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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययविधध, २०७४ 

मेलौली नगर काययपाधलकाको कायायलयमा रहेका यान्त्रिक उपकरण तथा साधनहरुको धमतव्ययी र 
प्रभािकारी ढङ्गले सञ्चालन गनय, रेखदेख तथा व्यिस्थापन गनय तथा उक्त उपकरणहरु स-शलु्क 
भाडामा िा अरय प्रयोजनका लाधग उपलब्ध गराउन काययधबधध बनाई लागू गनय बाञ्छनीय 
देन्त्खएकोले, 

मेलौलीनगरपाधलका क्षेिको समग्र भौधतक पूिायधार विकास लगायत धछमेकी नगरपाधलका, 
नगरपाधलका तथा न्त्जल्लाहरुमा समेत धनमायण हनु े भौधतक पूिायधारका काययहरुमा सशलु्क प्रयोग 
गनयका लाधग यस कायायलयसँग रहेको यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन का लाधग 
देहायका शतय, बरदेजमा रही सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने गराउने गरी मेलौलीनगर 
काययपाधलकाको  धमधत २०७५।०२।२५ गतेको को काययपाधलका बैठकबाट स्िीकृत गरी यो 
काययविधध कायायरियनमा ल्याइएको छ।  

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

 (२) यो काययविधध नगर काययपाधलकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको धमधतदेन्त्ख 
लागू हनुेछ ।  

2. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागमेाः 
1. ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ ।  

2. धनयमािली भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोन्त्जम बनेको 
धनयमािलीलाई सम्झन ुपदयछ।  

3. नगरपाधलका भन्नाले मेलौलीनगरपाधलकालाई सम्झन ु पदयछ । सो शब्दले 
आिश्यक परेको अिस्थामा अरय नगरपाधलकालाई समेत जनाउनेछ ।  

4. नगरसभा भन्नाले मेलौलीनगर सभालाई सम्झन ुपदयछ ।  

5. नगर प्रमखुभन्नाले मेलौलीनगरपाधलकाका नगर प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ ।  

6. नगर उप-प्रमखुभन्नाले मेलौलीनगरपाधलकाका नगर उप-प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ 
।  

7. नगर काययपाधलका भन्नाले मेलौलीनगर काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 
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8. प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत भन्नाले मेलौलीनगर काययपाधलकाको कायायलयका 
प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 

9. इन्त्रजधनयर भन्नाले मेलौलीनगरपाधलकाका इन्त्रजधनयरलाई सम्झन ु पदयछ । सो 
शब्दले नगरपाधलकाले सेिा परामशय धलन सम्झौता गरेको इन्त्रजधनयरलाई समेत 
जनाउँदछ ।  

10. कायायलय भन्नाले मेलौलीनगर काययपाधलकाको कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ । 

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

12. भाडा भन्नाले यान्त्रिक उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउन धनधायरण गररएको 
दर रेटबाट हनु आउन ेरकमलाई सम्झन ुपदयछ । 

13. धबल भन्नाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन गरेको अपरेसन लगसीटको आधारमा 
कायायलयले भाडा बापतको रकम राजस्ि खातामा जम्मा गनयको लाधग तयार 
गने भाडा महसलु धबललाई सम्झन ुपदयछ ।  

14. अपरेटर भन्नाले यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन गनय खवटई जाने कमयचारीलाई 
सम्झन ुपदयछ ।  

3. उद्दशे्यः 
मेलौलीनगर काययपाधलकाको कायायलयबाट सञ्चालन गररने भौधतक विकास काययक्रमहरु, स्थानीय 
नगरपाधलकाबासी, संघसंस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चाधलत विकास आयोजनाहरु, दात ृ धनकायबाट 
सञ्चालन हनुे विकास आयोजनाहरु तथा धछमेकी नगरपाधलका, नगरपाधलकाहरुका विकास 
काययक्रमहरुमा समेत माग भई आए अनसुार प्राथधमकताका आधारमा प्रयोगमा पठाउन तथा 
उपकरण सञ्चालन विधधमा एकरुपता र सरलता ल्याउन ुयो काययविधधको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ ।  

4. सञ्चालन विधध 

  (१) कायायलयको कायय िा अरय आकन्त्स्मक काययहरुमा प्रयोग नभई यान्त्रिक 
उपकरणहरु खाली रहेको अिस्थामा कायायलयको काममा बाधा नपने गरी सञ्चालक सधमधतको 
धसफाररशमा नगर काययपाधलकाले तोके बमोन्त्जमको भाडा धलई कुनै पधन व्यन्त्क्त िा संघ संस्थालाई 
यान्त्रिक उपकरणहरु भाडामा उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) कुनै पधन व्यन्त्क्त, संघ संस्थालाई आिश्यक परेको उपकरण प्रयोगमा ल्याउनका लाधग 
देहायका प्रकृया पूरा भए पश्चात माि उक्त उपकरण उपलब्ध गराइनछे ।  
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(1) व्यन्त्क्त िा संस्थाबाट प्रयोगका लाधग माग गररएको अिधधको लाधग कायायलयले उपलब्ध 
गराउन सक्न ेअिस्था भएमा संलग्न तोवकए बमोन्त्जमको ढाँचामा धनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(2) माग धनिेदन उपर कायायलयबाट उपलब्ध गराउनेधनणयय भएपश्चात तोवकएको भाडा दर 
बमोन्त्जम प्रयोगकतायले प्रयोग गनय चाहेको अिधधको लाधग लाग्ने भाडा रकम अधग्रम नगर 
काययपाधलकाको कायायलयमा नगदै बझुाई सोको आम्दानी रधसद िा एन.धस.धस. बैंक, 

शाखा, मेलौलीन्त्स्थत मेलौलीनगरपाधलकाको नाममा रहेको धरौटी खाता नं. 
................... मा रकम जम्मा गरेको सक्कलै भौचर पेश गनुयपनेछ ।  

(3) तोवकएको अधग्रम शलु्क बझुाए पश्चात अनसूुची .... मा तोवकएको शतयनामा बमोन्त्जम 
अनसूुची ३ बमोन्त्जमको मेन्त्शन चलान/सम्झौता फाराम बमोन्त्जम करार सम्झौता गनुयपनेछ 
।  

(4) धनिेदकले माग गररएको समयभरदा बढी समयसम्म कामकाज गनुय गराउन ु पने भएमा 
मेन्त्शन अपरेटरले तत्काल कायायलय प्रमखुलाई खबर गरी थप कायय आदेश धलएर थप 
समयको रकम अधग्रम जम्मा गनय लगाएर माि मेन्त्शन सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

(5) मेन्त्शन प्रयोग गरे िापत प्रधत घण्टा, प्रधत धसफ्ट, प्रधत ददनको शलु्क धनधायरण अनसूुची ४ 
मा तोवकए बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(6) मेन्त्शन वफल्डमा खटाउँदा कायायलय कम्पाउण्डदेन्त्ख काम सम्पन्न गरी पनुः कायायलय 
वफताय भएसम्मको धमटरको वहसाब गणना गरी लाग्न ेशलु्क मेन्त्शन प्रयोगकतायले बझुाउन ु
पनेछ ।  

(7) मेन्त्शन खवटगएको स्थानमा काम सम्पन्न गरी कायायलय वफताय भए पश्चात मेन्त्शन 
अपरेटरले कामको वििरण सवहत धमटरको अद्यािधधक अधभलेख अनसूुची ५ बमोन्त्जमको 
फाराममा भरी कायायलय समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(8) नगरपाधलकाले आिश्यकता र औन्त्चत्यताको आधारमा धनन्त्श्चत समयसम्म कायय गनय मेन्त्शन 
सोझै उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उक्त कामको वििरण समेत अनसूुची ६ बमोन्त्जम 
अधभलेखिद्ध गनुयपनेछ ।  

(9) मेन्त्शन प्रयोग गरी तोवकएको समयभरदा अगािै काम सम्पन्न भई प्रयोगकतायको धरौटी 
रकम सन्त्ञ्चत रहेको खण्डमा कायायलय प्रमखुको आदेशको आधारमा सन्त्ञ्चत समय िापत 
हनु आउने रकम काब ुबावहरको पररन्त्स्थधत बाहेक माग गरेको एक हप्ताधभि चेकद्वारा 
वफताय गनुयपनेछ ।  

5. इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः 
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(10) मेधसन अपरेटरले इरधन तथा लधुिकेरट माग गदाय कायायलयले धनधायरण गरेको फाराम 
स्िीकृत गराएर माि भनुयपनेछ । इरधन तथा लधुिकेरट खपतको अद्यािधधक वििरण 
मेन्त्शन अपरेटरले तयार गरी इन्त्रजधनयरको धसफाररशमा कायायलय प्रमखु समक्ष पशे 
गनुयपनेछ ।  

(11) इरधन तथा लधुिकेरट र ममयत सम्बरधी सम्पूणय काययको विस्ततृ लगत नगर 
काययपाधलकाको कायायलयको न्त्जरसी शाखामा अद्यािधधक गरी रान्त्खनेछ ।  

(12) मेन्त्शन धबधग्रएमा धबधग्रएको धलन्त्खत जानकारी मेन्त्शन अपरेटरले कायायलयलाई गराउन ु
पनेछ । कायायलयबाट िकय सपमा चेकजाँच गराई ममयत गनुयपने काययको विस्ततृ वििरण 
माग गरी स्िीकृत भएपश्चात माि ममयत सम्भार कायय गररनेछ ।  

(13) ममयत सम्भारको कायय गदाय गराउँदा मेन्त्शन अपरेटर िा इन्त्रजधनयर िा न्त्जरसी शाखाको 
प्रधतधनधध िकय सपमा रहनपुनेछ ।  
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6. सञ्चालन शलु्क 

कुनै व्यन्त्क्त िा संघ संस्थाबाट यान्त्रिक उपकरण माग भई आएमा देहाय बमोन्त्जमको शलु्क नगदै 
िा तोवकएको बैंक खातामा अधग्रम बझुाउन ुपनेछ ।  

(क)ब्याक हो लोडर (१५ ददनभरदा लामो अिधधका लाधग) 
(अपरेटर र इरधन बाहेक) 

क्र.सं. कामको प्रकार भाडा दर कै 
प्रधत घण्टा धसफ्ट 

१ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 
सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

१०००।- ७०००।-  

२ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

११००।- ७७००।-  

(अपरेटर सवहत इरधन बाहेक) 
३ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 

सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

१२००।-   

४ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

१५००।-   

(अपरेटर र इरधन सवहत) 
५ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 

सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

२०००।-   

६ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

२२००।-   

(ख) १५ ददनभरदा कम अिधधका लाधग 

(अपरेटर र इरधन बाहेक) 
क्र.सं. कामको प्रकार भाडा दर  

कैवफयत प्रधत घण्टा धसफ्ट 
१ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 

सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

१५००।-   

२ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

२०००।-   

(अपरेटर सवहत इरधन बाहेक) 
३ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 

सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

१७००।-   



6 
 

४ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

२०००।-   

(अपरेटर र इरधन सवहत) 
५ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता 

सधमधतमाफय त सञ्चाधलत योजनाहरु 

३०००।-   

६ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत 
आयोजना 

३५००।-   

ट्रक वट्रपर (३० ददन भरदा लामो समयका लाधग) 
(चालक र इरधन बाहेक) 

क्र.सं. कामको प्रकार भाडा दर कै 
घण्टा धसफ्ट 

१ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता सधमधतमाफय त 
सञ्चाधलत योजनाहरु 

५००।-   

२ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत आयोजना ६००।-   

(चालक सवहत इरधन बाहेक) 
३ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता सधमधतमाफय त 

सञ्चाधलत योजनाहरु 

६००।-   

४ अरय धनकाय तथा ठेक्का पट्टा माफय त सञ्चाधलत आयोजना ७००।-   

(चालक र इरधन सवहत) 
५ नगरपाधलकाको आफ्नै लगानीमा उपभोक्ता सधमधतमाफय त 

सञ्चाधलत योजनाहरु 

९००।-   

६ अरय धनकाय तथा ठेक्कापट्टा माफय त सञ्चाधलत आयोजना १०००
।- 

  

 

7. कमयचारी व्यिस्था 
(14) ब्याक हो लोडर सञ्चालनका लाधग १ जना अपरेटर र आिश्यक परेमा सहयोगी १ जना 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोन्त्जम करार सेिामा धनयकु्त गररनेछ ।  

(15) वट्रपर ट्रक सञ्चालनका लाधग १ जना चालक र आिश्यकतानसुार एक जना सहयोगी 
कानून बमोन्त्जम करार सेिामा धनयकु्त गररनेछ ।  

(16) करारमा धनयकु्त कमयचारीको सेिा सवुिका करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोन्त्जम हनुेछ 
।  
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8. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत 

नगर काययपाधलकाका यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लाधग नीधतगत तथा 
धनदेशनात्मक व्यिस्थाका लाधग तपधसल बमोन्त्जमको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत रहनेछ ।  

 नगरपाधलका नगर प्रमखु - संयोजक 

 प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत - सदस्य 

 इन्त्रजधनयर   - सदस्य 

 न्त्जरसी शाखा प्रमखु  - सदस्य 

 

9. यसै बमोन्त्जम माधनन े

(१) यस काययविधध जारी हनुभुरदा पवहले भएका कामकारबाहीहरु यसै काययविधध बमोन्त्जम भएको 
माधननेछ । बक्यौता िा वहसाब वकताब गनय बाँकी रहेको भए यस काययविधधभरदा रयून हनु ेगरी 
वहसाब धमलान गनय पाइने छैन ।  

10. विविध 

(17) नगरपाधलकामा रहेका सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु कायायलय प्रमखुको पूणय 
धनयरिणमा रहनेछन ् । सिारी साधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी 
ममयत सम्भार गनुय पदाधधकारी, र कमयचारी सबैको दावयत्ि हनुेछ ।  

(18) यान्त्रिक उपकरणको माइल धमटर आधारभतू कायय अद्यािधधक राख्न े दावयत्ि मेन्त्शन 
अपरेटर र चालकको हनुेछ ।  

(19) उपकरण वफल्डमा खटाउन े िा नखटाउन े धसफाररश चालक/अपरेटर र इन्त्रजधनयरको 
हनुेछ।  

(20) यस काययविधधमा समयानकुुल आिश्यक संशोधन िा थपघट गनुयपने भएमा सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सधमधतको राय बमोन्त्जम नगर काययपाधलकाले थपघट िा संशोधन गनय सक्नेछ 
।  

आज्ञाले 

................... 
प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 


