ु कोट नगरपभलिकभको र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipments) संचभिन तथभ व्यवस्थभपन
गर्भा
सम्बन्धी कभयालवलि, २०७४
प्रस्तभवनभ : यस नगरपभलिकभको स्वभलित्विभ रहेकभ र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipments) लवर्भगीय कभयािभ
उपयोग गन ा र र्भडभिभ िगभई सेवभ प्रबभह, आय श्रोत र व्यवस्थभपनिभ प्रर्भकभरीतभ ल्यभउन बभन्छनीय र्एकोिे
नगर कभयापभलिकभको लिलत २०७४/१२/२६ को बठै किे स्वीकृ त गरी यो कभयालवलि जभरी गलरएको छ ।
१. संलिप्त नभि र प्रभरम्भ : यो कभयालवलिको नभि "र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipment's) लवर्भगीय कभयािभ
उपयोग गने र र्भडभिभ लिन े सम्बन्धी कभयालवलि, २०७४" रहेको छ ।

२. पलरर्भषभ : लवषय वभ प्रसंगिे अको अथ ा निभगेिभ यस कभयालवलििभ,

ु कोट नगरपभलिकभ, नगर कभयापभलिकभको कभयभािय िभर्ा सम्झन ु पिाछ ।
क. "कभयभािय" र्न्नभिे गर्भा

ख. "र्भडभ" र्न्नभिे यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन लनिभारण गलरएको िररेटबभट हुन आउन े
रकििभर् सम्झन ु पिाछ ।

ग. "प्रयोगकतभा" र्न्नभिे यभलिक उपकरण संचभिकको िभलग लिर् जभन े संघ, संस्थभ, व्यलि वभ सरकभरी लनकभयिभई
सम्झन ु पिाछ ।

घ. "लबि" र्न्नभिे यभलिक उपकरण संचभिन गरेको अपरेसन िगसीटको आिभरिभ कभयाियिे र्भडभ बभपतको
ु लवििभई सम्झन ु पिाछ ।
रकि रभजस्व खभतभिभ जम्मभ गन ाको िभलग तयभर गने र्भडभ िहशि

ङ. "अपरेटर" र्न्नभिे व्यभक हो िोडर, डोजर िगभयतकभ यभलिक उपकरण संचभिन गन ा खलटई जभन े
किाचभरीिभई सम्झन ु पिाछ ।

च. "ड्रभर्र्र" र्न्नभिे लटप्पर वभ लिलन लटप्पर ट्रक संचभिन गन ा खलटई जभन े किाचभरीिभई सम्झन ु पिाछ ।
३. र्भडभिभ उपल्ब्ब्ध गरभउन े सम्बन्धिभ:
३.१ नगरपभलिकभको कभया वभ अन्य आकलिक कभयाहरुिभ प्रयोग नर्र्ा यभलिक उपकरणहरु खभिी रहेको बेिभ कभयभाियको

कभयािभ वभिभ नपने गरी न ेपभि सरकभर र नगरपभलिकभिे तोके बिोलजिको र्भडभ लिर् कुन ै पलन व्यलि वभ संघ संस्थभिभर्ा
े ।
यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन सलकनछ

३.२ कुन ै व्यलि वभ संघ संस्थभिे आफुिभई आवश्यक परेको यभलिक उपकरण र्भडभिभ उपिब्ध हुन सक्ने वभ नसक्ने सम्बन्धिभ
ु छ।
नगरपभलिकभको तोलकएको शभखभिभ सम्पका रभखी जभनकभरी लिनपने
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३.३ र्भडभिभ िभग गलरएको यभलिक उपकरण िभग गलरएको अवलिको िभलग उपिब्ध गरभउन सक्ने वभ नसक्ने सम्बन्धिभ

सम्बलन्धत शभखभिे प्रष्ट पभन ुा पनेछ । लनम्न पलरलस्थिभ कभयभाियिे यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन असिथ ा
हुन सक्नेछ :-

क. िभग गलरएको यभलिक उपकरण उपिब्ध नर्एको अवस्थभिभ,
ख. िभग गलरएको यभलिक उपकरण कभयभाियको वभ अन्य आकलिक कभयािभ प्रयोग र्ई रहेको वभ आकलिक
कभयाको िभलग Stand by रहेको अवस्थभिभ,
ग. िभग गलरएको यभलिक उपकरण वभ अपरेटरिभर्ा जोलखि हुन सक्ने पलरलस्थलत रहेको अवस्थभिभ,
घ. िभग गलरएको यभलिक उपकरण चभलु हभितिभ नरहेको अवस्थभिभ ।
३.४ र्भडभिभ प्रयोग गन ा िभग गलरएको यभलिक उपकरण िभग गलरएको अवलिको िभलग कभयभाियिे उपिब्ध गरभउन सक्ने
ु छ।
अवस्थभ र्एिभ सम्बलन्धत व्यलि वभ संघ संस्थभिे संिग्न तोलकएको ढभाँचभ बिोलजि लनवेिन लिनपने

३.५ कुन ै पलन यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गन ा उि उपकरणको तोलकएको र्भडभ िर बिोलजि प्रयोगकतभािे प्रयोग गन ा
चभहेको अवलिको िभलग िभग्ने आवश्यक र्भडभ रकििभ थप २५% गरी हुन आउन े रकि कभयभाियिे तोलकलिएको िरौटी

ुा छ । कभयभाियिे पलन र्ौचर प्रभप्त र्ए पलछ आम्दभनी रलसि उपिब्ध गरभउन ु
खभतभिभ जम्मभ गरी वैंक र्ौचर पेश गनपने
पनेछ । कभव ु बभलहरको पलरलस्थलतिभ परी िरौटी खभतभिभ िभलखिभ गरी र्ौचर पेश गन ा नसक्ने अवस्थभ रहेिभ कभयभािय

ु
प्रिखिे
आम्दभनी रलसिबभट नगिै बलु झलिई यभलिक उपकरण उपिब्ध गरभउन आिेश लिन सक्नेछ । यसरी नगिै जम्मभ
र्एको रकि अको लिन िरौटी खभतभिभ जम्मभ गने व्यवस्थभ लििभउन ु पनेछ ।

ुा छ । उि फभरि
३.६ िरौटी जम्मभ गलरसके पलछ तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको िेलशन चिभन सम्झौतभ फभरि तयभर गनपने
ुा छ ।
तयभर गिभा िेहभय बिोलजि गनपने

े ।
क) िेलशन चिभन सम्झौतभ फभरि सम्बलन्धत अपरेटरिभई कभयभाियबभट लिर्न े लनिेशन हुनछ
ु भर् बलु झलिन ु पनेछ ।
ख) प्रयोगकतभािे र्भडभिभ प्रयोग गन ा चभहन े यभलिक उपकरणको नभि, सिय र लिलत खि
ु भई तोलकएको अलिकभरीिे बलु झलिन ु पनेछ
ग) र्भडभिभ प्रयोग र्एको यभलिक उपकरण लफतभा हुाँिभ सिय र लिलत खि
।
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३.७ कभयभाियिे र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन े यभलिक उपकरण संचभिनको तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको अपरेसन िगसीट

तोलकएको अलिकभरीिे प्रिभलणत गरी सम्बलन्धत अपरेटरिभर्ा उपिब्ध गरभउन ु पनेछ । अपरेटरिे पलन सोही िगसीटिभ
उपकरण संचभिन सम्बन्धी अलर्िेख रभख्न ु पनेछ ।

३.८ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गन ा प्रभप्त र्एको लनवेिन, िेलशन चिभन सम्झौतभ फभरि र जभरी गलरएको अपरेसन
ुा छ ।
िगसीट कभयभाियिे छुट्टभछुट्टै रलजष्टरिभ ितभा गनपने

ु
३.९ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभा कभयभाियबभट कभि गने सभर्टसम्म िैजभन े र कभि सिभप्त पश्चभत सरलित
तवरिे
ु भउन े सम्पण
ु ा लजम्मेवभरी सम्बलन्धत प्रयोगकतभाको हुन े छ ।
कभयभाियिभ लफतभा बझ

३.१० यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभा त्यसिभ खपत हुन े र्न्धन र संचभिनको िभलग खलटई जभन े अपरेटर, ड्रभर्र्र र

ु
ु
ु
हेल्परको लनयभिभनसभरको
सलविभ
सलहतको र्भडभ िर र र्न्धन एवं अपरेटर, ड्रभर्र्र र हेल्परको सलविभ
रलहतको र्भडभ
ु
िर तोलकए बिोलजि फरक फरक हुन सक्नेछ । अपरेटर, ड्रभर्र्र र हेल्परको आिभरर्ूत तिव सलविभ
बभहेकको थप
ु
े ।
सलविभ
नगर कभयापभलिकभिे तोके बिोलजि हुनछ

३.११ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र् ैरहेको अवस्थभिभ लवग्रन गर् ििात गन ुा पने र्एिभ सम्बलन्धत अपरेटर कभयभाियिभ
आई ििात आवेिन फभरि र्न ुा पनेछ । यलि अपरेटर आउन सम्भव नर्एिभ कभयभाियिे उि यभलिक उपकरण ििात

गन ा खटभउन े िेकभलनकिे न ै सम्बलन्धत अपरेटरसाँग सिन्वय रभखी ििात आवेिन फभरि र्न ुा पनेछ । यसरी यभलिक
ुा छ ।
उपकरण लवग्रन गई संचभिन हुन नसके को लववरण अपरेसन िगसीटिभ सिेत जनभर् प्रिभलणत गनपने

३.१२ लनिभालरत सम्झौतभ अवलििभ कभि सिभप्त हुन नसकी उि यभलिक उपकरण पनु :र्भडभिभ संचभिन गन ा म्यभि थप गन ुा
ु
पने र्एिभ म्यभि सिभप्त हुन ु अगभब ै प्रयोगकतभािे कभयभाियिभ सम्पका रभखी क्रि संख्यभ २ िेलख ८ सम्मको प्रलक्रयभ पन:
ु गन ुा पनेछ ।
परभ

३.१३ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभा उि उपकरण कभयभाियबभट बभलहर लनस्के को र कभयभाियिभ लफतभा र्एको लिलत
र सिय कभयभाियको गेटिभ रहेको In-Out रलजष्टरिभ जनभई सम्वलन्धत अपरेटरको िस्तखत गरभई तोलकएको
अलिकभरीबभट प्रिभलणत गरभई रभख्न ु पनेछ ।

३.१४ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई लफतभा र्एपलछ सम्बलन्धत अपरेटरिे उि उपकरण संचभिन र्एको लववरण
ु भउन ु पनेछ ।
सलहतको अपरेसन िगसीट कभयभाियिभ बझ
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ु
३.१५ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई लफतभा र्एपलछ अपरेसन िगसीट अनसभर
तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको र्भडभ
ु लबि तयभर गन ुा पनेछ ।
िहशि

ु लबि तयभर र्एपलछ प्रयोगकतभाको िरौटी रकि िध्येबभट र्भडभ
३.१६ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई र्भडभ िहशि
ु लवि विोलजिको रकि फरफभरक गरभउन ु पनेछ । लवि रकि र्न्दभ िरौटी खभतभिभ जम्मभ र्एको बढी रकि
िहशि

र्एिभ प्रयोगकतभािभर्ा लफतभा गने र लबि बिोलजिको रकि अपगु र्एिभ प्रयोगकतभाबभट िरौटी खभतभिभ रकि जम्मभ
गन ा िगभई फरफभरक गरभउन ु पनेछ ।

ु लबि तयभर र्एपलछ हुन आउन े रकि सम्बलन्धत कभयभाियिे रभजश्व
३.१७ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई र्भडभ िहशि
शीष ाकिभ जम्मभ गने व्यवस्थभ लििभउन ु पनेछ ।

३.१८ कभयभाियहरुबभट यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउाँिभ प्रयोगकतभाहरुिे कभयभाियको िेलशन र्भडभ सम्बन्धी
तोलकएको लनयि तथभ शता पभिनभ गन ुा पनेछ ।
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ु ची-१
अनसू

गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय
ु त
शर्ु भघभट, सखे

लिलत :
यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रभप्त गन ा लिर्न े लनवेिन पत्र
ु भाकोट नगरपभलिकभको लनयिभनसभर
ु लिलखत यभलिक उपकरणहरु उल्ले लखत सियको िभलग उपिब्ध गलर
...............................कभिको िभलग गर्
लिन हुन लनवेिन गिाछु ।
क्र.स.

यभलिक उपकरणको नभि

कभयाको लववरण

स्थभन

लसफ्ट

कलहिे िेलख

ु
अनिभलनत
कभया अवलि

ु र्भडभ लवि प्रभप्त र्एपलछ कट्टभ हुन े गरी हभि नगरपभलिकभबभट लनिभालरत पेश्की (िरौटी) लिन र तोलकएकभ लनयि
यस नगरपभलिकभको लनयभिभनसभर
तथभ शताहरु पभिनभ गन ा सिेत िन्जरु छु ।
ु नभि, ठे गभनभ :लनवेिकको परभ
टे लिफोन नं

लनवेिक वभ लनजको
प्रलतलनलिको हस्तभिर

अलफसको कभिको िभलग िभत्र
श्री िेखभ शभखभ,

ु
....................................................लनम्न बिोलजि रकि िरौटीिभ लिनहोिभ
र्भडभिभ लिन े यभलिक उपकरणको लववरण

ु
िरौटीिभ रभख्न ु पेन े अनिभलनत
रकि

र्भडभ िर
प्रलत घण्टभ

प्रलत लसफ्ट

िरौटीिभ रकि प्रभप्त र्एको

प्रिभलणत गने अलिकृ तको िस्तखत
5

ु ची-२
अनसू

ु कोट नगरपभलिकभ
गर्भा

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय

र्भडभ सम्भौतभ नं

ु त
शर्ु भघभट, सखे

सम्भौतभ लिलत

लवि नं :

र्भडभ लिन ेको नभि

लिलत ;-

यभलिक

ु लवि
र्भडभ िहशि
उपकरणको

लववरण
लस. नं

ठे गभनभ

लववरण

र्भडभ लववरण
िगसीट नं

लसफ्ट

घण्टभ

िर (रु.)

र्भडभ

कै लफयत

रकि (रु)
१

२

३

४

५

६

७

८

जम्मभ र्भडभ रकि :
पेश्की जम्मभ :
ु
ु पने रकि/लफतभा गन ुा पने रकि --------------------------बझभउन
तयभर गने
ितभा

ु
िेखभ शभखभ प्रिख

ु
कभयभािय प्रिख

लिलत

लिलत

लिलत
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ु ची-३
अनसू

गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय
ु त
शर्ु भघभट, सखे

िेलशन चिभन सम्झौतभ फभरि
लस.नं
लिलत :

श्री ................................................
.......................................................
आर

लड

नं..................................रलजष्ट्रेशन.........................को....................................श्री.......................................
....................................िभई..........................................िेलख.........................सम्म...............................लस

फ्ट/घण्टभको िभलग र्भडभिभ लिर्एको छ । उि िेलशनिभर्ा तोलकएको सिय लर्त्र यस कभयभाियिभ लफतभा ल्यभउन ु हुन सूलचत
गलरन्छ ।

ु
कभयभािय प्रिख

लनवेिबकिे पभिनभ गन ुा पने लनयि शताहरु पभिनभ गने गरी उपरोि लववरणको िेलशन बलु झलिएाँ ।

नभि :
िस्तखत :
सिय :
लिलत :

उपरोि लववरण िेलशन लफतभा प्रभप्त र्यो ।

नभि :
िस्तखत :
सिय :
लिलत :
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ु ची-४
अनसू

गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय
ु त
शर्ु भघभट, सखे

अपरेशन िगसीट
िगसीट/सम्झौतभ नं

शरुु लिलत

यभलिक उपकरण लववरण

सिय

अन्तय लिलत
सिय

लकलसि
आन्तलरक र्भडभ

ठे क्कभ

सवभरी ितभा नं

िजभा I II III IV

अपरेटर को नभि
लिलत

त ैल्य पिभथ ा

यभलिक उ. लक.िी
कभिको लववरण

घण्टभ

ठभउ

िेलख

लववरण

लकलसि

सम्म

कभि गरेको
घण्टभ

ईलन्जन आयभि

यभलिक उपकरणको अवस्थभ
लसफ्ट

कभि िगभउन े :
त ैल्य पिभथ ा

अन्य

लवग्रिभ लवग्रको र बनेको सिय

लववरण

लगयर आयि

ट्रभन्सलिसन आयि

अपरेटरको

प्रयोग कतभाको

प्रिभलणत गनेको

िस्तखत

िस्तखत

िस्तखत

ब्रेक फ्यल्ब्ु ड

लग्रज

कै लफयत

पलरिभण

हभर्ड्रोलिक आयि

अन्य

पलरिभण
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ु ची-५
अनसू

गर्ु भाकोट नगरपभलिकभ

नगर कभयापभलिकभको कभयभािय
ु त
शर्ु भघभट, सखे

ििात संर्भर आवेिन फभरि
लक.िी./आवर लिटर :

िेलशन नं
वेक लकलसि

कभि गलरएको स्थभन

जव नं :
लिलत

यस अलघ िेलिन ेन्स गरेको लकिी आवर लिटर
ु िेलशनिभ तपलशि बिोलजिकभ खरभवी िेलखएकोिे ििात गरभर्लिन े व्यवस्थभ हुन अनरोि
ु गिाछु ।
ििभई आएको उपयि
क्र.स

िेलखएकभ खरभवी

चभिकको िस्तखत
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