7fs'/afaf gu/kflnsf

:yfgLo /fhkq
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efu – @
7fs'/afaf gu/kflnsf
हे भी इक्युप्मेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी काययविधध, २०७५
स्थानीय पुर्ााधार वर्कास आयोजना तथा परीयोजनाहरुलाई छिटो िरीतो र गुणस्तरीय बनाउन ठाकुरबाबा
नगरपाललकाको स्र्ालित्र्िा रहे का हे भी इक्युप्िेन्टहरुको संचालन र व्यर्स्थापन गना स्थानीय सरकार

संचालन ऐन-२०७४ को दफा ११(२) घ को ११ ले छनर्दाष्ट गरे बिोजजि ठाकुरबाबा नगर कायापाललकाले
हे भी इक्युप्मेन्ट संचालन सम्बन्धी काययविधध, २०७५ जारी गररएको ि ।
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१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

क) यो कायावर्धधको नाि हे भी इक्युप्मेन्ट संचालन सम्बन्धी काययविधध २०७५ रहने ि
।

ख) यो कायावर्धध नगर कायापाललकाबाट पाररत भएपछि लागु हुनेि ।

२.पररभाषा

क) "हे भी इक्युप्िेन्ट" भन्नाले रोलर, बारुण यन्र, ब्याक-हु लोडर, ग्रेडर, र्ाटर ट्याङ्कर,
र्िपर र ट्याक्कटर लगायत अन्य ठुला सर्ारी साधनलाई सम्झनु पदाि ।

ख) "कायापाललका" भन्नाले ठाकुरबाबा नगर कायापाललकालाई सम्झनु पदाि ।
ग) "सलिछत" भन्नाले यस कायावर्धध अन्तरगत गर्ठत संचालन
पदाि ।

सलिछतलाई सम्झनु

घ) "शाखा" भन्नाले यस ठाकुरबाबा नगरपाललकाको हे भी इक्यप्ु िेन्ट सम्बन्धी शाखालाई
सम्झनु पदाि।

ङ) "कोष" भन्नाले ठाकुरबाबा नगरपाललकािा हे भी इक्युप्िेन्ट संचलनको लाधग तोककएको
आधथाक लशषाकलाई सम्झनु पदाि ।
च) "चालक" भन्नाले

हेभी इक्युप्िेन्ट चलाउने चालकलाई सम्झनु पदाि ।

ज) "सेर्ाग्राही" भन्नाले यस कायाबबधध अनुसार सेर्ा ललन चाहने सार्ाजछनक संघ, संस्था,
सलिछत, उपभोक्ता सलिछत र व्यजक्त लाई सम्झनु पदाि ।

३. संचालन सममततको गठन

क) ठाकुरबाबा नगरपाललकािा रहे का हे भी इक्युप्िेन्ट संचालनको लाधग दे हाय बिोजजिको संचालन

सलिछत रहने ि :-

१. संयोजकः- प्रिुख प्रशासकीय अधधकृत
२. सदस्यः-

योजना शाखा

प्रिुख

३. सदस्य सधचर्ः- हे भी इक्युप्िेन्ट / जजन्सी शाखा प्रिुख

बैठकिा आबश्यकता अनुसार आिजन्रत गना सककनेि ।
४. सममततको काम कतयव्य र अधधकार

क) सलिछत को काि, कताब्य र अधधकार दे हाय बिोजजि हुनेि :१. हे भी इक्युप्िेन्ट प्रयोगको दररे ट पररिाजानका लाधग लसफाररस गने ।
२.
३.
४.
५.
६.

हे भी इक्युप्िेन्टहरुको रे खदे ख गने ।

संचालनको अर्स्थािा छनयिन गने ।
ििात संम्भार गने ।

नगरपाललकािा छनयलित रुपिा प्रगछत प्रछतर्ेदन पेश गने ।
आर्श्यक अन्य काया गने ।

५. सममततको बैठक

क) सलिछतको बैठक द्धधिालसक रुपिा बस्नेि ।
ख) आर्श्यक भएिा जुनसुकै बखत सलिछत बैठक बस्न सक्नेि ।

६. हे भी इक्युप्मेन्टको उपलब्धता सम्बन्धी व्यिस्था
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क) सेर्ाग्रार्हले अनुसुधच १ बिोजजिको ढाचािा छनर्ेदन पेश गनप
ुा नेि ।

ख) नगरपाललकाबाट उपलब्ध गराइने इक्युपिेन्टको भाडादर अनुसुधच २ बिोजजि हुनेि ।
ग) सेर्ा ग्रार्हले अनस
ु ुधच १ बिोजजि फारि भरी सलिछतको लसफाररसिा अनुसुधच २ बिोजजिको
शुल्क बुझाइसकेपछि अनस
ु ुधच ३ बिोजजिको सम्झौता गराइ इक्युपिेन्ट उपलब्ध गराइनेि ।

घ) तत्काल हेभी इक्यप्ु िेन्ट प्रयोगिा ल्याउनु पने अर्स्था उत्पन्न भएिा पछि सलिछतको बैठकबाट
अनुिोदन गराउने गरी सम्बजन्धत शाखाले इक्युपिेन्ट उपलब्ध गराउन सककनेि।

ङ) अग्रीि दस्तुर बुझाएको भन्दा बढी सिय प्रयोग गरे िा छनयिानुसार थप दस्तुर बुझाउनु पनेि,
थप दस्तुर उठाउने दाछयत्र् चालकको हुनेि ।
च) लापरबाहीका कारणले हेभी इक्युप्िेन्टिा कुनै क्षछत पुग्न गएिा सो को जजम्िेर्ारी साधन िाग

गने सेर्ाग्राहीको हुनेि ।
ि) बबपवि र नगरपललकाबाट आयोजना गररने बबशेष कायाका सन्दभािा हे भी इक्युप्िेन्ट संचालन
गनुप
ा ने भएिा िहसुल िुट गना सककनेि सोको जानकारी नगर कायापाललकालाई गराइनेि ।

ज) नगरपाललकाबाट सम्झौता गरर काया सचालन हुने उपभोक्ता सलिछतहरुको हकिा तत्काल भाडा
बुझाउन नसक्ने भएिा रकि भुक्तानी हुदा कटाउने गरी इक्युप्िेन्ट उपलब्ध गराउन सककनेि
।

७. संचालन कोषको व्यिस्था

क) हे लभ इक्युप्िेन्ट संचालनको लाधग एउटा िुट्टै कोष खडा गररनेि । उक्त कोषिा दे हाय बिोजजिको
रकि रहने ि:-

१. ठाकुरबाबा नगरपाललकाबाट वर्छनयोजजत रकि ।
२. सेर्ाग्राहीबाट प्राप्त हुने दस्तुर ।
३. वर्लभन्न छनकायबाट प्राप्त हुने रकि ।

९. कोषको संचालन विधध
।

प्रचललत कानुन अनस
ु ार नगरपाललकाको खाता संचालन गने प्रकृया अनुसार कोष संचालन हुनेि

१०. विविध

क) यसिा उल्लेख नभएका अन्य व्यर्स्था नगर कायापाललकाको छनणाय बिोजजि हुनेि
।
ख) नगर कायापाललकाबाट यो कायावर्धधिा सियानुसार पररिाजान गना सककनेि ।
ग) यस कायावर्धधको व्याख्या नगर कायापाललकाले गनेि ।
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अनुसुची-१

(बुदााँ ६ को (क) संग सम्बजन्धत)

रोलर / ग्रेडर / व्यकहो लोडर / टिप्पर / ट्रयाक्िर ef8fdf lng] ;DalGw lgj]bgको ढााँचा
>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho"

ldlt M ========================

ठाकुरबाबा gu/kflnsf sfof{no

l;=g+
==================================sfdsf] nflu gu/kflnsfsf] lgodfg';f/ lgDg lnlvt रोलर
/ टिप्पर / ट्रयाक्िर pNn]lvt ;dosf] nflu pknAw ul/ lbg x'g lgj]bg ub{5' .

/ ग्रेडर / व्यकहो लोडर

!= रोलर / ग्रेडर / व्यकहो लोडर / टिप्पर / ट्रयाक्िर
sfo{sf] ljj/0f :yfg l;ˆ6 slxn] b]lv cg'dflgt sfo{
cjlw================================================================b]lv================================================================;
Dd
sfof{nosf] lgod cg';f/ /fhZj hDdf ul/;s]kl5 d]l;g n}hfg] / sfd ug]{ s'/fdf sfof{non] tf]s]sf] ;Dk"0f{
lgod tyf zt{x? kfngf ug{ dGh'/ ub{5' .
lgj]bssf] k'/f gfd, 7]ufgf M—
6]lnkmf]g g+M— lgj]bs jf lghsf]
k|ltlglwsf] x:tfIf/
clkm;sf] sfdsf] nflu dfq
>L cfly{s k|zf;g zfvf
================================= MM lgDg adf]lhd /sd cfDbfgL afWg' xf]nf .
ef8fdf lbPsf]
ljj/0fM
ef8f b/ ========================hDdf /fhZj /sd
k|lt 306f ÷ l;ˆ6M
/fhZj /sd k|fKt ePsf]
ldltM
k]z ug]{ sd{rf/L –

k|dfl0ft ug]{ clws[tsf] b:tvt M—
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cg';"rL–@
(बुदााँ ६ को (ख) संग सम्बजन्धत)

हे मभ इक्युप्मेन्ट प्रयोग गरे बापतको दस्तुर
मस.न.

इकुमेन्टको नाम

दररे ट (इन्धन बाहे क)

१

बारुण यन्रः

छन:शल्
ु क

२

व्याक - हु लोडर

प्रछत घण्टा रु.१०००।-

३

र्िपर

प्रछत र्दन रु.३०००।-

४

रोलर

प्रछत घण्टा रु.१०००।-

५

ग्रेडर

प्रछत घण्टा रु.१५००।-

६

ट्याक्टर

प्रछत र्दन रु १२००।-

७

र्ाटर ट्याङ्कर

प्रछत र्दन रु.१५००।-

कैफियत

िाधथ उजल्लखखत दररे टिा कायाालय र्दन/सियिा ५ प्रछतशत र कायाालय सिय बाहे क र्ा बबदाका र्दनिा
१० प्रछतशत चालक भिाको व्यर्स्था सेर्ाग्राहीले गनप
ुा नेि ।
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(बुदााँ ६ को (ग) संग सम्बजन्धत)

ठाकुरबाबा नगरपामलका,नगर काययपामलकाको कायायलय, ठाकुरबाबा बर्दयया र ………………… बबच
नगरपामलका स्िाममत्िमा रहे का हे भी इक्युप्मेन्ट भाडामा लगाउने कायय सम्बन्न्ध
सम्झौता पत्र

ठाकुरबाबा नगरपाललका, नगर कायापाललकाको कायाालय, ठाकुरबाबा बर्दाया (यस पछि प्रथि पक्ष भछननेि)

र .................................................... (यस पछि दोस्रो पक्ष भछननेि) को वर्चिा हेभी इक्युप्िेन्ट
भाडािा लगाउने

काया दे हाय बिोजजिको सेर्ा तथा शताहरुको अधधनिा कायाान्र्यन गना गराउन दर्
ु ै

पक्ष एक आपसिा सहित भई ठाकुरबाबा नगरपाललका कायाालयिा बसी यो द्वर्पक्षक्षय सम्झौता परिा
हस्ताक्षर गररर्दयौ ललयौ ।
१. प्रथि

पक्षले

दोस्रो

पक्षलाइ

.......................... कायाका

लागी

लिछत

..................................... दे खख

लिछत................................. सम्ि ....................... घण्टाको ............................... भाडािा उपलब्ध गराउनु पनेि ।

२. ठाकुरबाबा

नगरपाललका

क्षेर

लभर

साबाजछनक

छनिााणको

काया

गना

प्रछत

घण्टा

रु............................ िा दोस्रो पक्षले भुक्तान गने गरर दर्
ु ै पक्षले यो सम्झौतािा हस्ताक्षर
गयौ ।

३. हे भी इक्यप्ु िेन्टको प्रयोगको क्रििा दोस्रो पक्षको लापरबाहीबाट दघ
ा ना भएको पुजष्ट हुन आएिा
ु ट
उक्त क्षछतको पूछता दोस्रो पक्षले गने ि।

हे भी इक्युप्िेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी कायावर्धध-२०७५ िा भएका कुराको अछतररक्त छनम्नललखखत अधधकार
प्रथि पक्षलाई हुनेि ।

क) सियिा काया सम्पादन हुन नसके हे भी इक्युप्िेन्ट कफताा गरर सम्झौता भंग गने ।
ख) प्रचललत कानून र्ा खररद सम्झौता बिोजजि उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।

सम्झौतािा उल्लेख नभएका वर्षयबस्तुहरुको हकिा नेपालको प्रचललत कानन
ू (सार्ाजछनक खररद एन
२०६३ र सार्ाजछनक खररद छनयिार्ली २०६४) बिोजजि हुनेि ।
प्रथम पिको तियबाट

दोस्रो पिको तियबाट

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

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

प्रिुख प्रशासकीय अधधकृत
ठाकुरबाबा नगरपाललका
सािीहरुः
दस्तखत……………………
.
योजना शाखा

दस्तखत……………………. दस्तखत…………………….
जजन्सी शाखा
चालक

आज्ञाले
पपत्री भक्त गिरी
नि.प्रमख
ु प्रशासकीय अगिकृत

