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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययन्त्िन्त्ध, २०७५ 

साकेला गाईँ काययपाललकाको कायायलयमा रहकेा यालरिक ईपकरण तथा साधनहरुको लमतव्ययी र 

प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गनय तथा ईक्त ईपकरणहरु स-शलु्क भाडामा 

वा ऄरय प्रयोजनका लालग ईपलब्ध गराईन काययलबलध बनाइ लाग ूगनय बाञ्छनीय दलेखएकोले  

साकेला गाईँपाललका के्षिको समग्र भौलतक पवूायधार लवकास लगायत लछमेकी गाईँपाललका, नगरपाललका 

तथा लजल्लाहरुमा समेत लनमायण हुने भौलतक पवूायधारका काययहरुमा सशलु्क प्रयोग गनयका लालग यस 

कायायलयसँग रहकेो यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन का लालग दहेायका शतय, 

बरदजेमा रही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने गराईने गरी साकेला  गाउँ काययपान्त्लकाको  लमलत 

२०७५।०५।१७ को काययपाललका बैठकबाट स्वीकृत गरी यो काययलवलध कायायरवयनमा ल्याआएको छ।  

1. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यो काययलवलधको नाम "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययन्त्िन्त्ध, 

२०७५" रहकेो छ ।  

(२) यो काययलवलध गाईँ काययपाललकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको लमलतदलेख लाग ूहुनेछ ।  

2. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमाः 

क) ऐन भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाइ सम्झन ुपदयछ ।  

ख) न्त्नयमािली भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोलजम बनेको लनयमावलीलाइ सम्झन ु

पदयछ।  

ग) गाउँपान्त्लका भरनाले साकेला गाईँपाललकालाइ सम्झन ुपदयछ । सो शब्दले अवश्यक परेको 

ऄवस्थामा ऄरय गाईँपाललकालाइ समेत जनाईनेछ ।   

घ) गाउँसभा भरनाले साकेला गाईँ सभालाइ सम्झन ुपदयछ ।  

ङ) ऄध्यि भरनाले साकेला गाईँपाललकाका ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपदयछ ।  

च) उपाध्यि भरनाले साकेला गाईँपाललकाका ईपाध्यक्षलाइ सम्झन ुपदयछ ।  

छ) गाउँ काययपान्त्लका भरनाले साकेला गाईँ काययपाललकालाइ सम्झन ुपदयछ । 
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ज) प्रमुख प्रशासकीय ऄन्त्धकृत भरनाले साकेला गाईँ काययपाललकाको कायायलयका प्रमखु 

प्रशासकीय ऄलधकृतलाइ सम्झन ुपदयछ । 

झ) इन्त्रिन्त्नयर भरनाले साकेला गाईँपाललकाका आलरजलनयरलाइ सम्झन ु पदयछ । सो शब्दले 

गाईँपाललकाले सेवा परामशय ललन सम्झौता गरेको आलरजलनयरलाइ समेत जनाईँदछ ।  

ञ) कायायलय भरनाले साकेला गाईँ काययपाललकाको कायायलयलाइ सम्झन ुपदयछ । 

ट) प्रयोगकताय भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालनका लालग ललइ जाने संघ, संस्था, व्यलक्त वा 

सरकारी लनकाय सम्झन ुपदयछ । 

ठ) भाडा भरनाले यालरिक ईपकरणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन लनधायरण गररएको दर रेटबाट हुन 

अईने रकमलाइ सम्झन ुपदयछ । 

ड) न्त्बल भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालन गरेको ऄपरेसन लगसीटको अधारमा कायायलयले 

भाडा बापतको रकम राजस्व खातामा जम्मा गनयको लालग तयार गने भाडा महसलु लबललाइ 

सम्झन ुपदयछ ।  

ढ) ऄपरेटर भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालन गनय खलटइ जाने कमयचारीलाइ सम्झन ुपदयछ ।  

ण) मोटर  साइकल भरनाले यस गाईँपाललका वा ऄरतगयतका वडाले खररद गरर लजलरस अम्दानी 

बालधएको दआुय चक्के सवारी साधन सम्झन ुपदयछ । 

3. उदे्दश्यः 

साकेला गाईँ काययपाललकाको कायायलयबाट सञ्चालन गररने भौलतक लवकास काययक्रमहरु, स्थानीय 

गाईँपाललकाबासी, संघसंस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चाललत लवकास अयोजनाहरु, दात ृ लनकायबाट 

सञ्चालन हुने लवकास अयोजनाहरु तथा लछमेकी गाईँपाललका, नगरपाललकाहरुका लवकास 

काययक्रमहरुमा समेत माग भइ अए ऄनसुार प्राथलमकताका अधारमा प्रयोगमा पठाईन तथा ईपकरण 

सञ्चालन लवलधमा एकरुपता र सरलता ल्याईन ुयो काययलवलधको प्रमखु ईद्दशे्य रहकेो छ ।  

4. सञ्चालन न्त्िन्त्धः 

(१) कायायलयको कायय वा ऄरय अकलस्मक काययहरुमा प्रयोग नभइ यालरिक ईपकरणहरु खाली रहकेो 

ऄवस्थामा कायायलयको काममा बाधा नपने गरी सञ्चालक सलमलतको लसफाररशमा गाईँ 
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काययपाललकाले तोके बमोलजमको भाडा ललइ कुनै पलन व्यलक्त वा संघ संस्थालाइ यालरिक 

ईपकरणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन सलकनेछ ।  

(२) कुनै पलन व्यलक्त, संघ संस्थालाइ अवश्यक परेको ईपकरण प्रयोगमा ल्याईनका लालग दहेायका 

प्रकृया परूा भए पश्चात माि ईक्त ईपकरण ईपलब्ध गराआनेछ ।  

(3) व्यलक्त वा संस्थाबाट प्रयोगका लालग माग गररएको ऄवलधको लालग कायायलयले ईपलब्ध गराईन 

सक्ने ऄवस्था भएमा ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन लदन ुपनेछ ।  

(4) माग लनवेदन ईपर कायायलयबाट ईपलब्ध गराईने लनणयय भएपश्चात तोलकएको भाडा दर बमोलजम 

प्रयोगकतायले प्रयोग गनय चाहकेो ऄवलधको लालग लाग्ने भाडा रकम ऄलग्रम गाईँ काययपाललकाको 

कायायलयमा नगद ै बझुाइ सोको अम्दानी रलसद वा त तोलकएको बैंकमा रहकेो साकेला 

गाईँपाललकाको नाममा रहकेो धरौटी खाता नं. ................... मा रकम जम्मा गरेको सक्कलै 

भौचर पेश गनुयपनेछ ।  

(5) तोलकएको ऄलग्रम शलु्क बझुाए पश्चात ऄनुसूची २ मा तोलकएको शतयनामा बमोलजम ऄनुसूची ३ 

बमोलजमको मेलशन चलान/सम्झौता फाराम बमोलजम करार सम्झौता गनुयपनेछ ।  

(6) लनवेदकले माग गररएको समयभरदा बढी समयसम्म कामकाज गनुय गराईन ु पने भएमा मेलशन 

ऄपरेटरले तत्काल कायायलय प्रमखुलाइ खबर गरी थप कायय अदशे ललएर थप समयको रकम 

ऄलग्रम जम्मा गनय लगाएर माि मेलशन सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

(7) मेलशन प्रयोग गरे वापत प्रलत घण्टा, प्रलत लसफ्ट, प्रलत लदनको शलु्क लनधायरण ऄनुसूची ४ मा 

तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

(8) मेलशन लफल्डमा खटाईँदा कायायलय कम्पाईण्डदलेख काम सम्परन गरी पनुः कायायलय लफताय 

भएसम्मको लमटरको लहसाब गणना गरी लाग्ने शलु्क मेलशन प्रयोगकतायले बझुाईन ुपनेछ ।  

(9) मेलशन खलटगएको स्थानमा काम सम्परन गरी कायायलय लफताय भए पश्चात मेलशन ऄपरेटरले कामको 

लववरण सलहत लमटरको ऄद्यावलधक ऄलभलेख ऄनुसूची ५ बमोलजमको फाराममा भरी कायायलय 

समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  
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(10) गाईँपाललकाले अवश्यकता र औलचत्यताको अधारमा लनलश्चत समयसम्म कायय गनय मेलशन सोझै 

ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । ईक्त कामको लववरण समेत ऄनुसूची ६ बमोलजम ऄलभलेखवद्ध 

गनुयपनेछ ।  

(11) मेलशन प्रयोग गरी तोलकएको समयभरदा ऄगावै काम सम्परन भइ प्रयोगकतायको धरौटी रकम 

सलञ्चत रहकेो खण्डमा कायायलय प्रमखुको अदशेको अधारमा सलञ्चत समय वापत हुन अईने 

रकम काब ुबालहरको पररलस्थलत बाहके माग गरेको एक हप्तालभि चेकद्वारा लफताय गनुयपनेछ ।  

5. इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः 

(1) मेलसन ऄपरेटरले आरधन तथा ललुिकेरट माग गदाय कायायलयले लनधायरण गरेको फाराम स्वीकृत 

गराएर माि भनुयपनेछ । आरधन तथा ललुिकेरट खपतको ऄद्यावलधक लववरण मेलशन ऄपरेटरले तयार 

गरी आलरजलनयरको लसफाररशमा कायायलय प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(2) आरधन तथा ललुिकेरट र ममयत सम्बरधी सम्पणूय काययको लवस्ततृ लगत गाईँ काययपाललकाको 

कायायलयको लजरसी शाखामा ऄद्यावलधक गरी रालखनेछ ।  

(3) मेलशन लबलग्रएमा लबलग्रएको लललखत जानकारी मेलशन ऄपरेटरले कायायलयलाइ गराईन ु पनेछ । 

कायायलयबाट वकय सपमा चेकजाँच गराइ ममयत गनुयपने काययको लवस्ततृ लववरण माग गरी स्वीकृत 

भएपश्चात माि ममयत सम्भार कायय गररनेछ ।  

(4) ममयत सम्भारको कायय गदाय गराईँदा मेलशन ऄपरेटर वा आलरजलनयर वा लजरसी शाखाको प्रलतलनलध 

वकय सपमा रहनपुनेछ ।  

6. सञ्चालन शुल्क 

कुनै व्यलक्त वा संघ संस्थाबाट यालरिक ईपकरण माग भइ अएमा ऄनसुचूी ४ बमोलजमको शलु्क नगद ैवा 

तोलकएको बैंक खातामा ऄलग्रम बझुाईन ुपनेछ ।  

7. कमयचारी व्यिस्था 

(1) ब्याक हो लोडर सञ्चालनका लालग १ जना ऄपरेटर र अवश्यक परेमा सहयोगी १ जना काननू 

बमोलजम करार सेवामा लनयकु्त गररनेछ ।  

(2) करारमा लनयकु्त कमयचारीको सेवा सलुवका करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछ ।  
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8. मोटर साइकलको सञ्चालन: (१) यस गाईँपाललकामा एईटा मोटर साआकल गाईँपाललका 

ऄध्यक्षको लालग रहने छ । सो मोटर साआकलको चालभ नीज सँगै रहनेछ । गाईँपाललकाको कामको 

प्रयोजनको लालग लहफाजत पवूयक प्रयोग गनुयपनेछ । त्यस्तो मोटर साआकल गाईँपाललकाका ईपाध्क्ष, 

वडा ऄध्यक्ष, वडा सदस्य वा कमयचारीले प्रयोग गनय चाहमेा ऄध्यक्ष सँग पवूय सहमती माग गनुयपनेछ ।  

(२) त्यसै गरर प्रमखू प्रशासकीय ऄलधकृतको लालग एईटा मोटर साआकल रहने छ । नीजले त्यस्तो 

मोटर साआकलको प्रयोग लहफाजत पणूय तररकाले गाईँपाललकाको कामको प्रयोजनको लालग गनुय पने छ 

। सो मोटर साआकलको चालभ लनज सँगै रहनेछ । त्यस्तो मोटर साआकल ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, 

गाईँपाललकाका कमयचारीले प्रयोग गनय चाहमेा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत सँग पवूय सहमती माग 

गनुयपनेछ ।  

9. मोटर साइकलको चाभी न्त्िताय गनुय पने: (१) ऄध्यक्ष वा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत बाट ऄनमुलत 

ललआ चलाएको मोटर साआकलको चाभी र मोटर साआकल सलह सलामत ऄवस्थामा सम्बलरधत 

व्यलक्तलाआय लफताय गनुय पनेछ ।  

10. मोटर साइकलमा इरधन सम्बन्त्रध व्यिस्था: (१) गाईँपाललकाको प्रयोजनको लालग मोटर साआकल 

प्रयोग हुदँाको बखत खपत भएको आरधनको भकु्तानी गाईँपाललकाबाट हुनेछ । 

11. नीन्त्ि प्रयोिनको लान्त्ग मोटर साइकल प्रयोग गनय नहुने: (१) यस गाईँपाललकाको स्वालमत्वमा 

रहकेो मोटर साआकलको प्रयोग गदाय गाईँपाललकाको कामका लालग बाहके नीलज कामको लालग प्रयोग 

गनय हुदँनै । 

12. सिैले सुरिा गनुय पने: (१) यस गाईँपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेो सवारी साधनको सवैले सरुक्षा 

गनुय पनेछ ।  

13. न्त्बन्त्िएमा ममयत सम्भार गराइने: (१) सम्बलरधत व्यलक्तबाट पवूय ऄनमुलत ललआय वा नललआ नीलज 

प्रयोजनको लालग मोटर साआकल चलाआय लापवायही पणूय तररकाले मोटर साआकलको टुट फुट वा क्षलत 

भएमा/गराएमा नीजबाट सम्बलरधत क्षतीको ममयत सम्भार गराआने छ ।  

14. लाइसेरसधारीले माि प्रयोग गनुयपने : (१) तोलकएको लनकायबाट लाआसेरस प्राप्त व्यलक्तले माि 

मोटर साआकल प्रयोग गनुय पनेछ ।  
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15. िडा कायायलयमा मोटरसाइकल रहने: वडा कायायलयको काम कारवाहीलाआय सहज बनाईने हतेलेु 

वडा कायायलयमा रहकेो मोटरसाआकलको सञ्चालन सम्बलरधत पदाधीकारी वा व्यलक्तले वडाकै 

कामको प्रयोजनका लालग लहफाजत पणूय तररकाले गनुय पदयछ ।  

16. ऄनान्त्धकृत व्यन्त्िलाइय चलाउन न्त्दन नहुने: (१) यस गाईँकाययपाललका र वडा कायायलयको 

स्वालमत्वमा रहकेो मोटरसाआकल तोलकएको पदालधकारी बाहके ऄरय ऄनालधकृत व्यलक्तलाआय चलाईन 

लदन ुहुदैन ।  

(२) लनयम १ को लवपररत ऄनालधकृत व्यलक्तले मोटरसाआकल चलाआय दघुयटना भएमा प्रचललत काननु 

बमोलजम हुनेछ ।  

17. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त 

गाईँ काययपाललकाका यालरिक ईपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लालग नीलतगत तथा 

लनदशेनात्मक व्यवस्थाका लालग तपलसल बमोलजमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।  

 गाईँपाललका ऄध्यक्ष  - संयोजक 

            गाईँपाललका ईपाध्यक्ष              - सदस्य 

 प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत - सदस्य 

 आलरजलनयर   - सदस्य 

 लजरसी शाखा प्रमखु  - सदस्य 

18. यसै बमोन्त्िम मान्त्नने 

(१) यस काययलवलध जारी हुनभुरदा पलहले भएका कामकारबाहीहरु यसै काययलवलध बमोलजम भएको 

मालननेछ । बक्यौता वा लहसाब लकताब गनय बाँकी रहकेो भए यस काययलवलधभरदा रयनू हुने गरी लहसाब 

लमलान गनय पाआने छैन ।  
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19. न्त्िन्त्िध  

(1) गाईँपाललकामा रहकेा सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतको पणूय 

लनयरिणमा रहनेछन ्। सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सम्भार गनुय 

पदालधकारी, र कमयचारी सबैको दालयत्व हुनेछ ।  

(2) यालरिक ईपकरणको माआल लमटर अधारभतू कायय ऄद्यावलधक राख्ने दालयत्व मेलशन ऄपरेटर र 

चालकको हुनेछ ।  

(3) ईपकरण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालक/ऄपरेटर र आलरजलनयरको हुनेछ।  

(4) यस काययलवलधमा समयानकुुल अवश्यक संशोधन वा थपघट गनुयपने भएमा लनयम १५ बमोलजमको 

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलतको राय बमोलजम गाईँ काययपाललकाले थपघट वा संशोधन गनय 

सक्नेछ ।  
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ऄनुसूची १ 

लमलतः २०७…../……/….. 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतज्य,ू 

साकेला गाईँ काययपाललकाको कायायलय 

 

न्त्िषयः- ब्याक हो लोडर उपलब्ध गराइन्त्दनु हुन ।  

ईपयुयक्त लवषयमा …………….. नगरपाललका/गाईँपाललका वडा नं. …., …………….. स्थायी ठेगाना भएको 

म/हामी …………………..………………………… लाइ 

………………………………………..................... काययको लालग तहाँ कायायलयको ब्याक हो लोडर 

भाडामा ललनपुने भएकोले तपसीलमा कागजात सलहत यो लनवदने पेश  गरेको छु /छौं ।  

संलग्न कागिातहरुः 

१. 

२. 

३. 

४. 

लनवदेक 

क्र.सं. नाम, थर ठेगाना नागररकता 

नं. 

हस्ताक्षर कैलफयत 

१      

२      

३      
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ऄनुसूची २ 

शतयहरु 

 

साकेला गाईँपाललकामा रहकेो हभेी आक्वीपमरेट लगायतका यालरिक ईपकरण भाडामा ललने लदने दवु ै पक्षले दहेाय 

बमोलजमको शतयनामाहरु पालना गनुयपनेछ ।  

 

शतयहरुः 

1. यालरिक ईपकरणहरुको प्रयोग गदाय ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलत लबना प्रयोग गनय पाआने छैन ।  

2. यालरिक ईपकरण प्रयोगका बखत चालक, सहचालक तथा दोस्रो पक्षले ईपकरणको लमटर तथा समय 

ऄलभलेखबद्ध गरी दरुुष्त राख्नुपनेछ ।  

3. आलक्वपमरेट प्रयोग गदाय चालक तथा सहचालक गाईँ काययपाललकाले तोकेको व्यलक्त मािै प्रयोग गनुयपनेछ ।  

4. यालरिक ईपकरण भाडामा पठाएको बखत साआडमा bf];|f] kIfsf] तफय बाट  लबलग्रएमा नालसएमा भाडामा ललने 

पक्ष लजम्मवेार हुनेछ ।  

5. दवैी प्रकोप वा ऄरय कुनै दघूयटनाबाट यालरिक ईपकरण क्षलत भएमा तेस्रो पक्ष लबमा तथा ऄरय काननुहरुमा 

भएको व्यवस्था बमोलजम हुनेछ ।  

6. गाईँपाललकामा रहकेा सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु कायायलय प्रमखुको पूणय लनयरिणमा रहनेछन ्। 

सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत सम्भार गनुय पदालधकारी, र कमयचारी सबैको 

दालयत्व हुनेछ ।  

7. यालरिक ईपकरणको माआल लमटर अधारभतू कायय ऄद्यावलधक राख्ने दालयत्व मलेशन ऄपरेटर र चालकको 

हुनेछ ।  

8. ईपकरण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालक/ऄपरेटर र आलरजलनयरको हुनेछ।  
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ऄनुसूची ३ 

सम्झौता पि 

साकेला गाईँपाललका (यसपलछ पलहलो पक्ष भलनने) र ………………. लजल्ला ……………………… गाईँ/नगर पाललका वडा 

नं. …… स्थायी ठेगाना भएका श्री ………………………………………. (यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच लमलत 

…………………………………. गतेका लदन साकेला गाईँपाललकाको …………………… भाडामा ललनका लालग 

दहेायका शतयका ऄधीनमा रही पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ सेवा ईपलब्ध गराईन मरजरु भइ यो सम्झौता गरी एक-एक प्रलत अपसमा 

बझुी ललयौं लदयौं ।  

शतयहरुः 

9. यो सम्झौता लमलत ………………… दलेख ………………. सम्म लाग ू हुनछे ।  अपसी सम्झौता र अवश्यकता 

बमोलजम सम्झौता ऄवलध थप हुन सक्नेछ ।  

10. सम्झौता लाग ू भएको लमलतदलेख पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ …………………………. ईपकरण लमलत 

………………… दलेख ………………. सम्म ……………………. ऄवलधका लालग ईपलब्ध गराईनपुनेछ ।  

11. पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ ईपलब्ध गराएको सेवा वापत एकमषु्ट पाईने रकम रु. ………………/- (ऄक्षेरुपी 

…………………………………………..) हुनछे । ईक्त रकममा थपघट हुन ेछैन ।  

12. सेवा सम्बरधी प्रचललत काननूमा व्यवस्था भएका अचरण सम्बरधी कुराहरु दवैु पक्षले पालना गनुयपनेछ ।  

13. आरधन वापतको रकम ………………………………… का दरले चालकको भत्ता ………………….. पक्षले न ै

व्यहोनुय पनेछ ।  

14. भकु्तानीको तररकाः सम्झौता ऄनसुार रकम ऄलग्रम दोस्रो पक्षले रयनूतम ्५० प्रलतशत गाईँपाललकाको बैंक खातामा वा नगद 

जम्मा गनुयपनेछ ।   

15. रु. १०,०००।– (दश हजार) सम्मको ममयत सम्भार ………….. पक्षले र सो भरदा मालथको ममयत सम्भार खचय 

…………………… पक्षले व्यहोन ेछ ।  

16. सम्झौता ऄनसुारको रकम तोलकएको ऄवलधलभि भकु्तानी नभएमा सम्झौता ऄनसुारको रकम ऄसलु ईपर गरी थप सम्झौता 

रकमको ५० प्रलतशत सम्म थप जररवाना लाग्नछे ।  

17. यसमा ईल्लेख भए बाहकेका ऄरय कुराहरु प्रचललत काननू बमोलजम हुनेछन ्।  

18. ऄरय केही भए खलुाईनःे  

पन्त्हलो पिको तिय बाट दोस्रो पिको तिय बाट 

नाम, थरः-  नाम, थरः-  

पदः-  पदः-  

कायायलयः ससं्था/िमय/कम्पनीको नामः 

साक्षीहरुः 

१. 

२.  

३.  

 

इन्त्त सम्बत …………… साल ……….. मन्त्हना …………. गते रोि ………. शुभम ्! 
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ऄनुसूची ४  

यालरिक ईपकरण भाडामा लदन ुपरेको खण्डमा भाडा दर तथा कमयचारीको भत्ता 

क) ब्याक हो लोडर  

(अपरेटर सहितर इन्धन बािेक) 

क्र.सं

. 

कामको प्रकार भाडा दर प्रलत घण्टा कै 

मलेसन ऄपरेटर 

१ गाईँपाललकाको अफ्नै लगानीमा 

ईपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चाललत 

योजनाहरु 

१२००।- १०० ।-  

२ ऄरय लनकाय तथा ठेक्कापट्टा 

माफय त सञ्चाललत अयोजना 

१५००।- १५०।-  

(अपरेटर र इन्धन सहित) 

३ गाईँपाललकाको अफ्नै लगानीमा 

ईपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चाललत 

योजनाहरु 

२५००।- १०० ।-  

४ ऄरय लनकाय तथा ठेक्कापट्टा 

माफय त सञ्चाललत अयोजना 

३०००।- १५०।-  
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ऄनुसूची ५ 

 

भाडामा सम्झौता भए बमोलजम कायायलयबाट छुटेदलेख कायय क्षेिाबाट फकंदासम्म ब्याक हो लोडर चलेको 

लमटर बकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको 

ऄिन्त्ध 

न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्ियत 

दखेि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         
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ऄनुसूची ६ 

 

कायायलयको लनणययानसुार लवशेष पररलस्थलतको काययका लालग कायायलयबाट छुटेदेलख कायय के्षिाबाट 

फकंदासम्म ब्याक हो लोडर चलेको लमटर बकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको 

ऄिन्त्ध 

न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्ियत 

दखेि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         

 

 

 

  


