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मसुिकोट नगरपासिका मोटरिाइकि प्रासि र प्रयोग  

िम्बसधि मापदण्ड,  २०७५ 

िवंत ्२०७५ िािको मापदण्ड न ं१ 

१. िसंिि नाम र प्रारम्भः  

 १. यि मापदण्डको नाम मुसिकोट नगरपासिका मोटरिाइकि प्रासि 

र प्रयोग िम्बसधि मापदण्ड,  २०७५  रहकेो छ । 

 २. यो मापदण्ड नगरकाययपासिका बैठकमा पेश गरी सनर्यय 

भएपश्चात तुरुधत िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषाः 
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१. "िावयजसनक पदासिकारी" भन्नािे नगरकाययपासिका अधतगयत 

जनप्रसतसनसि र कमयचारी तथा नगरकाययपासिका अधतगयत वडा 

कायायिय तथा अधय कायायियका कमयचारी बुझ्नुपदयछ । 

 २. "प्रयोगकताय" भन्नािे यि मापदण्ड बमोसजम मोटरिाइकि प्राि 

गरी िञ्चािन गने पदासिकारी बुझ्नुपदयछ ।  

३.  मोटरिाइकि सवतरर्को आिारः 

 १. सबशेष सजम्मेवारी युक्त पदासिकारी वा शाखा प्रमुख । 

 २. फिल्ड काययमा खरटनुपने सजम्मेवारी । 

 ३. नागरीक िेवा प्रवाह तथा तािुक कायायियको सनयसमत िम्पकयमा 

रहनुपने वडा  

कायायिय । 

 ४. कायायियको काम र िम्पकय मा तत्काि खटाउनुपन ेअवस्था । 

४.  कायायियमा उपिब्ि मोटरिाइकि बााँडिाट मापदण्डः   

१. दईु थान मोटरिाइकि भैपरी आउने तथा सनयसमत खटनपटनको 

कामको िागी प्रशािन शाखाको मातहत हुने गरी स्टक राख्नुपनेछ 

। 

२. दईु थान मोटरिाइकिहरु पूवायिार सवकाि शाखाको मातहत 

पररचािन हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपनेछ । 

३. दिा १ र २ अनुिारको िंख्या छुट्याइ बााँफक रहकेा िंख्यािाइ 

सवद्यमान काननूको असिनमा रही नगरकाययपासिका अधतगयत 

सवशेष सजम्मेवारीयुक्त पदासिकारी वा शाखा प्रमुख तथा वडा 

कायायियिाई पसहिो प्राथसमकतामा राखी सवतरर् गररनछे । 

५. प्रासिका िागी आवश्यक कागजातहरुः  

१. कमयचारी वा पदासिकारीिे व्यसक्तगत रुपमा मोटरिाइकि 

बुझ्नुपदाय िम्बसधित ब्यसक्तको  पररचय पत्रको प्रसतसिसप, 

िवारीचािक अनुमसतपत्रको प्रसतसिसप र सवद्यमान िवारी 

चािक िम्बसधि काननू तथा कायायिय प्रमुखको सनदशेन पािना 

िम्बसधि अनुिूसच १ अनुिारको कवुसियतनामा पत्र र िरकारी 
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िम्पसतको िरंिर् तथा सनयसमत ममयत गरी दरुुस्त राखेर 

 मात्र िञ्चािन गने िम्बधिी अनुिूसच २ अनुिारको 

कवुसियतनामा पत्र िसहत ब्यसक्तगत सनवेदन फदनुपनेछ । 

२. वडा कायायियको कायायिय प्रयोजनका िागी आवश्यक 

मोटरिाइकिको हकमा वडा अध्यिद्धारा हस्तािरीत 

मोटरिाइकि माग िम्बसधि पत्र, मोटरिाइकि बुसिसिन े

कमयचारीकोपररचयपत्रको प्रसतसिसप, वडाको प्रशािसनक प्रमुख 

तथा वडा अध्यिद्धारा िंयकु्त रुपमा हस्तािरीत अनुिूसच १ र २ 

बमोसजमको कवुसितनामा पत्र । 

३. दिा २ को उपदिा १ र २ को हकमा िम्बसधित शाखा प्रमुखको 

सििारीि मागका आिारमा स्टक रासखनेछ । र िोको 

िञ्चािनको िागी िम्बसधित शाखािे काममा खटाउन  िफकने 

िम्भासवत िब ैकमयचारीको एकमुष्ट रुपमा िवारीचािक अनुमसत 

पत्रको प्रसतसिसप िंकिन गरी कायायिय प्रमुखबाट प्रमासर्त 

गराइ प्रशािन शाखामा राख्नुपनेछ । 

४. उपदिा ३ अनुिारका कमयचारीहरुको सववरर् प्रशािन शाखाि े

िमय िमयमा अद्यावसिक गरी कायायिय प्रमुखबाट प्रमासर्त 

गराइ राख्नुपनेछ र आवश्यक काममा मोटरिाइकिको प्रयोग गरी 

काम िगाउदा िोही सववरर्मा िंिग्न कमयचारी मध्येबाट 

औसचत्यका आिारमा िम्बसधित शाखा प्रमुखको आदशे बमोसजम 

खटीनुपनेछ ।   

६. िञ्चािन प्रफियाः  

१. स्टक मोटरिाइकि कायायिय प्रमुख वा िम्बसधित शाखा 

प्रमुखको आदशेमा िञ्चािन गनुयपनेछ । 

२. वडा कायायियको िागी हस्ताधतरर् भएका मोटरिाइकिको 

प्रयोग अनुिूसच ३ बमोसजम िम्बसधित वडा  अध्यि वा वडा 

िसचव वा दवुैको सिसखत आदशे अनुिार िवारी िक बुकमा 

असभिेख जनाएर मात्र िञ्चािन गनय पाइनेछ । काननू बमोसजम 
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मोटरिाइकि प्रयोग गने वा  गनय िगाउने पूर्य सजम्मेवारी 

िम्बसधित वडा अध्यिको हुनेछ ।  

४. वडा अधतगयत मोटरिाइकि चािकको सनबेदन, कबुसियतनामा, 

िवारी चािक अनुमसत पत्रको  प्रसतसिसप आदी कागजातको 

सनयसमत अद्याबसिक गरी वा गनय िगाइ वडा कायायियमा 

असभिेख राख्नुपनेछ । िो को सववरर् प्रत्येक सतन सतन मसहनाको 

िरकमा नगरकाययपासिका प्रशािन शाखामा अद्याबसिक गराइ 

राख्नुपनेछ ।  

५. सजल्िा बासहर जादा सनयमानुिार काज सस्वकृत गराइ अनुिूसच 

४ बमोसजमको पाि सिएर मात्र मोटरिाइकि प्रयोग गनय 

पाइनेछ । 

७. काननूको पािना िम्बसधित प्रयोगकतायको कतयव्य हुनःे  

 नगर काययपासिकाबाट मोटरिाइकि प्राि गरी प्रयोग गदाय 

सवद्यमान कानूनको पािना गनुय, नगरकाययपासिकाको सनर्यय 

आदशे तथा कायायिय प्रमुख र शाखा प्रमुखको सनदशेनको पािना 

गनुय िम्बसधित मोटरिाइकि प्रयोग कतायको कतयब्य हुनेछ । 

८. िवारी चािक अनमुसत पत्र बेगरको मोटरिाइकि प्रयोग गरैकाननुी हुनःे  

 िम्बसधित िावयजसनक पदासिकारी तथा कमयचारीको ब्यसक्तगत 

अनुमसत पत्र बेगर मोटरिाइकिको माग तथा प्रयोग गैरकाननुी 

कायय मासननेछ । 

९. िावयजसनक िम्पसतको प्रयोगः 

 १. िावयजसनक पदासिकारी र कमयचारीको िावयजसनक िमयको 

िदपुयोग, शारीररक स्वास््य र िुरिा तथा कायायियको काम 

बाहके अधय अिम्बसधित, गैरकानुनी र गैरिामासजक 

काययमािावयजसनक िम्पसतको प्रयोग गनय गराउन पाइनेछैन । 

२. उपदिा १ प्रसतकुिको कायय सवद्यमान पदासिकारी आचारिंसहता, 

कमयचारी आचारिंसहता र  अधय िम्बसधित कानुनको प्रसतकुि 

काययको रुपमा मानी िोही बमोसजम कारबासह गररनेछ । 
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३. ठुिो वा िानो कुनै पसन फकसिमको मेसिनरी खराबी तथा 

पाटयपुजायहरुको जोडाइ, स्वरुप, िञ्चािन प्रर्ािी आदीमा खराबी 

वा िमता ह्राििाइ यथावत राखी मोटरिाइकि चािु राख्न 

पाइनेछैन ।यदी खराबीको जानकारी भइ जानीजानी वा 

वेवास्ताका कारर् मोटरिाइकि चिाइराखेको पाइएमा 

मोटरिाइकि फिताय गन े वा ममयत गनय िगाइ िम्बसधितबाट 

अिुि गने  वा सनसश्चत िमयिम्म मोटरिाइकि उपिब्ि 

नगराउने वा िरकारी िम्पसतको हानी  नोक्िानीको आिारमा 

सनयमानुिार िजाय गनय िफकनेछ । 

१०. ममयत तथा सनयसमत िर्भयसिङः  

१. िानासतना ममयत कायय जस्तै िुफकङ ग्िाि, िाइड िाइट, फ्रधट 

िेि, आदीको ममयत िम्बसधि दासयत्व िम्बसधित प्रयोगकतायको 

हुनेछ । 

२. मोटरिाइकि प्राि गन े आसिकारीक व्यसक्तिे आिू िम्बसधित 

कुनै पसन ब्यसक्तिाइ सिके्न प्रयोजनमा मोटरिाइकि उपिब्ि 

गराउन हुदनै । मोटरिाइकि प्रयोगकताय स्वयमिे सिकाइ 

अभ्यस्तता प्रयोजनमा िडाउदा भएको जसतिकैु खचय पसन 

िम्बसधित प्रयोगकतायको हुनछे । 

३. कायायिय िमय र कायायिय खुल्ने फदन तथा िम्बसधित स्थासनय 

तह भधदा बासहरी स्थानमा भएको घटना र िो कारर्बाट 

गनुयपने ममयतको दासयत्व िम्बसधित प्रयोग कतायको हुनेछ । 

४. कम्पनीबाट तोफकएको िमय र िहुसितमा ममयत गने गराउन े

दासयत्व िम्बसधित प्रयोगकतायको हुनेछ, िोका िागी प्रशािन 

शाखामा िमधवय िम्पकय  गने दासयत्व िम्बसधित प्रयोगकतायको 

हुनेछ । 

५. पसहिो एक बषयिम्म दइुमसहनाको अवसिमा िाग्ने प्रसतपटकको 

रु १५०० भधदा कम रकम, िम्बसधित प्रयोगकतायको दासयत्व 

हुनेछ ।  
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११. मोटरिाइकि असिकार नभइ िहुसियत मात्र हुनःे  

 मुसिकोट नगरपासिका अधतगयत िावयजसनक सजम्मेवारी प्राि 

असिकारीको िागी मोटरिाइकिको उपिब्िता असिकार नभइ िहुसित 

मात्र हुनेछ । 

१२. मोटरिाइकिको आिारमा सजम्मवेारीमा िरक नपनःे  

 कायय बोि वा कायय प्रकृसतका आिारमा सजम्मेवारी प्राि असिकारीका 

िागी िम्भव भएिम्म मोटरिाइकि उपिब्ि हुनेछ । तर, मोटरिाइकि 

उपिब्ि भएको वा नभएको आिारमा िावयजसनक सजम्मेवारी सनवायह 

तथा कानुनी उत्तरदासयत्वका िम्बधिमा घरट वा बफि भएको मासनन ेछैन 

।  

१३. खारेजी र बजाउः  

१. यि भधदा अगाडी िञ्चासित मोटरिाइकिहरु यिै मापदण्ड बमोसजम 

िञ्चासित हुनेछन् । 

२. िमय िमयमा नगरकाययपासिकाबाट मोटरिाइकि िञ्चािन 

िम्बसधि गरीएका सनर्यय र नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशािकीय 

असिकृतबाट सिसखत रुपमा जारी सनदशेन यिै मापदण्डको अंग 

मासननेछ । 
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अनिुसूचहरुः 

 

अनिुसूच १ 

िवारी चािक काननूको पािना िम्बसधि कबसुियतनामा पत्र 

दिा ५(१) िाँग िम्बसधित 

 

िवारी चािक काननूको पािना िम्बसधि कबसुियतनामा पत्र 

म यि मुसिकोट नगरपासिका अधतगयत 

........................कायायियको........................पदमा काययरत छु । मिाँग 

मोटरिाइकि िञ्चािनका िागी आवश्यक पने 

..............................नम्बरको िवारी चािक अनुमती पत्र jf 

=================== gDa/sf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq भएकािे,  

कायायियको कामको सशिसशिामा आवतजावत गन े प्रयोजनका िासग यि 

नगरकाययपासिका कायायियको नाममा 

रहकेो...................................मोटरिाइकि उपिब्ि गराएमा प्रचसित 

िम्पुर्य यातायात/िवारी कानूनको पूर्य पािनाका िाथ िञ्चािन गनेछु । िो 

िम्बधिमा मेरो कारर्िे कुनै पसन िसत भएमा िो को िम्पुर्य भासगदारी 

स्वयम म हुनेछु ।   

 

कबसुियत गनकेोः            सििाररि गनकेोः                   प्रमासर्त गनकेोः 

नाम थरः                           नाम थरः                                   नाम थरः  

पदः                                  पदः                                          पदः 

िंकेत नः                           िंकेत नः                                    िंकेत नः 

समसतः                              समसतः                                       समसतः 

हस्तािरः                        हस्तािरः                                    हस्तािरः 
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अनिुसूच २ 

िरकारी िम्पसतको िरंिर् तथा सनयसमत ममयत िम्बसधि कबसुियतनामा 

पत्र 

दिा ५(१) िाँग िम्बसधित 

 

िरकारी िम्पसतको िरंिर् तथा सनयसमत ममयत िम्बसधि कबसुियतनामा 

पत्र 

म यि मुसिकोट नगरपासिका अधतगयत 

........................कायायियको........................पदमा काययरत छु । मिाँग 

मोटरिाइकि िञ्चािनका िागी आवश्यक पने 

..............................नम्बरको िवारी चािक अनुमती पत्र jf 

=================== gDa/sf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq भएकाि,े 

कायायियको कामको सशिसशिामा आवतजावत गन े प्रयोजनका िासग यि 

नगरकाययपासिका कायायियको नाममा 

रहकेो...................................मोटरिाइकि उपिब्ि गराएमा प्रचसित 

िम्पुर्य िरकारी िम्पसत िरंिर् िम्बसधि काननूको पूर्य पािना गनेछु िाथ ै

मेसिनरी उपकरर्को िानो खराबी भएता पसन ममयत नगरर चािु गरेमा 

त्यििे थप तथा जरटि िसत गछय भने्न कुरा मिाइ राम्रो िाँग थाहा छ कुन ै

पसन खराबी हुना सबसत्तकै तुरुधत ममयत गरेर मात्र lxkmfht k"a{s िञ्चािन 

गनेछु । िो िम्बधिमा मेरो िापरबाहीिे िरकारी िम्पसतमा कुनै पसन 

प्रकारको िसत पुग्न गएमा काननु बमोसजम हुने कुन ै पसन कारबाहीको 

भासगदारी स्वयम म हुनेछु ।   

 

कबसुियत गनकेोः           सििाररि गनकेोः                प्रमासर्त गनकेोः 

नाम थरः                        नाम थरः                                   नाम थरः  

पदः                               पदः                                          पदः 

िंकेत नः                        िंकेत नः                                    िंकेत नः 

समसतः                           समसतः                                       समसतः 

हस्तािरः                      हस्तािरः                                    हस्तािरः 
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अनिुसूच ३ 

मोटरिाइकि िञ्चािनको पटके िञ्चािन आदशे असभिखे फकताब र िगबकु 

दिा ६(२) िाँग िम्बसधित 

मोटरिाइकि िञ्चािनको पटके िञ्चािन आदशे असभिखे फकताब र िगबुक 
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