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हिहििाङ गाउँपाहिकाको ब्याक-िो िोडर सञ्चािन सम्बन्धी काययहिधी,२०७७ 

हिहििाङ गाउँपाहिका क्षेत्रको सिग्र भौहतक पिूायधार हिकास र  हिपदका सियिा सिेत प्रयोग हुने तथा यस 

क्षेत्रका अन्य हििेकी स्थानीय तििरु सिेतिा हनिायि गररने भौहतक पुिायधारका काययिरुिा स-शलु्क प्रयोग 

गनयका िाहग यस कायायियसंग रिकेोनम्बरको ब्याकिोिोडर सञ्चािन र ब्यिस्थापनका िागी दिेायका शतय 

बन्दजेिा रहि सञ्चािन गने गराउने गरी यो "ब्याकिो िोडर सञ्चािन कायायहिहध, २०७७" स्िीकृत गरी 

कायायन्ियनिा ल्याईएको ि। 

१. सहंक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

(क) यो काययहिहधको नाि "ब्याक-िो िोडर सञ्चािन कायायहिहध, २०७७"  रिनेि। 

(ख) यो काययहिहध सातॏ गाउँ सभाबाट स्िीकृत भएको हिहत दहेख िागु हुनिे। 

२. परीभाषााः हिषय िा प्रसगंि ेअको अथय निागिेा  

(क) ऐन भन्नाि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पिय। 

(ख) हनयिाििी भन्नािे स्थानीय सरकार संञ्चािन ऐन , २०७४ िाई आधार िानी कायायन्ियनिा 

आउने हनयिाििीिाई सम्झनुपिय। 

(ग) गाउँपाहिका भन्नािे हिहििाङ गाउँकाययपाहिकाको कायायियिाई सम्झनु पिय। 

(घ) गाउँसभा भन्नािे हिहििाङ गाउँपाहिकाको गाउँसभािाई सम्झनु पिय । 

(ङ) अध्यक्ष भन्नाि ेहिहििाङ गाउँ काययपाहिकाको प्रिुखिाई सम्झनु पिय। 

(च) उपाध्यक्ष भन्नािे हिहििाङ गाउँ काययपाहिकाको उपप्रिुखिाई सम्झनु पिय। 

(ि) गाउँकाययपाहिका भन्नाि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा २ (ङ) िा भएको 

उल्िेहखत ब्यिस्थािाई सम्झनुपिय। 

(ज) प्रिुख प्रशासकीय अहधकृत भन्नािे हिहििाङ गाउँ काययपाहिका कायायियको प्रिुख प्रशासकीय 

अहधकृतिाई सम्झनु पदयि। 

(झ) िडाअध्यक्ष भन्नािे हिहििाङ गाउँपाहिकाका िडा अध्यक्षिरुिाई सम्झनुपिय। 

(ञ) इहन्जहनयर भन्नािे हिहििाङ गाउँ काययपाहिका कायायियको इहन्जहनयरिाई सम्झनु पिय। 

(ट) कायायिय भन्नाि ेहिहििाङ गाउँकाययपाहिकाको कायायियिाई सम्झनु पदयि। 
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३. उद्देश्य 

हिहििाङ गाउँ काययपाहिकाको कायायियबाट सञ्चािन गररने भौहतक पिूायधार हिकासका काययक्रििरु, 

हिपद प्रहतकाययका क्रक्रयाकिापिरुिगायत स्थाहनय गाउँपाहिकाबासी, सङ्खघसंस्था तथा अन्य हिकास 

आयोजनािरु तथा हििेकी गाउँपाहिकािरुका हिकास काययक्रििरुिा िाग भए अनुसार प्राथहिकताका 

आधारिा ब्याक िो िोडर प्रयोगिा पठाउनकािागी आिश्यक भुहिका हनिायि गनुय नै काययहिहधको प्रिुख 

उदशे्य रिनेि । 

४. सञ्चािन हिहध 

हिहििाङ गाउँकाययपाहिकािे कायायियिा रिकेो ब्याक िो िोडर  सञ्चािनका िागी दिेायको प्रकृया पुरा 

भए पश्चात िात्र क्रफल्डिा खटाईनेिाः 

(क) ब्याक िो िोडर िाग गने व्यहि िा संस्थाबाट तोक्रकएको ढाँचािा हनिेदन पेश गनुय पनेि। 

(ख) ब्याक िो िोडर िाग गने व्यहि िा संस्थाको िाग हनिेदन उपरगाउँपाहिका अध्यक्ष िा कायायिय 

प्रिुखबाटतोक आदशे भएपश्चात के कहत सियका िाहग िाग गररएको िो िाग गररएको सिय 

बराबरको गाउँ कायायपहिकाको कायायियिे तोके अनुसारको शलु्क अहग्रि गाउँ काययपाहिकाको 

कायायियिा नगद ैिा तोक्रकएको बैकिा रकि जम्िा गरेको सक्किै भौचर पेश गनुय पनेि। 

(ग) ब्याक िो िोडर िाग गने व्यहि िा संस्थाि े गाउँ काययपाहिकाको कायायियि े तोकेको शुल्क 

बुझाएपश्चात गाउँकाययपाहिकाको हिकास हनिायिको काििाई बाधा नपने गरी पहििे दताय भएको 

हनिेदनिाई पहििो प्राथहिकता क्रदई खटाउने व्यिस्था हििाईनेि। 

(घ) ब्याक िो िोडर अपरेटरिाई गाउँ काययपाहिकाको कायायियको स्िीकृत हिहखत आदशेहिना कुनै 

स्थान हिशेषिा िेहशन िहग काि गने गराउने अहधकार रिन ेिैन । 

(ङ) हनिेदकिे िाग गरेको सिय भन्दा बढी सिय सम्ि कािकाज गनुय गराउनु पने भएिा िेहसन अपरेटरि े

तत्काि गाउँपाहिका अध्यक्ष िा कायायिय प्रिखुिाई खबर गरी थप काययआदशे हिएर थप सियको 

रकि अहग्रि गाउँपाहिकािा जम्िा गनय िगाएर िात्र िेहसन सञ्चािन गनुय पनेि। 

(च) िेहशन प्रयोग गरे िापत प्रहतघण्टा िा क्रदनको शुल्क हनधायरि गरी  तोक्रकए बिोहजि हुनेि। 

(ि) िेहशन क्रफल्डिा खटाउदा कायायिय कम्पाउण्डदहेख काि सम्पन्न गरी पुनाः कायायिय क्रफताय भएसम्िको 

हिटरको हिसाब गिना गरी िाग्न ेशलु्क िेहशन प्रयोगकतायिे बुझाउनु पनेि। 

(ज) िेहशन खटी गएको स्थानिा काि सम्पन्न गरी कायायिय क्रफताय भए पश्चात िेहशन अपरेटरिे कािको 

हििरि सहित हिटर तोक्रकए बिोहजिको अद्यािहधक अहभिखे भरी कायायिय सिक्ष पेश गनुय पनेि। 

(झ) अहभिखे अद्यािहधकका िागी कायायियबाट आिश्यक फारििरु तथा सिारी िक बुकको व्यिस्था 

गररनेि। 
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(ञ) गाउँ काययपाहिकाको कायायियबाट सोझै गररने कािको सिेत हििरि अद्यािहधक गरी िगत खडा 

गररनेि। 

(ट) ब्याक िो िोडरिाग गने व्यहि िा संघ ससं्थािे ब्याक िो िोडर शलु्क बुझाउदा हिहििाङ 

गाउँपाहिकाको राजस्ि शाखािा नगद ैजम्िा गनुय िा यस कायायियको नाििा हसहभि बैक हिहिटेड 

गोपेटार शाखािा रिकेो धरौटी खातािा रकि जम्िा गरी सक्कि ैभौचर पशे गनेि। 

(ठ) ब्याक िो िोडर काििा खरटई तोक्रकएको सियभन्दा अगािै काि सम्पन्न भई प्रयोगकतायको धरौटी 

रकि सहञ्चत कोषिा रिकेो खण्डिा अपरेटरको तथा योजना शाखा िा प्राहिहधक शाखाको 

हसफाररसका आधारिा िात्र गाउँपाहिका अध्यक्ष िा कायायिय प्रिखुको आदशेको आधारिा सहञ्चत 

सिय िापत हुन आउने रकि िाग गरेको एक िप्ता हभत्र चेक द्वारा क्रफताय गररनेि। 

(ड) गाउँपाहिकािे आफ्नो काययको िागी ब्याक िो िोडर प्रयोग गदाय यो ब्यिस्था िागु हुन ेिैन। यस्तो 

काययको िागी ब्याक िो िोडर व्यिस्थापन एिं संचािन सहिहतिे  तोक्रकए बिोहजि हुनेि। 

५. इन्धन तथा िियत सम्बहन्ध व्यिस्था 

(क) िेहशन अपरेटरिे इन्धन तथा िुहिकेन्टस िाग गदाय कायायियिे हनधायरि गरेको फारि स्िीकृत गराएर 

िात्र भनुय पनेि। इन्धन तथा िुहिकेन्टस खपतको अद्यािहधक िगत िेहशन अपरेटरिे तयार गरर 

ईहन्जहनयरको हसफाररस सहित कायायिय प्रिुख सिक्ष पेश गनुय पनेि। 

(ख) इन्धन तथा िुहिकेन्टस र िियत सम्बन्धी सम्पुिय काययको हिस्तृत िगत गाउँ काययपाहिकाको 

कायायियको हजन्सी शाखािा अद्यािहधक राहखनेि। 

(ग) िेहशन हबहग्रएिा हबहग्रएको हिहखत जानकारी िेहशन अपरेटरिे कायायियिाई गराउनु पनेि। 

कायायियबाट िकयसपिा चेकजाँच गराई िियत गनुय पने काययको हिस्तृत हििरि िाग गरी स्िीकृत भए 

पस्चात िात्र िियत सम्भार कायय गररनेि। 

(घ) िियत सम्भारको कायय गदाय गराउँदा िेहसन अपरेटर िा ईहन्जहनयर िा हजन्सी शाखाका  प्रहतहनहध 

िकय सपिा रिनु पनेि। 

(ङ) ब्याक िो िोडरबाट प्राप्त भएको आम्दानीिाई िुटै्ट अहभिखे राहखनेि। उि रकिबाट आिस्यक पने 

इन्धन , कियचारी खचय रिियतको िागी खचय गनय सक्रकनेि। 

 

 

 

 

 



हिहििाङ गाउँकाययपाहिकाकोब्याक-िो  िोडर संचािन सम्बन्धी काययहिधी -२०७७ 

६. ब्याक-िो िोडर सञ्चािन शलु्क 

कुनै व्यहि िा सघं संस्थाबाट ब्याक-िो िोडर िाग भई आएिा दिेाय बिोहजिको शुल्क नगद ैिा तोक्रकएको 

बैक खातािा अहग्रि बुझाउनु पनेि। 

हस.नं.  कािको प्रकार  इन्धन िगायत अन्य खचय सहित  

(प्रहत घण्टा) 

१ हिहििाङ गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र गाउँपाहिकाि ेआफ्नै 

िगानीिा उपभोिा सहिहतिाफय त सञ्चाहित योजनािरु 

रु १००० 

२ हिहििाङ गाउँपाहिका क्षेत्रहभत्र अन्य हनकाय, व्यहि, 

संघसंस्था तथा ठेक्कापट्टािाफय त सञ्चाहित योजनािरु 

रु १५०० 

३ हिहििाङ गाउँपाहिका  क्षेत्र भन्दा बाहिर अन्य हििेकी 

नगरपाहिका िा गाउँपाहिका क्षेत्र हभत्र भएका योजनािरु 

रु १५०० 

अपरेटर र सियोगी कियचारीिाई खाना खाजा तथा िास िस्नु परेिा बसोिासको ब्यिस्था सम्बहन्धत 

प्रयोगकतायको दाहयत्ि रिनेि। 

७. कियचारी व्यिस्था 

(क) ब्याक-िो िोडर सञ्चािनका िागी आिश्यक पने अपरेटर १ जना साियजहनक खररद ऐन, २०६३ 

तथा स्थाहनय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४  ििोहजि सेिा करार गररनेि। करार सेिाको िाहग 

िनौट गदाय सम्झौतािा घटाघटिा कििा काि गनय ईच्िुकिाई प्राथहिकता क्रदईनेि। 

(ख) अपरेटरिे कायायियि े क्रदएको कायय हििरि र हनदशेन हिपररत काि गरी कायायियिाई िानी 

नोक्सानी हुन गएिा तत्काि एकतफी करार भङग गरी क्षहतपुर्तय असुि उपर गररनेि। 

८. ब्याक-िो िोडर  ब्यिस्थापन तथा सञ्चािन सहिहत 

क) ब्याक-िो िोडर िेहसनिाई सञ्चािन तथा व्यिस्थापनकािाहग तपहसि बिोहजिको गाउँपाहिका 

अध्यक्ष ज्यूको संयोजकत्ििा एक सहिहत रिनेि; 

 गाउँपाहिका अध्यक्ष   -संयोजक 

 प्रिुख प्रशासकीय अहधकृत  -सदस्य 

 िडाअध्यक्ष(३जना)    -सदस्य 

 ईहन्जहनयर     -सदस्य 

 हजन्सी शाखाका प्रिखु   -सदस्य 

ख) सहिहति े ब्याक-िो िोडर सञ्चािन शलु्कको पुनराििोकन, िेहशन सञ्चािन तथा व्यिस्थापनको 

िाहग थप हनदशेन िगायतका काययिरु गनेि। 
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९. हिहिध 

(क) िेहसन िाईिहिटर, घण्टा हिनेट िगायतका आधारभुत कायय अध्यािहधक राख्न े दाहयत्ि िेहशन 

अपरेटरको हुनेि। 

(ख) िेहसन अपरेटरिाई आिश्यक सियोग पुयायउनका िागी आिश्यक परेको खण्डिा १ जना 

सियोगीको सिेत व्यिस्था गनय सक्रकनेि। यसरी खरटने सियोगीि ेहजल्िा दररेट अनुसार दहैनक 

ज्यािादारीिा ज्यािा पाउने व्यिस्था हििाईनेि। 

(ग) िेहसन कायायियको पुिय हनयत्रििा रिनेि। गाउँपाहिकाका ईहन्जहनयर िा भण्डार प्रिुखिे सिते 

िेहसन चुस्तदरुुस्त राख्न ध्यान क्रदनुपनेि। 

(घ) िेहसन क्रफल्डिा खटाउने नखटाउने हसफाररस योजना शाखा तथा ईहन्जहनयरको हुनेि। 

(ङ) यस काययहिहधिाई आिश्यक संशोधन िा थपघट गनुय पने भएिा कायायियि ेथपघट िा सशंोधन 

गनय सके्नि। 

(च) िेहशनिाई क्षहत नहुन ेगरी तोक्रकएको कायय पुरा गनुय पने दाहयत्ि चािकको हुनेि। ठूिा ठूिा रुख, 

ढिान आदी भत्काउने कायय चािकिे गाउँपाहिकािा जानकारी गराएर प्राप्त हनदशेन बिोहजि 

िात्र गनुय पनेि। 
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अनसुचूी-१ 
लित िः 

श्रीिान गाउँपालिका अध्यक्ष/प्रिुख प्रशासकीय अधधकृ  ज्यू, 
हिलििाङ गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

पञ्चिी, पाँचथर। 
      बबषयिः- ब्याक-िो िोडर उपिब्ध गरी पाँउ। 
यस हिलििाङ गाउँ काययपालिकाको कायायियको ब्याक-िो िोडर आिश्यक परेकोिे देिायको वििरण भरी िाग 
गरेको छु/छौ। तनयिानुसार िाग्ने शुल्क लिई ब्याक िो िोडर उपिब्ध गराई पाँउ। 
ब्याक-िो िोडर िाग गनेिे भनेिः 
ब्याक-िो िोडर िाग गने व्यक्त  
/संस्था/उपभोत ा सलित को नाि ठेगाना 

कािको 
वििरण 

ब्याक-िो िोडर 
प्रयोग िुने स्थान 

अनुिातन  
सिय 

कैफिय  

 
 

    

............................. 
िाग गनेको दस् ख  

गाउँ काययपालिकाको कायायियको  िय बाट भनेिः 
गा.पा. बाट खहटने स्थानसम्ि 
िाग्ने अनुिातन  सिय  

िाग गररएको 
सिय र हदन 

अनुिातन  
िाग्ने सिय 

अनुिातन  
सियको शुल्क 

जम्िा गने 
शुल्क 

 
 

    

 

.........................           .................... 
ईक्न्जतनयर           प्रिुख प्रशासकीय अधधकृ  

पेश गने            लसिाररस गनय 
 
 

राजस्ि शाखािे भनेिः 
रलसद नं. र लित  जम्िा गररएको रकि रकि बुझ्नेको दस् ख  

   

 
 

                                ...................... 
                                                                                                                                                      गाउँपालिका अध्यक्ष 

स्िीकृ  गनेको दस् ख  
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अनुसूची २ 

(ब्याक-िो िोडर िियत सम्बन्धी हनिेदनको ढाँचा) 

श्रीिान गाउँपाहिका अध्यक्ष/प्रिुख प्रशासकीय अहधकृत ज्यू  

हिहििाङ गाउँकाययपाहिकाको कायायिय  

पञ्चिी, पाँचथर। 

   हबषयाः ब्याक-िो िोडर िियत सम्बन्धिा। 

ििोदय, 

यस हिहििाङ गाउँ काययपाहिकाको ब्याक-िो िोडरको तपहशिको पाटयसिा खराबी आई संञ्चािनिा बाधा 

परेकोि ेचेकजाँच गराई िियतको व्यिस्था हििाई क्रदनहुन यो हनिेदन गदयिु। 

तपहशि 

क्र.स.ं सिस्या आइएको सािान िा 

पाटयसको हििरि 

पररिाि सािान फेनुय पने िा 

िियत गनुय पने 

कैक्रफयत 

     

     

     

     

     

 

िेहशन अपरेटरको  

दस्तखताः 

नािाः 

 

ईहन्जहनयरिे भनेाःउपरोि सािान फेनुय पने र िियत गनुयपने भएकोि ेहसफाररस गदयिु। 

 

 

............................. 

      दस्तखत 
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अनुसूची ३ 

ब्याक-िो िोडर सञ्चािन िग बकु 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकाययपाहिकाको कायायिय 

पञ्चिी, पाँचथर 

 

सिारी नं.-................     चािकको नािथराः-.......................... 
हस.नं. हिहत कािको 

हििरि 
शुरु अंक 

(घण्टा 

हिनेट) 

अहन्ति 

अंक 

(घण्टा 

हिनेट) 

जम्िा 

घण्टा 

हिनेट 

ईन्धन खचय 

(अनुिाहनत) 
अन्य 

खचय 
चािकको 

िस्ताक्षर 
उ.स.बाट 

प्रिाहित 

गनेको नाि 

र िस्ताक्षर 

कैक्रफयत 

           

           

           

           

           

 

हसफाररस गनेाः    रुजु गननाः    प्रिाहित गनेाः 

आर्थयक प्रशासन    ईहन्जहनयर    प्रिुख प्रशासकीय अहधकृत 


