एक िवारी िाधन 

पररचािन िसिसत गठन हुनेछ । 

(क) गाउँपासिका अध्यक्ष – िंयोजक 

(ख) गाउँपासिका उपाध्यक्ष – ििथय 

(ग) वडाध्यक्ष िध्येबाट १ जना – ििथय 

(घ) कायनपासिका ििथयबाट १ जना – ििथय 

(ङ) प्रिखु प्रशािकीय असधकृत वा सनजिे तोकेको १ जना – ििथय 

(३) उपिफा २ बिोसजिको िसिसतको काि कतनव्य र असधकार िहेाय बिोसजि हुनेछ । 

िसिसतको काि, कतनव्य र असधकार:- 

(क) कुनै पसन ठुिा िवारी िाधन जनुिकैु िियिा कहाँ र कुन अवथिािा रहेको छ भन्ने प्रष्ट िसेखने गरर असभिेख प्रत्येक 

िवारी िाधनको सनसित्त छुट्टा छुटै्ट िसैनक असभिेख अनुिसुच १ बिोसजि राख्नेछ । 

(ख) िवारी िाधनको ििनत िम्भार खचन र इन्धन पररिाण र खचन िेसखने अनुिसुच २ बिोसजिको असभिेख तयार गरर 

राख्नेछ । 

(ग) िवारी िाधनको चािकको असतररक्त कायनको सववरण राख्नेछ । 

(घ) िवारी िाधन पररचािन गिान चिान पजुी सिने तिा िगबकु राख्नेछ । 

४. िवारी िाधनको उपयोग :  

(१) ठुिा िवारी िाधनहरुको उपयोगको िासग िईु वटा प्रसिया अविम्बन गररनेछ । 

(क) गाउँपासिका आफैिे गाउँपासिका सभत्र िडक सनिानण तिा ििनत िम्भार गने कायनिा । 

(ख) उपभोक्ता िसिसत, सनिानण व्यविायी तिा िंघ िंथिािाई भाडािा प्रयोग गनन सिने । 

(२) ठुिा िवारी िाधनहरु उपिफा (१) (क) प्रयोजनका िासग वडाको हकिा वडा कायानियको सिफाररि िंचािन 

िसिसतको प्रिखुबाट थवीकृत भएपसछ िात्र कायनके्षत्रिा पठाइनेछ । 

(३) उपिफा (१) (ख) को बिोसजि भाडािा प्रयोगको िासग कुनै व्यसक्त वा िंथिािे िाग गिान अनुिसुच ३ बिोसजिको 

ढाँचािा सनवेिन सिनुपनेछ । 



(४) उपिफा ४ बिोसजि सनवेिन परेको खण्डिा तोसकएको िथतुर बझुाई शाखािे तोकेको ििय, सिसतिा िाग गररएको 

कायनको िासग िवारी िाधन उपिब्ध गराएको कायनिशे/चिान पजुी अनुिसुच ४ बिोसजि िम्बसन्धत पक्षिाई 

सिनुपनेछ । 

(५) यि असघ भएका कािकारबाही यिै कायनसवसध बिोसजि भएको िासननेछ । 

५. िवारी इन्धन व्यवथिापन:- 

(१) िफा ४ को उपिफा १ (क) बिोसजि िवारी िाधनको प्रयोग गिान खसचनएको ििय, सिटर तिा िगबकुको आधारिा 

कायानियिे इन्धन उपिब्ध गराउने छ । 

(२) िफा ४ को उपिफा १ (ख) बिोसजि भाडािा िवारी िाधन उपिब्ध गराउँिा भाडािा सिने व्यसक्त वा िंथिािे 

िवारी िाधनिाई आवश्यक पने इन्धन उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(३) चािकको उपिब्ध गराएको इन्धनको िैसनक खपत सववरण िगबकु तिा प्रसतघण्टा ििय वा िाइिेजको आधारिा 

गरेको कायन िसहतको प्रसतवेिन शाखा िाफन त िासिकरुपिा प्रिखु प्रशािकीय असधकृत िाफन त गाउँपासिका अध्यक्ष 

ििक्ष पेश गनुनपनेछ । 

६. िवारी िाधनिाई प्रयोग गनन नपाइने:- 

(१) गाउँपासिका के्षत्र सभत्र गाउँपासिकाबाट िम्पािन हुने भौसतक सनिानण तिा अन्य ििनत िम्भार कायनका िासग प्रयोग 

गिान िसिसतको िंयोजकको अनुिसत सवना प्रयोग गनन पाइने छैन । 

(२) िफा ४ को उपिफा १ (ख) बिोसजिको िवारी िाधन प्रयोग गिान अनुिसुच ५ बिोसजिको िथतुर गाउँपासिकािाई 

बझुाई प्रयोग गनुनपनेछ । 

(३) सवपिको िियिा जनुिकैु सनकायिे गाउँपासिकाको िवारी िाधन िाग गरी आएिा सनिशेन अनुिार पररचािन 

गनन िसकनेछ । 

७. िवारी िाधनको चािक व्यवथिापन:- 

(१) गाउँपासिकाको ठुिा िवारी िाधन िंचािनको िासग एक िवारी चािक तिा िहचािक करार िेवाबाट व्यवथिा 

गररनेछ । 

(२) चािकिे काि गरे बापत िासिक पाररश्रसिक प्रिि थतरको ह्यासभ िवारी िाधन चािकको तिब थकेि बराबर 

तिब पाउनेछ । भने िहचािकको िासिक पाररश्रसिक अनुिसुच ६ िा उल्िेख भए बिोसजि प्रिान गररनेछ । 



*(२ क) चािकिाई खाना खाजा खचन र जोसखि भत्ता बापत प्रत्येक िसहना रु. १५,०००।– (अक्षरेपी पन्र हजार)ि 

उपिब्ध गराइनेछ ।  

*(२ ख) चािकिे प्रसत िसहना २०० घन्टा भन्िा बढी काि गरेिा प्रसत घन्टा रु. १५० को िरिे िप जोसखि भत्ता उपिब्ध 

गराइनेछ । 

*(३) िहचािकिाई खाना/खाजा खचन र जोसखि भत्ता बापत प्रसत घन्टा रु. ५० उपिब्ध गराइनेछ ।   

(४) भाडािा प्रयोगको िासग सिने उपभोक्ता िसिसत िंघ िंथिा व्यसक्त आसििे काि िगाउिा अनुिुसच बिोसजिको 

असतररक्त भत्ता िम्बसन्धत पक्षिे सिनु पनेछ । 

८. िवारी िाधनको ममनत िंभार:- 

(१) िवारी िाधन कायन थिििा सबसग्रएिा िक्ष प्रासवसधक बोिाइ कायनथिििै ििनत िंभार गराउन पनेछ । उक्त कायन गरे 

बापतको िक्ष प्रासवसधक तिा पररवतनन गररएको चािकद्धारा गररएको पाटपजुानको िाग फारि, सबि भपानई पेश 

भएपसछ कायानिय िाफन त भकु्तानी गररनेछ । 

(२) िवारी िाधन ििनत गनन आवश्यक भएिा िम्बसन्धत िवारी चािकिे िियिै िो को जानकारी कायानिय िाई 

गराउनु सनजको िासयत्व हुनेछ । 

९. गनन नहुने कायन: 

(१) िवारी िाधन कुनै सवपिको कायनिा िाग भै आए िेखी बाहेकको हकिा पररचािन गनन िसिसत िंयोजकको सथवकृत 

नसिइ गनन हुिनै । 

(२) चािकिे िवारी िाधन हानी पयुानउने सनयत रासख कुनै पसन कायन गनन हुिनै । यसि सनयतबि िो कायन गरेको पाइएिा 

कानुन बिोसजि कारबासह गररनेछ । 

१०. खारेजी र बचाउ :- 

(१) यि कायनसवसधको कुनै िफा तिा उपिफा सनिम्बन तिा खारेसज गने असधकार कायनपासिकािाई हुनेछ । 

(२) यि कायनसवसध बिोसजि हुने कायनको हकिा कुनै प्रचसित कानुन िँग बासझन गएिा थवत खारेज हुने र भए गरेका 

कायनको बचाउ गने असधकार कायनपासिकािाई हुनेछ । 

 

                                              
* प्रिि पररिाजननद्वारा पररिासजनत 

* प्रिि पररिाजननद्वारा पररिासजनत 

* प्रिि पररिाजननद्वारा पररिासजनत 



अनुिसुच १ 
कायनसवसधको  िफा (३) को उपिफा (३) क िँग िम्बसन्धत 

िाब्िाख,ु ताप्िेजुङ 
िवारी िगबुक 

िवारीको सकसिि: व्याक्होिोडर िवारी ितान                  कायानिय: सिसिङ्वा गाउँपासिकाको 

कायानिय 
                                                                              इन्धन प्रकृसत सडजि:  

ि.िं. सिसत 
ििय सिटर 

कायन सवथततृीकरण 
इन्धन हािेको 

सिसत 
पररिाण 

खपत 

भएको 

पररिाण 

िवारी चािक कैसफयत 

शरुु असन्ति शरुु असन्ति नाि िथतखत  

             

             

             

             

             

             

             

             

  



अनुिचुी २ 
कायनसवसधको िफा (३) को उपिफा (३) ख िँग िम्बसन्धत 

इन्धनको असभिेख 

सि.नं. िाधनको प्रकार िवारी नं. चािकको नाि प्रयोग थिान सिसत इन्धन सि. कैसफयत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
   



अनुिचुी ३ 

कायनसवसधको िफा (४) को उपिफा (४) िँग िम्बसन्धत 

भाडािा िवारी उपिब्धको िासग सिइने िरखाथत 

 

सवषय: भाडािा िवारी उपिब्ध गराउने िम्बन्धिा । 
श्री सिसिङ्वा गाउँपासिका 
िाब्िाख,ु ताप्िेजुङ । 

 
यि सिसिङ्वा गाउँपासिकािा रहेको िवारी िाधन भाडािा उपिब्ध गराइसिन िवारी िाधन पररचािन तिा व्यवसथित गनन 

बनेको कायनसवसधको िफा (४) को उपिफा (१) (ख) बिोसजि उपभोक्ता िसिसत िंघ िंथिा श्री .............................. िाई 

गाउँपासिकािा रहेको .................. िवारी िाधन ......................... कािको िागी .................... सिसतिा 

............................... बजे िसेख ........................... बजे िम्ि जम्िा ..................घण्टाको िासग उपिब्ध गराइसिन 

हुन कायनसवसध बिोसजिको िथतुर सतरेको रसिि यिै िाि रासख अनुरोध छ । 

 
िथतखत पेश गने फिन िंथिा वा व्यसक्तको 

हथताक्षर 

नाि: 

ठेगाना: 

टेसिफोन नं. 

 

 

 

 

 

 

 



अनुिचुी ४ 

कायनसवसधको िफा (४) को उपिफा (५) िँग िम्बसन्धत 

कायनिशे / चिान पजुी 

 

......................................... व्यसक्त / िंथिा / उ.ि. / सनिानण व्यविायीको ................ सिसतको सनवेिन अनुिार 

..................... िडक / भौसतक कायनको िागी सिसत ........................... िसेख ........................ गते िम्िको िासग सिन 

/ घण्टा / .......................... काि गनन ........................... िेसिन प्रयोग गनन िवारी चािक श्री ................................. 

िाई चिान सिएको छ । 

 

....................................... 

चिान सथवकृत गनेको हथताक्षर 

  



अनुिचुी ५ 
कायनसवसधको िफा (७) को उपिफा (२) िँग िम्बसन्धत 

िवारी िाधनको भाडािर 
सि.नं. िवारी िाधनको नाि इकाइ िर कैसफयत 

 

व्याक्होिोडर 

 रु. २६०० तेि कायानियिे प्रिान गिान 

  रु. १५०० 
तेि िम्बसन्धत पक्षिे आफै 

हाल्िा 

     

     

     

     

     

     

 

  



अनुिचुी ६ 
कायनसवसधको िफा (७) को उपिफा २ िँग िम्बसन्धत 

चािक तिा िहचािकको पाररश्रसिक 
सि. नं. िवारी िाधनको प्रकार िासिक पाररश्रसिक कैसफयत 

 

व्याक्होिोडर 

अिन िन्त्राियिे तोकेको ह्याभी िवारी िाधनको प्रिि 

थतरको चािकिे पाउने तिब थकेि बराबर चािकिे 

पाउनेछ । 

 

 िासिक रु. १०००० िहचािकिाई प्रिान गररनेछ ।  

    

    

    

    

    

    

    

 

 


