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ब्याक-हो लोडर संचालन सम्वन्धि काययववधि, २०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



धिवेणी नगरपाधलका नगरकाययपाधलकाको 

कायायलय तोली बाजरुा 

ब्याक-हो लोडर संचालन सम्वन्धि काययववधि, २०७८ 

धिवेणी नगरपाधलका क्षेिको समग्र भौधतक पूवायिार ववकास गनयका लागी यस नगर काययपाधलकाको कायायलयको 
स्वाधमत्वमा रहेको ब्याक-हो लोडर देहायका शतय एवं बधदेजमा रही संचालन तथा व्यवस्थापन गनय बाञ्छनीय 
भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) वमोन्जम धिवेणी 
नगरपाधलकाले "ब्याक-हो लोडर संचालन काययववधि, २०७८" स्वीकृत गरी कायायधवयनमा ल्याईएको छ। 

(१)  संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

(क)  यो काययववधिको नाम " ब्याक-हो लोडर संचालन सम्वन्धि काययववधि, २०७८" रहेको छ।  

(ख)  यो काययववधि नगर काययपाधलका बैठकवाट स्वीकृत भएको धमधत देखी लागू हनुेछ। 

  

(२)  पररभाषा: धबषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा; 
(क)  "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई सम्झन ुपदयछ।  

(ख)  "नगरपाधलका" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलका सम्झन ुपदयछ।  

(ग)  "नगरसभा" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको नगरसभालाई सम्झन ुपदयछ।  

(घ)  "नगरकाययपाधलका" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको नगर काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ।  

(ङ)  "प्रमखु" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको नगर प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ।  

(च)  "उपप्रमखु' भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ।  

(छ)  "कायायलय" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको कायायलय तोली वाजरुा सम्झन ुपदयछ। 

(ज)  "प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत सम्झन ु
पदयछ।   

(झ)  "लोडर" भन्नाले नगर काययपाधलकाको स्वामीत्वमा रहेको ब्याक-हो लोडरलाई सम्झन ुपदयछ।  

(ञ)  "शाखा प्रमखु" भन्नाले धिवेणी नगरपाधलकाको पूवायिार क्षेि हेने योजना तथा प्राववधिक शाखाको 
प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ।  

(ट)  "संयोजक" भन्नाले नगरपाधलकाको पूवायिार ववकास सधमधतको संयोजकलाई सम्झन ुपदयछ।  



(ठ)  "न्जधसी शाखा" भन्नाले नगरपाधलकाको न्जधसी शाखालाई सम्झन ुपदयछ।  

३. उद्दशे्य: 

धिवेणी नगरपाधलकाको कायायलयवाट संचालन गररने भौधतक ववकासका योजनाहरु, स्थानीय नगरवासी, 
संघ/संस्था, नेपाल सरकारद्धारा संचाधलत ववकास आयोजनाहरु, दात ृ धनकायवाट संचालन गररने ववकास 
आयोजनाहरु तथा धछमेकी नगर तथा गााँउपाधलकाहरुको ववकास काययक्रममा माग भई आए अनसुार 
प्राथमीकताका आिारमा कायय संचालनमा पठाउनका लागी आवश्यक प्रवक्रया परुा गनुय यो काययववधिको प्रमखु 
उदे्दश्य रहनेछ।  

४. संचालन ववधि: 

धिवेणी नगरकाययपाधलकाको कायायलयमा रहेको ब्याक-हो लोडर संचालनका लागी देहायको प्रवक्रया परुा भए 
पश्चात माि वफल्डमा खटाईनेछ: 

(क)  ब्याक- हो लोडर माग गनय व्यन्ि वा संस्थाले नगरपाधलकाको कायायलयले न्स्वकृत गरेको फारमको 
ढााँचामा धनवेदन सवहत पेश गनुयपनेछ।  

(ख)  ब्याक-हो लोडर माग गने व्यन्ि वा संस्थाको माग धनवेदन उपर नगरप्रमखु/कायायलय प्रमखुवाट 
आदेश भएपश्चात के कधत समयका लागी माग गररएको हो, माग गररएको समय वरावरको नगर 
काययपालकाको कायायलयले तोके अनसुारको शलु्क अधग्रम नगर काययपाधलकाको कायायलयमा नगदै वा 
तोकीएको बैकमा रकम जम्मा गरेको सक्कलै भौचर पेश गनुयपनेछ।  

(ग) ब्याक-हो लोडर माग गने व्यन्ि वा संस्थाले नगर काययपाधलकाको कायायलयले तोकेको शलु्क 
वझुाएपश्चात नगरपाधलकाको ववकास धनमायणको कामलाई बािा नपने गरी पवहले दताय भएको 
धनवेदनलाई पवहलो प्राथमीकता ददई खटाईनेछ। यसका अधतररि कामको प्रकृधतलाई समेत मध्यनजर 
गरी प्राथमीकताका साथ खटाउने व्यवस्था धमलाईनेछ। 

(घ)  नगरपाधलकावाट न्स्वकृत आयोजनाहरुका हकमा उपभोिा सधमधत तथा ठेक्का माफय त संचालन गदाय 
मेशीनको माग भई आएमा लोडर प्रयोग गरेवापत प्रयोगकतायको योजनाहरुवाट अन्धतम वकस्ता रकम 
भिूानी हदुाको समयमा धनयमानसुार लाग्ने शलु्क कायायलयवाट कट्टी गरी भिूानी ददईनेछ।  

(ङ) ब्याक- हो लोडर अपरेटरलाई नगर काययपाधलकाको कायायलयको स्वीकृत धलन्खत आदेश ववना कुनै 
स्थान ववशेषमा मेन्शन धलएर काम गने गराउने अधिकार रहने छैन।  

(च) धनवेदकले माग गररएको समय भधदा वढी समयसम्म काम काज गनुय गराउन ुपने भएमा मेन्शन 
अपरेटरले तत्काल नगर प्रमखु/कायायलय प्रमखुलाई खवर गरर थप कायायदेश धलएर थप समयको 
रकम अधग्रम नगरपाधलकामा जम्मा गनय लगाएर माि मेशीन संचालन गनुय पनेछ।  

(छ) मेशीन प्रयोग गरेवापत प्रधतघण्टा वा ददनको शलु्क धनिायरण गरर तोवकए वमोन्जम हनुेछ।  



(ज) मेन्शन वफल्डमा खटाउदा कायायलय कम्पाउण्डदेखी काम सम्पन्न गरी पनु: कायायलय वफताय भएसम्मको 
धमटरको वहसाव गणना गरी लाग्ने शलु्क मेशीन प्रयोगकतायले बझुाउनपुनेछ।  

(झ) मेशीन खटी गएको स्थानमा काम सम्पन्न गरी कायायलय वफताय भएपश्चात मेशीन अपरेटरले कामको 
वववरण सवहत धमटरको अध्यावधिक अधभलेख कायायलय समक्ष पेश गनुयपनेछ।  

(ञ) अधभलेख अध्यावधिकका लागी कायायलयवाट आवश्यक फारमहरुको व्यवस्था गररनेछ।  

(ट) नगरपाधलकाको कायायलयवाट सोझै गररने कामको समेत वववरण अध्यावधिक गरर लगत खडा 
गररनेछ। 

(ठ) ब्याक-हो लोडर माग गने व्यन्ि वा संघ/संस्थाले ब्याक-हो लोडर शलु्क बझुाउदा धिवेणी नगरपाधलका 
कायायलय तोली वाजरुाको नाममा  नेपाल वैक धल. धिवेणी शाखा वाजरुामा रहेको िरौटी खाता वह.नं. 

२६८०३०००००३००००००००१ मा जम्मा गरी सक्कलै भौचर पेश गनुयपनेछ वा कायायलयको 
राजश्व शाखामा नगद जम्मा गनय सवकनेछ।  

(ड) ब्याक-हो लोडर काममा खवटई तोवकएको समयभधदा अगावै काम सम्पन्न भई प्रयोग कतायको िरौटी 
रकम संन्चत रहेको खण्डमा अपरेटरको तथा योजना शाखा वा प्राववधिक शाखाको धसफाररसका 
आिारमा माि नगर प्रमखु/कायायलय प्रमखुको आदेशका आिारमा संन्चत समय वापत हनु आउन े
रकम माग गरेको एक हप्ताधभि चेक माफय त वफताय गररनेछ।  

५. ईधिन तथा ममयत सम्वन्धि व्यवस्था: 

(क) मेन्शन अपरेटरले इधिन तथा लधुिकेधटस माग गदाय कायायलयले धनिायरण गरेको फारम न्स्वकृत गराएर 
माि भनुयपनेछ। इधिन तथा लधुिकेधटस खपतको अध्यावधिक लगत मेशीन अपरेटरले तयार गरर 
ईन्धजधनयरको धसफाररस सवहत कायायलय प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ।  

(ख) इधिन तथा लधुिकेधटस र ममयतसम्वन्धि सम्पूणय काययको धबस्ततृ लगत नगर काययपाधलकाको कायायलय 
न्जधसी शाखामा अध्यावधिक गरर रान्खनेछ।  

(ग) मेन्शन धबधग्रएको धलन्खत जानकारी मेशीन अपरेटरले आफूलाई जानकारीमा आएको समयमै तत्काल 
कायायलयलाई गराउनपुनेछ। कायायलयवाट वकय सपमा चेकजााँच गराई ममयत गनुयपने काययको ववस्ततृ वववरण 
माग गरी स्वीकृत भएपश्चात माि ममयत संभार कायय गररनेछ।  

(घ) ममयत संभारका कायय गराउदाको अवधिमा मेन्शन अपरेटर वा ईन्धजधनयर वा न्जधसी शाखाका प्रधतधनधि 
वकय सपमा रहनपुनेछ।  

 

 



६. ब्याक-हो लोडर संचालन शलु्क सम्वन्धि व्यवस्था: 

कुनै व्यन्ि, उपभोिा समूह, संघसंस्था वा प्राईभेट फामय संचालन कतायवाट ब्याक-हो लोडर माग भई आएमा 
धनम्न वमोन्जमको शलु्क नगदै वा तोवकएको बैक खाता माफय त अधग्रम वझुाउनपुनेछ: 

(क) धिवेणी नगरपाधलका क्षेि धभि आफ्नो लगानीमा उपभोिा सधमधतमाफय त संचालन गररने योजनाको कामका 
लाधग प्रधतघण्टा रु १८००। र धिवेणी नगरपाधलका क्षेिधभि अधय धनकाय, फमय वा ठेक्का माफय त 
संचाधलत योजनाहरु साथै धछमेकी गााँउपाधलका र नगरपाधलका क्षेिमा योजनाहरुको कामका लागी 
प्रधतघण्टा रु २२००।  

(ख) माधथ (क) उल्खीत वुाँदाहरुधभि ईधिन लगायत लाग्न ेखचयहरु प्रयोगकताय स्वयम्ले ब्यहोनुयपनेछ।  

७. कमयचारी सम्वन्धि व्यवस्था: 

(क) ब्याक-हो लोडर संचालनका लागी आवश्यक पने अपरेटर १ जना, वद्धपक्षीय सम्झौताको सेवा र शतयमा 
रहने गरी तथा अपरेटर सहयोगी १ जना जनशन्िका हकमा स्थानीयतह संचालन ऐन, २०७४ वमोन्जम 
करार सेवामा धनयिु गररनेछ।  

(ख) ब्याक-हो लोडरका सहयोगीलाई वढीमा न्जल्ला दररेट अनसुार ज्यामीले पाउने दैधनक ज्याला उपलब्ि 
गराईनेछ तर करार सम्झौता घवटघटमा काम गनय ईच्छुकलाई प्राथमीकता ददईनेछ।  

(ग) अपरेटर तथा अपरेटर सहयोगीले कायायलयले ददएको कायय वववरण र धनदेशन ववपररत काम गरी 
कायायलयलाई हानी नोक्सानी हनु गएमा तत्काल एकतवफय  करार भंग गरी क्षधतपूधतय असलु उपर गररनछे।  

८. ब्याक-हो लोडर संचालक सधमधत सम्वन्धि व्यवस्था: 

ब्याक-हो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापनका लागी तपधसल वमोन्जमको सधमधत रहनेछ।  

(क)  नगर प्रमखु – संयोजक 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत -  सदस्य 

(ग)  पूवायिार ववकास सधमधत संयोजक – सदस्य 

(घ)  योजना शाखा प्रमखु – सदस्य 

(ङ)  प्राववधिक शाखा प्रमखु ईन्धजधनयर – सदस्य 

९. ववववि: 

(क)  मेन्शनको माईलधमटर लगायतका आिारभतू कायय अध्यावधिक राख्न े दावयत्व मेन्शन अपरेटरको 
हनुेछ।  



(ख)  मेन्शन कायायलय प्रमखुको पूणय धनयधिणमा रहनेछ। नगरपाधलकाको ईन्धजधनयर र भण्डार प्रमखुले 
समेत मेन्शनको वहफाजत गने काययमा पूणय ध्यान ददनपुनेछ।  

(ग)  मेन्शन वफल्ड खटाउने/नखटाउने धसफाररस योजना तथा ईन्धजधनयरको हनुेछ।  

(घ)  यस काययववधिलाई आवश्यक संशोिन वा थपघट गनुयपने भएमा कायायलयले थपघट वा संशोिन गरी 
स्वीकृधतका लागी काययपाधलका समक्ष पेश गनय सक्नेछ।  

अनसूुचीहरु 

अनसूुची १ 

ब्याक-हो लोडर माग दरखास्त फारम 

अनसूुची २ 

ब्याक-हो लोडर ममयत धनवेदन फारम 

अनसूुची १ 

धमधत: 

श्रीमान नगर प्रमखु ज्यू। 

धिवेणी नगरपाधलका  

तोली, वाजरुा 
 

धबषय: ब्याक-हो लोडर उपलब्ि गरी पााँउ। 

महोदय, 

यस धिवेणी नगरपाधलका नगर कायायपाधलकाको कायायलयको ब्याक-हो लोडर आवश्यक परेकोले धनम्न 
वमोन्जमको वववरण भरी माग गरेको छु/छौं। धनयमानसुार लाग्ने शलु्क धलई ब्याक-हो लोडर उपलब्ि गराई 
पााँउ।  

(क) माग गनेको तफय वाट भने : 

माग गने व्यन्ि/संस्था/ 

उपभोिा सधमधत/ फमय/ 

कम्पनी 

कामको वववरण (छोटकररमा) प्रयोगहनुे स्थान/ ठेगाना मेन्शन प्रयोग 
हनुे अनमुानीत 
समय 

कैवफयत 

  
 

   



 
 

माग गनेको: 

…………………………………… 

दस्तखत 
नाम: 

पद: 

ठेगाना: 
 

 

(ख)  कायायलयको तफय वाट (प्राववधिक तथा योजना शाखाले भने) 

नगरपाधलकावाट खवटने 
स्थानसम्म लाग्ने 
अनमुाधनत समय 

माग गररएको 
समय र ददन 

काममा लाग्न े
अनमुाधनत  समय 

अनमुाधनत समय 
अनसुार शलु्क 

जम्मा गने शलु्क 

    
 
 

 

 

 
……………………….   …………………......   …………………………………. 

प्राववधिक शाखा प्रमखु   योजना शाखा प्रमखु   प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
पेश गने    चेक गने    धसफाररस गने  

 
 
 

(ग) राजश्व शाखाले भने: 

रधसद नं र धमधत जम्मा गररएको रकम रु रकम बझु्नेको दस्तखत 

   
 

          …………………………………… 

     नगर प्रमखु 

     स्वीकृत गने  



अनसूुची २ 

धमधत: 

श्रीमान प्रमखु ज्यू। 

धिवेणी नगरपाधलका  

तोली वाजरुा 
धबषय: ब्याक-हो लोडर ममयत सम्वधिमा। 

महोदय, 

यस धिवेणी नगरकाययपाधलकाको कायायलयको ब्याक-हो लोडरको तपधसलको पाटयसमा खराबी आई संचालन 
गनय बािा परेकोले चेकजााँच गराई ममयतको व्यवस्था धमलाईददन हनु यो धनवेदन पेश गदयछु। श्रीमानको जो 
आदेश।  

तपधसल: 

समस्या आएको मेन्शनको पाटयसको वववरण  पररमाण सामान फेनुयपने वा ममयत 
गनुयपने 

कैवफयत 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

……………………………………….. 

मेन्शन अपरेटरको दस्तखत 

नाम: 

 

ईन्धजधनयरको धसफाररस: 

उपरोि सामानहरु फेनुयपने र ममयत गनुयपने देखीएकोले धसफाररस गदयछु।  

 
……………………………………….. 

दस्तखत 

नाम: 

 



cf1fn], 
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