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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययविधध, २०७५ 

पाररत धिधतिः २०७५।१०।०६ 

धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको कायायलयिा रहेका यान्त्रिक उपकरण तथा साधनहरुको धितव्ययी 
र प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गनय, रेखदेख तथा व्यिस्थापन गनय तथा उक्त उपकरणहरु स-शलु्क 
भाडािा िा अरय प्रयोजनका लाधग उपलब्ध गराउन काययधबधध बनाई लागू गनय बाञ्छनीय देन्त्खएकोले, 

धसद्ध कुिाख गाउँपाधलका क्षेिको सिग्र भौधतक पूिायधार विकास लगायत धछिेकी गाउँपाधलका, 
नगरपाधलका तथा न्त्जल्लाहरुिा सिेत धनिायण हनुे भौधतक पूिायधारका काययहरुिा सशलु्क प्रयोग गनयका 
लाधग यस कायायलयसँग रहेको यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन का लाधग देहायका 
शतय, बरदेजिा रही सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने गराउने गरी धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको  
धिधत २०७५।१० ।०६  को काययपाधलका बैठकबाट स्िीकृत गरी यो काययविधध कायायरियनिा 
ल्याइएको छ।  

1. संन्त्क्षप्त न नाि र प्रारम्भिः 
(१) यो काययविधधको नाि "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविधध, 
२०७५" रहेको छ ।  

(२) यो काययविधध गाउँ काययपाधलकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको धिधतदेन्त्ख लागू हनुेछ ।  

2. पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिािः 
अ) ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ ।  

आ) धनयिािली भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बिोन्त्जि बनेको धनयिािलीलाई 
सम्झन ुपदयछ।  

इ) गाउँपाधलका भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकालाई सम्झन ु पदयछ । सो शब्दले 
आिश्यक परेको अिस्थािा अरय गाउँपाधलकालाई सिेत जनाउनेछ ।  

ई) गाउँसभा भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँ सभालाई सम्झन ुपदयछ ।  

उ) अध्यक्ष भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकाका अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऊ) उपाध्यक्ष भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकाका उपाध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऋ) गाउँ काययपाधलका भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

ऌ) प्रिखु प्रशासकीय अधधकृत भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको कायायलयका 
प्रिखु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 

ऍ) इन्त्रजधनयर भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकाका इन्त्रजधनयरलाई सम्झन ु पदयछ । सो 
शब्दले गाउँपाधलकाले सेिा परािशय धलन सम्झौता गरेको इन्त्रजधनयरलाई सिेत 
जनाउँदछ ।  
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ऎ) कायायलय भन्नाले धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ । 

ए) प्रयोगकताय भन्नाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालनका लाधग धलई जाने संघ, संस्था, व्यन्त्क्त 
िा सरकारी धनकाय सम्झन ुपदयछ । 

ऐ) भाडा भन्नाले यान्त्रिक उपकरणहरु भाडािा उपलब्ध गराउन धनधायरण गररएको दर 
रेटबाट हनु आउने रकिलाई सम्झन ुपदयछ । 

ऑ) धबल भन्नाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन गरेको अपरेसन लगसीटको आधारिा 
कायायलयले भाडा बापतको रकि राजस्ि खातािा जम्िा गनयको लाधग तयार गने भाडा 
िहसलु धबललाई सम्झन ुपदयछ ।  

ऒ) अपरेटर भन्नाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन गनय खवटई जाने कियलारीलाई सम्झन ु
पदयछ ।  

3. उद्दशे्यिः 
धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको कायायलयबाट सञ्चालन गररने भौधतक विकास काययक्रिहरु, स्थानीय 
गाउँपाधलकाबासी, संघसंस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चाधलत विकास आयोजनाहरु, दात ृ धनकायबाट 
सञ्चालन हनुे विकास आयोजनाहरु तथा धछिेकी गाउँपाधलका, नगरपाधलकाहरुका विकास 
काययक्रिहरुिा सिेत िाग भई आए अनसुार प्राथधिकताका आधारिा प्रयोगिा पठाउन तथा उपकरण 
सञ्चालन विधधिा एकरुपता र सरलता ल्याउन ुयो काययविधधको प्रिखु उदे्दश्य रहेको छ ।  

4. सञ्चालन विधधिः 
(१) कायायलयको कायय िा अरय आकन्त्स्िक काययहरुिा प्रयोग नभई यान्त्रिक उपकरणहरु खाली 
रहेको अिस्थािा कायायलयको काििा बाधा नपने गरी सञ्चालक सधिधतको धसफाररशिा गाउँ 
काययपाधलकाले तोके बिोन्त्जिको भाडा धलई कुनै पधन व्यन्त्क्त िा संघ संस्थालाई यान्त्रिक उपकरणहरु 
भाडािा उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) कुनै पधन व्यन्त्क्त, संघ संस्थालाई आिश्यक परेको उपकरण प्रयोगिा ल्याउनका लाधग देहायका 
प्रकृया पूरा भए पश्चात िाि उक्त उपकरण उपलब्ध गराइनेछ ।  

(1) व्यन्त्क्त िा संस्थाबाट प्रयोगका लाधग िाग गररएको अिधधको लाधग कायायलयले उपलब्ध 
गराउन सक्ने अिस्था भएिा अनसूुली १ बिोन्त्जिको ढाँलािा धनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(2) िाग धनिेदन उपर कायायलयबाट उपलब्ध गराउने धनणयय भएपश्चात तोवकएको भाडा दर 
बिोन्त्जि प्रयोगकतायले प्रयोग गनय लाहेको अिधधको लाधग लाग्ने भाडा रकि अधग्रि रुपिा 
गाउँ काययपाधलकाको कायायलयको राजश्व शाखािा नगदै बझुाई सोको आम्दानी रधसद िा 
लक्ष्िी िैक शाखा कायायलय ढोरलौरिा धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकाको नाििा रहेको धरौटी 
खाता नं. ०8611000082 िा रकि जम्िा गरेको सक्कलै भौलर पेश गनुयपनेछ ।  
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(3) तोवकएको अधग्रि शलु्क बझुाए पश्चात अनसूुली २ िा तोवकएको शतयनािा बिोन्त्जि अनसूुली ३ 
बिोन्त्जिको िेन्त्शन ललान/सम्झौता फाराि बिोन्त्जि करार सम्झौता गनुयपनेछ ।  

(4) धनिेदकले िाग गररएको सियभरदा बढी सियसम्ि कािकाज गनुय गराउन ुपने भएिा िेन्त्शन 
अपरेटरले तत्काल कायायलय प्रिखुलाई खबर गरी थप कायय आदेश धलएर थप सियको रकि 
अधग्रि जम्िा गनय लगाएर िाि िेन्त्शन सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

(5) िेन्त्शन प्रयोग गरे िापत प्रधत घण्टा, प्रधत धसफ्ट, प्रधत ददनको शलु्क धनधायरण अनसूुली ४ िा 
तोवकए बिोन्त्जि हनुेछ ।  

(6) िेन्त्शन वफल्डिा खटाउँदा कायायलय कम्पाउण्डदेन्त्ख काि सम्पन्न गरी पनुिः कायायलय वफताय 
भएसम्िको धिटरको वहसाब गणना गरी लाग्ने शलु्क िेन्त्शन प्रयोगकतायले बझुाउन ुपनेछ ।  

(7) िेन्त्शन खवटगएको स्थानिा काि सम्पन्न गरी कायायलय वफताय भए पश्चात िेन्त्शन अपरेटरले 
कािको वििरण सवहत धिटरको अद्यािधधक अधभलेख अनसूुली ५ बिोन्त्जिको फाराििा भरी 
कायायलय सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(8) गाउँपाधलकाले आिश्यकता र औन्त्लत्यताको आधारिा धनन्त्श्चत सियसम्ि कायय गनय िेन्त्शन 
सोझै उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उक्त कािको वििरण सिेत अनसूुली ६ बिोन्त्जि 
अधभलेखिद्ध गनुयपनेछ ।  

(9) िेन्त्शन प्रयोग गरी तोवकएको सियभरदा अगािै काि सम्पन्न भई प्रयोगकतायको धरौटी रकि 
सन्त्ञ्चत रहेको खण्डिा कायायलय प्रिखुको आदेशको आधारिा सन्त्ञ्चत सिय िापत हनु आउने 
रकि काब ुबावहरको पररन्त्स्थधत बाहेक िाग गरेको एक हप्त नाधभि लेकद्वारा वफताय गनुयपनेछ ।  

5. इरधन तथा िियत सम्बरधी व्यिस्थािः 
(10) िेधसन अपरेटरले इरधन तथा लधुिकेरट िाग गदाय कायायलयले धनधायरण गरेको फाराि स्िीकृत 

गराएर िाि भनुयपनेछ । इरधन तथा लधुिकेरट खपतको अद्यािधधक वििरण िेन्त्शन अपरेटरले 
तयार गरी इन्त्रजधनयरको धसफाररशिा कायायलय प्रिखु सिक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(11) इरधन तथा लधुिकेरट र िियत सम्बरधी सम्पूणय काययको विस्ततृ लगत गाउँ काययपाधलकाको 
कायायलयको न्त्जरसी शाखािा अद्यािधधक गरी रान्त्खनेछ ।  

(12) िेन्त्शन धबधग्रएिा धबधग्रएको धलन्त्खत जानकारी िेन्त्शन अपरेटरले कायायलयलाई गराउन ुपनेछ । 
कायायलयबाट िकय सपिा लेकजाँल गराई िियत गनुयपने काययको विस्ततृ वििरण िाग गरी 
स्िीकृत भएपश्चात िाि िियत सम्भार कायय गररनेछ ।  

(13) िियत सम्भारको कायय गदाय गराउँदा िेन्त्शन अपरेटर िा इन्त्रजधनयर िा न्त्जरसी शाखाको 
प्रधतधनधध िकय सपिा रहनपुनेछ ।  

6. सञ्चालन शलु्क  

कुनै व्यन्त्क्त िा संघ संस्थाबाट यान्त्रिक उपकरण िाग भई आएिा अनसूुली ४ बिोन्त्जिको शलु्क 
नगदै िा तोवकएको बैंक खातािा अधग्रि बझुाउन ुपनेछ ।  
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7. कियलारी व्यिस्था 
(14) ब्याक हो लोडर सञ्चालनका लाधग १ जना अपरेटर र आिश्यक परेिा सहयोगी १ जना 

कानून बिोन्त्जि करार सेिािा धनयकु्त गररनेछ ।  

(15) विपर िक सञ्चालनका लाधग १ जना लालक र आिश्यकतानसुार एक जना सहयोगी कानून 
बिोन्त्जि करार सेिािा धनयकु्त गररनेछ ।  

(16) करारिा धनयकु्त कियलारीको सेिा सवुिका करार सम्झौतािा उल्लेख भए बिोन्त्जि हनुेछ ।  

8. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधिधत : 

गाउँ काययपाधलकाका यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लाधग नीधतगत तथा 
धनदेशनात्िक व्यिस्थाका लाधग तपधसल बिोन्त्जिको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधिधत रहनेछ ।  

 गाउँपाधलका अध्यक्ष   - संयोजक 

गाउँपाधलका उपाध्यक्ष    - सदस्य 

प्रिखु प्रशासकीय अधधकृत  - सदस्य 

 इन्त्रजधनयर         - सदस्य 

 न्त्जरसी शाखा प्रिखु   - सदस्य सन्त्लि  

9. यसै बिोन्त्जि िाधनन:े 

(१) यस काययविधध जारी हनुभुरदा पवहले भएका कािकारबाहीहरु यसै काययविधध बिोन्त्जि भएको 
िाधननेछ । बक्यौता िा वहसाब वकताब गनय बाँकी रहेको भए यस काययविधधभरदा रयून हनुे गरी 
वहसाब धिलान गनय पाइने छैन ।  

10. विविध : 

(17) गाउँपाधलकािा रहेका सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु कायायलय प्रिखुको पूणय 
धनयरिणिा रहनेछन ्। सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु लसु्त दरुुस्त राखी िियत 
सम्भार गनुय पदाधधकारी, र कियलारी सबैको दावयत्ि हनुेछ ।  

(18) यान्त्रिक उपकरणको िाइल धिटर आधारभतू कायय अद्यािधधक राख्न ेदावयत्ि िेन्त्शन अपरेटर 
र लालकको हनुेछ ।  

(19) उपकरण वफल्डिा खटाउने िा नखटाउने धसफाररस लालक/अपरेटर र इन्त्रजधनयरको हनुेछ।  

(20)  यस काययविधधिा सियानकुुल आिश्यक संशोधन िा थपघट गनुयपने भएिा सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सधिधतको राय बिोन्त्जि गाउँ काययपाधलकाले थपघट िा संशोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुली १ 
धिधतिः २०७…../……/….. 

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीय अधधकृतज्यू, 

धसद्ध कुिाख गाउँ काययपाधलकाको कायायलय, ढोरलौर सल्यान 
 

विषयिः- ब्याकहू लोडर/विप्पर िक उपलब्ध गराइददन ुहनु ।  

उपयुयक्त विषयिा …………….. नगरपाधलका/गाउँपाधलका िडा नं. …., 

……………..……………..……………..स्थायी ठेगाना भएको ि/हािी 
…………………..……………………………………..……… लाई ……………………………………… काययको लाधग 
तहाँ कायायलयको ………………………….. भाडािा धलनपुने भएकोले …………….. घण्टा/ददन/विप/िवहनाको 
लाधग तहाँ कायायलयको धनयिानसुार उक्त धनिायण सािाग्री (ब्याकहू लोडर/विप्पर िक) भाडािा 
उपलब्ध गराइददन ुहनु आिश्यक कागजात सवहत यो धनिदेन पेश गरेको छु/छौं ।  

संलग्न कागजातहरुिः 
१. 

२. 

३. 

४. 
धनिेदक 

क्र.सं. नाि, थर ठेगाना नागररकता नं. हस्ताक्षर कैवफयत 

१ 
     

२ 
     

३ 
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अनसूुली २ 

 

शतयहरु 

 

धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकािा रहेको हेभी इक्िीपिेरट लगायतका यान्त्रिक उपकरण भाडािा धलने ददन े
दिैु पक्षले देहाय बिोन्त्जिको शतयनािाहरु पालना गनुयपनेछ ।  

शतयहरुिः 

1. यान्त्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गदाय अधधकार प्राप्त न अधधकारीको स्िीकृधत धबना प्रयोग गनय 
पाइने छैन ।  

2. यान्त्रिक उपकरण प्रयोगका बखत लालक, सहलालक तथा दोस्रो पक्षले उपकरणको धिटर 
तथा सिय अधभलेखबद्ध गरी दरुुष्ट राख्नपुनेछ ।  

3. इन्त्क्िपिेरट प्रयोग गदाय लालक तथा सहलालक गाउँ काययपाधलकाले तोकेको व्यन्त्क्त िािै 
प्रयोग गनुयपनेछ ।  

4. यान्त्रिक उपकरण भाडािा पठाएको बखत साइडिा धबधग्रएिा नाधसएिा भाडािा धलन े पक्ष 
न्त्जम्िेिार हनुेछ ।  

5. दैिी प्रकोप िा अरय कुनै दूघयटनाबाट यान्त्रिक उपकरण क्षधत भएिा तेस्रो पक्ष धबिा तथा 
अरय काननुहरुिा भएको व्यिस्था बिोन्त्जि हनुेछ ।  

6. गाउँपाधलकािा रहेका सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु कायायलय प्रिखुको पूणय 
धनयरिणिा रहनेछन ्। सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु लसु्त दरुुस्त राखी िियत 
सम्भार गनुय पदाधधकारी, र कियलारी सबैको दावयत्ि हनुेछ ।  

7. यान्त्रिक उपकरणको िाइल धिटर आधारभतू कायय अद्यािधधक राख्न ेदावयत्ि िेन्त्शन अपरेटर 
र लालकको हनुेछ ।  

8. उपकरण वफल्डिा खटाउने िा नखटाउने धसफाररश इन्त्रजधनयरको हनुेछ ।  
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अनसूुली ३ 

 

सम्झौता पि 

 

धसद्ध कुिाख गाउँपाधलका (यसपधछ पवहलो पक्ष भधनने) र ………………. न्त्जल्ला ……………………… 
गाउँ/नगर पाधलका िडा नं. …… स्थायी ठेगाना भएका श्री ………………………………………. (यसपधछ 
दोस्रो पक्ष भधनने) बील धिधत …………………………………. गतेका ददन धसद्ध कुिाख गाउँपाधलकाको 
…………………… भाडािा धलनका लाधग देहायका शतयका अधीनिा रही पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई 
सेिा उपलब्ध गराउन िरजरु भई यो सम्झौता गरी एक-एक प्रधत आपसिा बझुी धलयौं ददयौं ।  

शतयहरुिः 

9. यो सम्झौता धिधत ………………… देन्त्ख ………………. सम्ि लागू हनुेछ ।  आपसी सम्झौता र 
आिश्यकता बिोन्त्जि सम्झौता अिधध थप हनु सक्नेछ ।  

10. सम्झौता लागू भएको धिधतदेन्त्ख पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई …………………………. उपकरण 
धिधत ………………… देन्त्ख ………………. सम्ि ……………………. अिधधका लाधग उपलब्ध 
गराउनपुनेछ ।  

11. पवहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराएको सेिा िापत एकिषु्ट पाउने रकि रु. 
………………/- (अक्षेरुपी …………………………………………..) हनुेछ । उक्त रकििा थपघट 
हनुे छैन ।  

12. सेिा सम्बरधी प्रलधलत कानूनिा व्यिस्था भएका आलरण सम्बरधी कुराहरु साियजधनक खररद 
ऐन, २०६३ एिं धनयिािली, २०६४ र सेिा करार धनदेन्त्शका, २०५९ िा व्यिस्था भए 
अनसुारका आलरण सम्बरधी कुराहरु दिैु पक्षले पालना गनुयपनेछ ।  

13. इरधन िापतको रकि ………………………………… का दरले लालकको भत्ता ………………….. 
पक्षले नै व्यहोनुय पनेछ ।  

14. भकु्तानीको तररकािः सम्झौता अनसुार रकि अधग्रि दोस्रो पक्षले रयूनति ् ५० प्रधतशत 
गाउँपाधलकाको बैंक खातािा िा नगद जम्िा गनुयपनेछ ।   

15. सम्झौता अनसुारको रकि तोवकएको अिधधधभि भकु्तानी नभएिा सम्झौता अनसुारको रकि 
असलु उपर गरी थप सम्झौता रकिको ५० प्रधतशत सम्ि थप जररिाना लाग्नेछ ।  

16. यसिा उल्लेख भए बाहेकका अरय कुराहरु प्रलधलत कानून बिोन्त्जि हनुेछन ्।  

17. अरय केही भए खलुाउनेिः  

 

 

पवहलो पक्षको तफय बाट दोस्रो पक्षको तफय बाट 
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नाि, थरिः-  नाि, थरिः-  

पदिः-  पदिः-  

कायायलयिः संस्था/फिय/कम्पनीको नाििः 

साक्षीहरुिः 

१. 

२.  

३.  

 

इधत सम्बत …………… साल ……….. िवहना …………. गते रोज ………. शभुि ्! 
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अनसूुली ४  

यान्त्रिक उपकरण भाडािा ददन/ुधलन ुपरेको खण्डिा भाडा दर तथा कियलारीको भत्ता 

क) ब्याक हो लोडर (१५ ददनभरदा लािो अिधधका लाधग) 

(अपरेटर र इरधन बाहेक) 
क्र.सं. कािको प्रकार धनयनुति भाडा दर  कैवफयत 

प्रधत घण्टा धसफ्ट 
१ गाउँपाधलकाको आफ्नै लगानीिा 

उपभोक्ता सधिधतिाफय त सञ्चाधलत 
योजनाहरु 

१०००।- ७०००।- 
 

२ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा  

िाफय त सञ्चाधलत आयोजना 
११००।- ७७००।- 

 

(अपरेटर र इरधन सवहत धनयनुति भाडा दर) 

५ गाउँपाधलकाको आफ्नै लगानीिा 
उपभोक्ता सधिधतिाफय त सञ्चाधलत 
योजनाहरु 

१८००।- 
  

६ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा िाफय त 
सञ्चाधलत आयोजना 

१९००।- 
  

 

क.(२) ब्याक हो लोडर अपरेटर तथा सहायकको भत्ता दरिः 
क्र.सं. पद भत्ता (प्रधत घण्टा) कैवफयत 
१ ब्याक हो लोडर अपरेटर १५०। - 

 

२ ब्याक हो लोडर सहायक ५० ।- 
 

 

अनसूुली ५ 

भाडािा सम्झौता भए बिोन्त्जि कायायलयबाट छुटेदेन्त्ख कायय क्षेिाबाट फकंदासम्ि ब्याक् हो लोडर 
ललेको धिटर बकु 

क्र.सं. कािको वििरण धिधत िेन्त्शन ललेको अिधध धिटर रकेडय वक.धि. कैवफयत 
देन्त्ख सम्ि सरुु अन्त्रति 

१ 
        

२ 
        

३ 
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अनसूुली ६ 

 

कायायलयको धनणययानसुार विशेष पररन्त्स्थधतको काययका लाधग कायायलयबाट छुटेदेन्त्ख कायय क्षेिाबाट 
फकंदासम्ि ब्याक् हो लोडर ललेको धिटर बकु 

 

क्र.सं. कािको वििरण धिधत िेन्त्शन ललेको अिधध धिटर रकेडय वक.धि. कैवफयत 
देन्त्ख सम्ि सरुु अन्त्रति 

१ 
        

२ 
        

३ 
        

 

 

 

 


