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यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बरधी काययन्त्िन्त्ध, २०७५  

सिस्ने गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्मा रहकेा र्ासरिक उपकरण तथा िाधनहरुको समतव्र्र्ी र प्रभावकारी ढङ्गिे 

िञ्चािन गनय, रेखदखे तथा व्र्वस्थापन गनय तथा उक्त उपकरणहरु ि-शलु्क भाडामा वा अरर् प्रर्ोजनका िासग उपिब्ध 

गराउन कार्यसिसध िनाई िाग ूगनय िाञ्छनीर् दसेखएकोिे, 

सिस्ने गाउँपासिका के्षिको िमग्र भौसतक पवूायधार सवकाि िगार्त सछमकेी गाउँपासिका, नगरपासिका तथा 

सजल्िाहरुमा िमते सनमायण हुने भौसतक पूवायधारका कार्यहरुमा िशलु्क प्रर्ोग गनयका िासग र्ि कार्ायिर्िँग रहकेो 

यान्त्रिक उपकरणहरुको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन का िासग दहेार्का शतय, िरदजेमा रही िञ्चािन तथा 

व्र्वस्थापन गने गराउने गरी न्त्सस्ने गाउँ काययपान्त्लकाको  समसत २०७५।०३।१0 को कार्यपासिका िैठकिाट स्वीकृत 

गरी र्ो कार्यसवसध कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइएको छ।  
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1. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः 

 (१)  र्ो कार्यसवसधको नाम "यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययन्त्िन्त्ध,  २०७५ "रहकेो    

छ ।  

(२)  र्ो कार्यसवसध गाउँ कार्यपासिकाको िैठकिाट स्वीकृत भएको समसतदसेख िाग ूहुनेछ ।  

2. पररभाषाः सवषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमााः 

अ) ऐन भरनािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७५ िाई िम्झन ुपदयछ ।  

आ) न्त्नयमािली भरनािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन िमोसजम िनेको सनर्माविीिाई िम्झन ुपदयछ।  

इ) गाउँपान्त्लका भरनािे सिस्ने गाउँपासिकािाई िम्झन ुपदयछ । िो शब्दिे आवश्र्क परेको अवस्थामा 

अरर् गाउँपासिकािाई िमेत जनाउनेछ ।  

ई) गाउँसभा भरनािे सिस्ने  गाउँ िभािाई िम्झन ुपदयछ ।  

उ) अध्यि भरनािे सिस्ने गाउँपासिकाका अध्र्क्षिाई िम्झन ुपदयछ ।  

ऊ) उपाध्यि भरनािे सिस्ने गाउँपासिकाका उपाध्र्क्षिाई िम्झन ुपदयछ ।  

ऋ) गाउँ काययपान्त्लका भरनािे सिस्ने गाउँ कार्यपासिकािाई िम्झन ुपदयछ । 

ऌ) प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत भरनािे सिस्ने गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्का प्रमखु प्रशािकीर् 

असधकृतिाई िम्झन ुपदयछ । 

ऍ) इन्त्रिन्त्नयर भरनािे सिस्ने गाउँपासिकाका इसरजसनर्रिाई िम्झन ुपदयछ । िो शब्दिे गाउँपासिकािे 

िेवा परामशय सिन िम्झौता गरेको इसरजसनर्रिाई िमते जनाउँदछ ।  

ऎ) कायायलय भरनािे सिस्ने गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्िाई िम्झन ुपदयछ । 

ए) प्रयोगकताय भरनािे र्ासरिक उपकरण िञ्चािनका िासग सिई जाने िंघ, िंस्था, व्र्सक्त वा िरकारी 

सनकार् िम्झन ुपदयछ । 

ऐ) भाडा भरनािे र्ासरिक उपकरणहरु भाडामा उपिब्ध गराउन सनधायरण गररएको दर रेटिाट हनु आउने 

रकमिाई िम्झन ुपदयछ । 

ऑ) न्त्बल भरनािे र्ासरिक उपकरण िञ्चािन गरेको अपरेिन िगिीटको आधारमा कार्ायिर्िे भाडा 

िापतको रकम राजस्व खातामा जम्मा गनयको िासग तर्ार गने भाडा महििु सिििाई िम्झन ुपदयछ ।  

ऒ) अपरेटर भरनािे र्ासरिक उपकरण िञ्चािन गनय खसटई जाने कमयचारीिाई िम्झन ुपदयछ ।  

3. उदे्दश्यः 

सिस्ने गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्िाट िञ्चािन गररने भौसतक सवकाि कार्यक्रमहरु, स्थानीर् गाउँपासिकािािी, 

िंघिंस्था, नेपाि िरकारद्वारा िञ्चासित सवकाि आर्ोजनाहरु, दात ृसनकार्िाट िञ्चािन हुने सवकाि आर्ोजनाहरु 

तथा सछमकेी गाउँपासिका, नगरपासिकाहरुका सवकाि कार्यक्रमहरुमा िमेत माग भई आए अनिुार प्राथसमकताका 

आधारमा प्रर्ोगमा पठाउन तथा उपकरण िञ्चािन सवसधमा एकरुपता र िरिता ल्र्ाउन ुर्ो कार्यसवसधको प्रमखु उद्दशे्र् 

रहकेो छ ।  
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4. सञ्चालन न्त्िन्त्धः 

  (१) कार्ायिर्को कार्य वा अरर् आकसस्मक कार्यहरुमा प्रर्ोग नभई र्ासरिक उपकरणहरु खािी रहकेो 

अवस्थामा कार्ायिर्को काममा िाधा नपने गरी िञ्चािक िसमसतको सिफाररशमा गाउँ कार्यपासिकािे तोके 

िमोसजमको भाडा सिई कुनै पसन व्र्सक्त वा िंघ िंस्थािाई र्ासरिक उपकरणहरु भाडामा उपिब्ध गराउन िसकनेछ ।  

(२) कुनै पसन व्र्सक्त, िंघ िंस्थािाई आवश्र्क परेको उपकरण प्रर्ोगमा ल्र्ाउनका िासग दहेार्का प्रकृर्ा परूा भए 

पश्चात माि उक्त उपकरण उपिब्ध गराइनेछ ।  

(1) व्र्सक्त वा िंस्थािाट प्रर्ोगका िासग माग गररएको अवसधको िासग कार्ायिर्िे उपिब्ध गराउन िक्ने अवस्था 

भएमा अनुसूची १ िमोसजमको ढाँचामा सनवदेन सदन ुपनेछ ।  

(2) माग सनवदेन उपर कार्ायिर्िाट उपिब्ध गराउने सनणयर् भएपश्चात तोसकएको भाडा दर िमोसजम प्रर्ोगकतायिे 

प्रर्ोग गनय चाहकेो अवसधको िासग िाग्ने भाडा रकम असग्रम गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्मा नगद ैिझुाई 

िोको आम्दानी रसिद वा नेपाि िैंक सिसमटेड शाखा कार्ायिर् रुकुम (पसश्चम) सस्थत सिस्ने  गाउँपासिकाको 

नाममा रहकेो धरौटी खाता नं. ................... मा रकम जम्मा गरेको िक्किै भौचर पेश गनुयपनेछ ।  

(3) तोसकएको असग्रम शलु्क िझुाए पश्चात अनुसूची २ मा तोसकएको शतयनामा िमोसजम अनुसूची ३ िमोसजमको 

मसेशन चिान/िम्झौता फाराम िमोसजम करार िम्झौता गनुयपनेछ ।  

(4) सनवदेकिे माग गररएको िमर्भरदा िढी िमर्िम्म कामकाज गनुय गराउन ुपने भएमा मसेशन अपरेटरिे तत्काि 

कार्ायिर् प्रमखुिाई खिर गरी थप कार्य आदशे सिएर थप िमर्को रकम असग्रम जम्मा गनय िगाएर माि मसेशन 

िञ्चािन गनुय पनेछ ।  

(5) मसेशन प्रर्ोग गरे वापत प्रसत घण्टा, प्रसत सिफ्ट, प्रसत सदनको शलु्क सनधायरण अनुसूची ४ मा तोसकए िमोसजम 

हुनेछ ।  

(6) मसेशन सफल्डमा खटाउँदा कार्ायिर् कम्पाउण्डदसेख काम िम्परन गरी पनुाः कार्ायिर् सफताय भएिम्मको समटरको 

सहिाि गणना गरी िाग्ने शलु्क मसेशन प्रर्ोगकतायिे िुझाउन ुपनेछ ।  

(7) मसेशन खसटगएको स्थानमा काम िम्परन गरी कार्ायिर् सफताय भए पश्चात मसेशन अपरेटरिे कामको सववरण 

िसहत समटरको अद्यावसधक असभिेख अनुसूची ५ िमोसजमको फाराममा भरी कार्ायिर् िमक्ष पेश गनुय पनेछ 

।  

(8) गाउँपासिकािे आवश्र्कता र औसचत्र्ताको आधारमा सनसश्चत िमर्िम्म कार्य गनय मसेशन िोझ ैउपिब्ध 

गराउन िक्नेछ । उक्त कामको सववरण िमेत अनुसूची ६ िमोसजम असभिेखवद्ध गनुयपनेछ ।  

(9) मसेशन प्रर्ोग गरी तोसकएको िमर्भरदा अगाव ैकाम िम्परन भई प्रर्ोगकतायको धरौटी रकम िसञ्चत रहकेो 

खण्डमा कार्ायिर् प्रमखुको आदशेको आधारमा िसञ्चत िमर् वापत हुन आउने रकम काि ु िासहरको 

पररसस्थसत िाहके माग गरेको एक हप्तासभि चेकद्वारा सफताय गनुयपनेछ ।  
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5. इरधन तथा ममयत सम्बरधी व्यिस्थाः 

(10) मसेिन अपरेटरिे इरधन तथा िसुिकेरट माग गदाय कार्ायिर्िे सनधायरण गरेको फाराम स्वीकृत गराएर माि 

भनुयपनेछ । इरधन तथा िसुिकेरट खपतको अद्यावसधक सववरण मसेशन अपरेटरिे तर्ार गरी इसरजसनर्रको 

सिफाररशमा कार्ायिर् प्रमखु िमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(11) इरधन तथा िसुिकेरट र ममयत िम्िरधी िम्पणूय कार्यको सवस्ततृ िगत गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्को सजरिी 

शाखामा अद्यावसधक गरी रासखनेछ ।  

(12) मसेशन सिसग्रएमा सिसग्रएको सिसखत जानकारी मसेशन अपरेटरिे कार्ायिर्िाई गराउन ुपनेछ । कार्ायिर्िाट 

वकय िपमा चेकजाँच गराई ममयत गनुयपने कार्यको सवस्ततृ सववरण माग गरी स्वीकृत भएपश्चात माि ममयत िम्भार 

कार्य गररनेछ ।  

(13) ममयत िम्भारको कार्य गदाय गराउँदा मसेशन अपरेटर वा इसरजसनर्र वा सजरिी शाखाको प्रसतसनसध वकय िपमा 

रहनपुनेछ ।  

 

6. सञ्चालन शुल्क 

कुनै व्र्सक्त वा िंघ िंस्थािाट र्ासरिक उपकरण माग भई आएमा अनिुचूी ४ िमोसजमको शलु्क नगद ैवा तोसकएको 

िैंक खातामा असग्रम िझुाउन ुपनेछ ।  

7. कमयचारी व्यिस्था 

(14) ब्र्ाक हो िोडर िञ्चािनका िासग १ जना अपरेटर र आवश्र्क परेमा िहर्ोगी १ जना काननू िमोसजम करार 

िेवामा सनर्कु्त गररनेछ ।  

(15) सिपर िक िञ्चािनका िासग १ जना चािक र आवश्र्कतानिुार एक जना िहर्ोगी कानून िमोसजम करार 

िेवामा सनर्कु्त गररनेछ ।  

(16) करारमा सनर्कु्त कमयचारीको िेवा िसुवका करार िम्झौतामा उल्िेख भए िमोसजम हुनेछ ।  

 

 

8. सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सन्त्मन्त्त 

गाउँ कार्यपासिकाका र्ासरिक उपकरणहरुको िञ्चािन तथा व्र्वस्थापनका िासग नीसतगत तथा सनदशेनात्मक 

व्र्वस्थाका िासग तपसिि िमोसजमको िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन िसमसत रहनेछ ।  

 गाउँपासिका अध्र्क्ष  - िंर्ोजक 



खण्ड १, न्त्सस्ने गाउँपान्त्लका,  असार १८ गते २०७५ साल, संख्या ५ 

 

5 
 

 प्रमखु प्रशािकीर् असधकृत - िदस्र् 

 इसरजसनर्र   - िदस्र् 

 सजरिी शाखा प्रमखु  - िदस्र् 

 

9. यसै बमोन्त्िम मान्त्नने 

(१) र्ि कार्यसवसध जारी हुनभुरदा पसहिे भएका कामकारिाहीहरु र्िै कार्यसवसध िमोसजम भएको मासननेछ । िक्र्ौता 

वा सहिाि सकताि गनय िाँकी रहकेो भए र्ि कार्यसवसधभरदा रर्नू हुने गरी सहिाि समिान गनय पाइने छैन ।  

 

10. न्त्िन्त्िध  

(17) गाउँपासिकामा रहकेा िवारी िाधन तथा र्ासरिक उपकरणहरु कार्ायिर् प्रमखुको पणूय सनर्रिणमा रहनेछन ्। 

िवारी िाधन तथा र्ासरिक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत िम्भार गनुय पदासधकारी, र कमयचारी ििैको 

दासर्त्व हुनेछ ।  

(18) र्ासरिक उपकरणको माइि समटर आधारभतू कार्य अद्यावसधक राख्ने दासर्त्व मसेशन अपरेटर र चािकको 

हुनेछ ।  

(19) उपकरण सफल्डमा खटाउने वा नखटाउने सिफाररश चािक/अपरेटर र इसरजसनर्रको हुनेछ।  

(20) र्ि कार्यसवसधमा िमर्ानकुुि आवश्र्क िंशोधन वा थपघट गनुयपने भएमा िञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 

िसमसतको रार् िमोसजम गाउँ कार्यपासिकािे थपघट वा िंशोधन गनय िक्नेछ ।  
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अनुसूची १ 

समसताः २०७…../……/….. 

श्रीमान प्रमखु प्रशािकीर् असधकृतज्र्,ू 

सिस्ने  गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, रुकुम (पवूय) 

 

न्त्िषयः- ब्याकहू लोडर/न्त्िप्पर िक उपलब्ध गराइन्त्िनु हुन ।  

उपर्ुयक्त सवषर्मा …………….. नगरपासिका/गाउँपासिका वडा नं. …., …………….. स्थार्ी ठेगाना भएको 

म/हामी …………………..………………………… िाई ……………………………………… 

कार्यको िासग तहाँ कार्ायिर्को ………………………….. भाडामा सिनपुने भएकोिे …………….. 

घण्टा/सदन/सिप/मसहनाको िासग तहाँ कार्ायिर्को सनर्मानिुार उक्त सनमायण िामाग्री (ब्र्ाकहू िोडर/सिप्पर िक) भाडामा 

उपिब्ध गराइसदन ुहुन आवश्र्क कागजात िसहत र्ो सनवदने पेश गरेको छु/छौं ।  

संलग्न कागिातहरुः 

१. 

२. 

३. 

४. 

सनवदेक 

क्र.िं. नाम, थर ठेगाना नागररकता 

नं. 

हस्ताक्षर कैसफर्त 

१      

२      

३      
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अनुसूची २ 

 

शतयहरु 

 

सिस्ने गाउँपासिकामा रहकेो हभेी इक्वीपमरेट िगार्तका र्ासरिक उपकरण भाडामा सिने सदने दवु ै पक्षिे दहेार् 

िमोसजमको शतयनामाहरु पािना गनुयपनेछ ।  

 

शतयहरुः 

1. र्ासरिक उपकरणहरुको प्रर्ोग गदाय असधकार प्राप्त असधकारीको स्वीकृसत सिना प्रर्ोग गनय पाइने छैन ।  

2. र्ासरिक उपकरण प्रर्ोगका िखत चािक, िहचािक तथा दोस्रो पक्षिे उपकरणको समटर तथा िमर् 

असभिेखिद्ध गरी दरुुष्ट राख्नपुनेछ ।  

3. इसक्वपमरेट प्रर्ोग गदाय चािक तथा िहचािक गाउँ कार्यपासिकािे तोकेको व्र्सक्त मािै प्रर्ोग गनुयपनेछ ।  

4. र्ासरिक उपकरण भाडामा पठाएको िखत िाइडमा सिसग्रएमा नासिएमा भाडामा सिने पक्ष सजम्मवेार हुनेछ ।  

5. दवैी प्रकोप वा अरर् कुनै दघूयटनािाट र्ासरिक उपकरण क्षसत भएमा तेस्रो पक्ष सिमा तथा अरर् काननुहरुमा 

भएको व्र्वस्था िमोसजम हुनेछ ।  

6. गाउँपासिकामा रहकेा िवारी िाधन तथा र्ासरिक उपकरणहरु कार्ायिर् प्रमखुको पणूय सनर्रिणमा रहनेछन ्। 

िवारी िाधन तथा र्ासरिक उपकरणहरु चसु्त दरुुस्त राखी ममयत िम्भार गनुय पदासधकारी, र कमयचारी ििैको 

दासर्त्व हुनेछ ।  

7. र्ासरिक उपकरणको माइि समटर आधारभतू कार्य अद्यावसधक राख्ने दासर्त्व मसेशन अपरेटर र चािकको 

हुनेछ ।  

8. उपकरण सफल्डमा खटाउने वा नखटाउने सिफाररश चािक/अपरेटर र इसरजसनर्रको हुनेछ।  
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अनुसूची ३ 

िम्झौता पि 

सिस्ने गाउँपासिका (र्िपसछ पसहिो पक्ष भसनने) र ………………. सजल्िा ……………………… गाउँ/नगर 

पासिका वडा नं. …… स्थार्ी ठेगाना भएका श्री ………………………………………. (र्िपसछ दोस्रो पक्ष 

भसनने) िीच समसत …………………………………. गतेका सदन सिस्ने गाउँपासिकाको 

…………………… भाडामा सिनका िासग दहेार्का शतयका अधीनमा रही पसहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई िेवा 

उपिब्ध गराउन मरजरु भई र्ो िम्झौता गरी एक-एक प्रसत आपिमा िझुी सिर्ौं सदर्ौं ।  

शतयहरुः 

9. र्ो िम्झौता समसत ………………… दसेख ………………. िम्म िाग ू हुनेछ ।  आपिी िम्झौता र 

आवश्र्कता िमोसजम िम्झौता अवसध थप हुन िक्नेछ ।  

10. िम्झौता िाग ूभएको समसतदसेख पसहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई …………………………. उपकरण समसत 

………………… दसेख ………………. िम्म ……………………. अवसधका िासग उपिब्ध 

गराउनपुनेछ ।  

11. पसहिो पक्षिे दोस्रो पक्षिाई उपिब्ध गराएको िेवा वापत एकमषु्ट पाउने रकम रु. ………………/- 

(अक्षेरुपी …………………………………………..) हुनेछ । उक्त रकममा थपघट हुने छैन ।  

12. िेवा िम्िरधी प्रचसित काननूमा व्र्वस्था भएका आचरण िम्िरधी कुराहरु िावयजसनक खररद ऐन, २०६३ एवं 

सनर्माविी, २०६४ र िेवा करार सनदसेशका, २०५९ मा व्र्वस्था भए अनिुारका आचरण िम्िरधी कुराहरु 

दवु ैपक्षिे पािना गनुयपनेछ ।  

13. इरधन वापतको रकम ………………………………… का दरिे चािकको भत्ता 

………………….. पक्षिे नै व्र्होनुय पनेछ ।  

14. भकु्तानीको तररकााः िम्झौता अनिुार रकम असग्रम दोस्रो पक्षिे रर्नूतम ् ५० प्रसतशत गाउँपासिकाको िैंक 

खातामा वा नगद जम्मा गनुयपनेछ ।   

15. रु. १०,०००।– (दश हजार) िम्मको ममयत िम्भार ………….. पक्षिे र िो भरदा मासथको ममयत िम्भार खचय 

…………………… पक्षिे व्र्होने छ ।  

16. िम्झौता अनिुारको रकम तोसकएको अवसधसभि भकु्तानी नभएमा िम्झौता अनिुारको रकम अििु उपर गरी 

थप िम्झौता रकमको ५० प्रसतशत िम्म थप जररवाना िाग्नेछ ।  

17. र्िमा उल्िेख भए िाहकेका अरर् कुराहरु प्रचसित काननू िमोसजम हुनेछन ्।  

18. अरर् केही भए खिुाउनेाः  
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पन्त्हलो पिको तर्य बाट िोस्रो पिको तर्य बाट 

नाम, थरः-  नाम, थरः-  

पिः-  पिः-  

कायायलयः संस्था/र्मय/कम्पनीको नामः 

िाक्षीहरुाः 

१. 

२.  

३.  

 

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



खण्ड १, न्त्सस्ने गाउँपान्त्लका,  असार १८ गते २०७५ साल, संख्या ५ 

 

10 
 

अनुसूची ४  

र्ासरिक उपकरण भाडामा सदन/ुसिन ुपरेको खण्डमा भाडा दर तथा कमयचारीको भत्ता 

क) ब्र्ाक हो िोडर (१५ सदनभरदा िामो अवसधका िासग)  

(अपरेटर र इन्धन बाहेक) 

क्र.सं

. 

कामको प्रकार भाडा िर कै 

प्रसत 

घण्टा 

सिफ्ट 

१ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

१०००।- ७०००।

- 

 

२ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

११००।- ७७००।

- 

 

(अपरेटर सहहत इन्धन बाहेक) 

३ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

१२००।-   

४ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

१५००।-   

(अपरेटर र इन्धन सहहत) 

५ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

२०००।-   

६ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

२२००।-   

 

क. (१) १५ सदनभरदा कम अवसधका िासग  

(अपरेटर र इन्धन बाहेक) 

क्र.सं. कामको प्रकार भाडा िर कैन्त्र्यत 

प्रसत 

घण्टा 

सिफ्ट 
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१ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त 

िञ्चासित र्ोजनाहरु 

१५००।-   

२ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा 

माफय त िञ्चासित आर्ोजना 

२०००।-   

(अपरेटर सहहत इन्धन बाहेक) 

३ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त 

िञ्चासित र्ोजनाहरु 

१७००।-   

४ अरर् सनकार् तथा ठेक्का पट्टा 

माफय त िञ्चासित आर्ोजना 

२०००।-   

(अपरेटर र इन्धन सहहत) 

५ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त 

िञ्चासित र्ोजनाहरु 

३०००।-   

६ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा 

माफय त िञ्चासित आर्ोजना 

३५००।-   

  

क.(२) ब्याक हो लोडर अपरेटर तथा सहायकको भत्ता िरः 

क्र.सं. पि भत्ता (प्रन्त्त घण्टा) कैन्त्र्यत 

१ ब्र्ाक हो िोडर अपरेटर १५०।-  

२ ब्र्ाक हो िोडर िहार्क ५०।-  

 

ख) िक न्त्िपर (३० न्त्िन भरिा लामो समयका लान्त्ग) 

(चालक र इन्धन बाहेक) 

क्र.सं

. 

कामको प्रकार भाडा िर कै 

घण्टा न्त्स

फ्ट 

१ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

५००।-   
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२ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

६००।-   

(चालक सहहत इन्धन बाहेक) 

३ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

६००।-   

४ अरर् सनकार् तथा ठेक्का पट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

७००।-   

(चालक र इन्धन सहहत) 

५ गाउँपासिकाको आफ्नै िगानीमा 

उपभोक्ता िसमसतमाफय त िञ्चासित 

र्ोजनाहरु 

९००।-   

६ अरर् सनकार् तथा ठेक्कापट्टा माफय त 

िञ्चासित आर्ोजना 

१०००

।- 

  

 

ख (१) न्त्िप्पर चालक तथा सहचालकको भत्ता िरः 

क्र.सं. पि भत्ता (प्रन्त्त न्त्िन) कैन्त्र्यत 

१ चािक ५००।-  

२ िहचािक २००।-  
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अनुसूची ५ 

 

भाडामा िम्झौता भए िमोसजम कार्ायिर्िाट छुटेदसेख कार्य के्षिािाट फकंदािम्म ब्र्ाक् हो िोडर चिेको समटर िकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको 

अिन्त्ध 

न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्र्यत 

दखेि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         
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अनुसूची ६ 

 

कार्ायिर्को सनणयर्ानिुार सवशेष पररसस्थसतको कार्यका िासग कार्ायिर्िाट छुटेदसेख कार्य के्षिािाट फकंदािम्म ब्र्ाक् 

हो िोडर चिेको समटर िकु 

 

क्र.सं. कामको 

न्त्ििरण 

न्त्मन्त्त मेन्त्शन चलेको 

अिन्त्ध 

न्त्मटर रकेडय न्त्क.न्त्म. कैन्त्र्यत 

दखेि सम्म सरुु अखतिम 

१         

२         

३         
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