
 

ब्याक- हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी काययविधी, २०७९ 

वििालय गाईँपावलका क्षेत्रको समग्र भौवतक पुिायधार वनमायण र ममयत काययहरुमा ब्याक हो लोडर  प्रयोग 

गनयका लावग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को ईपदफा ७ बमोवजम ब्याक हो लोडर 

सञ्चालन र व्यिस्थापनको लावग दहेायको ितय, बन्दजेमा रही सञ्चालन गने गराईने गरी यो ब्याक हो लोडर 

सञ्चालन सम्बन्धी काययविधी, २०७९ वमवत २०७९।०३।०८ को गाईँ काययपावलकाको तेस्रो बैठकबाट स्िीकृत 

गरी कायायन्ियनमा ल्याइएको छ ।  

वििालय गाईँपावलकाको कायायलयबाट संचालनमा अएको ब्याक- हो लोडर  यस पावलकाबाट सञ्चालन भएका 

भौवतक विकासका तथा नयाँ सडक विस्तार तथा ममयतका लावग यस वििालय गाईँपावलकामा माग भए 

ऄनुसारका प्राथवमकताका अधारमा प्रयोग गनयका लावग अिश्यक भुवमका वनिायह गनुय नै काययविवधको प्रमुख 

ईद्दशे्य हो । 

 

पररच्छेद -१ 

 प्रारवम्भक 

१. सवंक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

1. "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाइ सम्झनुपदयछ । 

2. "वनयमािली" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाइ अधार मानी तयार भएको 

वनयमािलीलाइ सम्झनुपदयछ । 

3. "गाईँपावलका" भन्नाले वििालय गाईँपावलकाको कायायलयलाइ सम्झनुपदयछ । 

4. "गाईँसभा" भन्नाले वििालय गाईँ कायायपावलकाको गाईँसभालाइ सम्झनुपदयछ । 

5. "ऄध्यक्ष" भन्नाले वििालय गाईँ कायायपावलकाको ऄध्यक्षलाइ सम्झनुपदयछ । 

6. "ईपाध्यक्ष" भन्नाले वििालय गाईँ कायायपावलकाको ईपाध्यक्षलाइ सम्झनुपदयछ । 

7. "गाईँ काययपावलका" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २ (ङ) मा भएको 

ईल्लेवखत व्यिस्थालाइ सम्झनुपदयछ । 



8. "प्रमुख प्रिासकीय ऄवधकृत" भन्नाले वििालय गाईँपावलका कायायलयको प्रमुख प्रिासकीय 

ऄवधकृतलाइ सम्झनुपदयछ । 

9. "आवन्जवनयर" भन्नाले वििालय गाईँपावलका कायायलयको आवन्जवनयरलाइ सम्झनुपदयछ । 

10. "कायायलय" भन्नाले वििालय गाईँपावलकाको कायायलयलाइ सम्झनुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

सञ्चालन विवध 

२. वििालय गाईँपावलकाको कायायलयमा रहकेा ब्याकहो लोडर सञ्चालनका लावग दहेायको प्रकृया पुरा 

भएपश्चात मात्र फफल्डमा खटाआनेछ । 

१. ब्याक हो लोडर ऄपरेटरलाइ गाईँ काययपावलकाको कायायलयको स्िीकृत वलवखत अदिे विना कुन ै

वििेष मेविन लवग काम गने गराईने ऄवधकार रहनेछैन । 

२. मेविन खरटइ गएको स्थानमा काम सम्पन्न गरी कायायलय फफताय भएपश्चात मेविन ऄपरेटरल े

कामको वििरण सवहतको वमटरको ऄद्यािवधक ऄवभलेख कायायलय समक्ष पेि गनुयपनेछ । 

३. मेविन फफल्डमा खटाईँदा कायायलयको कम्पाईन्डदवेख काम सम्पन्न गरी पुनः कायायलय फफताय 

भएसम्मको सुरु वमटर र ऄवन्तम वमटरको फोटो वहसाि गणना गरी सिारी चालकले लगबुक 

स्िीकृत गराईनु पनेछ । 

४. ऄवभलेख ऄद्यािवधकका लावग कायायलयबाट अिश्यक फारामहरुको व्यिस्था गररनेछ । 

५. गाईँ काययपावलकाको कायायलयबाट सोझै गररने कामको समेत वििरण ऄद्यािवधक गरी लगत खडा 

गररनेछ ।  

६. व्यविगत र भाडामा फदने प्रयोजनको लावग मेविन प्रयोग गररने छैन । 

७. गाईँपावलका अफैले गाईँवभत्र िा बावहर गइ साियजवनक वहतको लावग मेविन प्रयोग गरी ममयत 

सम्भार कायय गदाय कायायलयबाट कायायदिे वलएर मात्र प्रयोग गनुयपनेछ । तेलको भुिानी 

गाईँपावलकाको सम्बवन्धत विषयकको बजेटबाट गररनेछ । 

पररच्छेद-३ 

          आन्धन तथा ममयत सम्बन्धी व्यिस्था 

३. आन्धन तथा ममयत सम्बन्धी व्यिस्था दहेाय बमोवजम हुनछे । 



१. मेविन ऄपरेटरले आन्धन तथा लुविकेन््स माग गदाय कायायलयले वनधायरण गरेको फाराम स्िीकृत गराएर 

मात्र भनुयपनेछ । आन्धन तथा लुविकेन््स खपतको ऄद्यािवधक लगत मेविन ऄपरेटरले तयार गरी सोको 

वजन्सी िाखाको वसफाररस सवहत कायायलय प्रमुख समक्ष पेि गनुयपनेछ । 

२. आन्धन तथा लुविकेन्ट र ममयत सम्बन्धी सम्पूणय काययको विस्तृत लगत गाईँ काययपावलकाको कायायलयको 

वजन्सी िाखामा ऄद्यािवधक रावखने छ । 

३. मेविन वबवग्रएमा वबवग्रएको वलवखत जानकारी मेविन ऄपरेटरले कायायलयलाइ गराईनुपनेछ । 

कायायलयबाट िकयिपमा चेकजाच गराइ ममयत गनुयपन े काययको विस्तृत वििरण माग गरी स्िीकृत 

भएपश्चात मात्र ममयत सम्भार कायय गररनेछ । 

४. ममयत सम्भारको कायय गदाय गराईँदा मेविन ऄपरेटर िा आवन्जवनयर िा वनजल े तोकेको प्राविवधक 

कमयचारी िा वजन्सी िाखाका प्रवतवनवध िकयिपमा रहनुपदयछ । 

५. ममयत काययको तथा आन्धनको ऄवन्तम भुिानीको लावग स्िीकृत लगिुकको अधारमा सञ्चालन सवमवतल े

तोके बमोवजमको प्रवत घण्टा आन्धन खपत गणना गरी भुिानी फदआने छ । 

 

पररच्छेद-४ 

                                                    कमयचारी व्यिस्था 

४. ब्याक हो लोडर सञ्चालनको लावग कमयचारी सम्बन्धी व्यिस्था दहेाय बमोवजम हुनेछ । 

१. ब्याक हो लोडर सञ्चालनको लावग अिश्यक पने ऄपरेटर १ जना साविक बमोवजमको सेिा र 

ितयमा रहने गरी तथा ऄपरेटरको सहयोगी १ जना जनिविको हकमा स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन, २०७४ बमोवजम करार सेिामा वनयुिी गररनेछ । 

२. ब्याक हो लोडर ऄपरेटरको सहयोगीलाइ बफढमा वजल्ला दररेट ऄनुसार ज्यामील े पाईने दवैनक 

ज्याला ईपलब्ध गराआने छ । तर करार सम्झौतामा घटीघटाइ कममा काम गनय आच्छुकलाइ 

प्राथवमकता फदआनेछ । 

३. ऄपरेटर तथा ऄपरेटर सहयोगीले कायायलयले फदएको कायय वििरण र वनदिेन विपररत काम गनायल े

कायायलयलाइ हानी नोक्सानी हुन गएमा तत्काल एकातर्फफ करार सम्झौता भंग गरी क्षवतपुर्तत 

ऄसुल ईपर गररनेछ । 

पररच्छेद-५  

     ब्याक हो लोडर सञ्चालन सवमवत 

५. ब्याकहो लोडर मेवसनलाइ सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको लावग तपवसल बमोवजमको गाईँपावलका 

ऄध्यक्षको संयोजकत्िमा एक सवमवत रहनेछ । 

गाईँपावलका ऄध्यक्ष   संयोजक 



प्रमुख प्रिासकीय ऄवधकृत सदस्य 

आवन्जवनयर    सदस्य 

लेखा िाखा प्रमुख                    सदस्य 

वजन्सी िाखा प्रमुख  सदस्य सवचि 

 

पररच्छेद-६ 

     विविध 

६. विविध व्यिस्था 

१. मेविनको माआल वमटर लगायतका अधारभतु कायय ऄद्यािवधक राख्ने दावयत्ि मेविन ऄपरेटरको 

हुनेछ । 

२. मेविन ऄपरेटरलाइ अिश्यक सहयोग पुयायईनका लावग १ जना ऄपरेटर सहयोगी समेतको व्यिस्था 

गररनेछ । 

३. मेविन कायायलयको वजन्सी िाखा प्रमुखको पूणय वनयन्त्रणमा रहनेछ । गाईँपावलका आवन्जवनयर िा 

भण्डार प्रमुखले समेत मेविन चुस्त दरुुस्त राख्न ध्यान फदनपुनेछ । 

४. मेविन फफल्डमा खटाईने नखटाईने वसफाररस योजना िाखा र प्राविवधक िाखा र वजन्सी िाखाको 

हुनेछ । 

५. यस काययविवधलाइ अिश्यक संसोधन िा थपघट गनुयपने भएमा गाईँ कायायपावलकाको बैठकबाट 

थपघट िा संसोधन गनय सके्नछ । 

 

 

 

 

  



ऄनसुचुी -१ 

वमवतः 

श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄवधकृतज्य ू

वििालय गाईँ कायायपावलकाको कायायलय 

वसमा जाजरकोट । 

विषयः ब्याक हो लोडर ईपलब्ध गराइ पाईँ । 

महोदय, 

 यस वििालय गाईँ काययपावलकाको कायायलयको ब्याक हो लोडर अिश्यक परेकोल ेदहेायको वििरण 

भरी माग गरेका छौ । वनयमानुसार लाग्न ेिुल्क वलइ ब्याक हो लोडर ईपलब्ध गराआ पाईँ यो वनिेदन पेि गरेको 

छु । 
ब्याकहो लोडर माग गनेल ेभनेः 

ब्याक हो लोडर माग गन े

व्यवि संस्था  

कामको वििरण ब्याक हो लोडर प्रयोग हुने स्थान ऄनुमावनत समय कैफफयत 

     

 

माग गनेको दस्तखत  

गाईँ काययपावलकाको कायायलयको तफय बाट भन े

गाईँपावलकाबाट खरटने स्थानसम्म 

लाग्ने ऄनुमावनत समय 

माग गररएको समय र फदन ऄनुमावनत लाग्ने समय 

   

 

वजन्सी िाखा प्रमुख    आवन्जवनयर        प्रमुख प्रिासकीय ऄवधकृत 
   पेि गने      जाँच गने      प्रमावणत गने  

 



ऄनसुचुी -२ 

ब्याक हो लोडर ममयत वनिेदन फाराम 

                                                                                                               वमवतः 

श्री प्रमुख प्रिासकीय ऄवधकृतज्य ू
वििालय गाईँ कायायपालकाको कायायलय 

वसमा, जाजरकोट । 

विषयः ब्याकहो लोडर ममयत सम्बन्धमा । 

महोदय, 

 यस वििालय गाईँ काययपावलकाको ब्याकहो लोडरको तपवसलको पाटयसमा खराबी अइ सञ्चाचालनमा 

बाधा परेकोले चेकजाँच गराइ ममयतको व्यिस्था वमलाइ फदनुहुन यो वनिेदन पेि गदयछु  । 

तवपसल 

समस्या अएको सामान िा 

पाटयसको वििरण 

पररमाण सामान फेनुयपने िा ममयत 

गनुयपन े

कैफफयत 

    

    

मेविन ऄपरेटरको  दस्तखतः 

नामः 

वजन्सी िाखाल ेभनःे 

ईपरोि सामान फेनुयपने र ममयत गनुयपने दवेखएकोले वसफाररस गदयछु  । 

 

                                                                                       दस्तखतः 

                                                                                      नामः 


