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गैंडाकोट नगरपालिका 

हभेी इकुपमेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी कार्य विवध-२०७५ 

                       स्िीकृत वमवत २०७५।०३।२९ 

 

  गैंडाकोट नगरपावलकाको स्िावमत्िमा रहेका हेभी इकुपमेन्टहरुको संचलान र व्र्िस्थापन गनय आिश्र्क भएकोले 

गैंडाकोट नगरपावलकाको प्रशासवनक कार्यविवध (वनर्वमत गने) ऐन-२०७४ को दफा ४ ले वदएको अवधकार प्रर्ोग गरर गैंडाकोट 

नगर कार्यपावलकाको  र्ो कार्यविवध वनमायण गरेको  छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ 

क) र्ो कार्यविवधको नाम हेभी इकुपमेन्ट संचालन सम्बन्धी कार्यविवध २०७५ रहने  छ । 

ख)  र्ो कार्यविवध नगर कार्यपावलकाले पाररत गरे पवछ लागु हुनेछ । 

२.पररभाषा 

क) "हेभी इकुपमेन्ट" भन्नाले बारुण र्न्र, ब्र्ाक-हु लोडर, डोजर, एक्साभेटर, विपर लगार्त अन्र्  ठुला    

सिारी साधनलाई सम्झनु पदयछ । 

 ख) "कार्यपावलका" भन्नाले गैंडाकोट नगर कार्यपावलकालाई  सम्झनु पदयछ । 

 ग) "सवमवत" भन्नाले र्स कार्यविवध अन्तरगत गवठत संचालन  सवमवतलाई सम्झनु पदयछ । 

 घ) "शाखा" भन्नाले र्स गैंडाकोट नगरपावलकाको सम्बन्धीत शाखालाई सम्झनु पदयछ। 

 ङ) "कोष" भन्नाले गैंडाकोट नगरपावलकामा हेभी इकुपमेन्ट संचलनको लावग तोकीएको आथीक 

वशषयकलाई  सम्झनु पदयछ ।   

 च) "चालक" भन्नाले  हेभी इकुमेन्ट चलाउने चालकलाई सम्झनु पदयछ । 

 ज) "सेिाग्राही" भन्नाले र्स कार्यवबवध अनुसार सेिा वलन चाहने साियजवनक संघ, संस्था, सवमवत, उपभोक्ता 

सवमवत लाई सम्झनु पदयछ ।   

३. संचािन सलमलिको गठन 

  क) गैंडाकोट नगरपावलकामा रहेका हेभी इकुपमेन्ट संचालनको लावग दहेार् बमोवजमको संचालन सवमवत रहने छ :- 

    १. संर्ोजकः- प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत 

     २. सदस्र्ः-  र्ोजना  शाखा  प्रमखु 

   ३. सदस्र् सवचिः- वजन्सी शाखा प्रमखु  

बैठक आबश्र्कता अनुसार आमवन्रत सदस्र् राखी बैठक राख्न सवकने  छ । 

 

४. सलमलिको काम कितव्य र अलिकार 

क) सवमवत को काम, कतयब्र् र अवधकार दहेार् बमोवजम हुनेछ :- 

१. हेभी इकुपमेन्ट प्रर्ोगको  दररेट पररमाजयनका लावग वसफाररस  गने । 

२. हेभी इकुपमेन्टहरुको रेखदखे गने । 

३. संचालनको अिस्थामा वनर्मन गने । 

४. ममयत संम्भार गने । 

५. नगरपावलकामा वनर्वमत रुपमा प्रगवत प्रवतिेदन पेश गने । 

६. परर आएको अन्र् काम गने । 
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५. सलमलिको बैठक 

 क)  मावसक रुपमा कवम्तमा   एक पटक सवमवतको  बैठक बस्ने छ । 

 ख)  आिश्र्कता अनुसार थप बैठक समेत  बस्न सक्नेछ । 

६. हेभी इकुपमेन्टको उपिब्ििा सम्बन्िी व्यवस्था 

क)   सेिाग्रावहको वनिेदन माग प्राप्त भएपवछ सडक तथा अन्र् पबुायधार वबकास  उपशाखाको  वसफाररसमा हेभी इकुपमेन्ट  

उपलब्ध गराइने छ । 

ख)  अत्र्ाबश्र्क भई तत्काल हेभी इकुपमेन्ट  प्रर्ोगमा ल्र्ाउनु पने   अिस्था उत्पन्न  भएमा सवमवतको अनुमोदन  हुने गरी 

उपलब्ध गराइने छ । 

ग) सेिाग्राहीबाट माग भै संचालनमा जाने हेभी इकुपमेन्ट प्रर्ोग गरे बापत नगरपावलकामा बझुाउनुपने रकमको   दररेट 

अनुसचुी १ बमोवजम हुनेछ । 

घ) सेिाग्राहीले हेभी इकुपमेन्ट माग गदाय अग्रीम रुपमा  अनुसचूी-२ बमोवजम सम्झौता गरर  दस्तुर समेत बझुाउनु पने छ । 

ङ) अग्रीम दस्तुर बझुाएको भन्दा बढी समर् प्रर्ोग गरेमा वनर्मानुसार थप  दस्तुर बझुाउनु पनेछ ।  

च) थप दस्तुरको उठाउने दावर्त्ि चालकको हुने छ ।  

छ) नगरपावलकाबाट स्िीकृत कार्यक्रम संचालन गदाय प्रर्ोग गररने हेभी इकुपमेन्टको वबबरण सम्झौता परमा उल्लेख गनुय 

पने छ । 

ज) लापरबाहीका कारणले हेभी इकुपमेन्टमा कुनै क्षवत पगु्न गएमा सो को वजम्मेिारी साधन माग गने सेिाग्राहीको हुने छ । 

झ) वबपवि र नगरपवलकाबाट आर्ोजना गररने वबशेष कार्यका सन्दभयमा हेभी इकुपमेन्ट संचालन बापत महशलु वलने िा 

नवलने भवन वनधायरण गने अवधकार नगर कार्यपावलकालाई हुने छ । 

ञ) कार्ायलर् समर् भन्दा अवतररक्त समर्मा काम गरे बापत चालकलाई संकवलत दस्तुरको ५ प्रवतशत भिा उपलब्ध 

गराईने छ । 

७. प्रयोगको िेत्र 

     नगरपावलका क्षेर वभरको साियजवनक कार्यमा बाहेक अन्र् कार्यमा बारुण र्न्र बाहेक हेभी इकुपमेन्ट उपलब्ध गराईने छैन ।  

८. संचािन कोषको व्यवस्था  

    क)  हेवभ इकुपमेन्ट संचालनको लावग एउटा छुटै्ट वशषयकगत कोष खडा गररने छ । उक्त कोषमा दहेार् बमोवजमको रकम रहने        

छ:- 

 १. गैंडाकोट नगरपावलकाबाट विवनर्ोवजत रकम । 

 २. सेिाग्राहीबाट प्राप्त हुने दस्तुर । 

 ३. विवभन्न वनकार्बाट प्राप्त हुने रकम । 

९. कोषको संचािन लवलि 

प्रचवलत कानुन अनुसार नगरपावलकाको खाता संचालन गने प्रकृर्ा अनुसार कोष संचालन हुनेछ । 

१०. लववि 

 क) र्समा उल्लेख नभएका अन्र् व्र्िस्था सवमवतको वनणयर् बमोवजम हुनेछ । 

 ख) नगर कार्यपावलकाबाट र्ो कार्यविवधमा  समर्ानुसार पररमाजयन गनय सवकनेछ । 
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अनसुुची-१ 

(बदुााँ ६ को (ग) संग सम्बवन्धत) 

हेलभ इकुपमेन्ट प्रयोग गरे बापिको दस्िुर  

  १. बारुण र्न्रः- वन:शलु्क 

  २. ब्र्ाक हु-लोडर - प्रवत घण्टा रु.१६००।- (इन्धन सवहत) 

  ३. विपरः- प्रवतवदन रु.३०००।- (इन्धन बाहके) 

 चालकको खाजा खानाको व्र्िस्था सेिाग्राहीले गने । 
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अनसुुची-२ 

(बदुााँ ६ को (ङ) संग सम्बवन्धत) 

 

गैंडाकोट नगरपालिका,नगर कायतपालिकाको कायातिय,गैंडाकोट नविपरासी र ………………… लबच 

नगरपलिका स्वालमत्वमा रहेका हेभी इकुपमेन्ट भाडामा िगाउने  कायत सम्बलन्ि 

सम्झौिा पत्र 

गैंडाकोट नगरपावलका,नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्,गैंडाकोट निलपरासी (र्स पवछ प्रथम पक्ष भवननेछ) र ....................................................  (र्स 

पवछ दोस्रो पक्ष भवननेछ) को विचमा हभेी इकुपमेन्ट भाडामा लगाउने  कार्य दहेार् बमोवजमको सेिा तथा शतयहरुको अवधनमा कार्ायन्िर्न गनय गराउन दिुै पक्ष 

एक आपसमा सहमत भई गैंडाकोट नगरपावलका कार्ायलर्मा बसी र्ो विपवक्षर् सम्झौता परमा हस्ताक्षर गरेका  छौ । 

 

 

१. गैंडाकोट नगरपावलका क्षरे वभर साबयजवनक वनमायणको कार्य गनय प्रवत घण्टा रु............................ मा दोस्रो पक्षल ेभुक्तान गने गरर   दिुै पक्षल ेर्ो 

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ौ । 

२. हभेी इकुपमेन्टको प्रर्ोगको क्रममा दोस्रो पक्षको लापरबाहीबाट दघुयटना  भएको पुवि हुन आएमा उक्त क्षवतको पूवतय दोस्रो पक्षल ेगने छ। 

 

हभेी इकुपमेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी कार्य विवध-२०७५ मा भएका कुराको अवतररक्त वनम्नवलवखत अवधकार प्रथम पक्षलाई हुनछे । 

क) समर्मा कार्य सम्पादन हुन नसके हभेी इकुपमेन्ट वफताय गरर सम्झौता भंग  गने । 

ख) प्रचवलत कानून िा खररद सम्झौता बमोवजम उपलब्ध हुने अन्र् उपचार । 

सम्झौतामा उल्लखे नभएका विषर्बस्तहुरुको हकमा नेपालको प्रचवलत कानून (साियजवनक खररद एन २०६३ र साियजवनक खररद वनर्मािली २०६४) 

बमोवजम हुनेछ । 

 

प्रथम पक्षको तफय बाट  

 

दस्तखतः................................. 

प्रमुख प्रशासकीर्  अवधकृत 

गैंडाकोट नगरपावलका 

दोस्रो  पक्षको तफय बाट 

 

 

दस्तखतः................................. 

                  

 

सािीहरुः 

 

दस्तखतः.............................                                दस्तखतः.............................                दस्तखतः.............................                                   

र्ोजना शाखा चालक    वजन्सी शाखा  


