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गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभको र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipments) सचंभिन तथभ व्यवस्थभपन 
सम्बन्धी कभय ालवलि, २०७४ 

प्रस्तभवनभ : यस नगरपभलिकभको स्वभलित्विभ रहकेभ र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipments) लवर्भगीय कभय ािभ 
उपयोग गन ा र र्भडभिभ िगभई सवेभ प्रबभह, आय श्रोत र व्यवस्थभपनिभ प्रर्भकभरीतभ ल्यभउन बभन्छनीय र्एकोिे 
नगर कभय ापभलिकभको लिलत २०७४/१२/२६ को बठैकिे स्वीकृत गरी यो कभय ालवलि जभरी गलरएको छ । 

१.  सलंिप्त नभि र प्रभरम्भ : यो कभय ालवलिको नभि "र्भरी यभलिक उपकरणहरु (Heavy Equipment's)  लवर्भगीय कभय ािभ 
उपयोग गन ेर र्भडभिभ लिन ेसम्बन्धी कभय ालवलि, २०७४" रहकेो छ । 

२.  पलरर्भषभ : लवषय वभ प्रसगंिे अको अथ ा निभगिेभ यस कभय ालवलििभ, 
क. "कभयभ ािय" र्न्नभिे गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ, नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय िभर्ा सम्झन ुपि ाछ । 
ख. "र्भडभ" र्न्नभिे यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन लनिभ ारण गलरएको िररटेबभट हुन आउन े

रकििभर् सम्झन ुपि ाछ । 
ग. "प्रयोगकतभ ा" र्न्नभिे यभलिक उपकरण सचंभिकको िभलग लिर् जभन ेसघं, ससं्थभ, व्यलि वभ सरकभरी लनकभयिभई 

सम्झन ुपि ाछ । 
घ. "लबि" र्न्नभिे यभलिक उपकरण सचंभिन गरकेो अपरसेन िगसीटको आिभरिभ कभय ाियिे र्भडभ बभपतको 

रकि रभजस्व खभतभिभ जम्मभ गन ाको िभलग तयभर गन ेर्भडभ िहशिु लवििभई सम्झन ुपि ाछ । 
ङ.  "अपरटेर" र्न्नभिे व्यभक हो िोडर, डोजर िगभयतकभ यभलिक उपकरण सचंभिन गन ा खलटई जभन े

किाचभरीिभई सम्झन ुपि ाछ । 
च. "ड्रभर्र्र" र्न्नभिे लटप्पर वभ लिलन लटप्पर ट्रक सचंभिन गन ा खलटई जभन ेकिाचभरीिभई सम्झन ुपि ाछ । 

३. र्भडभिभ उपल्ब्ब्ध गरभउन ेसम्बन्धिभ: 
३.१ नगरपभलिकभको कभय ा वभ अन्य आकलिक कभय ाहरुिभ प्रयोग नर्र्ा यभलिक उपकरणहरु खभिी रहकेो बिेभ कभयभ ाियको 

कभय ािभ वभिभ नपन ेगरी नपेभि सरकभर र नगरपभलिकभिे तोके बिोलजिको र्भडभ लिर् कुन ैपलन व्यलि वभ सघं ससं्थभिभर्ा 
यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन सलकनछे । 

३.२ कुन ैव्यलि वभ सघं ससं्थभिे आफुिभई आवश्यक परकेो यभलिक उपकरण र्भडभिभ उपिब्ध हुन सके्न वभ नसके्न सम्बन्धिभ 
नगरपभलिकभको तोलकएको शभखभिभ सम्पका  रभखी जभनकभरी लिनपुनछे । 
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३.३ र्भडभिभ िभग गलरएको यभलिक उपकरण िभग गलरएको अवलिको िभलग उपिब्ध गरभउन सके्न वभ नसके्न सम्बन्धिभ 
सम्बलन्धत शभखभिे प्रष्ट पभन ुा पनछे । लनम्न पलरलस्थिभ कभयभ ाियिे यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन असिथ ा 
हुन सके्नछ :- 

क. िभग गलरएको यभलिक उपकरण उपिब्ध नर्एको अवस्थभिभ, 

ख. िभग गलरएको यभलिक उपकरण कभयभ ाियको वभ अन्य आकलिक कभय ािभ प्रयोग र्ई रहकेो वभ आकलिक 
कभय ाको िभलग Stand by रहकेो अवस्थभिभ, 

ग. िभग गलरएको यभलिक उपकरण वभ अपरटेरिभर्ा जोलखि हुन सके्न पलरलस्थलत रहकेो अवस्थभिभ, 

घ. िभग गलरएको यभलिक उपकरण चभलु हभितिभ नरहकेो अवस्थभिभ । 

३.४ र्भडभिभ प्रयोग गन ा िभग गलरएको यभलिक उपकरण िभग गलरएको अवलिको िभलग कभयभ ाियिे उपिब्ध गरभउन सके्न 
अवस्थभ र्एिभ सम्बलन्धत व्यलि वभ सघं ससं्थभिे सिंग्न तोलकएको ढभाँचभ बिोलजि लनविेन लिनपुनछे ।  

३.५ कुन ैपलन यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गन ा उि उपकरणको तोलकएको र्भडभ िर बिोलजि प्रयोगकतभ ािे प्रयोग गन ा 
चभहकेो अवलिको िभलग िभग्न ेआवश्यक र्भडभ रकििभ थप २५% गरी हुन आउन ेरकि कभयभ ाियिे तोलकलिएको िरौटी 
खभतभिभ जम्मभ गरी वैंक र्ौचर पशे गन ुापनछे । कभयभ ाियिे पलन र्ौचर प्रभप्त र्ए पलछ आम्दभनी रलसि उपिब्ध गरभउन ु
पनछे । कभव ुबभलहरको पलरलस्थलतिभ परी िरौटी खभतभिभ िभलखिभ गरी र्ौचर पशे गन ा नसके्न अवस्थभ रहिेभ कभयभ ािय 
प्रिखुिे आम्दभनी रलसिबभट नगि ैबलुझलिई यभलिक उपकरण उपिब्ध गरभउन आिशे लिन सके्नछ । यसरी नगि ैजम्मभ 
र्एको रकि अको लिन िरौटी खभतभिभ जम्मभ गन ेव्यवस्थभ लििभउन ुपनछे ।  

३.६ िरौटी जम्मभ गलरसकेपलछ तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको िलेशन चिभन सम्झौतभ फभरि तयभर गन ुापनछे । उि फभरि 
तयभर गिभ ा िहेभय बिोलजि गन ुापनछे । 

क) िलेशन चिभन सम्झौतभ फभरि सम्बलन्धत अपरटेरिभई कभयभ ाियबभट लिर्न ेलनिशेन हुनछे । 

ख) प्रयोगकतभ ािे र्भडभिभ प्रयोग गन ा चभहन ेयभलिक उपकरणको नभि, सिय र लिलत खिुभर् बलुझलिन ुपनछे । 

ग) र्भडभिभ प्रयोग र्एको यभलिक उपकरण लफतभ ा हुाँिभ सिय र लिलत खिुभई तोलकएको अलिकभरीिे बलुझलिन ुपनछे 
। 
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३.७ कभयभ ाियिे र्भडभिभ उपिब्ध गरभउन ेयभलिक उपकरण सचंभिनको तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको अपरेसन िगसीट 
तोलकएको अलिकभरीिे प्रिभलणत गरी सम्बलन्धत अपरटेरिभर्ा उपिब्ध गरभउन ुपनछे । अपरटेरिे पलन सोही िगसीटिभ 
उपकरण सचंभिन सम्बन्धी अलर्िेख रभख्न ुपनछे । 

३.८ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गन ा प्रभप्त र्एको लनविेन, िलेशन चिभन सम्झौतभ फभरि र जभरी गलरएको अपरसेन 
िगसीट कभयभ ाियिे छुट्टभछुट्ट ैरलजष्टरिभ ितभ ा गन ुापनछे । 

३.९ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभ ा कभयभ ाियबभट कभि गन ेसभर्टसम्म िजैभन ेर कभि सिभप्त पश्चभत सरुलित तवरिे 
कभयभ ाियिभ लफतभ ा बझुभउन ेसम्पणु ा लजम्मवेभरी सम्बलन्धत प्रयोगकतभ ाको हुन ेछ । 

३.१० यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभ ा त्यसिभ खपत हुन ेर्न्धन र सचंभिनको िभलग खलटई जभन ेअपरटेर, ड्रभर्र्र र 
हले्परको लनयभिभनसुभरको सलुविभ सलहतको र्भडभ िर र र्न्धन एव ंअपरेटर, ड्रभर्र्र र हले्परको सलुविभ रलहतको र्भडभ 
िर तोलकए बिोलजि फरक फरक हुन सके्नछ । अपरेटर, ड्रभर्र्र र हले्परको आिभरर्तू तिव सलुविभ बभहकेको थप 
सलुविभ नगर कभय ापभलिकभिे तोके बिोलजि हुनछे । 

३.११ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्रैहकेो अवस्थभिभ लवग्रन गर् ििात गन ुा पन ेर्एिभ सम्बलन्धत अपरटेर कभयभ ाियिभ 
आई ििात आविेन फभरि र्न ुा पनछे । यलि अपरटेर आउन सम्भव नर्एिभ कभयभ ाियिे उि यभलिक उपकरण ििात 
गन ा खटभउन ेिकेभलनकिे न ैसम्बलन्धत अपरटेरसाँग सिन्वय रभखी िि ात आविेन फभरि र्न ुा पनछे । यसरी यभलिक 
उपकरण लवग्रन गई सचंभिन हुन नसकेको लववरण अपरसेन िगसीटिभ सिते जनभर् प्रिभलणत गन ुापनछे । 

३.१२ लनिभ ालरत सम्झौतभ अवलििभ कभि सिभप्त हुन नसकी उि यभलिक उपकरण पनु :र्भडभिभ सचंभिन गन ा म्यभि थप गन ुा 
पन ेर्एिभ म्यभि सिभप्त हुन ुअगभब ैप्रयोगकतभ ािे कभयभ ाियिभ सम्पका रभखी क्रि सखं्यभ २ िलेख ८ सम्मको प्रलक्रयभ पनु: 
परुभ गन ुा पनछे । 

३.१३ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग गिभ ा उि उपकरण कभयभ ाियबभट बभलहर लनसे्कको र कभयभ ाियिभ लफतभ ा र्एको लिलत 
र सिय कभयभ ाियको गटेिभ रहकेो In-Out रलजष्टरिभ जनभई सम्वलन्धत अपरटेरको िस्तखत गरभई तोलकएको 
अलिकभरीबभट प्रिभलणत गरभई रभख्न ुपनछे । 

३.१४ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई लफतभ ा र्एपलछ सम्बलन्धत अपरटेरिे उि उपकरण सचंभिन र्एको लववरण 
सलहतको अपरसेन िगसीट कभयभ ाियिभ बझुभउन ुपनछे । 
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३.१५ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई लफतभ ा र्एपलछ अपरेसन िगसीट अनसुभर तोलकएको ढभाँचभ बिोलजिको र्भडभ 
िहशिु लबि तयभर गन ुा पनछे । 

३.१६ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई र्भडभ िहशिु लबि तयभर र्एपलछ प्रयोगकतभ ाको िरौटी रकि िध्यबेभट र्भडभ 
िहशिु लवि विोलजिको रकि फरफभरक गरभउन ुपनछे । लवि रकि र्न्दभ िरौटी खभतभिभ जम्मभ र्एको बढी रकि 
र्एिभ प्रयोगकतभ ािभर् ा लफतभ ा गन ेर लबि बिोलजिको रकि अपगु र्एिभ प्रयोगकतभ ाबभट िरौटी खभतभिभ रकि जम्मभ 
गन ा िगभई फरफभरक गरभउन ुपनछे । 

३.१७ यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रयोग र्ई र्भडभ िहशिु लबि तयभर र्एपलछ हुन आउन ेरकि सम्बलन्धत कभयभ ाियिे रभजश्व 
शीष ाकिभ जम्मभ गन ेव्यवस्थभ लििभउन ुपनछे । 

३.१८ कभयभ ाियहरुबभट यभलिक उपकरणहरु र्भडभिभ उपिब्ध गरभउाँिभ प्रयोगकतभ ाहरुिे कभयभ ाियको िलेशन र्भडभ सम्बन्धी 
तोलकएको लनयि तथभ शत ा पभिनभ गन ुा पनछे । 
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अनसुचूी-१ 
गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय 
शरु्भघभट, सखुते 

         लिलत :  

यभलिक उपकरण र्भडभिभ प्रभप्त गन ा लिर्न ेलनविेन पत्र 
...............................कभिको िभलग गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभको लनयिभनसुभर लिलखत यभलिक उपकरणहरु उले्ललखत सियको िभलग उपिब्ध गलर 
लिन हुन लनविेन गि ाछु । 

क्र.स. यभलिक उपकरणको नभि कभय ाको लववरण स्थभन लसफ्ट कलहिे िलेख अनिुभलनत कभय ा अवलि 
 
 
 
 
 

      

यस नगरपभलिकभको लनयभिभनसुभर र्भडभ लवि प्रभप्त र्एपलछ कट्टभ हुन ेगरी हभि नगरपभलिकभबभट लनिभ ालरत पशे्की (िरौटी) लिन र तोलकएकभ लनयि 
तथभ शत ाहरु पभिनभ गन ा सिते िन्जरु छु । 

लनविेकको परुभ नभि, ठेगभनभ :-  

टेलिफोन न ं         लनविेक वभ लनजको 
          प्रलतलनलिको हस्तभिर 
अलफसको कभिको िभलग िभत्र 
श्री िेखभ शभखभ, 
....................................................लनम्न बिोलजि रकि िरौटीिभ लिनहुोिभ  

र्भडभिभ लिन ेयभलिक उपकरणको लववरण र्भडभ िर िरौटीिभ रभख्न ुपने ेअनिुभलनत रकि 
 प्रलत घण्टभ प्रलत लसफ्ट  
    

 

िरौटीिभ रकि प्रभप्त र्एको 

प्रिभलणत गन ेअलिकृतको िस्तखत 
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अनसुचूी-२ 
गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय               र्भडभ सम्भौतभ न ं
 शरु्भघभट, सखुते                          सम्भौतभ लिलत 

लवि न ं:                    र्भडभ लिनकेो नभि  
लिलत ;-          ठेगभनभ  

र्भडभ िहशिु लवि 
यभलिक उपकरणको 
लववरण 

 
िगसीट न ं

र्भडभ लववरण  
कैलफयत 

लस. न ं लववरण लसफ्ट घण्टभ िर (रु.) र्भडभ 
रकि (रु) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        
        
        

 

जम्मभ र्भडभ रकि : 

पशे्की जम्मभ : 
बझुभउन ुपन ेरकि/लफतभ ा गन ुा पन ेरकि --------------------------- 
तयभर गन े  
ितभ ा     िेखभ शभखभ प्रिखु     कभयभ ािय प्रिखु 
लिलत     लिलत      लिलत 
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अनसुचूी-३ 
गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय 
शरु्भघभट, सखुते 

िलेशन चिभन सम्झौतभ फभरि 
         लस.न ं
         लिलत : 
श्री ................................................ 
....................................................... 
आर लड 
न.ं.................................रलजष्ट्रशेन.........................को....................................श्री.......................................
....................................िभई..........................................िलेख.........................सम्म...............................लस
फ्ट/घण्टभको िभलग र्भडभिभ लिर्एको छ । उि िलेशनिभर्ा तोलकएको सिय लर्त्र यस कभयभ ाियिभ लफतभ ा ल्यभउन ुहुन सलूचत 
गलरन्छ । 
         कभयभ ािय प्रिखु 
 
लनविेबकिे पभिनभ गन ुा पन ेलनयि शत ाहरु पभिनभ गन ेगरी उपरोि लववरणको िलेशन बलुझलिएाँ ।        नभि : 
           िस्तखत : 
           सिय : 
           लिलत : 
 
उपरोि लववरण िलेशन लफतभ ा प्रभप्त र्यो ।       नभि : 

िस्तखत : 
           सिय : 
           लिलत : 
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अनसुचूी-४ 
गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय 
शरु्भघभट, सखुते 
अपरशेन िगसीट 

िगसीट/सम्झौतभ न ं            शरुु लिलत    अन्तय लिलत 
यभलिक उपकरण लववरण           सिय    सिय 
            लकलसि 
            आन्तलरक  र्भडभ    ठेक्कभ 
सवभरी ितभ ा न ं          
 
अपरटेर को नभि     िजभ ा  I   II   III   IV      कभि िगभउन े: 
  

लिलत  
कभिको लववरण 

यभलिक उ. लक.िी 
घण्टभ 

कभि गरेको यभलिक उपकरणको अवस्थभ तलै्य पिभथ ा अन्य अपरटेरको 
िस्तखत 

प्रयोग कतभ ाको 
िस्तखत 

प्रिभलणत गनकेो 
िस्तखत 

कैलफयत 

 ठभउ लववरण िलेख सम्म घण्टभ लसफ्ट लवग्रिभ लवग्रको र बनकेो सिय लववरण पलरिभण      
               
               
               
तलै्य पिभथ ा लकलसि ईलन्जन आयभि लगयर आयि ट्रभन्सलिसन आयि हभर्ड्रोलिक आयि ब्रके फ्यलु्ब्ड लग्रज अन्य 

पलरिभण        
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अनसुचूी-५ 
गरु्भ ाकोट नगरपभलिकभ 

नगर कभय ापभलिकभको कभयभ ािय 
शरु्भघभट, सखुते 

ििात सरं्भर आविेन फभरि 

िलेशन न ं    लक.िी./आवर लिटर :      जव न ं: 
वके लकलसि      कभि गलरएको स्थभन     लिलत 
यस अलघ िलेिनने्स गरकेो लकिी आवर लिटर  

ििभई आएको उपयिु िलेशनिभ तपलशि बिोलजिकभ खरभवी िलेखएकोिे िि ात गरभर्लिन ेव्यवस्थभ हुन अनरुोि गि ाछु । 
क्र.स िलेखएकभ खरभवी  
  

 
 
 

 

             चभिकको िस्तखत 


