
 

भीमेश्वर नगरपालिका राजपत्र 

भीमेश्वर नगर कार्यपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्ड २, संख्या १, भीमेश्वर नगर कार्यपालिका, दोिखा लिल्ला, प्रदेि नं ३, अलतररक्ांक (१), लमलत २०७४|३|१३   

भाग २  

भीमेश्वर नगर कार्यपालिकाको सूचना 

 भारी सवारीसाधन साधन ब्यबस्थापन कार्यलवलध २०७४ 

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लमलत २०७४/०३/१३  
 

भीमेश्वर नगरपालिकािे  लिकास लनमायण एिं सरसफाइमा बढ्दो कार्यभार एिं भूलमकािाई 

जनलितमा ब्यबस्थित गनय र्सका भारी सिारी साधनिरु डोिर, िोडर टर ीपर, सक्सन 
ट्ांक तथा  ट्ाक्टर संचािन   तिा र्सको दीगो  ब्यबथिापन गदै िैजान िान्छनीर् 

भएकािे थिानीर् तिको  शासन संचािन सम्बन्धमा जारी गररएको आदेश २०७३ को 

दफा ४९ बमोलजम  र्ो कार्यलिलध बनाई  जारी गररएको छ । 
 

पररभाषा :-(१ ) “ कार्ायिर् ”भान्नािे नगर  कार्यपालिकाको कार्ायिर् ,भीमेश्वर 

नगरपालिकािाई बुझाउने छ । 

                (२ ) “भारी सिारी साधन ” भन्नािे डोिर ,िोडर , लटर पर , सक्सन        

ट्ांक तिा कमे्प्रसर समेतिाई बुझाउनेछ । 

१ संलिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्स कार्यलिलधको नाम भारी  सिारी साधन संचािन तिा 

ब्यबथिापन कार्यलिलध २०७४ हुनेछ ।  

                                  (२) र्ो कार्यलिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
 

 

२   भारी सवारी साधनको प्रर्ोग , भाडा दर र समर्: 

( १) भारी सिारी साधनको प्रर्ोग नगरपालिकाको आन्तररक कार्यमा गनुयका सािै शुल्क 

लिई भाडामा समेत िगाउन सलकने छ । 

(२) कार्ायिर् प्रर्ोजन बालिर भाडामा िगाउनुपदाय देिार् अनुसारको शुल्क लिई िगाउन 

सलकने छ । 

(क ) िोडर प्रलतघन्टा रु २०००/- ( इन्धन समेत  ), प्रलतघन्टा रु १२००/ इन्धन बािेक  



(ख) सक्सन ट्याक  रु  ८ ,०००/-  प्रलत ट्र ीप  सेफ्टीट्यांकी  सरसफाइको िालग (इन्धन 

सलित ) 

(ग) सक्सन ट्यांकी  प्रलत ट्र ीप : पानी  िाल्ने प्रर्ोजनको िालग रु ४ ०००/-  ( इन्धन सलित) 

(घ) शि उठाउदा प्रलत ट्र ीप रु ८,००० ( इन्धन सलित ) तामाकोशी , चरें गे, दोिती खोिा 

सम्म  

(ङ ) ट्याक्टर  रु ६०००/- प्रलत लदन ( आठ घण्टा इन्धन सलित ) 

(च) कमे्प्रसर रु १५,०००/- प्रलत लदन (आठ घण्टा इन्धन सलित) 

(३) भाडा लनधायरण गदाय कार्ायिर्बाट् लनकािेको समर् /कार्ायिर् लभत्र आएको समर्िाई 

आधार मानी घण्टा गलनने छ । 

(४ ) चािकिे भाडा प्रर्ोग भएको समर्को िगबुक भरी कार्ायिर्मा बुझाउनु पनेछ । 

(५ ) भारी सिारी साधन भाडामा िगाएको अबथिामा कार्ायिर्िे चािक र सिर्ोगीिाई 

देिार् अनुसार प्रोत्सािन भत्ता प्रदान गनेछ । 

(क) ब्याक-िो िोडरको चािकिाई प्रलत घण्टा रु २००/-का दरिे , सिर्ोगीिाई रु ५०/- 

(ख) सक्सन ट्यांक चािक प्रलत ट्र ीप  रु  रु २००/-का दरिे , सिर्ोगीिाई रु ५०० /- 

(ग)  बेिाररसे शि उठाउदा  चािक प्रलत ट्र ीप  रु  रु ५००/-का दरिे सिर्ोगीिाई एकमुष्ठ 

४००० /- 
 

  भारी सवारी साधनको प्रर्ोग सम्बन्धी अन्य ब्यबस्था : 

(१) भारी सिारी साधनको संरक्षण तिा ब्यबथिापनको लजम्मा कार्ायिर्को हुनेछ । 

(२) चािकको  व्यिथिा कार्ायिर्िे  गनेछ । 

(३) प्रर्ोगकतायिे  भारी  सिारी साधन नू्यनतम ४ घन्टाको िालग भाडामा िान पाउने छ 

। 

(४) भारी सिारी साधनको प्रर्ोग नगरपालिका  के्षत्रलभत्र मात्र गनय सलकने छ । 

(५)भाडामा सिारी साधन िााँदा प्रर्ोग कतायिे अलिम शुल्क बुझाई  िा धरौट्ी राखी 

िानुपने छ । 

(६) भारी सिारी साधन भाडामा प्रर्ोग नगरको लिकासमा प्रत्यक्ष प्रभाि पाने र्ोजना िा 

नगरको कार्यके्षत्रमा हुने काममा प्रर्ोग गनय लदइने  छ । 
 

४   खारेिी र बचाऊ : र्स कार्यलिलधमा उले्लख नभएको लबषर्मा कार्यलिलधको भािना 

प्रलतकुि नहुने गरी कार्ायिर्िे ब्यबथिापन  गनय सके्नछ । 

 

 

आज्ञािे, 

शंकर नेपाि 

सलचि, भीमेश्वर नगर कार्यपालिका 


