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ह दीवारी राजप  
ह दीवारी गाउँपािलका ारा कािशत 

ख ड २) झापा, १ नं दशे, नेपाल, भा  ९ गते २०७९ साल ( सं या १९ 

भाग २  
 

ह द बार  गाउँपा लका 

गाउँ कायपा लकाको कायालय 

झापा, १ नं देश नेपाल 

ह द बार  गाउँ कायपा लकाको म त २०७९/०५/०९ गतेको बैठक ारा वीकृत काय व ध 
सवसाधारणको जानकार को ला ग काशन ग रएको छ । 

 

संवत ्२०७९ को ऐन/ नयमावल / नद शका/काय व ध नं १९ 
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ह दीबारी गाउँपािलकाको याक हो लोडर स चालन स ब धी कायिविध, 
२०७९ 

तावनाः 
ह दीबारी गाउँपािलकासँग रहेको याक हो लोडर संचालन र यव थापनलाई भावकारी र िमत ययी 

बनाउन आव यक देिखएकोले गाउँपािलकाले आफै आ नो वडा िभ को सडक, पुवाधार िनमाण तथा ममत 

संभार गन, उपभो ा सिमित तथा िनमाण यवसायीह लाई सडक िनमाणका लािग भाडामा उपल ध 

गराउन आव यक देिखएकाले ह दीबारी गाउँपािलकाले यो याक हो लोडर प रचालन र यव थापन 

कायिविध, २०७९ बनाई लागु गरेको छ । 
१. नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम "ह दीबारी गाउँपािलकाको याक हो लोडर प रचालन 

र स चालन स बि ध कायिविध, २०७९" रहने छ । 
(२) यो कायिविध गाउँ कायपािलकाले वीकृत गरेको िमित देिख लागु हनेछ । 

       २. प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमाः 

 (क) "सवारी साधन" भ नाले इ धनबाट च ने गाउँपािलकाको वािम वमा भएको स पुण ठुला, साना 

सवारी साधन तथा मेिसन उपकरणलाई स झनु पदछ ।  

(ख) " याक हो लोडर" गाउँपािलकाको वािम वमा हने हेभी सवारी साधनको पमा रहेको याक हो लोडर 

स झनु पदछ । 

(ग) "गाउँपािलका" भ नाले ह दीबारी गाउँपािलकालाई स झनु पदछ । 

(घ) "अ य " भ नाले गाउँपािलका अ य लाई स झनु पदछ । 

(ङ) "उपा य " भ नाले गाउँपािलका उपा य  स झनु पदछ । 

(च) " मुख शासक य अिधकृत" भ नाले गाउँपािलकाको मुख शासक य अिधकृतलाई स झनु पदछ । 

(छ) "वडाअ य " भ नाले गाउँपािलका अ तगतको वडा अ य लाई स झनु पदछ । 

(ज) "योजना शाखा" भ नाले गाउँ कायपािलका अ तगत थापना भएका योजना शाखालाई स झनु पदछ 

। 

(झ) "कमचारी " भ नाले गाउँपािलका अ तगतका स पुण कमचारी स झनु पदछ । 

(ञ) "सवारी चालक" भ नाले याक हो लोडर संचालन गन चालक स झनु पदछ । 

(ट) "इ धन" भ नाले  सवारी साधनमा योग हने पे ोल, िडजेल, मोिवल आिद पदाथलाई स झनु पदछ । 
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३. याक हो लोडर स चालन िविधः (१) गाउँपािलकाको याक हो लोडर सवारी साधनको प रचालन, 
रेखदेख, िनय ण गन अिधकार गाउँ कायपािलकाको कायालयलाई हनेछ । 

(२) सवारी साधन प रचालन एवं िनयमन गन अिधकार गाउँपािलका अ य मा िनिहत रहने र गाउँपािलका 

अ य सँग सम वय प ात गाउँ कायपािलकाको कायालय अ तगत योजना शाखाले सवारी साधन 
प रचालन एव िनयमन गनछ । 

(३) कुन ैपिन ठुला सवारी साधन जनुसुकै समयमा कहाँ र कुन अव थामा रहेको छ भ ने  देिखने गरी 

अिभलेख येक सवारी साधनको िनिम  छु ा छु  ैदिैनक अिभलेख अनुसचूी- १ बमोिजम रा न ुपनछ । 

(४) याक हो लोडर सवारी साधनको अलग अलग ममत संभार खच, इ धन प रमाण र खच देिखने 

अनुसचूी- २ बमोिजमको अिभलेख/ लगत तयार गरी रा नु पनछ । 

(५)  सवारी साधनको िववरण, िवमा तथा अ य कागजात अ याविधक गरी रा न ुपनछ । 

(६) सवारी साधन प रचालन गदा चलान पजू  िदने तथा लगबुक रा ने काय गनु पनछ । 

४. सवारी साधनको उपयोगः (१) याक हो लोडर उपयोगका लािग दुई वटा कृया अवल बन ग रनेछ । 

(क) गाउँपािलका आफैले पािलका िभ  रहेका सडक िनमाण तथा ममत संभार गन कायमा 

(ख) उपभो ा सिमित, िनमाण यवसायी तथा संघ सं थालाई भाडामा योग गन िदने । 

(२) ठुला सवारी साधनह  उपदफा (१) (क) योजनका लािग वडाको हकमा वडा कायालयको िसफा रस 

तथा गाउँपािलका अ य बाट वीकृत भएपिछ काय े मा पठाइनेछ । 

(३) याक  हो लोडर वडाको माग बमोिजम प रचालन गदा िनमाण कायको गि भयता र भावका रता हेरी 

ाथिमकताका आधारमा वढीमा ७ िदनस मको अविधको लािग एक वडामा पठाइनेछ । 

(४) उपदफा (१) (ख) बमोिजम भाडामा योगको लािग कुन ै यि  वा सं थाले माग गदा अनसुचूी-३ 

बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदनु पनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवेदन परेको ख डमा तोिकएको द तुर बुझाइ शाखाले तोकेको समय, 
िमितमा माग ग रएको कायको लािग सवारी साधन उपल ध गराएको कायादेश/ चलानी पजू  अनुसचूी- ४ 

बमोिजम स बि धत प लाई िदनुपनछ तर भाडामा सवारी साधन प रचालन गदा गाउँपािलका वा वडाको 
कायलाई असर नपन समय र िदनमा पठाउनु पनछ । 

५. सवारी इ धनको यव थापनः (१) दफा (४) को उपदफा (१) (क) अनुसार सवारी साधन योग गदा 

खिचएको इ धन समय वा माइलेजको आधारमा कायालयले कुपन माफत इ धन उपल ध गराउनेछ । 
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(२) चालकले उपल ध गराएको इ धनको दिैनक खपत िववरण (लगबुक) तथा ितघ टा वा माइलेजको 

आधारमा गरेको काय सिहतको ितवेदन शाखा माफत मािसक पमा मुख शासक य अिधकृत माफत 
गाउँपािलका अ य  सम  पेश गनुपनछ । मािसक पमा ा  भएको काय िववरण सिहतको ितवेदन 

मुख शासक य अिधकृतले समय समयमा कायपािलकाको बठैकमा पेश गनु पनछ । 

(३) दफा ४ को उपदफा (१) (ख) बमोिजम भाडामा सवारी साधन उपल ध गराउदा भाडामा िलने यि  वा 

सं थाले सवारी साधनलाई आव यक पन इ धन उपल ध गराउनु पनछ । 

६. सवारी साधन योग गन नपाइनेः (१) गाउँपािलका े  िभ  गाउँपािलकाबाट स पादन हने भौितक 

िनमाण तथा अ य कायको लािग योग गदा शाखाको अनुमित िवना योग गन पाइने छैन । 

(२) दफा ४ उपदफा (१) (ख) बमोिजम ठुला सवारी साधन योग गदा अनुसचूी- ५ बमोिजमको द तरु 

गाउँपािलकालाई बुझाइ सवारी योग गनु पनछ । 

(३) िवपदको समयमा जनुसुकै िनकायले गाउँपािलकाको सवारी साधन माग गरी आएमा अ य को 

िनदशन बमोिजम सवारी प रचालन ग रनेछ । 

७. सवारी साधनको चालक यव थापनः (१) गाउँपािलकाले ठूला सवारी साधन स चालनको लािग एक 

चालक र एक सहचालक करार सेवाबाट यव था ग रनेछ । 

(२) चालक र सहचालकले काय गरे वापत गाउँपािलकाले चिलत काननू बमोिजमको पा र िमक उपल ध 

गराइनेछ । 

(३) चालक र सहचालकको काय गन समय सामा यतया दिैनक कायालय समयमा रहनेछ । तर चालकले 

कायालयको आव यकता र ा  िनदशन अनुसार जुनसुकै समयमा काय गनु पनछ । 

८. सवारी साधनको ममत संभारः (१) गाउँपािलकाको ठूला सवारी साधन ममतको लािग सवारीको कृित 

अनुसारको ममत के  कायालयले छनौट गनछ । तर सवारी साधन ख रद गदा पाएको ममत सुिवधामा 
िव दाताको ममत सेवा के बाट गराइनेछ । 

(२) कुन ैसवारी ममत गन आव यक भएमा स बि धत सवारी चालकले समयम ैसोको जानकारी शाखालाई 

गराउनु िनजको दािय व हनेछ । 

(३) कुन ैसवारी साधन काय थलमा िवि एर ममत के स म पु न नस ने अव था रहेछ भने चालकले 

द  ािविधक बोलाइ काय थलम ैममत संभार गराउनु पनछ र सोको जानकारी शाखालाई िदनुपनछ । उ  
काय गरे वापतको द  ािविधक तथा प रवतन गरेको पाटपुजाको िबल भरपाई पेश भए पिछ स बि धत 
यि  वा फमलाई भु ानी ग रनेछ । 

(४) सवारी ममत गदा लागेको कुन ै पिन सवारीको खच ममत संभार खच आिथक शासन शाखाबाट 

स बि धत ममत के लाई उपल ध गराइनेछ । 
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९. याक हो लोडर सरसफाईः (१) गाउँपािलकाको ठूला सवारी साधन दिैनक काय स प न ग रसके पिछ 

चालकले तोिकएको पािकङ थलमा पािकङ गरी रा नु पनछ । यदी वडामा तथा अ य  कामको 
िशलिशलामा रहेको सवारी वडा वा कायादेश ा  यि ले पािकङ्ग यव था िमलाउनु पनछ । ठूला सवारी 
साधनको कुन ैभाग खु ल ैवा ब द छोडदा हानी हने स भावना रह छ भने उ  भागको सुर ा पािकङ गदा 
समेत गन ुचालकको दािय व हनेछ । 

(२)  सवारी साधनलाई पािकङ गरी रा न पवू यसलाई सरसफाई गन/गराउने िज मेवारी स बि धत 

चालकको हनेछ । 

(२) सवारी साधनलाई चलाउनु पवू यसको अव था क तो छ भिन ायल टे  गनु र ममत गराउन ु

चालकको िज मेवारी हनेछ । 

११. गन नहने कायः (१)  शाखाले कुन ैपिन माग तथा िसफा रस ा  नभए  सवारी साधन प रचालन गन 

हदनै । 

(२) ठूला सवारी साधन कुन ैिवपदको कायमा माग भ ैआए देिख वाहेकको हकमा  वीकृत निलई प रचालन 

गन हदनै । 

(३) चालककले सवारी साधन हानी पुयाउने िनयत रािख कुन ैपिन काय गन हदनै । यदी िनयत वस सो 

काय गरेको पाइए चिलत काननू बमोिजम कारबाही ग रनेछ । 

(४) शाखाले ममत सेवा तथा पाटपुजाको भु ानी स बि धत यि  वा फमको िवजक ा  नभई भु ानी 

गनु हदनै । 

१२. खारेजी र बचाउः (१) यस कायिवधीको कुन ैदफा तथा उपदफा िनल वन तथा खारेजी गन अिधकार 

कायपािलकालाई हनेछ । 

(२) यस कायिविध बमोिजम हने कायको हकमा कुन ै चिलत ऐनसँग बािझन गएमा वत खारेज हने र भए 

गरेका कायको बचाउ गन अिधकार कायपािलकालाई हनेछ । 
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अनुसचूी १ 

कायिविधको दफा (३) को उपदफा (३)  सँग स बि धत सवारी साधन लगबुक 

                       सवारीको कारः 

                         सवारी नं. 

  

िस.न.ं िमित चालकको 
नाम 

योग 
थान 

               समय आदेश 
िदनेको 
ह ता र 

कैिफयत 

देिख स म 
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अनुसचूी २ 

कायिविधको दफा (३)  उपदफा (४)  सँग स बि धत 

इ धनको अिभलेख/ लगत (लगबुक) 

.स. साधनको 
कार 

सवारी नं. चालकको 
नाम 
ह ता र 

योग 
थान 

िमित इ धन िल. कैिफयत 
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अनुसचूी ३ 

कायिविधको दफा (४) को उपदफा  (४) सँग स बि धत 

 

 

िमितः 

िवषयः भाडामा सवारी उपल ध गराउन ेस ब धमा । 

ी अ य  य,ू 
ह दीबारी गाउँपािलका, धनुषपोखरी झापा । 
 
   ह दीबारी गाउँपािलकामा रहेको सवारी साधन भाडामा उपल ध गराइिदन सवारी साधन प रचालन तथा 
यव थापन कायिविधको दफा (४) को उपदफा (१) (ख) बमोिजम उपभो ा सिमित/ संघ सं था ी 

...................................................लाई गाउँपािलकामा रहेको ................................................ सवारी 

साधन......................................कामको लािग ..................................िमितमा ....................बजे देिख 

.........................बजेस म ज मा ..........................घ टाको लािग उपल ध गराइिदनुहन कायिविध 
बमोिजमको द तुर ितरेको रिसद यससैाथ राखी अनुरोध गदछु । 
 
दरखा त पेश गन फम सं था वा यि को  
                                                                                                     ह ता रः 
                                                                                                            नामः 
                                                                                                        ठेगानाः 
                                                                                                    स पक नं. 
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अनुसचूी ४ 

कायिविधको दफा (४) को उपदफा (५) सँग स बि धत 

कायादेश/ चलानी पुज  

.............................................................. यि / फम/ सं था/ उपभो ा सिमित/ िनमाण यवसायीको 

...................................... िमितको िनवेदन अनुसार ......................................................... िनजी 

योजन/सडक/ भौितक कायको लािग िमित ............................. देिख .....................................गते 

स मका लािग िदन/घ टा ............................... काम गन ............................................. मेिसन/ 
सवारी साधन योग गन सवारी/ मेिसन चालक ी ........................................ लाई चलान िदएको छ । 

 

माग गनको स पक नं. ........................................ 

.................................................. 
                                                                                                             चलान वीकृत गनको ह ता र 
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अनुसचूी ५ 

कायिविधको दफा (६) को उपदफा (२) सँग स बि धत 

सवारी साधनको भाडा दर 

.स. सवारी साधनको 
नाम 

इकाई दर कैिफयत 

१ याक हो लोडर घ टा २२००।-  

 

 

     आ ाले, 
             सुवास े  
            मुख शासक य अिधकृत 
 


