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हेभी इक्युप्मेन्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७७
प्रमाणीकरण धमधतिः २०७७।१२।०२
स्थानीय पुवायधार ववकास आयोजना तथा पररयोजनाहरुलाई धिटो िररतो र गुणस्तरीय बनाउन तथा स्थानीय
स्तरमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय भै रवी गाउँपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहे का हेभी इक्युप्मेन्टहरुको सं चालन
र व्यस्थापन गनय स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) घ को (११) ले धनर्दयष्ट गरे
बमोजजम भैरवी गाउँपाधलकाको धमधत २०७७।०८।२२ गते को बैठकको स्वीकृधतबाट यो हेभी इक्युप्मेन्ट
संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७७ जारी गररएको ि।
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ
क) यो काययववधधको नाम "हेभी इक्युप्मेन्ट संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववधध, २०७७"
रहनेि ।

ख) यो काययववधध गाउँ काययपाधलकाबाट पाररत भएको धमधत दे जख लागु हुनेि ।
२. पररभाषा
क) "हेभी इक्युप्मेन्ट" भन्नाले रोलर, बारुण यन्र, ब्याक-हु लोडर, ग्रेडर, ट्याक्टर, ट्याङ्कर, विप्पर र ट्याक्कटर
लगायतका अन्य ठु ला सवारी साधनलाई सम्झनु पदयि ।
ख) "काययपाधलका" भन्नाले भैरवी गाउँ काययपाधलकालाई सम्झनु पदयि ।
ग) "सधमधत" भन्नाले यस काययववधध अन्तरगत गर्ठत सं चालक सधमधतलाई सम्झनु पदयि।
घ) "शाखा" भन्नाले यस भैरवी गाउँपाधलकाको हे भी इक्युप्मेन्ट सम्बजन्ध उप शाखा/जजन्सी उपशाखालाई
सम्झनु पदयि।
ङ) "कोष" भन्नाले भैरवी गाउँपाधलकाको हे भी ईजक्वप्मेन्ट सं चालनको लाधग तोवकएको कोष सम्झनुपदयि ।
च) "चालक" भन्नाले हे भी इक्युप्मेन्ट चलाउने हेभी सवारी चालकलाई सम्झनु पदयि।
ज) "सेवाग्राही" भन्नाले यस काययववधध अनुसार सेवा धलन चाहने व्यजि, सावयजधनक सं घ सं स्था, सधमधत,
उपभोिा सधमधत वा अन्य यस्तै प्रकृधतका अन्य धनकाय सम्झनुपदयि ।
३. संचालक सधमधतको गठन
क) भैरवी गाउँपाधलकामा रहेका हे भी ईजक्वप्मेन्टहररु सं चालनको लाधग दे हाय बमोजजमको सं चालक सधमधत
रहनेि ।
 सं योजक – प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत वा धनजले तोकेको कमयचारी
 सदस्य – योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन ईकाई प्रमुख
 सदस्य सजचव – हे भी ईक्वीप्मेन्ट शाखाजजन्सी शाखा प्रमुख/

ख) बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कमयचारी/पदाधधकारीलाई आमजन्ित गनय सवकनेि ।
४. सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार
क) सं चालक सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार तपजशल बमोजजम हुनेि ।
१. हेभी ईक्वीप्मेटहरु प्रयोगको दररे ट पररमाजयनका लाधग धसफाररस गने ।
2. हेभी ईक्वीप्मेटहरुको रे खदे ख र सं चालनको अवस्थामा धनयमन गने ।
3. हेभी ईक्वीप्मेटहरुको धनयधमत ममयत सं भार गने ।
४. हेभी ईक्वीप्मेटहरु सं चालनको माधसक रुपमा प्रगधत प्रधतवेदन पेश गने ।
५. काययपाधलकाले तोके बमोजजमका अन्य काययहरु गने ।
५. सधमधतको बैठक सम्बन्धी काययववधध
क) सधमधतको बैठक कम्तीमा िैमाधसक रुपमा बस्नुपनेि ।
ख) आवश्यकताअनुसार सधमधतको बैठक जुनसुकै अवस्थामा पधन बस्न सक्नेि ।
६. हेभी इक्युप्मेन्टको उपलब्धता/सेवा प्राप्त गदाय अपनाउनुपने काययववधध सम्बन्धी व्यवस्था
क) सेवाग्रावहले अनुसूची-१ बमोजजमको ढाचामा धनवेदन पेश गनुप
य नेि ।
ु ी-२ बमोजजम हुनेि ।
ख) गाउँपाधलकाबाट उपलब्ध गराइने इक्युपमेन्टको भाडादर अनुसच
ग) सेवाग्रावहले अनुसूजच-१ बमोजजम फारम भरी सधमधतको धसफाररसमा अनुसजु च-२ बमोजजमको शुल्क
बुझाइसकेपधि अनुसजु च-3 बमोजजमको ढाँचामा सम्झौता गरी इक्वीपमेन्ट उपलब्ध गराइनेि ।
घ) तत्काल हे भी इक्वीपमेन्ट प्रयोगमा ल्याउनु पने अवस्था उत्पन्न भएमा पधि सधमधतको बैठकबाट
अनुमोदन गराउने गरी सम्बजन्धत शाखाले इक्वीपमेन्ट उपलब्ध गराउन सक्नेि।
ड) अधग्रम दस्तुर बुझाएको भन्दा बढी समय प्रयोग गरे मा धनयमानुसार थप दस्तुर बुझाउनु पने भएमा थप
दस्तुर उठाउने दावयत्व काममा खवटएको हे भी सवारी चालकको हुनेि ।
च) लापरबाहीका कारणले हे भी इक्युप्मेन्टमा कुनै िधत पुग्न गएमा सो को जजम्मेवारी साधन माग गने
सेवाग्राहीको हनेि ।
ि) धबपजि र गाउँपाधलकाबाट आयोजना गररने धबशेष काययका सन्दभयमा हेभी इक्युप्मेन्ट सं चालन गनुप
य ने
भएमा महसुल िु ट गनय सवकनेि सोको जानकारी गाउँ काययपाधलकालाई गराउनुपनेि |
ज) गाउँपाधलकाबाट सम्झौता गरर कायय सचालन हुने उपभोिा सधमधतहरुको हकमा तत्काल भाडा बुझाउन
नसक्ने भएमा रकम भ ुिानी हुदा कटाउने गरी इक्युप्मेन्ट उपलब्ध गराउन सवकनेि पनेि ।
७. संचालन कोषको व्यवस्था
क) हेधभ इक्युप्मेन्ट सं चालनको लाधग एउटा िु ट्टै कोष खडा गररनेि । उि कोषमा दे हाय बमोजजमको
रकम रहने ि:१. भैरवी गाउँपाधलकाबाट ववधनयोजजत रकम ।
२. सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने दस्तुर ।
३. ववधभन्न धनकायबाट प्राप्त हुने रकम ।

8. कोषको संचालन ववधध
प्रचधलत कानुन अनुसार नगरपाधलकाको खाता सं चालन गने प्रकृया अनुसार कोष सं चालन हुनेि ।
९. संसोधन तथा खारे जीिः
प्रत्येक आधथयक वषयमा आवश्यकता अनुसार कायायपाधलकाको धनणयय अनुसार सं सोधन र खारे जी गनय
सवकनेि।
१०. ववववध
क) यसमा उल्ले ख नभएका अन्य व्यवस्था गाउँ काययपाधलकाको धनणयय बमोजजम हनेि
ख) गाउँ काययपाधलकाबाट यो काययववधधमा समयानुसार पररमाजयन गनय सवकनेि ।
ग) यस काययववधधको व्याख्या गाउँ काययपाधलकाले गनेि ।

ु ी-१
अनुसच
(बुदा ६ को (क) सं ग सम्बजन्धत)

रोलर / ग्रेडर / व्यकहो लोडर / वटप्पर / टू ू् याक्टर भाडामा धलने सम्बजन्ध धनवेदनको ढाँचा
श्री प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतज्यू
भैरवी गाउँपाधलकाको कायायलय
भैररकाधलकाथुम, दै लेख

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

कामको

लाधग

गाउँपाधलकाको

धनयमानुसार

धनम्न

धलजखत

रोलर/ग्रेडर/व्यक-हु लोडर/वटप्पर/टू याक्टर तपजशलमा उल्लेजखत समयको लाधग उपलब्ध गरर र्दन हुन
धनवेदन गदयि ।
१. रोलर/ग्रेडर/व्यक-हु लोडर/वटप्पर/टू याक्टर
काययको वववरण स्थान धसफ्ट कवहले दे जख अनुमाधनत
कायय अवधध................, दे जख................. स म्म कायायलयको धनयम अनुसार राजश्व जम्मा गररस्केपधि मेधसन
लै जाने र काम गने करारमा कायायलयले तोकेको सम्पूण य धनयम तथा शतयहरु पालना गनय मन्जुर गदयिु ।
धनवेदकको पुरा नाम, ठे गाना :टे धलफोन निःधनवेदक वा धनजको प्रधतधनधधको हस्तािर
अवफसको कामको लाधग माि
श्री आधथयक प्रशासन शाखा

................... धनम्न बमोजजम रकम आम्दानी बाध्नु होला ।

भाडामा र्दएको वववरणिः
भाडा दर (प्रधत घण्टा / धसफ्ट) ....
जम्मा राजश्व रकम
राजश्व रकम प्राप्त भएको धमधत
पेश गने कमयचारी

प्रमाजणत गने

अनुसूची-२
(बुदों ६ को (ख) सं ग सम्बजन्धत)

क्र.सं.

हेभी ईक्वीपमेन्टको
नाम

1

ब्याक हु लोडर

2

ियाक्टर

3

विप्पर

4

रोलर

5

शब बाहन

6

बारुण यन्ि

7

ग्रेडर

8

पानी ट्याङ्कर

गाउँपाधलका िेि धभि र

गाउँपाधलका िेि बावहर र

गाउँपाधलका बा अन्गतरगतको

व्यजिगत तथा धनजी

योजना काययक्रमको लाधग

कामको लाधग दररे ट ईन्धन

दररे ट

बाहेक

ईन्धन बाहेक

ईन्धन समेत

ईन्धन बाहेक

ईन्धन समेत

रु. 1२00

रु. २०००

रु. 15०0

रु. २२००

कैवफयत

हेधभ इक्यप्मेन्ट प्रयोग गरे बापतको दस्तुर

नोट:- माधथ उजल्लजखत दररे टमा कायायलय र्दन/समयमा 2.५ प्रधतशत र कायायलय समय बाहे क वा धबदाका

ु ानी गनुप
र्दनमा 5 प्रधतशत चालक भिाको व्यवस्था सेवाग्राहीले भि
य नेि । समय समयमा आवश्यकता
अनुसार काययपाधलकाले तोकेवमोजजम दररे ट फेरवदल हुने ि ।

अनुसूची-३
(बुदाँ ६ को (ग) सं ग सम्बजन्धत)
भैरवी गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाको कायायलय भैररकाधलकाथु, दै लेख र .........................................
का बीच गाउँपाधलकाको स्वाधमत्वमा रहेका हेभी इक्युप्मेन्ट भाडामा लगाउने कायय सम्बन्धी सम्झौता पि
भैरवी गाउँपाधलका गाउँ काययपाधलकाको कायायलय भै ररकाधलकाथु, दै लेख (यस पधि प्रथम पि भधननेि) र
.............. जजल्ला ......................... पाधलका वडा नं. ...

जस्थत ..............................................

(यस पधि दोस्रो पि भधननेि) को बीचमा हे भी ईक्वीपमेन्ट भाडामा धलन/र्दन दे हाय बमोजजमको सेवा तथा
शतयहरुको अधधनमा रही दुवै पि एक आपसमा सहमत भई भै रवी गाउँपाधलकाको कायायलयमा बसी यो र्िपिीय
सम्झौता पिमा हस्तािर गररर्दयौ/धलयौ ।
१. प्रथम पिले दोस्रो पिलाई धमधत घण्टा ...... सम्म .................. दे जख धमधत ....................
भाडामा उपलब्ध गरा ................................ (मेजशन आउने र जाने समय समेत)उनुपनेि ।
२.

भैरवी

गाउँपाधलका

िेि

धभि

साबयजधनक

धनमायणको

कायय

गनय

प्रधतघण्टा

ईन्धन

खचय

समेत............बाहे क/मा दोस्रो पिले भ ुिान गनुप
य नेि ।
३. हेभी इक्युप्मेन्टको प्रयोगको क्रममा दोस्रो पिको लापरबाहीबाट दुघट
य ना भएको पुवष्ट हुन आएमा उि
िधतको पूधतय दोस्रो पिले गने ि।
४. हेभी इक्युप्मेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी काययववधध-२०७७ मा भएका कुराको अधतररि धनम्नधलजखत अधधकार
प्रथम पिलाई हुनेि ।
क) समयमा कायय सम्पादन हुन नसके हे भी इक्यूप्मेन्ट वफताय गरर सम्झौता भं ग गने ।
ख) प्रचधलत कानून वा खररद सम्झौता बमोजजम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।
5. हेभी ईक्वीपमेन्टको बहाल अवधधभरको अपरे टर भिा दोस्रो पि स्वयमले बहोनुप
य नेि ।
६. सम्झौतामा उल्लेख नभएका ववषयबस्तुहरुको हकमा नेपालको प्रचधलत कानून (सावयजधनक खररद ऐन
२०६३ र सावयजधनक खररद धनयमावली २०६४) बमोजजम हनेि ।
प्रथम पिको तफयबाट

दोस्रो पिको तफयबाट

दस्तखत ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

दस्तखत ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

नामथर:

नाम थर:

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत

ठे गाना:

भैरवी गाउँपाधलकाको कायायलय, दै लेख
दस्तखत ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰
नामथर:
योजना शाखा:

रोहबर

दस्तखत ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰
नामथर:
जजन्सी शाखा

भैरवी गाउँपाधलका, दै लेख

भै रवी गाउँपाधलका, दै लेख

ईधत सम्बतू् ........ साल ....... गते ..... रोज ..... शूभमू् ।
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