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भाग २
भीमेश्वर नगर काययपालिकाको सूचना

भारी सवारी साधन संचािन तथा व्यवस्थापन काययलवलध, २०७४
नगर काययपालिका बाट स्वीकृत लमलत २०७४/०३/१३

भीमेश्वर नगरपालि
कािेलिकास लनमााण एिं सरसफाइमाबढ्दो कायाभार एिंभलू मकािाई जनलहतमा ब्यबलथथत
गना यसका भारी सिारी
साधनहरु डोजर,िोडरट्रीपर,सक्सनट्याांकतथाट्याक्टर सच
ां ािन तथा यसको
दीगोब्यबथथापन गदै िैजान िान्छनीय भएकािे थथानीय तहको शासन संचािनसम्बन्धमा जारी गररएको आदेश
२०७३ कोदफा ४९ बमोलजमयो कायालिलध बनाईजारी गररएको छ ।
पररभाषा:-(१) “कायाािय ”भान्नािेनगर कायापालिकाकोकायाािय,भीमेश्वरनगरपालिकािाई बझु ाउने छ ।
(२) “भारी सिारीसाधन ” भन्नािे डोजर ,िोडर, लट्रपर,सक्सन ट्याांकतथा कम्रेसर समेतिाई
बझु ाउनेछ ।
१सलां िप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस कायालिलधको नाम भारी सिारीसाधन सचं ािन तथा ब्यबथथापन कायालिलध २०७४
हुनेछ ।
(२) योकायालिलधतरुु न्तरारम्भ हुनेछ ।

२ भारी सवारीसाधनको प्रयोग,भाडादर र समय:
( १) भारी सिारी साधनको रयो गनगरपालिकाको आन्तररक कायामा गनाक
ु ा साथै शल्ु क लिई भाडामा समेत िगाउन
सलकनेछ ।
(२) कायाािय रयोजन बालहर भाडामा िगाउनपु दाा देहाय अनसु ारको शल्ु क लिई िगाउन सलकनेछ ।
(क )िोडररलतघन्टा रु २०००/- ( इन्धनसमेत),रलतघन्टा रु १२००/इन्धन बाहेक
(ख)सक्सनट्याक रु८ ,०००/- रलतट्रीप सेफ्टीट्यांकी सरसफाइकोिालग(इन्धन सलहत )
(ग)सक्सनट्यांकी रलतट्रीप: पानी हाल्ने रयोजनको िालग रु ४०००/- ( इन्धन सलहत )
(घ)शि उठाउदा रलत ट्रीप रु८,००० ( इन्धन सलहत ) तामाकोशी, चरें गे,दोिती खोिासम्म
(ङ )ट्याक्टर रु६०००/- रलत लदन ( आठ घण्टा इन्धन सलहत )
(च) कम्रेसर रु १५,०००/- रलत लदन (आठ घण्टाइन्धन सलहत)
(३) भाडा लनधाारण गदााकायााियबाटलनकािेको समय /कायाािय लभत्र आएको समयिाई आधार मानीघण्टागलननेछ ।
(४) चािकिे भाडा रयोग भएको समयको िगबक
ु भरी कायााियमा बझु ाउनपु नेछ।
(५)भारी सिारी साधन भाडामा िगाएको अबथथामा कायााियिे चािक र सहयोगीिाई देहाय अनसु ार रोत्साहन
भत्ता रदानगनेछ ।
(क) ब्याक-हो िोडरको चािकिाईरलत घण्टारु २००/-का दरिे , सहयोगीिाई रु ५०/(ख)सक्सनट्यांक चािक रलत ट्रीप रु रु २००/-का दरिे , सहयोगीिाई रु ५००/(ग)बेिाररसेशि उठाउदा चािक रलत ट्रीप रु रु ५००/-का दरिे सहयोगीिाई एकमष्ठु ४०००/भारी सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी अन्य ब्यबस्था :
(१) भारी सिारी साधनको संरक्षण तथा ब्यबथथापनको लजम्मा कायााियको हुनेछ ।
(२चािकको व्यिथथा कायााियिे गनेछ ।
(३) रयोगकताािे भारी सिारी साधन न्यनू तम४ घन्टाको िालग भाडामा िान पाउने छ ।
(४) भारी सिारी साधनकोरयोगनगरपालिकाक्षेत्रलभत्र मात्र गना सलकने छ ।
(५)भाडामा सिारी साधन िााँदा रयोगकताािे अलिम शल्ु क बझु ाई िा धरौटी राखी िानपु ने छ ।
(६) भारी सिारी साधन भाडामा रयोग नगरको लिकासमा रत्यक्ष रभाि पाने योजना िा नगरको काया क्षेत्रमा हुने
काममा रयोग गना लदइने छ ।
४खारेजी र बचाऊ : यस कायालिलधमा उल्िेख नभए को लबषयमा कायालिलधको भािना रलतकुि नहुने
कायााियिे ब्यबथथापन गना सक्नेछ ।
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