गोसाईकुण्ड गाउँ पालिका रसुवा
स्थानीय राजपत्र
खण्ड:- २ संख्या:- १ लिलि:- २०७६/३/१६
भाग – २
एक्साभेटर संचालन ननर्देनिका -२०७५
प्रस्तावना :
गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाबाट खररर्द गररएको एक्साभेटरको प्रभावकारी रुपमा संचालनको व्यवस्था नमलाउने,
यसबाट हुने आम्र्दानीको हरनहसाब व्यवनस्थत बनाउने एवं एक्साभेटरको ननयनमत मममत संभारको व्यवस्था
नमलाउन वाञ्छनीय भएकोले गौसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको प्रिासकीय कायमनवनि ननयनमत गने ऐन २०७४ को
र्दफा ४ बमोनिम गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको कायमपानलकाबाट यो ननर्देनिका बनाएको छ ।

पररच्छेर्द-१
प्रारम्भीक
१. संनिप्त नाम र प्रारम्भ :
(क) यस ननर्देनिकाको नाम एक्साभेटर संचालन ननर्देनिका २०७५ रहेको छ ।
(ख) यो ननर्देनिका गाउँ कायमपानलकाबाट स्वीकृ त भएको नमनतबाट लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : नवषय वा प्रसंगले अको अथम नलागेमा यस ननर्देनिकामा
(क) ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ सम्झनु पर्दमछ ।
(ख) संनचत कोष भन्नाले गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको संनचत कोष सम्झानु पर्दमछ ।
(ग) कायामलय भन्नाले गोसाइकु ण्ड गाउँ कायमपानलकाको कायामलयलाई सम्झानु पर्दमछ ।
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(घ) अध्यि भन्नाले गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको अध्यिलाई सम्झानु पर्दमछ ।
(ङ) सनमनत भन्नाले एक्साभेटर संचालन सनमनत सम्झनु पर्दमछ ।
(च) प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ त भन्नाले गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको प्रिासकीय अनिकृ तलाई सम्झनु पर्दमछ।
(छ) सुपरभाइिर भन्नाले एक्साभेटर रे खर्देख गने कममचारी सम्झनु पर्दमछ ।

पररच्छेर्द-२
एक्साभेटरको संचालन
१ एक्साभेटरको संचालनलाई व्यवनस्थत बनाउन र्देहायका सर्दस्य रहने गरी एक एक्साभेटर व्यवस्थापन
सनमनत गठन गररने छ ।
क) गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको अध्यि संयोिक
ख) गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको उपाध्यि सर्दस्य
ग) गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको सम्वनधित वडाहरुमा ननमामण कायम हुँर्दा वडा अध्यि पर्देन सर्दस्य हुने
घ) गोसाइकु ण्ड गाउँ पानलकाको प्रिासकीय अनिकृ त सर्दस्य
ङ) प्रमुख आर्थमक प्रिासन िाखा सर्दस्य
च) प्रानवनिक इधिीननयर सर्दस्य सनचव
४. सनमनतको काम, कतमव्य र अनिकार
क) एक्साभेटर संचालन कायमतानलका स्वीकृ त गने ।
ख) एक्साभेटर संचालनको समग्र अनुगमन गरी सम्बनधित कममचारीलाई ननर्देिन दर्दने ।
ग) एक पटकमा रु. ५ लाख सम्म भधर्दा बढीको मममत रकम स्वीकृ त गने ।
घ) एक्साभेटरबाट प्राप्त आम्र्दानीको हरनहसावको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव ननर्देिन दर्दने ।
ङ) एक्साभेटरको ननयाममत मममत संभारको व्यवस्था नमलाउने ।
च) सम्वनधित वडामा एक्साभेटर संचालन हुँर्दा वडा अध्यिबाट रे खर्देख र ननयधरण हुनेछ ।
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५. अध्यिको काम, कतमव्य र अनिकार
क) एक्साभेटर संचालनको लानग स्वीकृ त दर्दने वा प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ तलाई स्वीकृ त दर्दन आर्देि वा अनिकार
प्रत्यायोिन गने ।
ख) एक्साभेटरको ननयाममत मममत संभारको व्यवस्था नमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गनम समग्र नेतृत्व गने ।
ग) पाँच लाख सम्मको मममत आर्देि वा स्वीकृ त दर्दने ।
६. प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ तको काम, कतमव्य र अनिकार
क) अध्यिबाट आर्देि नलई एक्साभेटर संचालन गनम (सुपरभाईिर) निम्मेवार व्यनिलाई ननर्देिन दर्दने ।
ख) एक्साभेटरबाट प्राप्त आम्र्दानीको लेखा राख्न लगाउने र प्रत्येक मनहनामा नहसाव दकताव सनमनत समि पेि
गने ।
ग) एक्साभेटरको समग्र व्यवस्थापनमा अध्यिको आर्देिानुसार अधय कायम गने गराउने ।
७. लेखािाखाको काम, कतमव्य र अनिकार
क) एक्साभेटरको आम्र्दानीको व्यवनस्थत अनभलेख राखी मानसक प्रतसवेर्दन अध्यि र प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ त
समि पेि गने ।
ख) एक्साभेटरको मममत संभार, ईधिन आदर्दको व्यवस्थापनमा सहभागी भै खचम गने र लेखा राख्ने ।
८. सुपरभाईिरको काम, कतमव्य र अनिकार
क) अध्यि वा प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ तको नलनखत आर्देि नलई सम्बनधित वडा अध्यिसँग समधवय गरी
एक्साभेटरलाई काममा लगाउने ।
ख) एक्साभेटर गरे को कामको व्यवनस्थत अनभलेख राख्ने ।
ग) लेखािाखा र स्टोर िाखासँग समधयव गरी मममत, ईधिन आर्दीको व्यवस्थापन गने ।
घ) एक्साभेटरको ननयनमत मममत संभारका लानग पेि गने ।
ङ) अपरे टरको कामको ननयनमत रे खर्देख ननयधरण गने ।
९. एक्साभेटरको भाडा र्दर
क) एक्साभेटर संचालनको भाडार्दर र्देहाय बमोनिम हुनेछ ।
क.१) गाउँ पानलकाबाट स्वीकृ त योिनाको काममा खटाउँ र्दा ईधिन, बाहेक प्रनत घण्टा रु. २००० व्रेकर प्रनत घण्टा
रु.२७०० ।
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क.२) अधय पानलका नभर ननमामण कायममा उपभोिा सनमनतलाई ईधिन बाहेक प्रनत घण्टा रु. २,५०० ब्रेकर प्रनत
घण्टा रु. ३,५०० ।
क.(३) अधय व्यवसायीक संघ संस्था फमम कम्पनीलाई ईधिन, अप्रेटर भत्ता बाहेक प्रनत घण्टा रु. २,७०० । व्रेकर
प्रनत घण्टा रु.३,४०० ।
क.४) एक्साभेटर ढु वानी भाडामा लैिाने पिले व्यहोनुम पनेछ ।
१०. अप्रेटरको ननयुिी र सेवा सुनविा
क) अध्यिको आर्देिमा आपसी वाताम द्वारा प्रमुख प्रिासकीय अनिकृ तले प्रचनलत कानन बमोनिम अप्रेटर
करारमा ननयिी गने छ ।
ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त तलव भत्ता र एक्साभेटर संचालन गरे को समयमा प्रनत घण्टा रु.२०० भत्ता
उपलव्ि गराउने छ । यस्तो भत्ता कायामलयले लगाएको सामधय काम गर्दाम उपलव्ि गराइने छैन ।
११. यस ननर्देनिका कायामधवयन गर्दाम कु नै बािा अड्काउ आएमा वा थप कु रा आवश्यक भएमा कायमपानलकाको
बैठकबाट थप पररमािमन गनम सदकने छ।
१२. सुपरभाईिरको सुनविा
क) एक्साभेटर संचालनको नत्तयनमत रे खर्देख गरे बापत सुपरभाईिरलाई मानसक रु. ३५०० भत्ता उपलव्ि
गराईने छ ।
१३. मममत संभार कोष
क) एक्साभेटरको मममत संभार प्रयोिनको लानग एक मममत संभार कोष रहनेछ । एक्साभेटरबाट प्राप्त आम्र्दानीको
२० प्रनतित रकम उि कोषमा िम्मा गररने छ । यस कोषबाट यसै ननर्देनिका बमोनिम एक्साभेटर मममत
संभार गररनेछ ।
१४. एक्साभेटर संचालन गर्दाम गाउँ पानलकाबाट स्वीकृ त योिना, गाउँ पानलका नभर सँचालन हुने योिना, अधय
कम्पनी बा संस्थालाई क्रमि: प्राथानमकता दर्दईनेछ ।
१५. एक्साभेटर भाडामा दर्दँर्दा गाउँ पानलकाबाट स्वीकृ त योिना बाहेक अधय काममा ५० प्रनतित भाडा अनग्रम
रकमनलई पठाईनेछ । गाउँ पानलकाको योिनाको हकमा भाडा रकम खचम लेख्र्दा सम्बनधित उपभोिा
सनमनतको नाममा खचम लेनख सोझै गाउँ पानलकाको रािश्व खातामा आम्र्दानी बाँनिनेछ ।
आज्ञाले
दे वीलाल सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
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