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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययन्त्िन्त्ध, २०७५
साके ला गाईँ काययपाललकाको कायायलयमा रहेका यालरिक ईपकरण तथा साधनहरुको लमतव्ययी र
प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गनय, रे खदेख तथा व्यवस्थापन गनय तथा ईक्त ईपकरणहरु स-शल्ु क भाडामा
वा ऄरय प्रयोजनका लालग ईपलब्ध गराईन काययलबलध बनाइ लागू गनय बाञ्छनीय देलखएकोले
साके ला गाईँपाललका क्षेिको समग्र भौलतक पवू ायधार लवकास लगायत लछमेकी गाईँपाललका, नगरपाललका
तथा लजल्लाहरुमा समेत लनमायण हुने भौलतक पवू ायधारका काययहरुमा सशल्ु क प्रयोग गनयका लालग यस
कायायलयसँग रहेको यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन का लालग देहायका शतय,
बरदेजमा रही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने गराईने गरी साके ला गाउँ काययपान्त्लकाको लमलत
२०७५।०५।१७ को काययपाललका बैठकबाट स्वीकृ त गरी यो काययलवलध कायायरवयनमा ल्याआएको छ।
1.

2.

संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यो काययलवलधको नाम "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययन्त्िन्त्ध,
२०७५" रहेको छ ।
(२) यो काययलवलध गाईँ काययपाललकाको बैठकबाट स्वीकृ त भएको लमलतदेलख लागू हुनेछ ।
पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमाः
क) ऐन भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाइ सम्झनु पदयछ ।
ख) न्त्नयमािली भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोलजम बनेको लनयमावलीलाइ सम्झनु
पदयछ।
ग) गाउँपान्त्लका भरनाले साके ला गाईँपाललकालाइ सम्झनु पदयछ । सो शब्दले अवश्यक परे को
ऄवस्थामा ऄरय गाईँपाललकालाइ समेत जनाईनेछ ।
घ) गाउँसभा भरनाले साके ला गाईँ सभालाइ सम्झनु पदयछ ।
ङ) ऄध्यि भरनाले साके ला गाईँपाललकाका ऄध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
च) उपाध्यि भरनाले साके ला गाईँपाललकाका ईपाध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
छ) गाउँ काययपान्त्लका भरनाले साके ला गाईँ काययपाललकालाइ सम्झनु पदयछ ।
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ज) प्रमुख प्रशासकीय ऄन्त्धकृत भरनाले साके ला गाईँ काययपाललकाको कायायलयका प्रमख
ु
प्रशासकीय ऄलधकृ तलाइ सम्झनु पदयछ ।
झ) इन्त्रिन्त्नयर भरनाले साके ला गाईँ पाललकाका आलरजलनयरलाइ सम्झनु पदयछ । सो शब्दले
गाईँपाललकाले सेवा परामशय ललन सम्झौता गरे को आलरजलनयरलाइ समेत जनाईँदछ ।
ञ) कायायलय भरनाले साके ला गाईँ काययपाललकाको कायायलयलाइ सम्झनु पदयछ ।
ट) प्रयोगकताय भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालनका लालग ललइ जाने संघ, संस्था, व्यलक्त वा
सरकारी लनकाय सम्झनु पदयछ ।
ठ) भाडा भरनाले यालरिक ईपकरणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन लनधायरण गररएको दर रे टबाट हुन
अईने रकमलाइ सम्झनु पदयछ ।
ड) न्त्बल भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालन गरे को ऄपरे सन लगसीटको अधारमा कायायलयले
भाडा बापतको रकम राजस्व खातामा जम्मा गनयको लालग तयार गने भाडा महसल
ु लबललाइ
सम्झनु पदयछ ।
ढ) ऄपरे टर भरनाले यालरिक ईपकरण सञ्चालन गनय खलटइ जाने कमयचारीलाइ सम्झनु पदयछ ।
ण) मोटर साइकल भरनाले यस गाईँपाललका वा ऄरतगयतका वडाले खररद गरर लजलरस अम्दानी
बालधएको दआु य चक्के सवारी साधन सम्झनु पदयछ ।
3. उद्देश्यः
साके ला गाईँ काययपाललकाको कायायलयबाट सञ्चालन गररने भौलतक लवकास काययक्रमहरु, स्थानीय
गाईँपाललकाबासी, संघसंस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चाललत लवकास अयोजनाहरु, दातृ लनकायबाट
सञ्चालन हुने लवकास अयोजनाहरु तथा लछमेकी गाईँपाललका, नगरपाललकाहरुका लवकास
काययक्रमहरुमा समेत माग भइ अए ऄनसु ार प्राथलमकताका अधारमा प्रयोगमा पठाईन तथा ईपकरण
सञ्चालन लवलधमा एकरुपता र सरलता ल्याईनु यो काययलवलधको प्रमख
ु ईद्देश्य रहेको छ ।
4.

सञ्चालन न्त्िन्त्धः
(१) कायायलयको कायय वा ऄरय अकलस्मक काययहरुमा प्रयोग नभइ यालरिक ईपकरणहरु खाली रहेको
ऄवस्थामा कायायलयको काममा बाधा नपने गरी सञ्चालक सलमलतको लसफाररशमा गाईँ
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काययपाललकाले तोके बमोलजमको भाडा ललइ कुनै पलन व्यलक्त वा सघं सस्ं थालाइ यालरिक
ईपकरणहरु भाडामा ईपलब्ध गराईन सलकनेछ ।
(२) कुनै पलन व्यलक्त, संघ संस्थालाइ अवश्यक परे को ईपकरण प्रयोगमा ल्याईनका लालग देहायका
प्रकृ या परू ा भए पश्चात माि ईक्त ईपकरण ईपलब्ध गराआनेछ ।
व्यलक्त वा संस्थाबाट प्रयोगका लालग माग गररएको ऄवलधको लालग कायायलयले ईपलब्ध गराईन
सक्ने ऄवस्था भएमा ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन लदनु पनेछ ।
(4) माग लनवेदन ईपर कायायलयबाट ईपलब्ध गराईने लनणयय भएपश्चात तोलकएको भाडा दर बमोलजम
प्रयोगकतायले प्रयोग गनय चाहेको ऄवलधको लालग लाग्ने भाडा रकम ऄलग्रम गाईँ काययपाललकाको
कायायलयमा नगदै बझु ाइ सोको अम्दानी रलसद वा त तोलकएको बैंकमा रहेको साके ला
गाईँपाललकाको नाममा रहेको धरौटी खाता नं. ................... मा रकम जम्मा गरे को सक्कलै
भौचर पेश गनयपु नेछ ।
(5) तोलकएको ऄलग्रम शल्
ु क बझु ाए पश्चात ऄनस
ु च
ू ी २ मा तोलकएको शतयनामा बमोलजम ऄनस
ु च
ू ी३
बमोलजमको मेलशन चलान/सम्झौता फाराम बमोलजम करार सम्झौता गनयपु नेछ ।
(6) लनवेदकले माग गररएको समयभरदा बढी समयसम्म कामकाज गनयु गराईनु पने भएमा मेलशन
ऄपरे टरले तत्काल कायायलय प्रमख
ु लाइ खबर गरी थप कायय अदेश ललएर थप समयको रकम
ऄलग्रम जम्मा गनय लगाएर माि मेलशन सञ्चालन गनयु पनेछ ।
(7) मेलशन प्रयोग गरे वापत प्रलत घण्टा, प्रलत लसफ्ट, प्रलत लदनको शल्
ु क लनधायरण ऄनस
ु च
ू ी ४ मा
तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(8) मेलशन लफल्डमा खटाईँ दा कायायलय कम्पाईण्डदेलख काम सम्परन गरी पन
ु ः कायायलय लफताय
भएसम्मको लमटरको लहसाब गणना गरी लाग्ने शल्ु क मेलशन प्रयोगकतायले बझु ाईनु पनेछ ।
(9) मेलशन खलटगएको स्थानमा काम सम्परन गरी कायायलय लफताय भए पश्चात मेलशन ऄपरे टरले कामको
लववरण सलहत लमटरको ऄद्यावलधक ऄलभलेख ऄनुसूची ५ बमोलजमको फाराममा भरी कायायलय
समक्ष पेश गनयु पनेछ ।
(3)
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गाईँपाललकाले अवश्यकता र औलचत्यताको अधारमा लनलश्चत समयसम्म कायय गनय मेलशन सोझै
ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । ईक्त कामको लववरण समेत ऄनुसूची ६ बमोलजम ऄलभलेखवद्ध
गनयपु नेछ ।
(11) मेलशन प्रयोग गरी तोलकएको समयभरदा ऄगावै काम सम्परन भइ प्रयोगकतायको धरौटी रकम
सलञ्चत रहेको खण्डमा कायायलय प्रमख
ु को अदेशको अधारमा सलञ्चत समय वापत हुन अईने
रकम काबु बालहरको पररलस्थलत बाहेक माग गरे को एक हप्तालभि चेकद्वारा लफताय गनयपु नेछ ।
इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः
(1) मेलसन ऄपरे टरले आरधन तथा ललु िके रट माग गदाय कायायलयले लनधायरण गरे को फाराम स्वीकृ त
गराएर माि भनयपु नेछ । आरधन तथा ललु िके रट खपतको ऄद्यावलधक लववरण मेलशन ऄपरे टरले तयार
गरी आलरजलनयरको लसफाररशमा कायायलय प्रमख
ु समक्ष पेश गनयपु नेछ ।
(2) आरधन तथा ललु िके रट र ममयत सम्बरधी सम्पण
ू य काययको लवस्तृत लगत गाईँ काययपाललकाको
कायायलयको लजरसी शाखामा ऄद्यावलधक गरी रालखनेछ ।
(3) मेलशन लबलग्रएमा लबलग्रएको लललखत जानकारी मेलशन ऄपरे टरले कायायलयलाइ गराईनु पनेछ ।
कायायलयबाट वकय सपमा चेकजाँच गराइ ममयत गनयपु ने काययको लवस्तृत लववरण माग गरी स्वीकृ त
भएपश्चात माि ममयत सम्भार कायय गररनेछ ।
(4) ममयत सम्भारको कायय गदाय गराईँ दा मेलशन ऄपरे टर वा आलरजलनयर वा लजरसी शाखाको प्रलतलनलध
वकय सपमा रहनपु नेछ ।
सञ्चालन शुल्क
(10)

5.

6.

कुनै व्यलक्त वा संघ संस्थाबाट यालरिक ईपकरण माग भइ अएमा ऄनसु चू ी ४ बमोलजमको शल्ु क नगदै वा
तोलकएको बैंक खातामा ऄलग्रम बझु ाईनु पनेछ ।
7.

कमयचारी व्यिस्था
(1) ब्याक हो लोडर सञ्चालनका लालग १ जना ऄपरे टर र अवश्यक परे मा सहयोगी १ जना कानन
ू
बमोलजम करार सेवामा लनयक्त
ु गररनेछ ।
(2) करारमा लनयक्त
ु कमयचारीको सेवा सलु वका करार सम्झौतामा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछ ।
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मोटर साइकलको सञ्चालन: (१) यस गाईँपाललकामा एईटा मोटर साआकल गाईँपाललका
ऄध्यक्षको लालग रहने छ । सो मोटर साआकलको चालभ नीज सँगै रहनेछ । गाईँ पाललकाको कामको
प्रयोजनको लालग लहफाजत पवू यक प्रयोग गनयपु नेछ । त्यस्तो मोटर साआकल गाईँ पाललकाका ईपाध्क्ष,
वडा ऄध्यक्ष, वडा सदस्य वा कमयचारीले प्रयोग गनय चाहेमा ऄध्यक्ष सँग पवू य सहमती माग गनयपु नेछ ।
(२) त्यसै गरर प्रमख
ू प्रशासकीय ऄलधकृ तको लालग एईटा मोटर साआकल रहने छ । नीजले त्यस्तो
मोटर साआकलको प्रयोग लहफाजत पणू य तररकाले गाईँपाललकाको कामको प्रयोजनको लालग गनयु पने छ
। सो मोटर साआकलको चालभ लनज सँगै रहनेछ । त्यस्तो मोटर साआकल ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष,
गाईँपाललकाका कमयचारीले प्रयोग गनय चाहेमा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त सँग पवू य सहमती माग
गनयपु नेछ ।
9. मोटर साइकलको चाभी न्त्िताय गनय ु पने : (१) ऄध्यक्ष वा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त बाट ऄनमु लत
ललआ चलाएको मोटर साआकलको चाभी र मोटर साआकल सलह सलामत ऄवस्थामा सम्बलरधत
व्यलक्तलाआय लफताय गनयु पनेछ ।
10. मोटर साइकलमा इरधन सम्बन्त्रध व्यिस्था: (१) गाईँ पाललकाको प्रयोजनको लालग मोटर साआकल
प्रयोग हुदँ ाको बखत खपत भएको आरधनको भक्त
ु ानी गाईँपाललकाबाट हुनेछ ।
11. नीन्त्ि प्रयोिनको लान्त्ग मोटर साइकल प्रयोग गनय नहुने: (१) यस गाईँ पाललकाको स्वालमत्वमा
रहेको मोटर साआकलको प्रयोग गदाय गाईँपाललकाको कामका लालग बाहेक नीलज कामको लालग प्रयोग
गनय हुदँ नै ।
12. सिै ले सर
ु िा गनयु पने: (१) यस गाईँपाललकाको स्वालमत्वमा रहेको सवारी साधनको सवैले सरु क्षा
गनयु पनेछ ।
13. न्त्बन्त्िएमा ममय त सम्भार गराइने : (१) सम्बलरधत व्यलक्तबाट पव
ू य ऄनमु लत ललआय वा नललआ नीलज
प्रयोजनको लालग मोटर साआकल चलाआय लापवायही पणू य तररकाले मोटर साआकलको टुट फुट वा क्षलत
भएमा/गराएमा नीजबाट सम्बलरधत क्षतीको ममयत सम्भार गराआने छ ।
14. लाइसे रसधारीले माि प्रयोग गनय प
ु ने : (१) तोलकएको लनकायबाट लाआसेरस प्राप्त व्यलक्तले माि
मोटर साआकल प्रयोग गनयु पनेछ ।
8.

5

िडा कायायलयमा मोटरसाइकल रहने: वडा कायायलयको काम कारवाहीलाआय सहज बनाईने हेतल
ु े
वडा कायायलयमा रहेको मोटरसाआकलको सञ्चालन सम्बलरधत पदाधीकारी वा व्यलक्तले वडाकै
कामको प्रयोजनका लालग लहफाजत पणू य तररकाले गनयु पदयछ ।
16. ऄनान्त्धकृत व्यन्त्िलाइय चलाउन न्त्दन नहुने: (१) यस गाईँ काययपाललका र वडा कायायलयको
स्वालमत्वमा रहेको मोटरसाआकल तोलकएको पदालधकारी बाहेक ऄरय ऄनालधकृ त व्यलक्तलाआय चलाईन
लदनु हुदैन ।
(२) लनयम १ को लवपररत ऄनालधकृ त व्यलक्तले मोटरसाआकल चलाआय दघु यटना भएमा प्रचललत काननु
बमोलजम हुनेछ ।
17. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त
15.

गाईँ काययपाललकाका यालरिक ईपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लालग नीलतगत तथा
लनदेशनात्मक व्यवस्थाका लालग तपलसल बमोलजमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
गाईँपाललका ऄध्यक्ष
गाईँपाललका ईपाध्यक्ष

18.

- संयोजक
- सदस्य

प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ त

- सदस्य

आलरजलनयर

- सदस्य

लजरसी शाखा प्रमख
ु

- सदस्य

यसै बमोन्त्िम मान्त्नने

(१) यस काययलवलध जारी हुनभु रदा पलहले भएका कामकारबाहीहरु यसै काययलवलध बमोलजम भएको
मालननेछ । बक्यौता वा लहसाब लकताब गनय बाँकी रहेको भए यस काययलवलधभरदा रयनू हुने गरी लहसाब
लमलान गनय पाआने छै न ।
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19.

न्त्िन्त्िध
(1) गाईँ पाललकामा रहेका सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तको पणू य
लनयरिणमा रहनेछन् । सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु चस्ु त दरुु स्त राखी ममयत सम्भार गनयु
पदालधकारी, र कमयचारी सबैको दालयत्व हुनेछ ।
(2) यालरिक ईपकरणको माआल लमटर अधारभत
ू कायय ऄद्यावलधक राख्ने दालयत्व मेलशन ऄपरे टर र
चालकको हुनेछ ।
(3) ईपकरण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालक/ऄपरे टर र आलरजलनयरको हुनेछ।
(4) यस काययलवलधमा समयानक
ु ु ल अवश्यक संशोधन वा थपघट गनयपु ने भएमा लनयम १५ बमोलजमको
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सलमलतको राय बमोलजम गाईँ काययपाललकाले थपघट वा संशोधन गनय
सक्नेछ ।

7

ऄनस
ु च
ू ी१
लमलतः २०७…../……/…..
श्रीमान प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृ तज्य,ू
साके ला गाईँ काययपाललकाको कायायलय
न्त्िषयः- ब्याक हो लोडर उपलब्ध गराइन्त्दनु हुन ।
ईपययक्त
ु लवषयमा …………….. नगरपाललका/गाईँपाललका वडा नं. …., …………….. स्थायी ठे गाना भएको
म/हामी
…………………..…………………………
लाइ
………………………………………..................... काययको लालग तहाँ कायायलयको ब्याक हो लोडर
भाडामा ललनपु ने भएकोले तपसीलमा कागजात सलहत यो लनवदेन पेश गरे को छु /छौं ।
सल
ं ग्न कागिातहरुः
१.
२.
३.
४.
लनवेदक
क्र.स.ं नाम, थर

ठे गाना

नागररकता
नं.

हस्ताक्षर

१
२
३
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कै लफयत

ऄनस
ु च
ू ी२
शतयहरु
साके ला गाईँपाललकामा रहेको हेभी आक्वीपमेरट लगायतका यालरिक ईपकरण भाडामा ललने लदने दवु ै पक्षले देहाय
बमोलजमको शतयनामाहरु पालना गनयपु नेछ ।
शतयहरुः
1.

यालरिक ईपकरणहरुको प्रयोग गदाय ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृ लत लबना प्रयोग गनय पाआने छै न ।

2.

यालरिक ईपकरण प्रयोगका बखत चालक, सहचालक तथा दोस्रो पक्षले ईपकरणको लमटर तथा समय
ऄलभलेखबद्ध गरी दरुु ष्त राख्नुपनेछ ।

3.

आलक्वपमेरट प्रयोग गदाय चालक तथा सहचालक गाईँ काययपाललकाले तोके को व्यलक्त मािै प्रयोग गनयपु नेछ ।

4.

यालरिक ईपकरण भाडामा पठाएको बखत साआडमा bf];|f] kIfsf] तफय बाट लबलग्रएमा नालसएमा भाडामा ललने
पक्ष लजम्मेवार हुनेछ ।

5.

दैवी प्रकोप वा ऄरय कुनै दघू टय नाबाट यालरिक ईपकरण क्षलत भएमा तेस्रो पक्ष लबमा तथा ऄरय काननु हरुमा
भएको व्यवस्था बमोलजम हुनेछ ।

6.

गाईँपाललकामा रहेका सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु कायायलय प्रमख
ु को पणू य लनयरिणमा रहनेछन् ।
सवारी साधन तथा यालरिक ईपकरणहरु चस्ु त दरुु स्त राखी ममयत सम्भार गनयु पदालधकारी, र कमयचारी सबैको
दालयत्व हुनेछ ।

7.

यालरिक ईपकरणको माआल लमटर अधारभतू कायय ऄद्यावलधक राख्ने दालयत्व मेलशन ऄपरे टर र चालकको
हुनेछ ।

8.

ईपकरण लफल्डमा खटाईने वा नखटाईने लसफाररश चालक/ऄपरे टर र आलरजलनयरको हुनेछ।
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ऄनस
ु च
ू ी३
सम्झौता पि
साके ला गाईँपाललका (यसपलछ पलहलो पक्ष भलनने) र ………………. लजल्ला ……………………… गाईँ/नगर पाललका वडा
नं. …… स्थायी ठे गाना भएका श्री ………………………………………. (यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीच लमलत
…………………………………. गतेका लदन साके ला गाईँपाललकाको …………………… भाडामा ललनका लालग
देहायका शतयका ऄधीनमा रही पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ सेवा ईपलब्ध गराईन मरजरु भइ यो सम्झौता गरी एक-एक प्रलत अपसमा
बझु ी ललयौं लदयौं ।
शतयहरुः
9. यो सम्झौता लमलत ………………… देलख ………………. सम्म लागू हुनछ
े । अपसी सम्झौता र अवश्यकता
बमोलजम सम्झौता ऄवलध थप हुन सक्नेछ ।
10. सम्झौता लागू भएको लमलतदेलख पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ …………………………. ईपकरण लमलत
………………… देलख ………………. सम्म ……………………. ऄवलधका लालग ईपलब्ध गराईनपु नेछ ।
11. पलहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइ ईपलब्ध गराएको सेवा वापत एकमष्ट
ु पाईने रकम रु. ………………/- (ऄक्षेरुपी
…………………………………………..) हुनछ
े । ईक्त रकममा थपघट हुने छै न ।
12. सेवा सम्बरधी प्रचललत कानन
ू मा व्यवस्था भएका अचरण सम्बरधी कुराहरु दवु ै पक्षले पालना गनपयु नेछ ।
13. आरधन वापतको रकम ………………………………… का दरले चालकको भत्ता ………………….. पक्षले नै
व्यहोनयु पनेछ ।
14. भक्त
ु ानीको तररकाः सम्झौता ऄनसु ार रकम ऄलग्रम दोस्रो पक्षले रयनू तम् ५० प्रलतशत गाईँपाललकाको बैंक खातामा वा नगद
जम्मा गनपयु नेछ ।
15. रु. १०,०००।– (दश हजार) सम्मको ममयत सम्भार ………….. पक्षले र सो भरदा मालथको ममयत सम्भार खचय
…………………… पक्षले व्यहोने छ ।
16. सम्झौता ऄनस
ु ारको रकम तोलकएको ऄवलधलभि भक्त
ु ानी नभएमा सम्झौता ऄनसु ारको रकम ऄसल
ु ईपर गरी थप सम्झौता
रकमको ५० प्रलतशत सम्म थप जररवाना लाग्नछ
े ।
17. यसमा ईल्लेख भए बाहेकका ऄरय कुराहरु प्रचललत कानन
ू बमोलजम हुनेछन् ।
18. ऄरय के ही भए खल
ु ाईनेः
पन्त्हलो पिको तिय बाट
दोस्रो पिको तिय बाट
नाम, थरःनाम, थरःपदःपदःकायायलयः
सस्ं था/िमय/कम्पनीको नामः
साक्षीहरुः
१.
२.
३.
इन्त्त सम्बत …………… साल ……….. मन्त्हना …………. गते रोि ………. शुभम् !
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ऄनस
ु च
ू ी४
यालरिक ईपकरण भाडामा लदनु परे को खण्डमा भाडा दर तथा कमयचारीको भत्ता
क) ब्याक हो लोडर
(अपरेटर सहितर इन्धन बािेक)
क्र.सं कामको प्रकार
भाडा दर प्रलत घण्टा
.
मेलसन
ऄपरे टर
१ गाईँपाललकाको अफ्नै लगानीमा १२००।- १०० ।ईपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चाललत
योजनाहरु
२ ऄरय लनकाय तथा ठे क्कापट्टा १५००।- १५०।माफय त सञ्चाललत अयोजना
(अपरेटर र इन्धन सहित)
३ गाईँपाललकाको अफ्नै लगानीमा २५००।- १०० ।ईपभोक्ता सलमलतमाफय त सञ्चाललत
योजनाहरु
४ ऄरय लनकाय तथा ठे क्कापट्टा ३०००।- १५०।माफय त सञ्चाललत अयोजना
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कै

ऄनुसूची ५
भाडामा सम्झौता भए बमोलजम कायायलयबाट छुटेदले ख कायय क्षेिाबाट फकं दासम्म ब्याक हो लोडर चलेको
लमटर बक
ु
क्र.सं. कामको न्त्मन्त्त
न्त्ििरण

मेन्त्शन चलेको
ऄिन्त्ध

देखि

सम्म

न्त्मटर रके डय न्त्क.न्त्म. कै न्त्ियत
सरुु अखतिम

१
२
३
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ऄनुसूची ६
कायायलयको लनणययानसु ार लवशेष पररलस्थलतको काययका लालग कायायलयबाट छुटेदेलख कायय क्षेिाबाट
फकं दासम्म ब्याक हो लोडर चलेको लमटर बक
ु
क्र.सं. कामको न्त्मन्त्त
न्त्ििरण

मेन्त्शन चलेको
ऄिन्त्ध

देखि

सम्म

न्त्मटर रके डय न्त्क.न्त्म. कै न्त्ियत
सरुु अखतिम

१
२
३
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